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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

лемдегі жаhандану, сын-қатерлер, қарқынды өзгерістер әлемдік білім 
беру жүйесін қайта қарауды талап етіп отыр. 

БАСҚАРУ  ІСІНДЕГІ  ЖАҢАШЫЛДЫҚ

Гүларша  НҰРМАҒАМБЕТОВА,

«Шетпе» гимназиясының директоры

Ә
ХХІ ғасырда дамыған елдер арасында білім беру саласына рефор-

ма жүргізбеген бірде-бір ел жоқ. Мұның өзі жаһандану, технологиялар, 
демографиялық өзгерістерге білім беру жүйесі арқылы қалай ықпал ету-
ге болатындығын түсінуге әкеледі. Осыған орайластыра біздің көреген  Ел-
басымыз Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы «100 нақты қадам» деп аталатын 
Қазақстан Республикасының дамыған мемлекеттердің отыздығына кіру 
жөніндегі жоспарын жариялады және осы «100 нақты қадам» – бұл жаһандық 
және ішкі сын-қатерлерге жауап екендігін ашып айтты. 

Шынында да егемен еліміздің экономикалық гүлденуінің негізі, 
жастардың ертеңгі жарқын болашағы бүгінгі балаларымыздың білім алу 
деңгейінен, мектептердің атқарып отырған жұмыстарынан көрінетіні анық. 
Сондықтан болар, барлық әлем елдеріндегі білім саласындағы жүргізіліп 
жатқан реформалардың мақсаты – мектептерде «ХХІ ғасырда нені оқыту ке-
рек» және «Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырда өмір сүруге қалай дайын-
дайды?» деген сұрақтардың шешімін табу. Сол себепті де біздің  еліміздің де  
білім жүйесінде оқыту үрдісін тың идеяларға негізделген жаңа мазмұнмен 
қамтамасыз ету міндеті тұрғаны сөзсіз. Бұл туралы Білім және ғылым министрі 
А.Сәрінжіпов 10 шілде (2015 ж.) күнгі өзінің хабарламасында «Біз Қазақстан  
президентінің тапсырмасымен орта білім беру мазмұнын өзгертуді бастап 
кеттік. Жаңа бағдарламалар енгізілді. Онда білім беруден бұрын оқушыларға 
машық пен дағдыны қалыптастыруға үлкен мән беріледі» дегені мәлім. 
Әрине, бұл айтылған жаңа бағдарламаның өміршең болуы мектептердің, 
соның ішінде мұғалімдердің қолында. 

 Кезінде М.Жұмабаев «Қазақтың тағдыры да, келешекте ел болуы 
да мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі» деген екен. Ал 
ұлтымыздың ұлы ұстазы А.Байтұрсынов «Егер елдің жағдайын білгің келсе 
мектепке бар», – деп ескертеді. Сол ұлылар айтып кеткендей, қазіргі таңда 
мектептер өз жұмысын қалай жүргізіп жатыр? Мектепте қандай ұстаным, 
мінез-құлық нормалары, құндылықтар мен дәстүрлер басым? Мектеп 
мұғалімдері жаңа бағдарламадағы оқушыларға қажетті машық пен дағдыны 
бере ала ма? Оларда (мұғалімдерде) білім беру мазмұнының жаңаруы ту-
ралы түсінік қалыптасқан ба? деген сұрақтар туындайды. Бұл тұрғыдан 
алып қарағанда Елбасы тапсырмасымен «Назарбаев зияткерлік мектептері» 
Дербес білім беру ұйымдары, Педагогикалық шеберлік орталықтары Кем-
бридж университетімен бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республикасы педагог 
қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы аясында 
жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстары 
жүргізілуде. Курс бағдарламасында «Білім беру басшыларының рөлі қазіргі 
Қазақстан қоғамының маңызды мамандықтарының бірі болып саналады.  
Және оларға белгілі бір талаптар қойылады», –  деп көрсетілген. (Басшыға 
арналған нұсқаулық. 8-бет.) Атап айтқанда, олар мыналар:

– еліміздің болашақ білім беру кескінін құруға көмектеседі;
– білімнің жекелеген адамдардың өміріне игі ықпал етіп, қазір және 

болашақта Қазақстан халқына пайда әкелетініне сенеді; 
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– балалар мен жасөспірімдерді сын тұрғысынан ойлай алатын өзіне 
сенімді, қалай оқу керектігін білетін шығармашыл, табысты адам болып да-
муы үшін жауапкершілік алады; 

– білім беру саласындағы жетекші маман;
– оқушыларды, қызметкерлер мен қоғамдастық мүшелерінің барлығын 

оқыту үрдісін үнемі жетілдіріп отыруға ынталандырады; 
– кәсіби қарым-қатынас пен құрылым құруға және оған қолдау көрсетуге 

шебер;
– күрделі және шиеленіскен жағдайда да жұмыс істей біледі;
– бәріне оңтайлы нәтиже алуға мүмкіндік беретін шығармашыл және 

жаңашыл шешім іздеу мақсатында басқалармен бірлесіп жұмыс істей ала-
ды;

– барлық оқушылардың үздік нәтижелерге қол жеткізіп, жағдайлары 
жақсы болуын қамтамасыз ету үшін көп адамдармен бірлесіп жұмыс істеу 
арқылы қоғамдастықты құра алады және оған қолдау көрсете алады. 

Және  өз жұмысында жоғары нәтижеге қолма-қол  жетуге болатынын түсіну 
үшін оларға көшбасшылық дағдыларды игерумен қатар соңғы жаңалықтар 
туралы үнемі хабардар болып, тиісті білім мен түсінік қалыптастыру керек 
деп тапсырады. «Көшбасшылық пен басқару екеуі екі түрлі, алайда екеуі де 
тең көлемде маңызды. Жақсы басқарылатын, бірақ көшбасшылық қабілеті 
жеткіліксіз ұйымдар түптің түбінде  мақсаты  мен рухынан айырылады»  
(Боулман және Дил, 1997), – деп сипаттайды. Ендеше білім саласы басшы-
лары өз бойында көшбасшылық қасиеттерді жетілдіруі қажет. Мектептегі та-
бысты көшбасшы басқаны үйретуге даяр әрі табанды болуы тиіс. Мұны 2006 
жылы Лейтвуд алға тартқан болатын. Демек, үздік  көшбасшылар жағдайды 
нақты белгілеп, тәжірибе алмасу жоспарын әзірлеуге міндетті. Бұл, сөз жоқ,  
әріптестерімен бірлесе жұмыс істеу үшін мұғалімдердің көшбасшылық 
әлеуетін арттырмақ. (Басшыға арналған нұсқаулық, 36-бет.) 

Сондақ-ақ, аталған нұсқаулықта мектеп директорларының рөліне тән 
кәсіби тәжірибенің басты төрт бағытын ұсынады. Олар мыналар. 

1. Өзінің дамуы мен басқаларды дамыту.
2. Оқыту мен оқуға жетекшілік ету. 
3. Жетілдіру, инновациялар мен өзгерістерді енгізуге жетекшілік ету.
4. Жергілікті қауымды бірлескен жұмысқа тарту, яғни кәсіби қоғамдастық 

құру. 
Басшының  дамуы  тиіс  екендігі  айтпаса  да  түсінікті,  ал  басқаларды  

дамы ту үшін өзі үлгі бола отырып басқаруды (мұғалімдердің құзыреттіліктерін 
арттыру, жұмысқа уәждеу, тәлімгерлік пен коучинг үрдісін өзі жүргізуі, т.б.)
талап етеді. 

Білім саласындағы зерттеу нәтижелері көрсеткеніндей, мұғалімдер 
өздерінің басшыларына еліктейді. Басшыларының істері сөздеріне сай 
келетіндігін, олардың немен айналысатындығын қадағалап отырады. 
Мұғалімдер «сөздері істерімен үйлеспейтін» басшыларға ермейтіндігін айта-
ды (Southworth, 2004). Міне, мұның өзінен-ақ үлкен жауапкершілікті сезінуге 
болады.                 

Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары басшыларының 
біліктілігін арттыру бағдарламасы Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
іске асыру тұрғысынан жалпы білім беру жүйесін жаңартуға бағытталған. 
Елбасының тапсырмасы да оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту болып табылады.
(100-нақты қадам.76-қадам.) Солай екен, білім беру ұйымдарының басшы-
лары білім мазмұнының жаңаруына мән бере отырып оны дұрыс іске асыруға 
қызмет етуге міндетті.

 Маңғыстау облысы.
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ектеп – келешек ел басқарар, жер басқарар, елі 
мен  халқын гүлдентер, мейірін өсіріп, мәртебесін 

ШӘКІРТ ЖЕТІСТІГІ – МҰҒАЛІМНІҢ 
КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІ МЕН  
ШЕБЕРЛІГІНІҢ ЖЕМІСІ

Данасұлу  ЖҰМАҒАЗИЕВА,
№272 орта мектебі директорының 
ғылыми-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары

М
биіктетер жасампаз жандарды тәрбиелейтін киелі де қасиетті ұя. Ал сол 
мектептің негізгі   тірегі – білімді де білікті ұстаз. Қазіргі заман талабына 
сай әр баланың   қабілетіне қарай дарындылығын дамыту, білім бәйгесінде, 
дүбірлі   жарыстарда жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шәкірт шығару – осы 
ұстаздардың ерен еңбегінің жемісі.

Ұстаз – ұрпақ тәрбиелеп өсіруші, қоғам сенген адам. Ұстаз болу әрі 
бақыт әрі абырой. Осы қастерлі мамандықтың қадірін біліп, шәкірттерінің 
жүрегіне бар асыл қасиеттерін ұялатып, өн бойына ұстазға тән салмақтылық 
пен мәдениеттілікті сыйғыза білген жандарды халқымыз әрқашан ерек-
ше құрмет тұтқан. Осы орайда атақты педагог, ғалым В.А. Сухомлинский 
“Мұғалімдік мамандық – бұл адамтану, адамның күрделі және қызықты, 
шым-шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық 
шеберлік пен педагогикалық өнер – ол даналықты жүрекпен ұға білу болып 
табылады”, –  деп   ұстаздық   өнерге   ерекше   баға   берген.   Расымен,   ұс-
таз – шә  кірт  тердің жан дүниесін қалыптастыратын және шәкірттердің жақсы 
қасиеттерінің өсуіне себепкер болатын, сонымен қатар шәкірттің жүрегін, 
жанын азықтандыратын  аяулы да абзал адам.

Абай атамыз «Ұстазсыз шәкірт – құл, шәкіртсіз ұстаз – тұл», – деп 
адам баласының кісі болып қалыптасуы, көбінесе, ұстазға байланысты екенін 
ерекше атап өткен. Шәкірт ұстазға қарап өседі. Ол ұстазының білімін, бер-
ген тәрбиесін, кеңесін алады. Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған адам жақсы 
қоғам қайраткері, ұлы тұлға болып жетіледі, өмірін дұрыс бағытқа бейімдеп 
көркейеді. Алайда оқушыны білімге қызықтырып, өз әлеміне баурап алу 
үшін ұстазға дариядай терең білім, биік парасаттылық, талмас еңбекқорлық, 
таза ниет керек. Осы орайда біздің мектебімізде дәл осындай қабілет пен 
қасиеттерді бойына сіңіре білген ұстаздар жетерлік.  2015-2016 оқу жылынан 
бастап қаламыздағы  барлық қазақ мектептері отандық білім беру жүйесіне 
көшкелі бері біздің мектеп ұжымы үшін үлкен жетістіктер мен жеңістерге толы 
жыл болды. Себебі, мектебіміздің білікті ұстаздары мен білімді оқушылары 
көптеген байқаулар мен сайыстарға, олимпиадалар мен конференцияларға 
қатысып, ұжым абыройын асқақтатты. «Жақсының жақсылығын айт, 
нұры тасысын», – деп дана халқымыз айтқандай, осы орайда ұжымымдағы 
ұстаздарымның еңбектерін айтып өтпеу орынсыз сияқты.

Білім жолы – қашанда қиын да киелі жол. Бұл жолда тынымсыз еңбек, 
толассыз ізденістен жалықпайтын жандар ғана нәтижелі табыстарға 
жете алады. Сондай жандардың бірі – Қайнарова Мереке Сәдуақасқызы. 
Сүйікті кәсібіне жан-тәнімен беріліп, жүрек жылылығын, мерейлі шуағын, 
адамгершілік ұлылығын шәкірттерінің бойына дарыта білген Мереке 
Сәдуақасқызы мектебіміздегі жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі. Ол – жауапкершілікті жете сезінетін ерекше еңбекқор жан. Бірнеше 
шығармашылық, педагогикалық бағыттағы  іс-тәжірибелері облыстық, 
республикалық  баспасөздерде жарияланса, шәкірттері   қалалық, аудандық, 
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облыстық байқаулар мен пәндік олимпиадалардың жеңімпаздары атанды. Атап 
айтқанда, Мереке Сәдуақасқызының шәкірттері Арайлым Мұханбетова мен 
Ғайни Серікбаева «Мен Қазақстанды сүйемін!» тақырыбында республикалық 
интернет-байқауына қатысып сертификатталса, Медғат  Бердәлі III дәрежелі 
дипломмен марапатталды. Дәл осы М.Бердәлі халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамы Қармақшы аудандық филиалының ұйымдастыруымен өткен 
«Мәңгілік елдің Мәңгілік тілі»  аудандық ақындар мүшәйрасына қатысып, 
екінші орынды иеленсе, А.Мұханбетова «Платон» халықаралық дамыту 
орталығының ұйымдастыруымен өткен республикалық «Біздің тарихымыз 
айбатты» шығарма байқауында үшінші орынды жеңіп алды. 

Оқыту мен тәрбиелеу барысында шәкіртіңнің кішкентай болса да, әрбір 
жетістігіне қуана білу және оны әрдайым мақтап-мадақтап отыру баланы 
өсірудің тамаша бір жолы. Осы орайда Мереке Сәдуақасқызының барлық 
шәкірті мақтау мен мадаққа әбден лайық. Айталық, республикалық «Да-
рын» ғылыми-практикалық орталығының ұйымдастыруымен қашықтықтан 
өткізілген олимпиадасының I және II турларының қорытындысы бойынша 
қазақ тілі пәнінен Назерке Амангелдиева екінші,  Нұрым Алашбай  үшінші 
орынға көтеріліп, дипломдармен марапатталса,  Ділназ Тұрақова, Талшын 
Нұралиева,  Азима Идирисовалар «Үздік нәтиже» номинациясын иеленіп, 
мәртебемізді көтеріп тастады.  Осы орталықтың тағы да ұйымдастыруымен 
қашықтықтан өткізілген "ҰБТ-ға дайындал" олимпиадасына қазақ тілі пәні 
бойынша қатысқан  Медғат Бердәлі мен Мөлдір Ысқақова сертификатталса,  
Ислам Нұржан екінші орынға қол жеткізіп, қуанышымызды одан әрі еселеді.  

«Адамның  көңілі  шын  мейірленсе,  білім-ғылымның  өзі  де  адамға  мейір-
леніп, тезірек қолға түседі» деген құдіретті Абай даналығын шәкірттерінің 
санасына сіңіре білген Мереке Сәдуақасқызының тағы бір топ оқушылары 
аудандық «Қадыр Мырза Әлі оқулары – 2015» байқауына қатысып, 
нәтижесінде,  ән сайысы бойынша 9 «Ә» сынып оқушысы  Гүлфайруз Ер-
махан бас жүлдені, ал өлең жазу сайысында 7 «Ә» сынып оқушысы Гүлнұр 
Қалмырза үшінші орынды иеленді. Оған қоса әнші қызымыз Гүлфайруз Ер-
махан Қармақшы аудандық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен аудандық 
«Ана тілі аруы – 2015» байқауында оза шауып, бас жүлдені қанжығаласа, 
«Жарқын болашақ» VІІІ республикалық KATEV қазақ тілі олимпиадасының  
аудандық кезеңінде ән сайысында екінші орынды жеңіп алып,  тағы бір мәрте 
қуанышқа бөледі. 

«Қыран бүркіт не алмайды салса баптап», – деп Абай атамыз айтпақшы, 
Мереке Сәдуақасқызының әрбір шәкіртіне ерекше күтім мен баппен 
қарауының арқасында тасы өрге домалап, республикалық деңгейдегі «Пла-
тон» халықаралық дамыту орталығының ұйымдастырған «Ақ қауырсын –2» 
шығарма байқауында шәкірті Нұрлан Байсынов бірінші орынды иеленді. 
Шәкірттерімен қатар өзінің жеке жетістіктерімен ерекшеленетін Мереке 
Сәдуақасқызы Қармақшы ауданында өткізілген «Жаңаша оқыту – жетістік 
көзі»  аудандық педагогикалық оқуға қатысып, бас жүлдеге ие болды. Осын-
дай  тынымсыз еңбегі мен ізденісінің нәтижесінде және талантты да дарын-
ды шәкірттерді тәрбиелеудегі еңбегі үшін «Платон» халықаралық дамыту 
орталығының арнайы дипломымен марапатталды.

Тарих  –  бұл болашағымызды қалыптастыратын кешегіміздің тірі тағы-
лымы.  Өткен  тарихымызды  білмей,  болашағамызға  сенім  артудың  өзі  
қателік. Бұл туралы Президент Елордада мектеп оқушыларына оқыған 
дәрісінде жан-жақты сөз қозғады. «Туған жердің, елдің тарихын білмейінше, 
шынайы патриот болу мүмкін емес» дегенді қадап айтты.  Сондықтан тәуелсіз 
мемлекетіміз үшін ұлттық сананы қалыптастыру – негізгі қадамдардың бірі. 
Ал сол ұлттық сананы қалыптастыру ұлттық тарихты оқытатын тарихшы 
мұғалімдерден бастау алады. Осы орайда оқушыларымызға тарихи біліммен 
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қатар оларды ұлтжандылық пен отаншылдыққа тәрбиелеуде  аянбай  еңбек 
етіп келе жатқан мектебіміздің тарих пәнінің I санатты мұғалімдері Бай-
екеева Алмагүл Жұмағалиқызы мен Асанова Жарқын Қожамұратқызы. 
Екі ұстазымыздың да шәкірттері түрлі деңгейдегі тарих пәні бойынша 
олимпиадаларға қатысып, жақсы нәтижелер көрсетіп жүр. Атап айтқанда,  
2015 жылдың қараша айында өткен  республикалық  «Дарын» ғылыми-
практикалық орталығы мен «Нұр Отан» қоғамдық саяси партиясының 
ұйымдастыруымен өткізілген «Сыбайлас жемқорлық жоқ ел – өркендеуші 
ел»  қашықтық олимпиадасына қатысқан оқушылары  Есімхан  Нұртазаев 
34 балл, Ербол Әлжанов 36 балл, Нұржан Ислам 38 балл, Әсел Жүгінісова 
38 балл, Нұрлыбек Жұмабаев 39 балл, Дархан Есетов 41 балл жинап, қала 
бойынша үздіктер қатарынан көрінді.

Нағыз ұстаз атына лайықты жан саналатын  Алмагүл Жұмағалиқызының 
мектеп  мерейін асырған,  сан түрлі бәйгелерден оза шапқан шәкірттерінің  де 
жетістіктерімен мақтана аламыз. 

Мектеп  қабырғасында  білім  мен  тәрбиенің алғашқы баспалдағы – 
бастауыш сынып. Бастауыш саты білім, дағды, іскерліктің қалыптасуының 
бастамасы болып табылады. Келешекте жалпы білім алу мен кез келген 
арнаулы мамандықтарға талпынудың іргетасы осы бастауышта қаланады. 
Өйткені,  баланың жекебас қасиеттері, оның адамгершілігінің, белсенділігінің 
қалыптасуы мектепке дейінгі тәрбие мен бастауыш сыныптарда жүзеге 
асады. Оқушының рухани күш-қуаты мен ерік-жігерінің, шығармашылық 
қабілетінің, жалпы мүмкіндіктерінің ашылар кезі де осы кезең. Енде-
ше бас тауыш сынып мұғалімінің негізгі міндеті – жеке тұлғаны дамытып, 
оның алғашқы қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге деген сенімін нығайту, 
іскерлігі мен дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын 
оятып, ынтасын арттыру. Әрине, мұндай міндеттерді жүзеге асыратын бас-
ты тұлға – ұстаз. Тек мықты ұстаз ғана осындай ауыр жүкті алып жүре ала-
ды. Сондай мықты ұстаздарымыздың қатарында Тоқсанбаева Сәрсенкүл 
Еділқызы, Шәріпова Гүлсара Қарасайқызы және Тойбазарова Жаңагүл 
Сақтағанқызы да бар. Аудандық «Тұрмағанбет оқулары – 2015» байқауына 
Гүлсара Қарасайқызының шәкірті Даяна Толыбаева қатысып, ақын өлеңдерін 
мәнерлеп жатқа оқудан екінші орынды иеленді. Ал республикалық «Мен 
Қазақстанды сүйемін!» тақырыбындағы интернет-байқауында Сәрсенкүл 
Еділқызының шәкірті  Аида Досымбекова  және Жаңагүл Сақтағанқызының 
шәкірті Шаттық Серікбаева жүлделі үшінші орынға ие болса, жетекшілері 
алғыс хатпен марапатталды.

«Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді 
ел  ретінде  танылуға  тиіс.  Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс 
тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға 
ойдағыдай кірігу тілі», –  деп Елбасымыз 2007 жылдың 28 ақпандағы «Жаңа 
әлемдегі – Жаңа Қазақстан»  халыққа арнаған өз жолдауында айрықша 
тоқталғаны белгілі.

Мемлекет басшысы дәл осы жолдауында «Тілдердің үштұғырлығы»  
мәдени жобасын кезеңдеп іске асыруды қолға алуды  ұсынған  болатын.  
Өйткені, еліміздің біліктілігі мен сауаттылық деңгейін әлемге танытып, 
алпауыт мемлекеттермен тереземізді теңестіру мүмкіндігіне жетелейтін 
қадамдардың маңыздысы – осы көптілділік. Біздің мектебімізде де орыс тілі 
мен әдебиеті және шетел тілі пәндерінің ұстаздары осындай мақсаттарды 
жүзеге асыруда көп жұмыс атқарып жатыр. Соның бір айғағы: өткен оқу 
жылы басында 8–11 сынып оқушылары арасындағы жалпы білім беретін 
пәндер бойынша республикалық  олимпиадасының аудандық кезеңіне 
мектебімізден  21 оқушы қатысып, оның 3-еуі жүлделі орындарға ие болды. 
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Ағылшын тілінен Теңізбаева Беріккүл Шынтемірқызының шәкірті  Арайлым 
Мұханбетова бірінші, қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі орыс тілінен 
Халлаева Шынзадай Шангерейқызының шәкірті  Айдана Ғалымжанова 
үшінші  орынды иеленді. 

Жыл сайын республикалық «Дарын» ғылыми-тәжірибелік орталығы 
еліміздегі дарынды оқушыларды анықтау, оларды оқыту мен дамыту 
мақсатында республикалық және халықаралық дәрежедегі бірқатар интел-
лектуалды  шараларды  өткізуде. Сондай шаралардың бірі – 2–11 сынып 
оқушылары  арасында  өткізілетін халықаралық «Русский медвежонок– 
тіл тану барлығы үшін» байқауы. Бұл байқауға жыл сайын біздің мектеп 
оқушылары да қатысып, жеңімпаздар қатарынан көрініп жүр. Дәлелге 
жүгінсек, Жасұлан Төлебаев бірінші,  Нұрсұлтан Жақсылықов пен Ақнұр 
Жақсылықова екінші, Асқар Абайұлы мен Жалғас Әділжан үшінші орынға 
көтерілді. Мұның бәрі айналып келгенде әр баланың қабілетіне қарай 
дарындылығын дамыту, білім бәйгесінде, дүбірлі жарыстарда жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар шәкірт шығаруға ұмтылған  ұстаздарымыздың ерен еңбегінің 
жемісі. Осы орайда жеңімпаз оқушыларымызды дайындауда білімі мен күш-
жігерін аямаған мектебіміздің орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдері  
Бекжанова Жұлдызай Жиенбайқызы, Әметова Гүлнар Әбенқызы, Туешеева 
Сәуле Рахметқызы есімдерін атап өтпеу мүмкін емес.

Бүгінгі ғылым мен техниканың қарқынды дамып, еліміздің экономикасы 
өсіп, жаңа технологияларды пайдалана отырып керемет жобаларды жүзеге 
асырып отырған кезеңде оқушылардың математика мен физика пәндерінен 
біліміне, компьютерлік сауаттылық деңгейіне қойылатын талап та жоғары. 
Болашақта елімізге білімді ұрпақ керек екенін ескерсек,  сол білім кілті – 
барлық нақты ғылымдардың негізін меңгеруде жатқаны аян. Қазақ – тумы-
сынан математик, дарынды да қарымды халық. Оған ешкімнің дауы болма-
са керек. Осы жайында қазақтың әлемге танымал математик ғалымы Асқар 
Жұмаділдаев былай дегенін білеміз: «Қазақ балалары математикаға өте 
қабілетті келетіні рас. Қазақ – ілім-білімнің кез келген саласына бейім халық. 
Оның бір себебі: біздің ұлтымыздың өз тарихында көп сұрыпталғанынан. 
Небір алапатқа ұшырадық. Мұндай құбылыс адам бойында ширығуды, 
өмірге, қоғамға икемделе өмір сүруге деген ішкі түйсікті оятады. Ішкі 
түйсік логикаға, ал логика есепке жетелейді». Жалпы қазіргі кезде 
еліміздің жас математиктері көптеген халықаралық білім сайысында жоғары 
жетістіктерімен көзге түсіп, барша әлемдік қауымдастықты таңғалдырып, 
қазақ халқын қуантып жүр. Сондай жас толқындар біздің мектебімізде де 
қалыптасып келе жатыр. Оған дәлел, 8–11 сыныптар бойынша белгілі ма-
тематик, өнегелі ұстаз Ү.Қошалақов атындағы IX аудандық математикалық 
олимпиадасында Дүйсенбаева Сәуле  Жаханшақызының шәкірті  Арайлым 
Мұханбетова жүлделі үшінші орынды иеленсе, жалпы білім беретін пәндер 
бойынша республикалық  олимпиадасының аудандық кезеңінде физика 
пәнінен  Нұрбаева Күлмакарам Қантайқызының шәкірті  Рахат Шаймерденов 
екінші орынды жеңіп алды.

Өскелең ұрпақты рухани-адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу мәселесі 
әрқашан  өзекті.  «Бөбек»  қорының президенті Назарбаева Сара Алпыс-
қызының бастамасымен білім беру үрдісіне «Өзін-өзі тану» пәні енгізілді. 
Бұл пән бойынша берілетін рухани-адамгершілік білім негіздері жаңа ғасырда 
жаңаша бақытты өмір сүруді қалайтын, қоршаған табиғи ортаны сақтауға 
мүдделі, өзіндік көзқарастары мен дүниетанымы терең, айналадағы адам-
дармен тіл табысуға, түсінуге ұмтылатын, болашақ ұрпақтың жеке тұлғалық 
қабілеттерін жетілдіруге қызмет етеді. Осы орайда жас ұрпаққа рухани 
тәлім-тәрбие мен оларды адами ізгі қатынастарға үйретуде «Өзін-өзі тану» 
пәні мұғалімінің орны ерекше. Сондықтан да балаларға деген махаббат, әрбір 
баланың жеке даралық қабілеттерін құрметтеу, шыдамдылық, «ізгі ақыл» 
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мен «жылы жүрек» «Өзін-өзі тану» пәні мұғалімінің ең басты қасиеттері бо-
луы тиіс. Осындай қасиеттермен әрдайым өзгелерден ерекшеленіп жүретін 
ұстаздарымыздың бірі – Әметова Гүлнар Әбенқызы. Ол өз бойындағы ізгілік 
пен мейірімділік қасиеттерін шәкірттеріне де сіңіре білген жан. Соның 
арқасында Гүлнар Әбенқызының шәкірттері «Өзін-өзі тану» пәні аясында 
өткізілген аудандық бірнеше байқаулардың жеңімпаздары атанды. Олардың 
қатарында Қармақшы аудандық оқушылар үйі базасында өткізілген  «Өзін-
өзі тану» пәні бойынша 7–9 сынып оқушылары арасындағы  республикалық 
олимпиадасының аудандық кезеңінде  8 «А»  сынып оқушысы Айдана 
Қуандықова екінші орынға көтерілді. Сондай-ақ, аудандық «Мейірімді 
жүректен...» тақырыбындағы балалардың театрландырылған қойылымдары 
байқауында М.Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасын сахнаға 
шығарған Гүлнар Әметова мен оның шәкірттері жүлделі үшінші орынға ие 
болды. Балалар арасында аудандық «Ән – көңілдің ажары»  ән байқауында 
ұстаздың талантты шәкірттерінің бірі – Айдос Махамбедиев «Ана» туралы 
ән орындап, екінші орынды жеңіп алды.

Заман  ағысына  сай  біліммен  қаруланған  ой-өрісі  жоғары,  зерделі,  
жан-жақты  дамыған маман даярлау  уақыт талабы. Қазіргі таңда білім 
мекемелерінің бәрінде жас мамандарды жұмысқа бейімдеу, олардың ұжыммен 
етене болып кетуіне жағдай жасау ісі бүгінде өз дәрежесінде жүргізіліп жатыр.  
2015-2016 оқу жылында мектебіміз көптеген жас мамандармен толығып, олар 
еліміздің ертеңгі тізгінін ұстар ұрпаққа білімнің кәусар бұлағынан сусында-
ту бағытында еңбек етуде. Осы орайда мектебімізде «Жігер»  жас мамандар 
орталығы құрылып, арнаулы жоспар бойынша өз жұмысын жүргізіп келеді. 
Орталық жоспарына сәйкес жас ұстаздармен жүргізілген түрлі формадағы 
жұмыстардың барлығы дерлік  олардың кәсіби шеберліктерінің жетілуіне, 
үнемі өз білімін жетілдіре отырып шығармашыл ізденісте қажымайтын ұстаз 
болуға бейімделуіне, жаңа технологиялардың қыр-сырын меңгеріп қана 
қоймай,  оны тиімді пайдалана білетін  білікті маман болатынына септігін 
тигізері анық. Оған қоса осындай  жұмыс жасау арқылы  жас мамандарымыз  
көптеген жетістіктерге  қол жеткізіп, олардың оқушылары  түрлі шаралар 
мен байқауларға қатысып,  жүлделі орындарға ие болып жүр.  Атап айтқанда, 
бейнелеу өнері, сызу пәнінің мұғалімі Бейсенбаева Әйгерім Берікқызының 
шәкірті  Медіғат Шаймерденов «Мен Қазақстанды сүйемін!» тақырыбындағы 
республикалық интернет-байқауына қатысып сертификатталса,  ал қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің жас мұғалімі  Ерғалиева Жазира Сұлтанғалиқызының  
шәкірті  Аружан Ермаханова «Платон» халықаралық дамыту орталығының  
ұйымдастыруымен өткен республикалық «Ақ қауырсын – 2» шығарма 
байқауында үшінші  орынды, үйден оқытылатын балаларға сабақ беретін қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жалиева Күлайхан Кәрімқызының шәкірті 
Ернұр Өтепов Қармақшы аудандық психологиялық-педагогикалық түзету 
кабинетінің ұйымдастыруымен «Елімнің бақытын тербеткен Тәуелсіздік» 
тақырыбында өткізілген шығарма жазу сайысында бірінші орынды жеңіп 
алды.

«Ісіңізге, еңбегіңізге, оқуыңызға нағыз адамгершілікпен кіріссеңіз, сөз 
жоқ, жеңіске жетесіз» дейді ғой ғалым Қаныш Сәтбаев. Сол айтқандай, ең 
алдымен, өз кәсібіңе, өз пәніңе деген зор сүйіспеншілік болғаны абзал. Осынау 
сүйіспеншілік оқушы бойындағы білімге, пәнге деген алғашқы құштарлығын 
түртіп оятады. Ал шәкірт бойында оянған білім құштарлығы енді тұтанған 
шырақ секілді. Ең қиыны – осынау шырақты сөндіріп алмау. Ол үшін талмай 
еңбектену мен іздену қажет. Сонда ғана осы білім шырағы лаулаған жалынға 
айналары сөзсіз. Осы орайда біздің ұжымның жоғарыда аталған әрбір ұстазы  
оқушыларының бойындағы білімге деген құштарлықтан туған шырақты 
жалынға айналдыра білген нағыз еңбекқор жандар десем қателеспеймін.

Ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы 
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“Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. 
Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, 
кеншісін де ұстаз өсіреді... Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, 
сол ұрпақты  тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” 
дегеніндей, бар саналы   ғұмырын, жастық жалыны мен  күш-қайратын, терең 
де телегей білімдерін шәкірттеріне арнаған ұстаздар қауымына берілген 
бұдан артық баға болмас. 

Қызылорда облысы
Байқоңыр қаласы.

лімізде жасөспірімдерді патриоттық рухта тәрбиелеу – күн тәртібінің 
басты міндеттері. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назар-

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ 
БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ

Қаламқас  ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
Жаркент көпсалалы колледжінің
педагог-психологі

Е
баевтың “Қазақстан – 2030”даму стратегиялық бағдарламасында “..біз 
Қазақстанның барлық азаматтарының отаншылдық сезімі мен өз еліне 
деген сүйіспеншілігін дамытуға тиіспіз” делінген. Шынында да, ұлтқа де-
ген сүйіспеншілігі жоқ адамнан адамгершілікті де, сұлулықты да, мәдениетті 
де күтуге болмайды. Ендеше патриоттық тәрбие  –  тәрбиенің басты бағыт-
тарының бастауы десек қателеспейміз. 

Ұрпағымызды кеудесінде намысы бар, білімді, туған елін, жерін сүйетін 
өнегелі ұрпақ етіп өсіргіміз келсе, бар назарды келешек ұрпақ тәрбиесіне ау-
даруымыз қажет. Бұл тұрғыда қазіргі білімнің болашағы мол факторларының 
бірі – патриоттық тәрбие. Демек, Отанын сүйетін, елімізге ұлтжанды, пара-
сатты, саналы, сауатты, ол үшін күресе білетін мамандарды даярлап тәрбие-
леу – біздің басты міндетіміз.

“Патриотизм дегеніміз не?” деген сұрақ туындаса, біз оны отансүйгіштік,  
Отанына қалтқысыз қызмет ету, еліміздің бүгіні мен ертеңін қорғау деп 
түсінеміз.

Ұрпақ бұл тәрбиені, негізінен, отбасынан, білім ордасынан, жүрген ор-
тасынан алады. Білімге, еңбекке, тағы басқа да қасиеттерге деген құштарлық 
атадан балаға беріледі.

Патриоттық тәрбиенің басым бағыттары мыналардан тұрады.
1. Азаматтық-құқықтық. 
2. Рухани-адамгершілік.
3. Отбасы тәрбиесі.
4. Өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамыту. 
5. Экологиялық.
6. Эстетикалық.
7. Салауатты өмір сүру. 
8. Еңбек және экономикалық.
9. Кәсіби-шығармашылық.
10. Интеллектуалды мәдениетті дамыту.
Әр баланы осы айтылған бағыттар бойынша  тәрбиелесек, онда болашақ 

ұрпағымыз  мықты, жігерлі, нағыз патриот азамат болары даусыз.
Болашақ  Отан  қорғаушыларды  тәрбиелеудің  негізгі  бағыттары мына 

төмендегілер.
1. Алғашқы әскери дайындық. Болашақ Отан қорғаушы азаматтардың 
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Отан қорғау жөніндегі жауапкершілігі мен міндеттерін, Қарулы Күштердің 
мақсаты мен сипатын, әскери ант талаптарын, қару-жарақты қолдана білуді, 
әскери іс негіздерін, т.б. аталған пән  сабақтарында оқып-үйренеді.

2. Дене тәрбиесі дайындығы. Жастардың спортпен тұрақты шұғылдануы 
олардың денесін шынықтырып қана қоймай, эмоционалдық ерік-жігерінің 
тұрақтылығын дамытып, әскери қызметке психологиялық тұрғыдан дайын-
дайды.

3. Психологиялық дайындық. Оқушылардың әскери қызметке дұрыс 
көзқарасын, әскери тәртіпті сақтауға, әскери істі оқып-үйренуге, оқу-
жауынгерлік тапсырмаларды адал орындауға ішкі дайындығын қалыптастыру 
керек. Сонымен қатар есте сақтау, назар аудару, өнертапқыштық, ойлау 
қабілеті, тапсырылған істі жауапкершілікпен және шығармашылықпен орын-
дау, тәртіптілік, бастамашылық, т.б. қасиеттерін ашу және дамыту көзделеді.

4. Моральдық-саяси дайындық. Егер адамда өз Отаны үшін мақтаныш 
сезімі оянса, қол жеткізген құндылықтардың барлығы ата-бабасының ісі, ойы, 
ар-ожданы екенін білсе, ондай азамат өз туған жеріне, өзі өмір сүріп, еңбек 
ететін Отанына сүйіспеншілікпен қарап, ата-баба мұрасын сақтап, көбейту 
парызым деп есептейтіні сөзсіз. Оқушылар бойында мынадай ұғымдарды 
қалыптастыру керек. Қазақстан – бейбітшілікті қолдайтын ел, ол барлық 
елдермен тату көршілік, өзара тиімді ынтымақта қарым-қатынас жасайды. 
Барлық азаматтар ұлтына, дініне, саяси көзқарасына қарамастан тең құқылы.

Біз отансүйгіштік тәрбие беруді жалғастырушылармыз.Тәрбие төркініне 
келетін болсақ, «Бала – болашағымыз» деп санайтын ата-бабаларымыз 
ұрпақ тәрбиесіне аса байыппен, сақтықпен қараған. «Әке көрген – оқ жо-
нар, шеше көрген – тон пішер» дейді  халық даналығы. Тәрбие басы сонау 
аяулы ана құрсағынан ата сақалы шыққанға дейін жалғасқан. Ұлы  ұстаз 
А.Байтұрсыновтың «Баланы ұлша тәрбиелесең – ұл, құлша тәрбиелесең – құл 
болады» деген, мұның мәні  бала тәрбиесі өз қолымызда дегені.

Оқу-тәрбие үрдісінде басты рөлді оқытушы атқарады. Қазақ әдебиетінің 
ірі өкілі Жүсіпбек Аймауытов ұстаз қызметін «Ұстаз – шәкірттерге  сабақ  
берумен, білім үйретумен шектелген маман иесі емес, ол шәкірттерінің 
алдағы өмірін көз алдына келтіріп, өз басынан кешірген тәжірибесіне 
тая нып, келешекте жазатайым аяғын шалыс басып, өмірден соққы жеп, 
өкінбеске күні бұрын сақтандыратын қорғаушысы», – деп бағалаған. 

Колледжде дәріс алушылардың басым көпшілігі жасөспірімдер, яғни 
еліміздің болашақ қорғаушылары.Топтарда әртүрлі тәрбиедегі, әртүрлі 
деңгейдегі, қабілеттері де әртүрлі оқушылар отыр. Оқытушы ретінде олардың 
пәнге  деген  қызығушылығын арттыра отырып жан-жақты тәр биелеу – басты 
мақсатымыз.

Ұлы ғұлама ғалым әл-Фараби “Шын берілсе, қызықтаған нәрсе ғана 
адамның жүрегінен орын алады”, – деп айтқанындай,  қазақ әдебиеті 
сабақтарында үнтаспа арқылы күй, әуен тыңдату, 5–10 минуттық сахналық 
көріністер көрсетіп отыру олардың қызығуларын арттырмай қоймайды. 
Мұндай сабақтар қызығушылықты  арттырумен қатар, әрине, оқу материал-
дары  тақырыбына сай отансүйгіштік сезімі де қатар жүріп отырады. Ендеше 
жаңа сабақты түсіндіру барысында тарихи кезеңдерге тоқталып, сахналанды-
рып жеткізілсе, оқушылар нағыз ұлтжандылықты, адамгершілік қасиеттерін 
бойларына дарытады.

Деңгейлеріне  қарай проблемалық сұрақтар қою арқылы ойларын 
жеткізуге, бір шешімді шығаруға машықтандыру да қажет. Батырларымыздың, 
қазақтың ер азаматына тән қасиеттерді дәріптейтін өлең мәтіндерінен 
үзінділерді әсерлендіріп оқу арқылы және ерлікке, отансүйгіштікке тән 
мақал-мәтелдер арқылы олардың осы замандағы алар орнын дәлелдей оты-
рып жеткізуге болады. 
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Екінші дүниежүзілік соғысы батырларының қаһармандық істері, төзімге 
толы тұлғалары, адамгершілік қасиеттері – жас ұрпақты ерлікке, адалдыққа, 
қаһармандыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеудің қайнар көзі.  Осы сұрапыл 
соғысқа арналған  қай  көркем  шығарманы  алмаңыз,  адалдықты, еңбек-
шілдікті, отансүйгіштікті дәріптейді. Сондықтан да осы тақырыптарды өту, 
қорытындылау кезеңдерінде кітап көрмесін ұйымдастыру, жалынды сөздерді 
жазып іліп қою, бейнетаспалардан үзінді көріп, үнтаспаларды тыңдау, ар-
дагерлермен кездесулер ұйымдастыру сабақты мазмұнды, мәнді, мағыналы 
өткізудің бірден-бір кепілі.

Болашақ мамандарды даярлауда патриоттық тәрбие беруді тек сабақ беру 
барысында жүзеге асырмай, тәрбиелік мәні бар іс-шараларды көбірек өткізу 
де жақсы қорытындысын береді.Әсіресе, қазіргі еліміздегі демократиялық 
қоғам құру кезеңінде  «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, 
тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» деген ғұлама ғалым әл-
Фараби өсиетінің мәні аса зор.

Қандай іс-шара болсын бәрінің де тәрбиелік мәндері биік болуы 
тиіс. Мамандарды тәрбиелі, сапалы, саналы етіп даярлау – заман тала-
бы, оқытушылардың қасиетті міндеті, өйткені олар – біздің болашағымыз. 
Абай атамыздың  «Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан», – 
деп айтқанындай, болашақ мамандарға бағыт-бағдар беріп, өмірдегі орнын 
табуға дәнекер болатын ата-ана болса, дәріс беретін – оқытушылары. Қолына 
дипломын алып шыққан маман өз еліне, халқына адал, аянбай қызмет ететін 
патриот болуы қажет.

Еліміз өркениетке бет бұрып, болашаққа нық басып келе жатқан шақта, 
мамандарды заман талабына сай, қай салада болсын, ел тізгінін ұстауға 
лайық, халық қамын ойлайтын азамат етіп тәрбиелеу – міндетіміз. Оған 
қол жеткізу үшін қазақстандық патриотизмді өркендетуде ұлтымыздың та-
рихын, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан дәстүрін, ұлтжандылықты насихаттап, 
жеке тұлғаның іскерлігі мен дағдысына, қабілеттерінің дамуына жан-жақты 
жағдай жасай отырып жүйелі іс жасауға тиіспіз.

“Бір жылға жоспар құрсаң, егін ек, жүз жылға жоспар құрсаң, ағаш 
ек, болашаққа жоспар құрсаң, баланы тәрбиеле”, – деп шығыс нақылында 
айтылғандай, жас ұрпақты патриоттық тәрбие негізінде тәрбиелесек, егемен 
еліміздің көк байрағы көк аспанда мәңгілік желбірей бермек. 

Алматы облысы.

азақ тілі пәнін оқытудың сапасы мен мақсатын одан әрі жетілдіру – 
бүгінгі күннің  талабы. Халқымыздың біртуар азаматы, қазақтың ұлттық 

ЖАЗБА ЖҰМЫСТАРЫ АРҚЫЛЫ 
БАЛА САУАТТЫЛЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУ

Райгүл  ЧИНБАЕВА,
№1 “Ақшәулі” жалпы білім беретін орта мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі

Аннотация. Мақалада қазақ тілі сабағында жаз-
ба жұмыстары арқылы бастауыш сынып оқушыларының 
сауаттылығын  жетілдіру жолдары қарастырылған.

Түйінді сөздер. Қазақ тілі, оқыту, жазба жұмыстар, сауаттылық.
«Өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адамды
сауатты, мәдениетті деуге болмайды».
          Мұхтар Әуезов

Қ
әдебиеті мен мәдениетінің көрнекті қайраткері Жүсіпбек Аймауытов ана тілін 
оқытуда мынадай тұжырымдама жасайды: «Бала оқытуды тілден бастай-
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ды. Бастауыш мектептің, көбінесе,  айналдыратын оқу – тілдің мүшелерін 
нық білдіріп, баланың тілін байыту. Орта дәрежелі мектепте үнемі тілді 
жаттықтыру, дағдыландыру керек. Әр сабақ, әр пән бір жағынан өзіне 
хас мақсұтын көздесе, екінші жағынан тіл түзетуге, тіл сабағының 
міндетін атқаруға  тырысу  керек.  Бала  сөйлегенде, жазғанда, тілді  
дұрыс  қолдандыру  – әр  оқытушының, әр мектептің міндеті... Баланы тілге 
жаттықтырудың мағынасы: баланы сөйлеуге, басқалардың сөзін ұғуға, 
өз бетімен жазуға, оқуға төселдіру». Тіл үйренудегі ізеттілік – сауаттылық  
қана емес, тілдік тәсілдерді, фонетикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, 
грамматикалық,  синтаксистік заңдылықтар мен нормаларды  дұрыс қолдану 
дағдысы.  Тіл мәдениетінің негізгі арқауы – тілдік норма.Тілдік норма тілдің 
ішкі жүйелері негізінде дамиды. 

Тіл мәдениетінің  негізгі зерттейтін объектісі – сөз, сөздің дұрыс айты-
луы, дұрыс жазылуы,  дұрыс қолдануы, айтайын  деген ойдың айқын, әсерлі 
болуы. Яғни тіл мәдениетін жете  меңгеру үшін, ең алдымен, оқушы өз 
ана тілінің фонетикасы  мен грамматикасын жете білуі шарт. Қазіргі кезде 
әдістемеде «жобалау»,  «құрастыру», «жаңа технология», т.с.с. жаңа сөздер 
шыға бастады. Мектептегі педагогикалық технологияның тез дамуына бай-
ланысты  басқа да әртүрлі бағыттар айқындалып келеді.

Мұнда   көңіл   аударатынымыз:  теориядан   шығатын   технология, 
тәжірибеден шығатын технология. Білім заңына сәйкес мұғалімге оқытудың 
тиімді  жақтарын  қарастыру,  таңдай  білу  еркіндігі тиіп отыр.   Қазақ 
халқының  сыршыл  ақыны, ұлы  педагогі  Мағжан  Жұмабаев  «...ұлт тың 
тілінде сол ұлттың жері, тарихы, тұрмысы, мінезі айнадай анық көрініп 
тұрады. Қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы – мұғалім. Оның  
табансыздығын сезсе, бала онымен сөйлесуден, тілін алудан қалады», –  
деп ескерткен.  Бүгінде білім беру ұғымының өзі өзгеруде және кеңеюде. 
Қазіргі заман   талабына лайық жаңа  бағдарламалар әзірленіп, соған сәйкес  
оқулықтары дүниеге келгені  белгілі. Бағдарлама талабына орай оқулықта 
материалдардың  орналасу тәртібі өзгерді. Тілден берілетін пәндік білім 
мазмұны жаңартылып, толықтырылды.

Тілді қоғамдағы  қарым-қатынас  жасау құралы  және қоршаған орта-
ны танып-білу  құралы  ретінде үйрету көзделді. Оқушылардың өз ойла-
рын мазмұнды, грамматикалық тұрғыдан сауатты, стилдік  жағынан  жатық,  
дәл бейнелеп  айта білу  дағдыларын  қалыптастыруға  бағындырылды.  
Оқушылардың  сөздік қорын  молайту, сөз мағыналарын дұрыс ұғынып, 
сөздерді орынды  жұмсай  білу  дағдысын  қалыптастыруға  айрықша  назар  
аударылды.

Коммуникативтік құзыреттіліктің басты мақсаты – оқушыларды оқуға, 
сауатты жазуға үйрету, негізгі тілдік ұғымдармен таныстыру, өз ойы мен 
пікірін еркін жеткізе алатын дара тұлға етіп тәрбиелеу. Бұл мақсатты орындау 
үшін  міндеттер қойылады:

– сөйлеу туралы қарапайым түсінік беру, ауызекі және  жазба тілде 
қарым-қатынас жасауға қажетті сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, 
оқушылардың сауатты, көркем жазу дағдыларын жетілдіру;

– диалогтық және монологтық сөйлеу  (ауызекі, жазба тіл) дағдыларын, 
сөйлеу мәдениетін дамыту;

– тілдік  құбылыстарды талдап, олардың мәнін ажырата білу дағ-
дыларын қалыптастыру, оларды өзара салыстыра, топтай және жинақтай 
білуге үйрету.

Қарым-қатынас жасауға, танып-білуге талпыныстың пайда болуына 
жетелейтін коммуникативтік  ұстаным. Бұл үрдіс сөзді қабылдау, тыңдау, оқу,  
өз ойын айту (сөйлеу), жазу және сөйлеу мәдениетін меңгеру, орфографиялық 
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жаттығу, каллиграфиялық машықтану арқылы жүзеге асырылады. Бастауыш 
сатыда білім берудің үздіксіздігін жүзеге асыруда әр оқу пәнінің өз орны мен 
рөлі бар. Осыған орай білім мазмұнын былай жіктеуге болады:

– коммуникативтік, ақпараттық мәдениет (ана тілі  мен қазақ тілі);
– ақыл-ой мәдениеті (математика, дүниетану). 
Білім берудің үздіксіздігі құзыреттіліктің жоғарғы деңгейін сақтау шарты 

іспетті. Алған білімін оқушы естісе құзыреттіліктің 30 пайызы, естісе және 
жазса 50 пайызы,  естісе, жазса, айтса 70 пайызы, естісе, жазса, айтса, 
қолданса 100 пайызы орындалады. Ендеше оқушылардың  коммуникативтік  
құзыреттілігін қалыптастыру, демек  сауаттылыққа дағдыландыру мектепке 
келген алғашқы күннен басталуы тиіс. Өйткені, мектепке келген оқушылар 
арасында сөзді, дыбысты қате айтатындары кездеседі. Мысалы: екі-еті; жоқ-
зоқ; бір-біл. Дұрыс айтылмаған дыбыс жазған кезде де дұрыс таңбаланбайды. 
Сондықтан жазу кезінде дыбысты дұрыс айтуға, дыбысталуына көңіл ауда-
ру қажет. Яғни бірінші артикуляциямен жұмыс. Жуан дауысты дыбыстар-
ды айтқанда, тілдің ұшы кейін қарай тартылады да, үсті сәл көтеріледі. Ал 
жіңішке дауысты дыбыстарды айтқанда, тіл ұшы сәл ілгері қарай созылып, 
үсті сәл төмендейді. Сауатты жазуға дағдыландыру үшін оқушылардың 
есту қабілетін дамытуға көңіл бөлінеді. Жаңа дыбысты өту барысында 
оны айтқызып, түсіндіргеннен кейін «Мен қазір бірнеше сөздер айтамын, 
егер өтілген дыбыс болса қол соғыңдар», – деп ескертемін.  Сонымен қатар 
оқушыларға дыбыстардың орнын ажыратуға тапсырма беріледі. Мысалы, 
«А» дыбысына байланысты  қар, балық, алша.  «А» дыбысы сөздің барлық 
бөлігінде кездесетінін көрсетіп дәлелдеу. 

Сауатты жазуға төселдіруде каллиграфияның алатын  орны зор. Жазу – 
оқу әрекетінің кешенді түрі. Жазу бірқатар құрылымдық бірліктерден, баста-
уыш сынып оқушылары үшін күрделі,ұзақ, қиын үрдістерден тұратын ереже-
лер мен біліктерден құралады.Оқушы жазуға үйрену  барысында негізгі үш 
дағдыны білуі қажет:

– техникалық – жазу құралдарын дұрыс пайдалана  білу, қол қимылын  
басқара білу,  гигиеналық ережелерді сақтау;

– графикалық – әріптерді, буындарды, сөздерді дұрыс таңбалау, 
әріптерді  дұрыс көлбеулікте, белгіленген биіктік пен ендікте жазу, оларды 
дұрыс байланыстыру, жұмыс жолында біркелкі орналастыру;

– орфографиялық – сөздің дыбыстық және  әріптік құрамын дұрыс 
анықтау, жазылуын талдап беру. Осы дағдылар сауатты және әдемі 
жазудың негізі болып саналады.

Психологтердің зерттеулері бойынша түсініксіз жазылған сөз есте 
қалмайды.

Баланы жазуға үйрету дайындық  кезеңінен басталады. Алдымен 
оқушының қолының икемділігі мен көзбен мөлшерлеу қабілетін жетілдіріп, 
графикалық дағдыларын қалыптастыру қажет. Олар:

– жазу кезіндегі дұрыс отыру;
– дәптерді дұрыс қою;
– қаламды дұрыс ұстай білу;
– дәптер көлбеулігі 25 градус мөлшерінде болуы;
– дәптердің сол жақ төменгі бұрышы оқушының    кеудесінің ортасын-

да жатып,   беті толған сайын  оқушы  қолымен солға қарай жылжытып 
отыруы;

– қалам үш саусақпен ұсталынып, екінші ұшы иыққа  бағытталуы;
– қалам ұстауды мұғалімнің мұқият үйретуі. 
Көркем жазу жұмысы
1-сыныпта екінші жарты жылдықтан бастап көркем жазуға  арнайы 

уақыт бөлінеді. Мақсаты – әріптер мен олардың байланысын және сөздер 
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мен сөйлемдерді таза, дұрыс,  әдемі жаза білу дағдыларын бекіту. Жазу 
ырғағы мен  жылдамдығын сақтай білуді жетілдіру. Ол үшін мұғалім мына 
жағдайларды  үнемі қадағалауы тиіс.

1. Оқушының жазу кезіндегі отырысын.
2. Дәптердің партада дұрыс қойылуын. 
3. Әріптердің көлбеулігі мен биіктігінің сақталуын.
4. Сөздер мен сөйлемдердің біркелкі ара қашықтығының  сақталуын.
Жазу жылдамдығын, ырғағын сақтау мақсатында  әріптерді жазу алдын-

да арнайы жаттығулар жүргізу  де тиімді. 
Көшіріп жазу
Көшіріп жазу – жазу мен каллиграфияға үйретуде жиі  қолданылатын 

жазбаша жаттығу түрі. Көшіріп жазудың екі  түрі бар: жай және күрделі. 
Біріншісінде дайын мәтінді қатесіз көшіріп жазу, екіншісінде көшіріп 
жазу грамматикалық не орфографиялық тапсырмаларды орындауға неме-
се  қосымша тапсырмаларды (әріп не сөз қою, сөздерді өзгерту)  орындауды 
мақсат етеді. Күрделі көшіріп жазу тиімді нәтиже береді, ал жай көшіріп жазу 
ойлануды көп қажет  етпейтіндіктен, сауаттылыққа аз әсер етеді.

Сөйлемдерді  тұтас оқып, мағыналық бөліктері бойынша көшіріп жазу  
қажет. Әріптеп көшірсе оқушы не жазып отырғанын  түсінбейді, сондықтан 
дұрыс жазылуын есте сақтай алмайды.

Көшіріп жазу тәртібін әуелі мұғалімнің басқаруымен сынып бойынша 
орындап дағдыландырған жөн.Оқушылар жақсы меңгергеннен соң ғана сол 
тәртіппен  көшіріп жазуды үйде орындауға беруге болады.Көшіріп жазу тәртібі 
сыныпта, тақта жанында  оқушыларды қатыстыра отырылып құрылады.

Көшіріп жазуға арналған естелік:
– сөйлемді түсіну үшін және есте сақтау үшін оқып шық;
– есте сақтай алғаныңды тексеру үшін мәтінге қарамай сөйлемдерді 

қайтала;
– көшіріп отырған мәтіндегі орфограммаларды  айқындап  ал;
– сөйлемді жазылуы бойынша оқып шық;
– сөйлемдегі мәтінге қарамай, қалай жазасың, солай  қайтала;
– өзіңе айта отырып жаз;
– жазғаныңды тексер.
Сауаттылыққа жетудің басты жолдарының бірі: қатемен жұмысты, қатені 

болдырмауға арналған жаттығуларды әр   сабақ сайын жүйелі жүргізу болып 
табылады. Жаттығулардың мазмұны да, түрі де әртүрлі болып келеді.

Ауызша жаттығулардың мақсаты – оқушыларды дұрыс, әдеби тіл нор-
масында сөйлей білуге дағдыландыру. Жазбаша жаттығулардың мақсаты – 
оқушылардың әлі  таныс емес, бірақ сөйлеу тілдерінде жиі қолданатын, сол  
сияқты жазуға берілген жаттығуларда кездесетін ережелерге байланысты 
сөздерді дұрыс жазуға дағдыландыру.

Осыған орай,  мынадай  жұмыстарды  жүргізуге  болады.  Балаларға 
суреттегі заттың атауын дұрыс айтқызу және жазғызу. Мұғалімнің қойған 
сұрақтарына оқушылар ауызша (кей жағдайда жазбаша) жауап береді.
Сұрақтардың жауабы айтылуы мен жазылуында көбірек мән беруге тиісті   
сөздер болатындай таңдалу қажет. Сынып тақтасында сөздер жазылады. 
Оқушылар осы сөздерді айтылуы мен жазылуы екі басқа сөздерді тауып,теріп 
жазады.  Мысалы, аю, қоян, бүгін, құлын, т.б.

Оқушылардың жазба жұмыстарындағы сауаттылығын көрсететін – пунк-
туация.

Сөйлем соңына қойылатын тыныс  белгілерді (нүкте, сұрау және леп 
белгілері) меңгерту үшін сөйлем түрлеріне тоқтала  кетейік.  Олар адам  ойын 
хабарлау, сұрау, таңдану, бұйыру, үндеу  мағыналарын білдіреді. Сондықтан 
сөйлемдерді  айтылу  мақсатына,  дауыс  ырғағына  қарай хабарлы, сұраулы, 
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лепті болатынын оқушыларға түсіндіріп, әр сөйлемнен соң  қандай тыныс 
белгісі қойылатындығын көрсету  қажет.

1. Сызба бойынша сөйлемдер құрау.
2. Хабарлы сөйлемдерді сұраулы және лепті сөйлемдерге айналдырып 

жазу.
3. Тиісті тыныс белгісін қойғызу.     
Қаратпа сөз сөйлемнің басында тұрса, одан кейін  үтір  қойылады. Мысалы:  

Омар, бері  қарашы.   Қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келсе, оның екі  жағынан 
да үтір қойылады. Мысалы: Өлеңім,шарла ауылды,Тыңда,дала,Жамбылды.  

Қыстырма сөздерден соң міндетті түрде үтір қойылады. Мысалы: Бәсе, 
өзім де солай ойлап едім.

Құрмалас сөйлемдерде екі жай сөйлемнің арасына үтір таңбасы 
қойылады. Мысалы: Ол кеше келгенде, сен үйде  жоқ едің.

Құрмалас сөйлемдердің құрамындағы  жай  сөйлемдердің арасын-
да «бірақ, өйткені, сондықтан» деген жалғаулықтар  болса, үтір бұл 
жалғаулықтардың алдынан қойылады. Мысалы: Қар кетіп, бірақ жер әлі 
көктей қойған жоқ. Келесі бір басты назар аударатын тыныс белгісі, ол – 
бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша. Бастауыш пен 
баяндауыштың арасына  мынандай жағдайларда сызықша қойылады.

1. Бастауыш та,баяндауыш та атау тұлғалы зат есімнен болса.Мысалы: 
Оспан – мұғалім. Байлықтың атасы – еңбек, анасы – жер.

2. Бастауыш та, баяндауыш та сан есімнен болған  жағдайда. Мысалы: 
Бес жерде бес – жиырма бес.

3. Бастауыш зат есім мағынасында жұмсалған сын  есімнен, сан есімнен 
болып  баяндауыш  атау   тұлғалы   зат  есім  болған жағдайда. Мысалы: 
Жақсы – жаныңа  жолдас, жаман – малыңа жолдас. Екі – жұп сан, үш – тақ 
сан.

4. «Бұл, сол, осы, мынау, анау, ол» деген есімнен болған жағдайда. Мыса-
лы: Бұл – егіндік жер.

5. Бастауыш у жұрнағы арқылы жасалған тұйық  етістіктен жасалса. Мы-
салы: Оқу – әркімнің міндеті.        

Бастауыш сынып оқушыларының жылдам және сауатты  жазу дағдыларын 
қалыптастыруда сөздерді дұрыс тасымалдатып үйретудің маңызы зор. 
Сөздерді дұрыс  тасымалдату үшін, ең алдымен,  сөзді дұрыс буынға бөлгізіп, 
буынның түрлерімен жұмыс жүргізу қажет. Оқушыларға ашық буын ды 
о-тын, е-гін, о-жау, а-на, ә-ке, т.с.с сөздердің бірінші буындарын бір жол-
да қалдырып, екінші буындарын келесі жолға тасымалдауға болмайтынын 
үйрету. Сондай-ақ бас әріптерден қысқарған сөздерді бір жолдан екінші 
жолға,  кісі аттарының қысқартылып алынған әріптерін фамилиядан айы-
рып тасымалдауға болмайды. Сол сияқты сан есімдерден кейінгі қысқарған 
сөздерді және цифрдан кейінгі қосымшаны цифрдан айырып тасымалдауға 
болмайды. Мысалы: 25 см,  30 га. дегендегі см, га дегендерді алдындағы сан-
дардан   бөлуге болмайды. Екі дыбыстан және үш дыбыстан  құралған тұйық 
буынды сөздер от, аң, ұн, ән, өрт, ант, ұлт, т.с.с сөздер де тасымалданбай-
ды. Бітеу буынды жол, көл, бес, төрт, қарт, бұлт, қант сөздері де тасымал-
данбайтынын мысал келтіре отырып дәлелдеп беру керек.

Сөздерді дұрыс естіп, қатесіз айтып үйренгеннен кейін, жазылуы қиын 
сөздерді, сөйлемдерді, шағын мәтіндерді сауатты әрі каллиграфиялық талапқа 
сай жазу  дағдыларын жетілдіруге бағытталған жаттығулар орындалады.

Оқушылардың сауатын ашып, сөздік қорын молайта түсу мақсатында 
жүргізілетін диктанттың түрлері сабақтың не басында, не соңында 2–12 
минутқа дейін уақыт бөлінеді. Кейде бір сабақта үйрету диктанттарының екі 
түрін өткізуге болады (көру,сөздік, әріп не буын диктанты, т.б.).

Бірінші сынып оқушыларын диктант жазуға төселдіру ісі жеңілден бас-
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2. “Қазақстан мектебі” №7, 2016.

талып, күрделеніліп отырылады.Сол себепті оқушылар  бір-екі әріпті және 
сол әріптен құралған буындар мен сөздерді меңгерісімен біртіндеп жаздыру 
қажет. Яғни балалар алдыңғы сабақтарда өтілген бас әріп пен кіші әріптерді 
жазып дағдыланады. Сөйтіп, оқушыларға аталған диктанттарды әбден 
меңгергеннен кейін барып үйрету диктанттарының басқа  түрлері жаздыры-
лады. 

Әріп диктантын жаздырудағы мақсат – өтілген дыбыстар мен әріптерді 
меңгертіп, олардың  бір-бірінен  айырмашылықтарын аңғарту.  Сонда да-
уысты, дауыссыздарды естілуінен айырып, айтылуы ұқсас дыбыстардың 
әріптерін қатесіз жазатын болады.

Әріп диктанттарын өздігінен жатқа жазып  төселген оқушыларға 
сол әріптерден құралған буын диктантын жазу аса қиындық келтірмейді.
Диктанттың бұл түрі оқушылардың буынды толық  меңгеруіне көмегін 
тигізеді. 

Сөз диктанты әріп пен буын  диктанттарына  қарағанда  біраз  күрделірек.
Мұндағы мақсат – оқушыларға сөздің белгілі бір ұғым беретінін түсіндіру.
Яғни бұл диктантта әрбір сөздің мағынасы түсіндіріліп, неше буын мен 
әріптен құралып тұрғаны ауызша талданады. Мұнда да оқушылар өздері 
естіген әрбір жеке сөздің нақтылы мағынасын түсініп, оларды буынға бөліп 
жазады. Сонда ғана олар жеке сөздерді, әріп тастап кетпей, артық әріп жазып 
қоймай немесе әріптердің орнын алмастырмай сөздерді қатесіз көркем жазып 
үйренеді.                                                      

Сөйлем диктантын жүргізудегі негізгі мақсат – оқушыларға сөйлемді 
танытып, оны жаңа сөздерден құрай білуге төселдіру. Мұғалім сөйлем дик-
тантын жүргізген сайын  сөйлемнің неше сөзден құралғанын, бірінші сөздің 
бас әріптен басталып, сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылып, соңынан 
нүкте, сұрақ, леп белгілерінің біреуі қойылатынын ауызша талдаттырып 
алған соң жаздырып үйретеді.

Көру диктантына әліппе бойынша өтілген әріп, буын, жеке сөздермен 
қатар жазылуы қиын термин сөздер, сөз тіркестері және шағын мәтіндер, 
жұмбақ, мақал-мәтелдер, жаттауға берілген өлеңдер де алынады.

Өзіндік диктантта оқушылар өтілген материалдарға байланысты өздері 
білетін әріптер мен буындарды, сөздерді және жаттап алған өлең, жұмбақ, 
жаңылтпаш, мақал-мәтелдерді естеріне түсіріп, ойланып отырып жаза-
ды.  Мұғалім өзіндік диктантын қай күні жүргізетінін, қандай материалды  
қайталап келу керектігін ескертеді.     

Сөздік және терме  диктантына оқушылардың жыл бойы меңгеруіне 
тиісті термин сөздер мен жазылуы қиын  сөздер алынады. Сөздік диктант 
ағымдық тексеру болып табылады. 

Оқушының тақырыпты меңгеру дәрежесін тексеру мақсатында бақылау 
диктанты алынады. Нәтижесінде оқушы біліміндегі олқылықтар анықталып, 
оларды жою жолдары белгіленеді. 

Қазақ тілінен жүргізілетін  негізгі жазба жұмыстары: көшіріп жазу, 
жатқа жазу, диктант, мазмұндама, шығарма. Оқушылардың өз ойын жазба 
тілде тиянақты түрде жеткізуге үйрету мазмұндама, шығарма жұмыстары 
арқылы жүзеге асырылады. Ауызекі және жазба тілде мазмұндау, шығарма  
жұмыстары берілген тақырып, тірек сөздер, суреттер, саяхатта көргендері 
және т.б. бойынша жүргізіледі. 

Мазмұндама – байланыстырып жазудың көп  қолданылатын, аса танымал 
түрі. Мазмұндама, негізінде, екі түрлі стильде жазылады:  біріншісі – сипат-
тау (немесе суреттеу) арқылы жазу, екіншісі – сюжет оқиғаларын хабарлау 
арқылы баяндау. Сипаттап жазуға үйрету  мұғалім тарапынан тікелей көмекті 
керек етеді.  

Байланыстырып сөйлеу мен байланыстырып  жазу –  сөйлеудің аса 
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қажетті компоненттері. Сөйлеуге де,  жазуға да  қойылатын талаптар бірдей 
және бір мезгілде орындалуды   қажет ететін оқу үрдісі. Айырмасы – 
сөйлеуде  ауызша баяндаса, жазбада жазбаша баяндайды. Ауызекі және жаз-
ба тілде  байланыстырып сөйлеуге оқушылар сюжетті суреттер,   оқулықтағы 
безендірулер, өздігінен оқығандары мен естігендерінің мазмұны бойынша 
әңгіме құрастырып айту. Оқушылардың сөйлеу қызметін  ұйымдастыру ба-
рысында оларды өздіктерінен сөйлетуге итермелейтіндей, өз бетімен мәтін 
құрастыратындай  жағдай  туғызу  маңызды.  Әрбір адамның сауатты сөйлей 
білуі қоғам үшін де, өзі үшін де қажетті шарттың бірі.      

Жалпы бастауыш сыныпта оқушылардың сауаттылығын жан-жақты 
жетілдіру – күн тәртібінен түспейтін өзекті мәселелердің бірі болып қала 
бермек.
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Шығыс Қазақстан облысы
Аягөз ауданы 
Ақшәулі ауылы.

алпы білім беретін мектеп оқушыларының арасында мәдени 
құндылықтарды  жете түсіндіру,  кітаптың білім таратудағы маңыз-

Редакция поштасынан

«ҮЗДІК  ОҚЫРМАН»  ОБЛЫСТЫҚ  БАЙҚАУЫ

Ж.АМАНЖОЛОВА, 
Маңғыстау облыстық оқу-әдістемелік
 және қосымша білім беру орталығының 
эстетика бөлімі жетекшісі

Ж
дылығы мен оны сақтаудың құралы екенін айқындау, оқушыларға бос 
уақытында кітап оқуды дәріптеу мақсатында Маңғыстау облыстық оқу-
әдістемелік және қосымша білім беру орталығының ұйымдастыруымен 
«Үздік оқырман» облыстық байқауы болып өтті. 

Байқау барысында оқушылар өздерін таныстырып, «Білгенге маржан», 
«Кейіпкерлермен сырласайық», «Мықты болсаң, тауып көр», «Кім жылдам?» 
тақырыптарында берілген сұрақтарға жауап беру арқылы өздерінің білім 
деңгейін сарапқа салды. Сонымен қатар еркін тақырыпта сахналық қойылым 
көрсетті.

Жеңімпаздар орталықтың бағалы сыйлықтары және дипломдарымен ма-
рапатталды. 

Байқау қорытындысы бойынша Жаңаөзен қаласындағы №6 орта 
мектептің 10-сынып оқушысы Бейімбет Теңелгенов бірінші орынды жеңіп 
алса,  Мұнайлы ауданы №2 орта мектебінің  9-сынып оқушысы Салтанат  
Омарова және Түпқараған ауданы  З.Баймырзаев атындағы орта мектептің 
9-сынып оқушысы Назым Мұратова екінші орынды өзара бөлісті. Жүлделі 
үшінші  орынға Маңғыстау ауданы А.Меңдалыұлы атындағы орта мектептің 
10-сынып оқушысы Жаншуақ Қадиева, Бейнеу ауданы Абай атындағы 
орта мектептің 9-сынып оқушысы Гүлнұр Қошқарова көтерілді. Ал Ақтау 
қаласындағы №15 орта мектебінің 8-сынып оқушысы Руслан Жалешов жеке 
жетістігі үшін арнайы сыйлығымен марапатталды.

Ақтау қаласы.
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Педагогика  ғылымы: зерттеулер

рбір адам түнгі ұйқыдан оянып тұрғаннан бастап бірден «нарықтық 
әлемге» кіріп кететінін өзі де байқамайды. Өйткені, оның алдында «жуы-

ӘОЖ (УДК): 78

НАРЫҚТЫҚ  ПЕДАГОГИКАНЫҢ 
ШОУ-БИЗНЕСТЕГІ  РӨЛІ 

Шолпан  ТАДЖБАҒАМБЕТОВА,
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университетінің оқытушысы, магистр

Аннотация. Нарықтық педагогиканың шоу бизнестегі алар орны баяндалады. 
Түйінді сөздер. Нарық, кәсіпкер, сауда,табыс, шоу-бизнес.

Ә
натын су бар ма, жейтін нан мен шай қайнататын отын (электр, газ) бар ма, 
қандай ыдыс-аяқ керек?» деген сияқты сан алуан сұрақтар туындайды. Олар-
ды шешу мақсатында адам бірден экономикалық (нарықтық) тіршілікпен 
айналысып кетеді. Демек, күнделікті өмірді нарықтық өмір (қатынас) деп 
түсіну керек. 

«Нарық» деген сөз халықтар арасында «тауар алмасу», «сауда», 
«сауда-саттық», «сату-алу» деген ұғымды білдіріп келген, яғни сату-
шы мен алушының өзара қарым-қатынасын әр кездерде әртүрлі формада, 
әртүрлі дәрежеде сипаттаған. Нарықтың осындай ерекшелігінен бірте-бірте 
«нарықтық қатынас» деген ұғым шыққан. «Тауарларды айырбастау» адамдар 
арасында ертеден-ақ дәстүрлі өмір салтына айналған. Грек ойшылы Арис-
тотель (б.д.д. VI ғасырдан) «нарық» терминіне байланысты «тауар», «құн», 
«ақша» сияқты бірқатар ұғымдарды талдап, «экономика»  деген терминді 
алғаш ғылыми-практикалық айналысқа енгізген. 

Кәсіпкер – әлеуметтік-экономикалық мәнге ие маман. Негізінен, әр 
кәсіпкер адамгершіліктің тұрлаулы қасиеттеріне (еңбекқорлық, адалдық, 
тапқырлық, іскерлік, азаматтық, намысқойлық, т.с.с.) тұрақтануы шарт. 
Нарық адамдардан өздігінен түзелуін керек етеді. Өзін-өзі тануды, өзін-өзі 
билеуді, өзгеге өнеге көрсетуді, бәсекелестікте озуды қажетсінеді. 

«Оқушыларға экономикалық білім беру қоғам дамуының қазіргі са-
тысында жеткіншектерге жалпы білім берудің маңызды бір буыны-
на айналып отыр. Оның басты міндеті – оқушылардың экономикалық ой 
жүйесін дұрыс қалыптастыру, оларды үнемшілдікке, құрал-жабдықтарға 
ұқыпты қарауға үйрету, қазіргі экономикалық құбылыстарды түсіне 
білетін және экономикалық терең білімді азамат тәрбиелеу», – деп В.А. 
Абчук тұжырымдағандай, жастарды кәсіпкерлік пен табыскерлікке дұрыс 
тәрбиелеп, оларды адамшылық адал ниетпен бай болуға бағыттау үшін 
Абайдың  даналық ойларын  ұтымды пайдалана білгеніміз ләзім.  

Нарықтың педагогикалық мағынасын, жаңа білім мен оны меңгерген 
кәсіпкер тұлғаны ғылымды, экономиканы, өркениетті дамытудың бірден-
бір кепілі деп түсінуіміз керек. Ендеше тек білім алу үшін емес, өз өміріңе 
керекті, тұрмысыңды түзеуге қажетті кәсіпкерлік білім алуға әрекеттенуге 
тиіспіз. Яғни, бүгінгі алған білімді ертеңгі капитал деп түсіну жөн. Нарықтық 
білім мен тәрбиенің пәрменді болуы үшін халықтық негізге сүйенген аб-
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зал. Зиялылардың ой жалқаулығынан, халықтың мылқаулығынан құтылуды 
ойлаған ләзім. Лампы, машина, шприц, ұялы телефон, компьютер, ең алды-
мен, ақша табу үшін ойлап табылғанын түсінуіміз керек.

Ғалымдардың өмірбаяндық мәліметтеріне зер салсақ, әйгілі фи-
зик И. Ньютонның бала кезінен-ақ әртүрлі механикалық ойыншықтарды 
(диірмен, лупа, экипаж, т.т.) ойлап шығарғанын білеміз.  А.Эйнштейн 
өнертапқыштықпен 12 жасында айналысса, Фарадей 18 жасында электр ма-
шинасын ойлап тапқан. Кеңес академигі, инженер Н.А. Доллежаль қысымды 
компрессорды ойлап табуда, тұңғыш атом электр стансасын құруда, сүңгуір 
кемелерді жасауда, т.с.с. көптеген өте қиын конструкторлық проблемаларды 
шешуде теңдесі жоқ керемет шығармашылық қабілетін танытқан.

Бәсекеге қабілеттілік ата-бабамыздан біздерге мұра болып қалды-
рылмаған. Дамыған елдерде көптен бәрі бәсекеге қабілеттілік күн тәртібіне 
қойылған ұлттық идеяға айналып отыр. Әлемдегі ең бай бизнесмен Билл 
Гейтс оқушы кезінен бизнесті компьютерді қолдан жасаудан бастаған. 
Кейіннен компьютерлік түрлі бағдарламаларды ойлап тапқан. Уоррен Баф-
фет (дүниежүзіндегі екінші бай) өз бизнесін Coca-Cola сусынын шығарып 
сатудан бастаса, Уолт Дисней мультифильмдер жасап сатудан мол байлыққа 
қол жеткізген, әлемде алғаш рет Disney Land паркін ұйымдастырған. 
Жарнамалардың өмірімізде алатын орны өлшеусіз артып отырса, осы кәсіпті 
дамытуға өшпес із қалдырған айтулы шеберлердің болатындығы да өзінен-
өзі түсінікті жайт. Солардың бірі ретінде шотланд перзенті Дэвид Огилвиді 
(1911–1999) айтуға болады. Ол әлемге әйгілі Ogilvy & Mather жарнама 
агенттігінің негізін қалаған. Демек, кәсіпкерлік қоғамды құратын да, дамы-
татын да кәсіпкерлер болмақ. Осындай талапқа сай келешекте нарықтық 
педагогиканың жаңа саласы – кәсіпкерлік педагогика мен психологияға кең 
жол ашылмақ. Бұл болашақ кәсіпкерлерді мектептен бастап тәрбиелеуге 
мүмкіндік туғызатын болады. 

Шоу-бизнес – бұл  әлемдік экономиканы дамытып миллиондаған кіріс 
әкелетін сала. Шоу-бизнес өткен ғасырдың 80-жылдары пайда болып, 
нарықтыққа көше бастады, көптеген шоу-бағдарламалар «Шоу со звездой»,  
«Угадай мелодию», «Поле чудес», «КВН», т.б. пайда болды.  Кешегі кеңестік 
эстрада әртістері, атақты А.Пугачева, Э.Пьеха, В.Высотский, т.б. жарнамасыз-
ақ радио, теледидардан  көрінетін, жарнама қолданбайтын, ал қазіргі продю-
серлер жас жұлдыздарды жарнама, клип арқылы айналдырып, шоу бизнестің  
жаңа көзін тапты. Әйгілі «На-на» тобының продюсері  Б.Алибасов  өзге 
адамдардың даусымен фонограмма жаздырып, концерттерде милиондаған 
пайда тапқан. Ресейлік продюсерлер В.Цой  («Кино» тобы),  Ю.Шатунов 
(«Ласковый май») көптеген әншілерге демеушілік жасап, клип шығарып, 
бағын ашты дегенмен, ол әртістерге бастапқы қаражат құйып,  гас трольде 
билет, суреттерін сатып, әншіге оның жартысын беріп, миллиондаған пайда-
сын өз қалтасына салып отырды. Бірақ, осы күнге дейін шоу-бизнестің  ау-
дио-бейне жазбаларын авторлық құқықты бұзып, «пираттар» иемденіп кету-
де. Қазір авторлар қоғамы әнші-композиторлардың құқығын қорғау жөнінде 
осы мәселемен айналысуда. Қуаныштысы сол, қазақ шоу-бизнесі жақсы да-
мып келе жатыр. Бірақ өкініштісі, той-бизнес деген сарындағы пікірлерді 
жиі естіп қаламыз. Қазақ – той десе қу басы домалаған халық. Бұл да бір 
жағынан ұлттың ерекшелігі шығар. Біз ұлан-асыр той жасап, туған-туыстың 
басын қосып, соғымнан ауыз татып, әуезді әнге билегенді жақсы көреміз. 
Расында да, ырысты, берекелі болса қазақ тойлаудан шаршамайды. Лайым 
солай болғай! Алайда, той дегенде таяқтың бір ұшы әншілерге тиіп жата-
ды. Әндердің сапасы кетіп, шығыстық, бір сарынды, қонақтарды билетуге 
шақыратын әндер толып кетті дейді. Әлбетте, әншіні тойға шақыру үшін оның 
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2-3 билейтін әні болуы керек. Осылайша көріп жүрміз: ары тартса арба сына-
ды, бері тартса өгіз өледінің кейпі. Дегенмен, кәсіпкерлік қарекеттің нәтижесі 
шығармашылық іскерлік пен қабілетке байланысты екендігі белгілі, мұның 
бүкіл дүниежүзінде қабылданған қағидаға айналғандығы мәлім. Мысалы, 
әлемге әйгілі американдық бизнесмен Н.Хиллдің байлыққа жету жолындағы 
шығармашылық ізденіс тәжірибесі  шығармашылық қадамнан тұратындығын 
көрсетіп отыр. Қазақстандағы ұлттық компаниялардың, жеке фирмалардың, 
дербес кәсіпкерлердің халыққа демеушілік көмек көрсетуі жаппай әлеуметтік 
әлеуетке, қайырымдылық қасиетке айналып келеді. Осының нақты мысал-
дарын еліміздің әр өңірінен, әр саладан байқауға болады. Астаналық айту-
лы меценат,  “Тілеп” ЖШС директоры Сапар Ысқақов қазақ өнерінің нағыз 
жанашырына айналған. Ол кәсіпкерлер сияқты байлығын бармағының асты-
на басып отырмай, қазақтың рухани дүниесін дамытуға, әсіресе, ұлтының 
ән-күйінің қайта түлеуіне әркез қол ұшын беріп, талай өнер кештеріне, 
әншілер мен композиторларға үзбей демеушілік жасап отыр. С.Ысқақовтың 
демеушілік етуімен, негізінен, қазақтың саналуан қара домбыралары мен 
қасиетті қобыздардың неше түрлерінен құралған “Бабалар әуені”  концерті 
(ағылшын композиторы Карл Дженкинс пен танымал скрипкашы Марат 
Бисенғалиев басшылық етеді) Астанада, Оралда, Лондонда қойылып, қазақ 
әуендері әлемге әйгіленді. “Астана – 2005” қазақ әндерінің халықаралық 
байқауын өткізуді қаржыландырды. Осындай халқы үшін жасаған демеушілік 
еңбегі үшін Женевада С.Ысқақовқа “Алтын адам” халықаралық сыйлығы 
берілді.

Демек, оқушылардың  қаржылық сауаттылығын арттыру қажет. Оларды 
ақшаны жұмсауға ғана емес, сондай-ақ теңгені тауып жинақтауды үйреткен 
ләзім. Нарықтық қоғамда нарықтық білім беруге тиістіміз. Осылайша  әлем 
жаңарып, өмір өзгеруде, ал білім беру жүйесі заман өркендеуіне іліне алмай  
келеді. Өкінішті-ақ?  Демек, жастардың айлық ақыдан алған ақшасы пас-
сивке (қарызды төлеуге) жұмсалмай, активке құйылып, олардың байлығын 
молайтуға мүмкіндік туғызылуы тиіс. Өйткені, қаржылық есеп байлық жи-
наудан емес, активті өсіріп тұрудан басталатынын түсіндіруіміз керек. Өз 
бизнесіңді жүргізе білгенде ғана байлыққа қол жеткізуге болатындықты 
жастарға күнделікті ұғындырған жөн. Бұл жағдайды ескермеудің салда-
рынан таланты көп адамдар кедейшілік өмір кешуде. Ұлы Абайдың қара 
сөздерінде бай болу үшін, не бала бағу, мал бағу немесе ел бағу, ғылым бағу, 
әйтпесе өнерді игеру, тіл үйрену, кәсіпті меңгеру керектігін ашып көрсетіп, 
талдап түсіндіреді (1-сөзі). Абайша дұрыс жолмен бай болудың формула-
сын саралап талдасақ, алдымен «малды қалай адал еңбек қылғанда таба-
ды екен, соны үйретейін, мені көріп және үйренушілер көбейсе...» (25-сөзі) 
деп армандағанынан, қазаққа баюдың бағдарын көрсетуді өзінің бір мұрат-
мақсаты етіп ұстағандығын байқауға болады. Сондай-ақ, Ы.Алтынсаринның 
«Бай баласы мен жарлы баласы», «Бір уыс мақта», «Өрмекші, құмырсқа, 
қарлығаш», «Кел балалар, оқылық», «Дүние қалай етсең табылады?» сияқты 
әңгімелерінің де нарықтық тәрбиелік мәні зор. Мұндай материалды қазақ 
әдебиеті сабақтарында нарықтық мақсатта пайдалануымыз қажет-ақ. Пси-
хологтер мен педагогтердің анықтауынша, әрбір балада бір қабілеттіліктің 
алғашқы белгілері болатыны даусыз. Ешнәрсеге қабілеті жоқ болып бала 
туылмайды. Туылған бала дарындылығының бастапқы элементтері қарекет 
ету және ортамен қарым-қатынас жасау арқылы бірте-бірте дамытылады. 
Таланттықтың табиғаты бойынша, дарынды балада бір нәрсені істеп көруге 
құштарлық, қызығушылық басым болады. Дарындылық қабілетке, әсіресе, 
қиялдаушылық, әрнәрсені басқаша істеуге ықыласты болуы тән. Жал-
пы қиялдауға құмарлықсыз адам өмірінде ешбір табысқа жетуге болмай-
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ды. Сондықтан қиялдай білуді өнертапқыштықтың, әсіресе, кәсіпкерліктің 
қайнар бұлағы деп санауымыз керек.

Әдебиет
1. Абчук В.А. Курс предпринимательства (учебн. пособие). – Москва, 2001. 
2. Аганина Қ.Ж. Жеке тұлғаны қалыптастыруда экономикалық білімнің мәні (сб.  Материа- 

 лов международной научно-практической конференции). – Алматы: АГУ, 200165.
3. Құдайқұлов М. Нарықтық педагогика  мен  психология  негіздерін  түсіндіруде Абайдың  

 әлеуметтік ой-пікірлерін пайдалану//Абай тағылымы жинағы. – Алматы, 1995.
4. Құдайқұлов М.,  Құдайқұлов Д. Кәсіпкерліктің  этнопедагогикалық негіздері//Этнопеда- 

 гогика және этнопсихология, 3-ші жинақ. – Алматы, 1997.
Резюме

В статье рассматривается вопрос о роли рыночной педагогики  в шоу бизнесе.
Summary

The question of a role of market pedagogics in show business is considered in the article.

томды-күштік микроскоп жұмысы негізінде зонд пен беттің  өзара 
әсерлесудің әртүрлі күштік түрлерін қолдану жатыр. Зонд пен беттің 

ӘОЖ (УДК):  541.6

КАЛИЙ СУЛЬФАТЫ КРИСТАЛЫНЫҢ ТАБИҒИ
БЕТТЕРІН АТОМДЫ-КҮШ МИКРОСКОП 
ӘДІСІМЕН ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Ә. БАЙМАХАНҰЛЫ, 
физика-математика ғылымының докторы, профессор,
М.ҚҰЛБЕКҰЛЫ, 
техника ғылымының докторы, профессор,
Г. МАҚПҰЗ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің магистранты

Аннотация. Мақалада калий сульфаты кристалының табиғи беттерін атомды-
күш микроскоп әдісімен зерттеудің кейбір мәселелері қарастырылған. 

Түйінді сөздер. Калий сульфаты, кристал, атомды-күш микроскоп әдісі, топо-
графия, қисықтық радиусы, FemtoScan Online бағдарламасы.

А
өзара әсерлесу күші қысқа әсерлі және ұзақ әсерлі болып бөлінеді. Қысқа 
әсерлі күштер 1–10 А ретті қашықтықта ине ұшы мен беттің атомдарының 
электрондық қабыршағын жапқанда пайда болады және қашықтық үлкейген 
сайын тез төмендейді. Беттің атомдарымен қысқа әсерлесуге ине ұшының 
бірнеше атомдары ғана қатысады. Бұл күштер түрі көмегімен бет-бейнесін 
алуда атомдық-күштік микроскоп контакт тәртібінде жұмыс істейді.

Ұзақ әсерлі күштердің пайда болуы вандер-ваальстік, электростатикалық 
немесе магниттік өзара әсерлесуге негізделген.  Мұндай күштер қашықтықтан 
өте аз тәуелділікпен сипатталады және үлгі бірліктен бірнеше мың ангстрем-
ге дейін ине тесігінің шамасында көрінеді. Сәйкесінше ұзақ әсерлесудің 
оның салыстырмалы төмендеу күшіне өзара әсері қашықтық үлкейген сайын 
зондтың ине ұшын тудыратын мәнді атомдар санын кірістіреді. Ұзақ әсерлі 
күштерді бетті зерттеуде қолдану контаксыз тәртіпте өтеді. 

Атомдық-күш микроскоп беткейіндегі кескін қисықтық радиусы сезімтал 
консолиде тіркелген ондаған, жүздеген нанометр болатын горизонталды 
беткейдегі кескінді сканерлеу кезінде аламыз. Басқару жүйесі зондтың бет-
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кейге қатысты әрбір нүктедегі үлгінің орналасуын бақылайды және ине мен 
үлгінің аралығы тұрақты ұсталады. Әрбір өлшеу нүктесінде зондтың верти-
калды орналасуының өзгерісі  атомдық-күштік микроскоп деректерінің ма-
трицасын қалыптастырады, кейін ол файлдарға жазылады да, өңдеу, виртуал-
дау және сараптама кезінде қолданылады. 

Калий сульфаты кристалының табиғи беттері. 3 түрлі калий сульфа-
ты кристалы алынып, атомды-күш микроскоптың көмегімен олардың беттері 
өлшенді, әр кристалдан 4 орнын таңдап, одан кейін әр орынды 3 реттен 
өлшейміз. Мұндағы бірінші сан кристалды, екінші сан орынды, үшінші сан 
ретті көрсетеді (мысалы: 1-1-1).

Бiз алынған суреттердi өңдеу үшiн FemtoScan Online бағдарламасының 
30 күндік сынақ нұсқасын пайдаланамыз. FemtoScan Online бағдарламасы 
кристалдық беттегi баспалдақты анықтауға, олардың профилінiң суретiн 
салуға, құрылымдық және автокорреляция жасау функциясын табуға 
мүмкіндік береді. Баспалдақтардың кедiр-бұдырлығына талдау жасау  
кристалдың өсу тетiктерi туралы қорытынды жасауға мүмкiндiк бередi. 
FemtoScan Online-да қисық сызықтардың көмегімен ақауларды белгілейді, 
кейін автоматты түрде олардың периметрі, ауданы және көлемі өлшенеді. 
Алынған нәтижелер 1–3 суреттерде берілген.

Зерттеу нәтижесіне сәйкес 1 кристалдың 1 орнында ұсақ ақаулар 50 пайыз, 
орташа ақаулар 33 пайыз, үлкен ақаулар 17 пайыз болатындығы анықталды.

 Бұл кристалдардың 90 пайызын өлшемдері сәйкесінше он және жүз 
нанометр болатын ұсақ және орташа ақаулар алады, сонымен қатар аз 
мөлшерде өлшемдері жүз нанометрден асатын үлкен ақаулар құрайды деп 
тұрақтандыруға болады. 

Алынған мәліметтер кристалдардың табиғи беттерінің өсу шегі 
баспалдақтарының басымдылығын білдіреді.

Жаңа тәжірибелі әдістеме әрқашанда біз білмейтінімізді біліп, оны көруге 
мүмкіндік береді. Атомдық-күштік микроскоп арқылы өсіп жатқан кристалл 
бетінде болып жатқан алуан түрлі оқиғаларды көре аламыз (көбінесе, ақуыз 
кристалында), бірақ,  өкінішке орай, барлығын емес.   Соңғы жағдайда сыну-
ларға не қосылатыны белгісіз, бұл құрылыс бірлігі болып табылады – иондары, 
молекулалары немесе олардың топтары. Мұндай жағдай теорияның дамуын 
баяулатады және кристалдану үрдісіне түсіретін алуан түрлі факторлардың 
әсерін анықтауға жол бермейді.  Сонымен қатар ерітіндінің жоғарғы қабатында 
не болып жататыны жайлы да білу мүмкін емес. Ерітіндінің құрамында бо-
латын иондар, молекулалар және олардың кешендері гидратты қабықшамен 
қапталған, сондықтан олардың осы қабықшадан қашан және қайда босауы 

1-сурет. Тәжірибе 1-1-1.
1-суретте өлшеулерге 

сәйкес барлығы 11 ақау та-
былды. Мұнда ұсақ 1–4 ақау, 
орташа 5–8 ақау, үлкен 9–11 
ақау. 

2-сурет. Тәжірибе 1-1-2.
Өлшеулерге сәйкес бар-

лығы 18 ақау табылды. Мұнда 
ұсақ 1–9 ақау, орташа 10–15 ақау, 
үлкен 16–18 ақау. 

3-сурет. Тәжірибе 1-1–3.
Өлшеулерге сәйкес бар-

лығы 19 ақау табылды. Мұнда 
ұсақ 1–11 ақау, орташа 12–17 
ақау, үлкен 18-19 ақау.    
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әлі анықталмаған. Қазіргі таңда осы мәселені қай құрылғы шешетіні туралы 
ғана болжауға болады.  
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Резюме
В данной статье рассмотрены некоторые вопросы по исследованию поверхности крис-

талла сульфата калия на электронно-силовом микроскопе. Такой современный  прибор как 
атомно-силовой микроском (АСМ) дает возможность исследовать в атмосферных условиях по-
верхности проводящих и не проводящих материалов.

Summary
In this article some questions on research of a surface of a crystal of sulfate of potassium on an 

electronic and power microscope are considered. Such modern device as nuclear and power mikrosky 
(NPM) gives the chance to investigate in atmospheric conditions of a surface of the carrying-out and 
not carrying out materials.

еатр –  ол өнер, бір жағынан таңғажайып қарапайым, екінші жағынан 
өмірді ұғуға көмектесетін терең ойлы философия. Бір кездері театрды 

ӘОЖ(УДК):  7.03(= 512.122)

ТЕАТР ҰЖЫМЫНДАҒЫ РЕЖИССЕР
ӨНЕРІНІҢ ОРНЫ                                                        

Ғалия  ӘКІМБАЕВА,
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 
аға оқытушысы,
Айнұр  ДОСЖАНОВА,
осы университеттің оқытушысы, магистр

Аннотация. Режиссер өнерінің театр ұжымындағы орны баяндалады. 
Түйінді сөздер. Театр, режиссер, актер, спектакль, сахна.

Т
өнердің дөрекі және нәзік түрі деп атаған.

Режиссер – театрда жасырын сиқыршы мен ойшыл адам. Ол 
көрерменге көрінбейді, спектакльде де жиі болмайды, бірақ театрдағы 
бүкіл шығармашылық ұжымның еркі режиссердің қолында. Егер ол жоқ 
болса, суретші актерді, ал актерлер бірін-бірі байқамайды, көрмейді. Театр 
шеберлерінің бір-бірімен бәсекелесіп, әрқайсысы өз ойларын айтуының 
арқасында пьесаға деген түсінік бірдей болады. Драмалық шығармаға 
қатысты туындаған ойлармен келісуінен режиссердің қызметі өз бастауын 
табады.

Режиссер өнерінің мәні  – театр ұжымындағы шеберлердің өнерін бірік-
тіру.  Өйткені, режиссер ұжымды шабыттандырушы, жекелеген актерлік 
өнерді біріктіріп, оған күш салып, жалпы көркем  идеялық арнаға бағыттайды. 
Сонымен қатар спектакльге бірыңғай мінез, сарын мен екпін береді.

Режиссер тек қана шығармашылық ұжымды басқарып қана қоймайды, 
ол сол ұжымды сахналық өнердегі міндеттерді жалпылама түсіндіруге 
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баулиды. Режиссер қызметінің орны мен мағынасы оның бүгінгі қоғам 
өміріндегі театрдың  алатын орнына, сонымен қатар олардың таланты 
мен адамгершілігіне тікелей байланысты. Өткеннің атақты режиссерла-
ры ешқашан театрлық кәсіпкерлікке тар көлемде тоқталмаған. Ленский, 
Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Вахтангов, Марджа-
новтар бір-бірінің ойымен келісе бермейтін режиссерлер болған. Олар тек 
қана жаңа театрлар құрып, актерлерді тәрбиелеп қана қойған жоқ. Соны-
мен қатар драматургияның дамуына, театрдың идеялық және  эстетикалық 
ұстанымдарына көп көңіл бөлуді мақсат тұтқан. 

Актер сахнада өз бетінше кейіпкеріне мінез жасайды және ол режиссердің 
көмегінсіз спектакльдегі сахналық бейнені аяқтай алмайды. Осы сәтте режис-
сер қол ұшын беріп, көмекке келеді.  Ол бірнеше бейнеден туындаған көркем 
бір арнаға, симфониялық спектакльге бағыттайды. Режиссер спектакль қою 
барысында театрға байланысты барлық амал-әдістерді пайдаланады. 

К.С. Станиславскийдің айтуы бойынша, режиссер ол тек пьесаны талдап, 
актерлерге қалай санау техникасын үйретіп кана коймайды, ол декорацияның 
құрылуын да қадағалайды. Режиссер өмірді бақылап, өзінің кәсіби-театрлық 
білімімен қатар максималды дәрежеде түрлі салада білімдар болуы қажет.

К.С.Станиславскийдің серіктесі Вл. И.Немирович-Данченко режиссер 
қызметін кең түрде түсінген. Ол "... Режиссер – үш келбетті тірі организм" 
дейді.

1. Режиссер – түсіндіруші, қалай ойнауды көрсетуші, сондықтан оны ре-
жиссер-актер, режиссер-педагог деп атауға болады.

2. Режиссер – айна. Жекелеген актерлердің қасиеттерін бейнелеп 
көрсетуші.

3. Режиссер – ұйымдастырушы. 
Көпшілігі тек үшіншісін ғана біледі, себебі ол қойылымда көрініп тұрады. 

Спектакльдің мизансценасынан декоратордың түпкі ойынан дыбыс, жарық 
және халықтық сахнаның құрылымынан көрінеді.

Демек, режиссер  –  түсіндіруші,    режиссер –  айна. Яғни ол  актердің 
жан дүниесіне сіңіп кетеді. Себебі, режиссер актер шығармашылығында 
жансыз, жоқ болып кетуі қажет. Дегенмен режиссер көрсетіп, ойнап берген 
рөлдің  көшірмесін көрсету де шынайылыққа жақын болмайды.

Режиссер – айна, оның басты ерекшелігі: ол актердің жұмыс барысындағы 
жеке қабілетін байқау. Оған не жарасымды, не нәрсе оны ұсқынсыз етіп тұр, 
оның фантазиясы мен ықыласы қайда алып барарын қадағалау. Қателескен 
жерінде сөкпей, сыпайы ғана түсіндіру керек. Осыдан актер өзін-өзі көруі 
қажет, айнадан көргендей.

Режиссер ұйымдастырушы ретінде өзінің көкжиегіндегі спектакльге 
қатысты бүкіл элементтерді кіргізіп, бірінші орынға актер шеберлігін қолдана 
отырып оны айналадағы жағдайлармен байланыстырып, бір үйлесімді арнаға 
алып келеді. Осы айтылғанның барлығы ұжымның бір ауамен өмір сүріп, 
дүниетаным көзқарастары бірдей, бір жерден шыққанда ғана көрерменді өз 
еңбектерімен сүйсіндіре алады. 

Себебі режиссер өз қойылымының қай жанр екенін анықтап, мінез-
құлықты, мазмұнды, атмосфераны сол жанрға сәйкестендіріп бейнелеу 
керек. Пьесада өмірде болып жатқан оқиғалардағы мінездер бояу, пішін, 
ырғақ, бейне арқылы жеткізіледі. Биік өмірлік мақсатсыз режиссер жазушы 
драматургтің түпкі мақсатын түсініп, әрі қарай дамыту, қанық бояулармен 
толтыру қиынға соғады. Пьеса – ол жалпы өмірлік оқиғалар шынжырынан 
үзіп алған бір ғана үзбесі, әдетте осы драматург таңдап алған проблеманы 
шешуші бөлігі. Сондықтан режиссер қойып отырған пьесасының оқиғалар 
желісінің даму барысын анық көре білуі керек.



26

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

;

Осы сәттен бастап актер мен режиссердің шығармаларында тәуелсіздік 
дербестік басталады. Дәл осы дербестік әрқайсысына өзінше ізденуіне, 
дүниетанымының тұтасығын, өмірге деген құштарлығын арттыруға көп 
көмегін береді. Яғни  К.С. Станиславскийдің айтуынша,  мақсат жазушының 
түпкі ойын анықтау үшін, сонымен қатар түпкі мақсатты тек рөлден ғана 
іздемей, актер бойынан да іздеу керектігін дәлелдейді.

Спектакльдің көркемдік тұтастығының түпкі мақсаты мен өзекті әрекетін 
болжай отырып, режиссер әрбір жекелеген актерлар бейнесін бір басты 
әрекетке бағындырады. Барлық қатысушы кейіпкерлер спектакльдің өзекті 
әрекетінің қозғаушы күшіне айналады. Түпкі мақсат пен өзекті әрекеті нақты, 
дәл, анық болуы шарт. Тұтас сахналық бейне – драматург пен актердің түпкі 
мақсаты. Ал түпкі мақсат – ақылмен ашылған мақсат.  Сондықтан режис-
сер Вл.Немирович-Данченко әрқашан театр суреткерлеріне, ең бастысы, 
пьесаның негізгі «дәнін» табуды көп ескерткен. Пьесадағы негізгі дәнді та-
уып болған соң оны дайындық кезінде, әрбір сахнада, әрбір детальда, әрбір 
бейнеде іздеп отыру керектігін айтқан.

«Дән – бұл спектакльдің темпераменті, түпкі мақсаты – осыған 
бағытталған мақсат, өзекті әрекет – бұл актердің өз мақсатына алып 
барар жолы». Режиссердің ойы нақты терең эмоционалды, ұғынықты бол-
са, онда актер ойыны да әсерлі болады және мизансценаларда қанық болуға 
толық бейне туындайды. Ой – бұл көркемдік көру, ол режиссер мен актерді 
соңғы детальдарды жасап біткенше маза бермейді. 

Режиссер көз алдына елестетіп отырған сахналық шешімдер мен 
суретшінің ойы бір жерден шығып отыруы қажет. Сонда ғана спектакль 
көркемдік тұтастыққа жетеді. Мұнда актер жасаған  бейне, музыка, жарық,  
барлығы үндестікке құрылуы басты мәселе. Ең бастысы, режиссер өз бетінше  
еркін еңбек етуі керек. Десек те, оның өнері драмалық шығарманың сапасы-
на тікелей байланысты. Негізінде драматург мақсаты ойын айтып беру деп 
түсінетін режиссер қатты қателеседі. 

К.С. Станиславскийдің режиссер мен актерлер «ағаштардан орман-
ды көрмейді» деуі бекер сөз емес. Шынында да,  техникалық тапсырмалар 
мен детальдармен шатаса отырып пьесаны толығымен көз алдымызға елес-
тете алмаймыз. Дегенмен,  кез келген кейіпкер қойылымды қалай көрсе, сол 
күйде айтып өтеді. Сондықтан К.С. Станиславский айтқандай,  алғашқы 
жасаған қадамнан теориялық сарынға түспей, пьесаны талдауға практикалық 
амалдарға бара білу өте маңызды. 

Қысқасы, жақсы қойылған спектакль ол режиссердің тынбай күндіз-
түні ізденушілігінің  арқасы деп білуіміз керек. Режиссер драматургтер-
ден, актерлерден, суретшілерден өзінің біліктілігімен, ізденімпаздығымен, 
көрегендігімен әрқашан бір саты жоғары тұруы шарт. Ендеше режиссерлік 
өнерді театрда, концертте, көпшілік мерекелерде, той-думандарда ұйым-
дастырушысыз елестету мүмкін емес.
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Резюме
В статье рассматривается вопрос о роли искусства в театральном мире.

Summary
The article derls about productron of art of the  theatre.
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ухани тәуелсіздігіміздің  негізі – тіл. Ата-бабаларымыз  кейінгі ұрпаққа 
аманат етіп кеткен асыл мұрасы – ана тіліміз. Әрбір үлгі өнімдері өзінің 

ӘОЖ (УДК): 792(574)

САХНА ТІЛІ ПӘНІНДЕ КӨРКЕМСӨЗ 
ОҚУ ЕРЕКШЕЛІГІ

Балжан  ҚЫРҚЫНБЕКОВА,
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 
аға оқытушысы, магистр

Аннотация. Мақалада сахна тілінің қуаты мен саздылық сипаты өнер саласын-
да айрықша орын алатындығы, сөзден сурет салған тұлғалардың сахна тіліне қосқан 
үлесі жайлы баяндалады. Тіл – халық өмірінің айнасы. Қоғамсыз тіл болмайды, тілсіз 
қоғам болмайды. 

Түйінді сөздер. Тіл, сахна,  сұлу сөз, жатық сөйлем, анық айтылған ой. 

Р
салт-дәсүрін, мәдениетін қалай құрметтесе, өз ана тіліне де солай қарауымыз 
керек.

Тарихымызға көз жүгіртсек, қаһарлы хандар да, батырлар да  шешендердің 
уәжді сөзіне тоқтаған. «Бас  кеспек  болса  да, тіл кеспек жоқ»  деген мақал 
осыған орай туса керек. Адамдарды жауласудан, өлімнен құтқарған да сөз 
құдіреті екені даусыз. Киелі сөздің қасиеті бүгінге дейін жойылған жоқ. Тіл 
адамның бойына ана сүтімен бірге еніп, сүйекке сіңеді. Өкінішке орай, өз 
ана тілін шала білетін адамдар арамызда баршылық. Жастарға тіл мен оның 
құндылықтарын оқытып-үйретуді жолға қоюдағы мақсат та сол. Жоғары оқу 
орындарындағы студенттерге, әсіресе, өнер саласындағы жастарды үйретуде 
күн тәртібінен түскен жоқ және түспейді де. Сахна тіліне мән берудегі 
ерекшелік: оның сол сахна төрінен мыңдаған көрермендерге, жастарға үлгі 
болып ұсынылатындығында. Ауыз-екі сөйлеуге машықтану, оның қыры-
сырын меңгеру залда отырған көрермендерге дайын өнім ұсынумен бірдей. 

Ата-бабамыздың арындай болып келген табиғи таза тіліміздің намысын 
қорғау – әр азаматқа сын. Ол ақтық қаның тамғанша қатынас құралың ғана 
емес, өнердегі серігің, күнкөрістегі жебеушің ретінде өзіңмен бірге өмір 
сүруі тиіс. Демек, оны өнерді серік еткен студент-жастар өзі ғана білгенді 
қанағат тұтып қана қоймай, бойға біткен табиғи талантын ұштастырып, 
қалың бұқараға насихатшы, үгітші болуға тиіс.

Сахна тілі пәнінің негізгі мақсаты – студенттердің сөйлеу мәдениеті мен 
тіл техникасының қырларын меңгеру, сөйлеу нормалары мен сөйлеу бары-
сында тыныс белгілерінің ережелерін мұқият қадағалау болып табылады. 
Сондықтан да орындаушының дауыс аппараты мен тыныс түрлерін жік-
жігімен талдап, кең тыныстап, ашық үнмен, таза тілмен сөйлей білуі керек. 
Сөз астарын, сөз арқылы әрекеттестік элементтерін терең меңгеріп шығуы 
тиіс. Мұндағы мақсат – рөлді орындау барысында сөйлеуге машықтандыру, 
әрбір сөз мәнін түсініп, табиғатын тануға баулу. Сол себепті сөздің айтылу 
мәнерімен, орфоэпиялық қателерімен, тіл тазалығы, дауыс екпінімен жұмыс 
жүргізіледі. Сөйлеудің айқындылығы мен естілуі дауыс пен дикция сапасының 
тазалығына бағытталған. Сөйлеу аппараты сезім мен елітуді тудырады. Ауыз 
қуысы жаттығулары, дұрыс тыныс алу, артикуляциялық жаттығулар, тыныс 
белгілерін дұрыс қолдана білу ережелері мен жаттығуларын толық меңгереді. 

Сахна тілі пәнінің басты міндеті – тіл тазалығы, сөз анықтығын меңгеріп, 
тіл кемшілігін жою, жалпы сөйлеу нормаларын бірқалыпқа келтіру. Сабақ 
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барысында әрбір студент кеудені кере дем алу, диафрагмамен дұрыс дем 
алуды, көмейді шынықтыру, дыбыс мүшелері қызметін қалыптастыруды 
үйренуге міндетті. Студент пен оқытушы бірлескен еңбек жемісіне табиғат 
берген бойдағы қабілет пен мүмкіндікті кеңінен ашып, кең сахнаның 
көлемін, ауқымын есепке алуды меңгере отырып дауыстың шарықтауын 
өрбітуді қалыптастырады. Сахнаның артындағы дыбыстарды меңгеруді 
ұмытпауымыз қажет. Кейіпкердің ішкі жан дүниесі мен сыртқы бейнесін қоса 
білу шеберлікті керек ететін басты негіз. Ол үшін көп ізденіс, ұзақ жаттығу, 
оқып-үйрену қажет. Кейіпкердің сезімін тереңдетіп, ішкі жан дүниесімен 
қоса білу аса білімділікті талап етеді. 

Бейне жасау кезінде сөз астарын ашып, меңгеру, тіл тазалығы, сөз 
анықтығы, тілдегі табиғи, яғни жасанды ақаулықтарды жөнге келтіру, 
табиғилықты сақтау, осыған қатысты кез келген кедергі-кемшілікті жою – 
бас ты талап. Сабақтағы маңызды шарт, міндеттің бірі –  мәтінмен жұмыс 
жасау. Мәтіннің табиғатын түсіну – актерға қойылатын басты талаптың бірі, 
өйткені сөз табиғатын түсінбейінше, кейіпкердің бейнесіне кіру мүмкін емес. 
Сөз әсерлі болмаса, кейіпкердің жан дүниесі, айтар ойы, алға қойған мақсаты 
орындалмайды. Мәтін мәнісін, мағынасын ұғынып, кейіпкер бейнесіне ену 
үшін көп оқып іздену қажет.

Қазақтың мәдениеті мен өнері театрдағы кәсіби шығармашылық 
жұмысқа дайындау болғандықтан, ортақ көркемдік мақсатқа және оның мәні 
мен маңызын түсіндіруге бағытталады. 

Студент әрбір сөз, әрбір сөйлеммен  жұмыс  істеуге ерекше  күш салуы 
керек. Бұл ретте  қажетті материалдар ретінде  көбіне прозалық  көркем  
шығармалар қолданылады. Ол үшін таңдап алынатын шығармалардың автор-
лары да, жанрлары да, айтар ойлары да  әртүрлі, әр саладан болуы керек. 
Ал орындаушының сөйлеу шеберлігін қалыптастыруда  тек қана драмалық 
дүниелерді ғана емес, әдеби көркем шығармаларды да  пайдалануға болады, 
өйткені, сахна өнері  жанрларының негізгісі  көркемсөз  болып табылады. 
Көркемсөзбен шұғылдану дұрыс техникалық дағдының қалыптасуына  ба-
рынша көмектеседі. 

Сөз  байлығының  деңгейі  белгілі  бір  шекте  өзгеруі  мүмкін.  Сондықтан  
сөз байлығы сапаларының жалпы қатарын қамтитын, толықтыратын 
ерекшеліктер  қатарында  мыналарды  атаймыз:  сөйлеудің  мінсіздігі,  
тазалығы, дәлдігі, қисындылығы, мәнерлілігі, бейнелілігі, әсерлілігі, 
орындылығы, түсініктілігі, жүйелілігі, мағыналылығы, байланыстылығы, 
айқындылығы, жандылығы, тартымдылығы, айғақтылығы, идеялылығы, 
ықпалдылығы. 

Сөз өнері – драмалық театрды қаруландыратын маңызды құралдардың 
бірі әрі бірегейі. Театрда сөздің өзі драмалық әрекет заңына бағынады. Сөз 
сахнада актердің өз әріптесіне қарай немесе көрермендерге арналып та, 
сондай-ақ өзімен-өзі оңаша үлкен ой-толғаныс үстінде отырған ішкі монолог 
түрінде де айтыла беруі әбден мүмкін.   

Сахна сөзі – орындаушы шығармашылығындағы басты негіздерінің бірі. 
Ол қойылымның  идеялық мазмұнын ашуға көмектеседі әрі көркем бейне 
жасаудың басты құралы болып табылады. Яғни, орындаушы мәнерлі сах-
на сөзі арқылы жазушы шығармасында бейнеленген кейіпкердің ішкі жан 
дүниесін, идеялық ой-сезімін көрермендерге жеткізеді. Орындаушы тілдің 
нақышты бояуы мен күш-қуатын терең сезінген жағдайда ғана өзі орын-
дайтын сахналық кейіпкердің әлеуметтік тегін, ұлттық-тұрмыстық мінез 
ерекшелігін, психологиялық сезім күйін аша алады.

Оқушының дауыстап оқудағы міндеті – көрермен мен тыңдаушысымен 
тығыз   байланыса  отырып  мәтінде  не  туралы  айтылғандығын, өзінің 
кейіпкері жайында, оны бүгінгі жағдайда, қазір тыңдаушыға  не үшін  жеткізі-
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летінін  әңгімелеп беру. Демек, кез келген деректің тыңдаушыға  кейіпкер ой-
лары  мен  сезімдері  арқылы жеткізілетінін естен шығармау керек.

Бүгінгі тәуелсіздік жолына дейінгі ата-бабаларымыздың ауыр да 
тауқыметті өмір жолдары оңайлықпен келген жоқ. Атап айтқанда, идеяның 
нақтылығы басты рөл атқарады. Өйткені, идея – жазушының өзі суреттеп 
отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы, сол өмір құбылысына 
деген көзқарасы, анығырақ айтқанда, жазушы өзі бейнелеп, суреттеп отырған 
өмір құбылысы арқылы оқырман назарын неге аударса, қайда бағыттаса, 
сол идея болып табылады. Студент міндеті – сол ойды қаз-қалпында, тіпті 
ойнақыландыра, түрлендіре жеткізе білу. Ол үшін машықтануға ұмтылыс ке-
рек.

Әдебиет
1. Байсеркенов М. Сахна және актер. – Алматы:  Ана тілі, 1993. – 336-бет. 
2. Тұранқұлова Д.  Көркем сөз  оқу  шеберлігі. – Алматы: Білім  баспасы, 2001.
3. Тұранқұлова Д. Сахна тілі. – А.: 1999.

Резюме
В статье раскрываются мощь языка и мелодичный, певучий характер сцены, специфика 

творческого языка и вклад актеров в его развитие. Язык и общество тесно связаны друг с дру-
гом. Как не может быть языка вне общества, так и общество не может существовать без 
языка.

Summary
The article deals with power of language and melodic, melodious character of the scene, the 

specificity of language and creative contributions of actors in its development. Language and society 
are closely related to each other. It can not be the language outside of society, and society can not exist 
without language. 

сыныпта  «Металдардың   жемірілуі  және онымен күрес» сабағын 
өткізу –  жеңіл емес, өзіндік күрделілігі бар сабақ.

«МЕТАЛДАРДЫҢ  ЖЕМІРІЛУІ   ЖӘНЕ  
ОНЫМЕН  КҮРЕС»  САБАҒЫН  
ӨТКІЗУ  ӘДІСТЕМЕСІ
(9-сынып үшін)

Күлбарам  СӘДУАҚАСҚЫЗЫ,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің профессоры,
Аян  ЖАНӘДІЛОВА,
магистрант

9-
Сабақтың мақсаты мынадай:  
–  оқушыларда металдар жемірілуі және онымен күрес жайында түсі-

нік қалыптастыру;
– логикалық ойлауды дамыту, алынған білімді жалпылау;
– металдық өнімдермен жұмыс істеу кезінде  тәрбие беру.
Аралас сабақ түрінде өтетін дәрісте сауалнама, жаттығулар орындау 

және тапсырмаларды шешу әдістемелері қолданылып, Д.И. Менделеевтің 
химиялық элементтердің периодтық жүйесі құрал-жабдық ретінде қызмет 
атқарады.

Сабақ әдеттегідей сәлемдесуден басталып, одан кейін психологиялық 
дайындық – тренинг өткізіледі.

Сосын зерттелген тақырып бойынша білімін жаңарту мақсатында  
сауалнамаға жауап алынып,  үлестірмелермен жұмыс атқарылады.



30

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

№1 үлестірме.
1. Табиғатта темірдің төрт изотопы кездеседі: 54Fe  56Fe   57Fe   58Fe.
Осы темір изотоптарының атом ядроларының құрамындағы протондар 

мен нейтрондар санын анықтаңыздар.
2. Темірдің физикалық қасиеттеріне сүйене отырып оның қандай сала-

ларда қолданылатынын айтыңыздар.
3. Табиғи темір минералдар құрамындағы темірдің массалық үлесін 

есептеңіз:  магнетитте  Fe3O4; гематитте Fe2O3;  пиритте FeS2; сидеритте 
FeCO3.

№2  үлестірме.
1. Темір қоспасының, ағаш жаңқасының және өзен құмының бөліну жос-

парын құрыңыз.
2. Темір оксидінің (III) сутегімен әрекеттескендегі реакция теңдеуін 

жазыңыз, тотығу және  тотықсыздануды анықтаңыз.
3. Төменде темірдің қатысуымен берілген реакция сызбасын аяқтаңыз 

және коэффициенттерді қойып, пайда болған заттарды атаңыз.
а)  Fe +HCL →  в) Fe +S →
ә) Fe +CL2 →  г) Fe +CuSO4 → 
б) Fe +O2 → 
Жаңа тақырыпқа кірісер алдында мына жайттар баяндалады.
Металдар және қорытпалар әртүрлі заттармен өзара жанасқанда, түрлі 

байланыстар түзіп әрекеттесуі мүмкін. Бұл кезде металдардың қасиеттері 
өзгереді, жиі металдық құрылымының бұзылуы орын алады. 

Қоршаған орта факторларының әсерінен болатын металдың бүліну 
көрінісі жемірілу деп аталады.  Жемірілудің нәтижесінде металдық өнім жа-
рамсыз болып қалады. Бұл түрлі апаттарға әкеліп соғуы мүмкін.

Барлық металдар жемірілуге ұшырай бермейді. 
Күмістен кейінгі кернеу қатарында орналасқан металдар, яғни асыл ме-

талдар бүлінбейді. Сол себепті бұл металдар және олардың қорытпалары 
кішкене  жемірілудің өзі  жүрмейтін жерлерде қолданылады. 

Жемірілуге  магнийдің сол жағындағы кернеу қатарында орналасқан 
металдар ие. Әдетте олар қоршаған ортадағы көптеген заттармен оңай 
әрекеттеседі. Сондықтан  олар  құрылғылар мен аппараттар дайындауға 
қолданылмайды. Кернеу қатарының ортаңғы бөлімінде орташа үйлестіруші 
металдар орналасқан. 

Олардың кейбіреулері, мысалы, Mq, Zn, AL, Cr, Ni   жемірілуге төзімді.
Олардың беткейінде мықты оксидті қорғаныш  қабық бар. Ол металды 

қоршаған ортадағы түрлі заттармен әрекеттесуден қорғайды.
– Тот(тат).
Жыл сайын әлемде  жемірілу әсерінен алынатын темір массасының ша-

масы  ¼-і  бүлініп  кетеді (әдетте тотықтырғыш оттегі болып келеді).
2Fe0 + 2H2O + O2

0 → 2Fe+2 (OH)2
тотықсыздандырғыш  Fe – 2е → Fe+2      2    2
тотықтырғыш             O2

0 +4е → 2О-2    4    1
Металдың кернеу қатарында  орналасуына  қарай  жемірілу химиялық 

және электрохимиялық деп бөлінеді.
Металдың және оның қорытпаларының химиялық жемірілуінен   электр 

тогын өткізбейтін орта пайда болады. Ол металдардың электролит емес зат-
тармен әрекеттесуімен анықталады. Олар – әртүрлі газдар және сұйықтықтар. 
Бұл – қарапайым тотығу-тотықсыздану  үрдісі. 

Ең үлкен зиян келтіретін – атмосфералық-газдық жемірілу.
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Электрохимиялық жемірілудің негізгі шарты – электролиттер ерітінді-
лерінің болуы. 

Жемірілу белсенділігі төмен металдардың, құймалардың  қатысуында 
артады. Мысалы, атмосферада металдық құрылғылардың, өзен және 
теңіз суындағы  гидротехникалық болат темір ақаулары және кемелердің 
корпусының тот басуы, қышқылдар, сілті, тұз ерітінділерімен әрекеттесетін 
химиялық зауыттардың жабдықталуы.

Тақырыпты бекіту үшін мынадай сұрақтар қойылады.
– Жемірілу дегеніміз не?
– Жемірілудің  қандай түрлері бар? Әр түрдің мәні неде?
– Металл   жемірілуінің оның белсенділігіне тәуелділігі қандай?
– Жемірілуге күнделікті өмірде және тұрмыс жағдайында мысал кел-

тіріңіз.
– Не себепті алюминий мен мыс  құймасын қосуға болмайды?
– Металдың жемірілуден қорғау жолдарын атаңыз.
– Инженер-құрастырушы адам жаңа машина мен аппараттарды жобалау 

кезінде нені ескеруі қажет?
Бұдан кейін үйге §39 тапсырмасы беріліп, сабақ қорытындыланады.

Резюме
В статье рассматривается опыт  использования элементов модульного обучения, сущ-

ность которого заключается в том, что ученик самостоятельно или с помощью учителя дости-
гает конкретных результатов обучения при работе с модулем. Опыт использования модульной 
технологии позволяет каждому ученику выбирать свой темп изучения материала. 

Summary
"Corrosion of metals and anti-corrosion" is looking for students to teach generalization of 

knowledge and the development of logical thinking , as well as metal products , it organized a special 
attention to the issue of education while working through the effective implementation of the tasks.

азақстан Республикасы әлемдік бірлестікке кірген сәтте-ақ білімнің  рөлі 
мен маңызы артты. Мәдениеті жоғары ХХІ ғасыр адамын  қалыптастыру 

ӘОЖ (УДК): 81’36.811.581

ҚЫТАЙ ТІЛІ  САБАҚТАРЫНДА ТЫҢДАП ТҮСІНУ
ІСКЕРЛІКТЕРІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ

Фарида  ОРАЗАҚЫНҚЫЗЫ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің  доценті

Қ
міндеті  мектеп пен қоғам  алдында жаңа маңызды мәселелер қойып отыр. 
Жалпы орта білім беретін мектептерде шетел тілдерінің мазмұны анықталып, 
оған қойылатын талаптар нақтылануда. Шетел тілін ана және орыс тілімен 
қатар оқыту арқылы оқытушы студенттердің  тыңдап түсіну, сөйлеу, оқу 
және жазу  іскерліктері мен дағдыларын жетілдіріп қана қоймайды, оларды 
өзін  қоршаған айналасындағы  адамдармен қарым-қатынас мәдениетіне де  
үйретеді. Студенттердің  шетел тілінде сөйлеу қабілеттерін жетілдіру  оқу 
орнында  берілетін бүкіл білім мазмұнының негізгі мақсаты болып  табыла-
ды. Шетел тілі арқылы студенттер әлемді таниды, тілін оқып жатқан  елдің 

Аннотация. Мақалада тыңдап түсіну дағдылары көмегімен студенттерді шетел 
тіліне оқып үйрету баяндалып, соған байланысты кейбір жаттығу түрлері беріледі.

Түйінді сөздер. Шетел тілі, оқыту әдістері, жаттығулар.
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мәдениетімен, өмірімен танысады. Шетел тілінде студенттер  дұрыс қарым-
қатынас  жасай  алу үшін олар  ауызша айтылған сөзді тыңдап түсінулері тиіс. 

Тыңдап түсіну – сөйлеудің  серігі, сөйлеу экспрессивті форматқа жат-
са, тыңдау импрессивті форматқа жатады. Ауызша айтылған сөзді қабылдау 
мен түсіну өте күрделі психикалық әрекет. Тыңдап түсіну қысқа мерзімдік 
және ұзақ мерзімдік еске, қабылдауға, логикаға, санатқа, ажырату және та-
ным механизмдеріне, салыстыруға, жинақтауға байланысты. Тыңдап түсіну 
барысында студенттердің санасында фонетикалық және интонациялық 
есту қабілетін қалыптастыру керек, себебі бұл күрделі үрдіс болғандықтан, 
жалпыға ортақ қиындықтарды және арнайы қиындықтарды ескеру  қажет. 
Олар мыналар:

– сөйлеуші қолданылған кейбір лексикалық және грамматикалык мате-
риал студентке таныс емес болуы мүмкін, бұл жағдай оқытушы тыңдатқан  
мәтіннің  мазмұнын   түсінуді   қиындатады. Бұл  қиындықты  жеңудің 
жолы  –  студенттердің  пассивтік  және әлеуеттік сөздік қорын байыту;

– әр адамның дыбыстарды айтуы мен интонациялық  ерекшеліктері 
болуы заңды  құбылыс. Студент оқытушының сөйлеу  ерекшеліктеріне 
дағдыланып алады да, басқа адам айтқан сөзді түсінбеуі мүмкін. Бұл 
қиындықты жеңудің жoлы – сабақта техникалық құралдарды жиі қолдану 
керек;

– мұғалім әдетте сабақта өте баяу ырғақпен сөйлейді, мұндағы мақ- 
сат: студенттер  оның  айтқан  сөзін  түсінсін дегендік. Студенттер осын-
дай  баяу сөзге дағдыланады да, дұрыс ырғақта сөйлеген сөзді түсінбейді. 
Міне, бұл қиындықты  сабақта тек техникалық құралды қолдану арқылы 
жеңуге  болады;

– оқытушы сабақта шетел тілінде сөйлегенде, айтқан сөзін сту-
денттер түгел түсінсін деп бірнеше рет қайталап айтады. Студенттер 
осы қайталауға үйренеді. Шынайы коммуникацияда сөйлеуші айтқанын 
қайталамайды, сондықтан мұғалімнің мақсаты – студенттердің  
тыңдаған мәтіннің мазмұнын бір-ақ рет тыңдағанда түсінуге үйрету. 
Ал кей жағдайларда студенттер мәтіннің мазмұнын бір рет тыңдағанда 
түсінбесе, оны екінші peт тыңдатуға болады, бірақ бұл жолы мұғалім тың- 
дайтын мәтінге қосымша бір тапсырма беруіне болады. Мысалы, мәтінді 
екінші рет тыңдаңдар да, бұл оқиғаның басты кейіпкеріне, оқиға уақытына, 
оқиға жеріне, т.б. назар аударыңдар деген сияқты тапсырмалар;

– келесі бір қиындық мынада: егер тыңдаушы сөйлеушінің бет-әлпетін 
көріп, оның сөйлеу органдарының қимыл-қозғалысын байқап  отырса, онда ол 
өзі тыңдап отырған сөзді жеңіл түсінеді, бірақ мұндай  жағдай үнемі бола  
бермеуі мүмкін (телефон арқылы сөйлесу, радиодан хабар тыңдау, т.с.с.). 
Жоғарыда айтылған қиындықтарды жеңудің алғышарты – мұғалімнің 
сабақта техникалық құралдарды кеңінен пайдалануы және тыңдау 
қабілеттерін дамытуға арналған жаттығуларды дұрыс ұйымдастыра 
алуы.    

Қытай  тілі сабақтарында тыңдап түсіну қабілеттерін  дамытуда төрт 
жаттығулар тобын ұсынуға болады. 

Бірінші топ жаттығуларының  мақсаты – мәтінді тыңдаудың алдында  
лингвистикалық  жол психологиялық қиындықтарды алдын ала жою.

Екінші топ жаттығудың мақсаты – мәтінді тыңдауға арналған  
жаттығулар. Мұнда студенттер  мәтінді тыңдап, оның тақырыбын, идеясын  
анықтап,  берілген  кестені (сызбаны  және  т.б.) толтыру, сұрақтарға берілген 
жауаптардың   мәтін  мазмұнына сәйкес келетінін  анықтау және т.б.

Үшінші  топ  жаттығудың мақсаты – мәтін   мазмұнын толық  түсініп, 
студенттердің  бойында төмендегідей іскерліктерді дамыту: интерпрета-



33

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

3. “Қазақстан мектебі” №7, 2016.

ция,  комментарий   және  талдау  жасай  алу. Мысалы, тыңдаған мәтіннің  
тақырыбын талдау,  мәтін  мазмұнына берілген ассоциорамманы толты-
ру, оқиғаны  бағалау, басты кейіпкерді сипаттау, мәтінді коммуникация  
жағдайымен  ұштастыра  білу және т.б. Үшінші топ жаттығуларын  орындау  
барысында  оқушыларға  тірек, таяныш сөздер, жоспар, суреттер, сызбалар  
және т.б. ұсынуға болады.

Төртінші  топ  жаттығудың  мақсаты – студенттерді мәтін мазмұнының  
басты  идеясына  байланысты  ойларын  айтқызу, пікірталас  ұйымдастыру,  
«дөңгелек үстел» ұйымдастыру, сахналау, сценарий  жазу  және т.б. 

Енді тыңдауға арналған мәтіндерге қойылатын талаптарға тоқтала  
кетейік. Олар мына төмендегілер:

– тыңдауға  арналған  мәтіннің  мазмұнының  тәрбиелік мәні  болуы  
тиіс және оның мазмұны студенттердің  жас ерекшеліктеріне сәйкес келуі  
керек;

– мәтіннің берік логикасы болуы шарт;
– мәтіннің мазмұнында  тыңдаушылар  үшін  қызықты  жаңа мәселе  

болуы керек;
– мәтін аутентивті,  яғни шындыққа негізделген, жасанды  мәтін емес 

болуы тиіс.
Студенттердің  тыңдап түсіну  іскерліктерін қалыптастырып дамытуда 

осы ережелерді қатаң ұстану  қажет.
Әдебиет
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2.  Маркова А.К.  Формирование  мотивации  учения//Книга для  учителя. – М.: Просвеще- 
  ние, 1990.
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Резюме
Улучшить языковые способности студентов, является основной целью образовательного 

контента в университете.  В статье рассматривается изучение иностранного языка студен-
тами с помощью навыков прослушивания, и даны некоторые виды упражнений.

Summary
Improve the language skills of students is the primary goal of educational content at the university. 

The article deals with the study of a foreign language to students using the listening skills , and given 
some kind of exercise.

рлі-зайыпты” сөзі некеленген ер-әйелді көрсетеді. Естігенге қарапайым 
сөз болғанымен күнделікті тұрмыста, ауызекі тілде үнемі қолданатын 

ӘОЖ (УДК): 811.512.122:811.581:39

“ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫ” СӨЗІНІҢ ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ
ТҮРЛІШЕ БЕЙНЕЛЕУ ФОРМАЛАРЫ

Арай  ДІНҒАЗЫҚЫЗЫ, 
Қытай Халық Республикасы  Орталық ұлттар 
университетінің  докторанты

“Е
тұрмыстық білім болып табылады. Сонымен қатар әртүрлі жастағы 
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адамдардың бұл сөзді қолданылуы да ұқсамайды. Бейне қазақ тіліндегі «жол-
дасым, жұбайым, жарым, серігім, әйелім, келіншегім, қалыңдығым, шалым, 
кемпірім» дегенге ұқсас қытай тілінде түрліше, ұқсамаған сөздер арқылы 
бейнеленеді.

Төменде «ерлі-зайыпты» сөзінің қытай тіліндегі түрліше айтылу форма-
ларына қысқаша тоқталайын. 

1. Көңіл жарастырған қыз бен жігіт қытай тілінде Nu pengyou, nan pengyou 
деп айтылады. Nan pengyou – жігіті,  nu pengyou – қызы. Бұдан басқа dui xiang   
деп те айтады. Бұл сөз қазақ тіліндегі қалыңдық сөзіне пара-пар.  Мысалға 
жүгінсек, былайша айтылады.

Ta shi wo nan pengyou – ол менің көңіл жарастырған жігітім, ta shi wo nu 
pengyou – ол менің көңіл жарастырған қызым, ni you mei you dui xiang – сенің 
қалыңдығың бар ма?

2. Құдаласып қойған қыз бен жігіт  wei hun fu, wei hun qi  деп айтылады. 
Мұндағы  wei – әлі болмаған істі білдіреді.  Мысалы, үйленбеген сөз қытай 
тілінде   wei hun деп айтылады. Соңында fu ,qi қосылса некеленбеген, алайда 
айттырып қойған қыз-жігіттерді көрсетеді: Zhe wei shi wo wei hun qi – бұл 
менің қалыңдығым.

3. Үйленген некедегі ерлі-зайыптылар қытай тілінде  fu qi   деп айтылады. 
Мысалы, Tamen shi fuqi – олар ерлі-зайыптылар.
4. «Күйеуі, әйелі» дегендер қытай тілінде  zhangfu,  qizi   деп айтылады.
Мысалы:   Zhe wei shi wo zhangfu – бұл менің күйеуім,
     Zhe wei shi wo qizi – бұл менің әйелім.
Басқаларға жолдасыңызды таныстырғанда көбінесе осы форма 

қолданылады.
5. Ауызекі тілде ең көп қолданылатын және бір айтылым: lao gong – ерді,  

lao po – әйелді көрсетеді.
Бұл форманы жастар, орта жастағылар көп қолданады. Ерлі-зайыптылар 

бір-бірін өзара шақырғанда да осылай шақыра береді. Немесе жолдасының 
атын атап шақырмай  lao gong,  lao po деп шақырады.

Lao gong ni mang shenme ne? – бұл сөйлем негізінде «жолдасым немен 
шұғылданып жатырсың» деген мағынаны меңзейді.

6. «Сүйген жары, қосағы» деген сөздер қытай тілінде көбінесе ai ren  деп 
айтылады. Бұл форма көбінесе үлкен, көпшілік басқосуларда қолданылады.

Мысалы: Wo ai ren shi laoshi  – менің жұбайым мұғалім.
7. Ауызекі тілде үнемі  қария кісілерге қолданатын және бір форма – lao 

banr. Бұл қазақ тіліндегі шалым, кемпірім дегенге пара-пар. Ta lao banr zao jiu 
qushi le – оның жолдасы (шалы, кемпірі) ертеректе дүние салған.

8. Орта жастан асқан әйелдер өз күйеуін көбінесе lao tour, lao tou zi  деп 
айтады.

Women jia laotour ke xihuan xiao haizi le – біздің үйдің отағасы кішкентай 
баланы өте жақсы көреді.

Жоғарыдағы мысалдардан lao gong, lao po, lao tour, lao banr қатарында 
lao сөзінен туындаған атаулар. Lao – қытай тілінде кәрі, көне, бұрынғы деген 
мағынаны білдіреді. Ал кейде сөз алды қосымшасы болып есептеліп, бұдан 
туындаған басқа да сөздер өте көп.

Бұл мақалада тек ерлі-зайыптылар атауына қолданылатындарын тілге 
тиек еттік.

Қай ұлттың болсын, жасаған ортасы, тұрмыс деңгейі, экономикасы, тілі, 
діні басқа болғандықтан, олардың салт-санасы, мәдениеті де ұқсамайды. 
Әрқайсы ұлттың тілінде де түрлі әдеби сөздер болатын сияқты бұлардың 
барлығы біз жасаған қоғаммен тығыз байланысты. Тілдің өзі бір қоғамдық 
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құбылыс. Сондықтан қоғамдық тіл білімі тұрғысынан бұл типтегі сөздерге 
назар аудару өте маңызды.

Әдебиет
1. Huang Bo Rong. Қазіргі заман қытай тілі. – Пекин: Ұлттар баспасы, 1980.
2. Dai Xing Xia. Қоғамдық тіл білімі. – Пекин: Сауда баспасы, 2002.
3. Xu Teng Qiang. Тіл ғылымынан түсініктеме. – Пекин: Пекин университеті баспасы, 1987.

Резюме
В статье дано краткое описание форм художественных интерпретации концепта «су-

пруги».
Summary

A brief description of forms of art interpretation of the concept «spouse» is given in the article.

роцесс трансформации ценностных ориентаций (ЦО) женщин оказал-
ся очень специфическим из-за тяжелой адаптации. Это отразилось на 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
(1981–2013 гг.):
ДЕВОЧКИ ПОДРОСТКИ – МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИЦЫ – 
ДОШКОЛЬНИЦЫ 

Оксана КАТРЕНКО,
аспирант кафедры психологии
Государственное учреждение образования
«Академия последипломного образования»

П
формировании мировоззрения и духовно-нравственных ценностей девочек. 
Отметим, что формирование ценностной личностной основы девочек под-
ростков характеризуется подвижностью и во многом зависит от способности 
адаптироваться к изменившимся условиям жизни их ближайшего женского 
окружения и от объема транслируемых ими базовых жизненных ценностей. 
Но поскольку подростковый возраст является переломным в жизни ребенка, 
то и понимание, принятие ценностей представляются сложными, противо-
речивыми.

В этом возрасте начинает формироваться устойчивый круг интересов, 
который является психологической базой ЦО. Происходит переключение ин-
тересов с частного и конкретного на отвлеченное и общее, растет интерес 
к вопросам мировоззрения, религии, морали и этики [1, c. 9–14]. ЦО начи-
нают складываться в более сложную и устойчивую систему, определяющую 
становление активной жизненной позиции детей, связанной с развитием их 
сознания, самосознания [2, 177–180]. Эта система формируется поэтапно и 
приобретается в процессе идентификации, интернализации и подкрепления. 
Образуется многосторонняя ЦО; ЦО ранжируются по степени значимости и 
направляются идеалами, социальными ценностями общества [3, c. 139–142].

Исследователи отмечают серьезные ценностные трансформации, зафик-
сированные в этом возрасте. Так, Л.В. Зубова (1997) определила значимые 
ценности девочек подростков РФ: оптимизм, ум, сообразительность, добро-
та, культура и не значимые: сила, умение драться; общение, социальный 
статус, признание. Но материальные ценности были значимее духовных 
(познание, творчество). У асоциальных детей была сильная ЦО на мате-
риальный достаток; социальные потребности доминировали над духовны-
ми; потребительское  отношение  к  жизни  над  активно  преобразующим          
[4, c. 175–176].
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И.Ю. Шилов (2000) обнаружил у воспитанниц женских гимназий 7–11 
классов различия в ЦО со сверстницами и сверстниками: чем строже изоля-
ция от сверстников мужского пола, тем больше различия в ЦО со сверстни-
цами [5, c. 5].

Однако, уже к 2003 г. ценностные предпочтения девочек РФ уже были 
иными. Так, О.В. Видинеева (1999–2003) выявила ценности девочек 14–16 
лет: здоровье, любовь и друзья, активный досуг, красота и богатство, счаст-
ливая семейная жизнь. Самая незначимая ценность – вера в Бога. Отмечалась 
разбалансированность ценностных убеждений и реальных поступков. Так, 
эффективное формирование системы ЦО требует актуализации процессов 
смысловой амплификации их ценностной сферы [6, c. 140].

Н.В. Светлова (2003) определила ценности школьников России: 1) в 10–
13(14) лет значимы: доброта, честная жизнь, развитие общества, счастье 
других, незначимо умение приспосабливаться; 2) в 13/14–17 лет важны: бога-
тая, обеспеченная жизнь, уверенность в себе, при обесценивании доброты. 
Моральный конфликт решался: в 10–14 лет исходя из традиционных ценно-
стей: «не убей», «не воруй», а в 14–17 лет – из естественных чувств, здравого 
смысла с оправданием лжи. Учащиеся же православных гимназий 10–17 лет 
лучше понимали нравственные ценности (альтруизм, доброта, щедрость, 
правдивость), чем ученики СШ. В 10–13/14 лет отмечалась альтруистиче-
ская, коллективистическая направленность, а в 13/14–17 лет – индивидуали-
стическо-прагматическая, снижение социальной активности, рационализм. 

Сопоставив результаты исследований ЦО учащихся СШ (H.Л Волковой, 
1983; И.В. Дубровиной, 1987; B.C. Собакина, П.С. Писарского, 1992; В.В. Ка-
сьянова, 1990, 1993; Е.А. Васиной, 1993) со своими, психолог отмечает тен-
денцию изменения содержания ЦО подростков за 20 лет: у советских школь-
ников ведущими были нравственные ценности; у учеников 2003 г. 13/14–17 
лет – честность, любовь, уважение к людям, а неважны: доброта, патрио-
тизм. В 10–17 лет отвергались: терпимость, скромность [7, c. 12–18].

Н.В. Чурило описывает жизненные стратегии белорусских старшеклас-
сниц 2008 г.: преобладание стремлений к достижению материальных цен-
ностей, приоритет потребительских ориентаций над творческими и со-
зидательными. Социально-психологические мотивы их поведения отвечали 
рациональному типу действия, критерием которого являлся материальный 
успех [8, c. 109–110].

М.С. Ковалевич (2010) указывает на ценности выпускников школ Бе-
ларуси 15–18 лет: 1) предпочитаемые: любовь, друзья, семья, образование, 
здоровье, интересная профессия, достаток; 2) отрицаемые: частная соб-
ственность, власть, общение с природой, культура, желание жить для себя, 
развлечения и получение удовольствий. Жизненными целями были: деловой 
успех, карьера; полюбить достойного человека, создать семью и воспитать 
хороших детей; быть полезными обществу; стать профессионалами. На их 
взгляд, успеху способствуют: трудолюбие, образование, интеллект, способ-
ности, деловая хватка, предприимчивость, инициатива, честность, поря-
дочность [9, c. 113–116].

Однако, стоит отметить, что проблема актуализации материальных цен-
ностей и иных индивидуалистических ЦО детей является искаженным отра-
жением неправильного родительского воспитания или вовсе его отсутствия. 

Так, Н.А. Кучуб (2004–2008) указывает на снижение ценностного взаимо-
действия родителей и детей РФ. Родителей тревожили: учебные достижения 
детей, леность, необщительность, неуравновешенность, скрытность, вспыль-
чивость, замкнутость, агрессивность, озлобленность, нерешительность. 
Ошибками в воспитании были: отсутствие педагогических знаний, времени 
на воспитание детей, ответственности за их воспитание, сотрудничества 
между родителями и детьми, нравственного воспитания, чрезмерная опека, 
агрессивность по отношению к ребенку [10, c. 15-16]. 
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Н.В. Кораблева (2009) отмечает особенность российских девочек 15-16 
лет: повышенную агрессивность, склонность к притеснению, связанные с на-
рушением полоролевой идентификации (маскулинизацией) и одновременно 
потребность поиска смысла жизни. Доминировали ценности, связанные с 
индивидуальными потребностями. Отмечается неготовность жить в гармо-
нии с социумом, при стремлении к ней; отсутствие осознания, что без раз-
вития нравственности и культуры не достигнешь гармонии в отношениях; 
деформированная картина жизни, которую должны были сформировать ро-
дители; ориентированность на пассивное отношение к жизни [3, c. 139–142].

И.А. Крапивка (2008–2010) определила у девочек 14–17 лет, ориентиро-
ванных на семейные ценности, значимые ЦО: успешная карьера и любовь (а 
не счастливая семья). Высокая ценность семьи, имела декларируемый, не-
жели реальный практический характер. Непременным условием семейного 
счастья считалось наличие детей (более 82%), но 57% хотели только одного 
ребенка. На уровне убеждений была значима ценность личные достижения, 
не значимы: традиции, власть, конформизм, а на уровне поведения преоб-
ладали индивидуалистические ценности: любовь, хорошие друзья, здоровье. 
Счастье других, безопасность, мир, красота природы стали не важны. Со-
хранилась стабильная ЦО на: знание, устойчивые личные отношения, на-
стоящую любовь, верную дружбу, семью. Жизненный опыт, пример, уровень 
успеха и достижений родительской семьи не устраивает более трети молоде-
жи. ЦО традиционной семьи снижаются, а ЦО бездетной/неполной семьи не 
воспринимаются как априорно негативные [1, c. 9–14]. 

Надо сказать, что особенности формирования духовно-нравственных 
ценностей имеют схожие черты, как у подростков, так и у младших школьни-
ков. Хотя у младших девочек наблюдаются все же несколько иные тенденции.

Так, по мнению В.Д. Ермоленко (1981–1983), периоды с наиболее дина-
мичными изменениями ЦО детей 5–11 лет (между 5–6 и 9–10 годами) характе-
ризуются появлением новых ЦО и перестройкой особенностей, характерных 
предшествующему возрасту. Период перехода от дошкольного к младшему 
школьному возрасту представляет накопление элементов ЦО детей в сфере 
общественных отношений, выделение личных ценностей, их эмоциональное 
освоение, закрепляющееся в деятельности и постепенно находящее адекват-
ное мотивированное выражение [2, c. 177–180]. 

То есть, внутренняя позиция (Л.И. Божович, Л.С. Выготский) и другие 
особенности в обобщенном виде представляют симптомокомплекс кризиса 
7 лет – «чувство социальной компетентности» (Н.И. Ганошенко, Т.В. Ермо-
лова), характеризующегося спроецированностью одновременно в три сферы 
отношений личности: к себе, к другим, к предметной деятельности. Они и 
обусловливают действие ведущих механизмов формирования ценностей ин-
териоризации и социализации. Среди фаз процесса ориентации личности в 
мире ценностей (присвоение, преобразование, проектирование) наиболее 
ярко наблюдаема в младшем школьном возрасте – фаза присвоения ценно-
стей. Логика формирования нравственных ценностей включает: поиск, оцен-
ку, выбор и проекцию (актуализацию ценности в совместной деятельности) 
[11, c. 10, 18].

При этом, нравственное развитие включает: становление нравственно-
го сознания, развитие нравственных переживаний и чувств, формирование 
нравственного поведения. Сначала дети усваивают моральные знания. У них 
складываются первоначальное понимание нравственных норм, формируются 
моральные суждения и оценки [12, c. 12]. В то же время, переход от дошколь-
ного к младшему школьному возрасту (5–7 лет) – наиболее «чувствитель-
ный» период к воздействиям на детей «отклоняющих» факторов, когда к их 
влиянию присоединяется нормативный возрастной кризис. Отклоняющееся 
поведение – результат неблагоприятного нравственного развития, нарушений 



38

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

социализации, проявляющееся в незнании норм, правил поведения и взаимо-
отношений со сверстниками, неадекватной самооценке, негативной оценке 
сверстников, взрослых, в неспособности осуществлять ценностный социаль-
но-нравственный выбор поступков и регулировать свое нормативно-ценност-
ное поведение [13, c. 1].

Формирование ЦО девочек тесно связано с процессом половой иденти-
фикации, характеризующимся рядом специфических особенностей.

Так, В.Е. Каган (1991) отмечает, что 86,7% детей РФ на 5 году жизни и 
93,8% – на 6-м осознавали свою половую принадлежность и правильно со-
относили пол с будущими ролями (папы-мамы, мужа-жены). Но, на 4 году 
ярко проявилась маскулинная когнитивная ориентация девочек (допускали 
возможность изменения своего пола). При этом, они отдавали эмоциональное 
предпочтение понятию «девочка» (эмоциональная идентификация с полом 
происходила на год раньше, чем у мальчиков), которое на 6-7 году возрастало 
наравне с эмоциональным самовосприятием и самооценкой. К 10-11 годам 
увеличивались чувствительность, зависимость. В 8-9 лет девочки менее 
мальчиков были склонны к риску, а к 10-11 годам это различие усиливалось. 
У них была меньше выражена напряженность социально-психологической 
адаптации [14, c. 18–20].

Изучение структуры половой идентичности девочек с девиантным по-
ведением показало что: 1) высокая доминантность облегчает вхождение в 
девиантную группу и обеспечивает в ней «социальный статус»; 2) девочек 
с маскулинной базовой идентичностью характеризует отчетливая феми-
нинность ролевой и персональной идентичности (уверенное переживание 
своей фемининности обеспечивает большую свободу в ролевом поведении с 
возможностью следовать маскулинизированным средовым стереотипам жен-
ского поведения, а конфликт, связанный с неуверенностью в своей феминин-
ности при базовой маскулинности, по механизмам психологической защиты, 
приводит к подчеркнутой феминизации ролевого поведения и обеспечивает 
компенсацию на уровне персональной идентичности). На взгляд В.Е. Кагана, 
компенсаторная ролевая феминизация принимает сверхдемократизирован-
ные и отклоняющиеся формы [14, c. 25].

О.А. Рагимова (1988–2002) отмечает связь ЦО младших школьников и 
социального здоровья (СЗ), характеризующегося благополучием людей, ко-
торое проявляется в установившихся отношениях, ценностях, организации 
общества, что обеспечивает социальное развитие. Она выявила, что: 1) ди-
намические изменения СЗ детей 6–8 лет происходили в результате транс-
формаций общества и воздействий модернизации российского образования;             
2) образование родителей способствовало сохранению и восстановлению 
СЗ детей их реадаптации; 3) снижение темпов психофизического развития 
детей происходило из-за ухудшения их социальной адаптации и социализа-
ции;      4) рост  дезадаптированных  детей  вызвал  формирование  групп  рис-
ка по  заболеваниям и отклонениям (наркомании, алкогольной зависимости);                         
5) характеристика СЗ детей 6–8 лет – школьная зрелость и ее динамика, у 
детей провинции была снижена; 6) в ухудшении СЗ девочек было меньше от-
рицательных проявлений, чем мальчиков [15, c. 15–36].

Далее, интерес представляют значимые ценности детей. 
Так Н.А. Волкова и Л.Г. Десфонтейнес, определили иерархию ЦО млад-

ших школьников. По Н.А Волковой (1983) дети предпочитали ЦО: нрав-
ственные (1 ранг), волевые, ориентации на людей, общество (2), интеллек-
туальные (3), а последними – материальные (8). Л.Г. Десфонтейнес (1995) 
выделил ЦО: познание (1 ранг), труд (2), нравственные (3), материальные 
(4), творчество (5), игра (6) [16, c. 106-107]. 

Т.В. Дробышева и А.Л. Журавлев (1998) также выстроили иерархию ЦО 
детей 9 лет: волевые (1), культурные, ориентация на людей и общество (2), а 
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не значимые: соматические, материальные, нравственные, интеллектуаль-
ные, эмоциональные. По мнению ученых, сравнительный анализ ранга мате-
риальных ценностей в исследованиях Н.А. Волковой и Л.Г. Десфонтейнес 
показал усиление их значимости в сознании детей в период между 1983 г. и 
1995 г. [16, c. 105–118]. Далее, ЦО 9-летних детей, обучавшихся по экономи-
ческой программе (экспериментальная группа, ЭГ) и не обучавшихся (кон-
трольная группа, КГ), отличались значимостью: решительности, настойчи-
вости, самостоятельности и незначимость – инициативности, воспитания 
сильной воли. Но в ЭГ последние были важнее, как и доводить начатое дело 
до конца, а неважны: любить подвижные игры (соматические), чувство от-
ветственности (нравственные). КГ выбирала нравственные, материаль-
ные, соматические, культурные ценности, ЦО на людей и общество. Воз-
растание волевых ЦО и общественной активности подавляли соматические 
и нравственные ценности. У девочек КГ была низкая ЦО на материальные 
ценности и высокая – на людей и общество [16, c. 105–110].

Следует заметить, что духовно-нравственные ЦО девочек отражались в 
их готовности прийти на помощь, как по своей инициативе, так и по просьбе 
людей.

Так, Ю.Е. Плотникова (1998) полагает, что у младших школьниц менее 
сформированы действия оказания помощи (ДОП) (механизмов целенаправ-
ленного влияния на моральную сферу – «помогающее поведение» (helping 
behaviour), осмысленных ДОП) на поведенческом уровне и на уровне сужде-
ний о своем поведении, чем у мальчиков. Но, дети правильно понимали нор-
му оказания помощи (помогай слабому) и следовали ей в жизни, не смотря на 
незрелость суждений. Развитие ДОП положительно повлияло на поведение 
и суждение о нем. В ситуации морального выбора дети ориентировались на 
существенные свойства, позитивно изменяющие их поведение. При плано-
мерном формировании ДОП девочки были сенcитивнее, чем мальчики [17, 
c. 169–170].

Т.В. Гольцова (2002–2003) указывает: на незнание детьми 5–7 лет слова 
«альтруизм»; на ассоциацию с опытом – понятий «помощь», «взаимопомощь» 
(15% помогали); на осознание необходимости помочь формально (не понима-
ли, почему нужно помогать). Дети 8–9 лет затруднялись объяснить понятие 
«альтруизм», откликались на призыв о помощи по инициативе взрослого. В 
10–11 лет показывали самый высокий уровень знания. Дети 5–7 лет помогали 
младшему, затем постороннему взрослому, а после – сверстнику; дети 8–11 
лет – постороннему взрослому, затем малышу/сверстнику. Дошкольники чаще 
демонстрировали альтруизм и бескорыстные поступки, дети 8–9 лет – аль-
труизм, подкрепленный прагматическими поступками (ожидание благодар-
ности), а в 10–11 лет – помощь на основе сочувствия. Интересно, что у детей 
РФ 8–9 лет уровень развития альтруистических представлений был значимо 
выше, чем у иностранных.

Дети 5–7 лет, особенно соматически ослабленные, показывали высокий 
уровень рефлексии, умение предвидеть последствия сложной ситуации, пла-
нировать свои действия в соответствии с экстренными условиями. В 8–9 
лет появился мотив оказания помощи – дружба, взаимовыручка. 10–11 летние 
уже осознавали себя как потенциальных реципиентов помощи. Готовность 
оказывать и принимать помощь стала мотивом нравственного выбора де-
тей. Однако, дети 5–7 лет редко стремились помочь: у здоровых альтруизм 
проявился реже (11,7% городских, 46% сельских), чем у соматически осла-
бленных (23% и 50%). Городские дети 8-9 лет показали более высокий уро-
вень альтруистических суждений, чем сельские. Но в отличие от городских, 
поведение сельских девочек было более альтруистичным (забота о других, 
сопереживание, помощь из уважения к взрослым, необходимость помогать 
маленьким). К 10-11 годам данная связь сохранялась на уровне тенденции. У 
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городских детей чаще проявлялась прагматическая мораль (47% с высоким 
уровнем альтруистических представлений, реализовывали их в поведении). 
В целом девочки 5–11 лет были более альтруистичны, чем мальчики. При 
этом, здоровые девочки помогали другим чаще, чем болеющие [12, c. 12–19].

В усвоении ценностей детьми весомую роль играют их кумиры.
Ученые обращаются к нравственным идеалам как форме существова-

ния духовных ценностей. Эти идеалы – доступное для младших школьников 
средство передачи ценностей культуры. Они обладают наглядностью, образ-
ностью, доступностью для подражания и содержат элементы, направленные 
на осознание ценности идеала, представление о нем как о желаемом пути 
развития [18, c. 3].

С.Г. Макеева (1999) и Т.И. Петракова (1999) указывают на увеличение 
процента детей, определяющих ценности еды, развлечений, одежды, денег 
как наиболее значимые [18, c. 3]. С.Г. Макеева отмечает, что младшие школь-
ники испытывали дефицит в выборе образцов для подражания: 9% стре-
мились быть похожими на учителя, 4% – на литературных героев (богаты-
рей, сказочных принцесс). Зато для 40% четвероклассников кумирами были 
эстрадные певцы, манекенщицы, герои зарубежных кинобоевиков. Только у 
14% детей образ их будущей жизни, в связи с овладением определенной про-
фессией, включал смыслы бескорыстного несения блага другим, служения 
обществу [19, c. 53–68]. 

По Г.А. Мишаковой (2005–2007), подверженность младших школьников 
РФ внешнему влиянию и зависимость от него своей успешности проявилась 
в неудовлетворенности жизнью и отказом ее изменить, в несоответствии ТВ 
предпочтений возрастным потребностям («Камеди клаб», «Наша Раша», се-
риалы), в принятии навязанных идеалов, анти-героев (Годзилла, Рассомаха, 
Терминатор). Только для 50% детей идеалом являлись родители, а для 42,5% 
любимый герой – телевизионный герой-друг [20, c. 15–23].

Наше исследование (О.А. Борисевич, 2012) показало, что сельские де-
вочки 6–10 лет Беларуси выбирали в кумиры героев любимых мультфильмов 
(зарубежных 58%, отечественных 42%): «Маша» и «Медведь» (1-е место); 
«Волк» и «Заяц» из «Ну, погоди!» (2); «Винкс» (3); «Том» и «Джерри», «Руса-
лочки», «Братц», «Барби» (4); «Белоснежка» (5). Основным мотивом выбора 
послужило наличие у «мультяшек» черт: доброта, красота, модность, за-
ботливость, отважность и чувство юмора. При этом, дети 1-2 классов вы-
бирали кумиров, оценивая их доброту, веселость, дружелюбие, способность 
летать, силу, а 3-4 классов – дружелюбие, трудолюбие, справедливость. Вы-
бор героев четвероклассниц основывался на ценностях: терпение, уважение, 
забота о ближних, рассудительность, преданность. 

Дети стремились подражать героям и хотели научиться: доброте, дру-
желюбию, пониманию, сочувствию, уважению, спасать и защищать сла-
бых, заботиться о ближних, своевременно помогать, быть хорошими, тер-
пеливыми, честными, рассудительными, справедливыми. Девочки мечтали: 
обучиться волшебству, превращениям, колдовству, магии; обладать сверх 
способностями (быть невидимыми, уметь летать, исполнять желания, 
предвидеть, читать мысли). 11% девочек хотели быть отважными, смелы-
ми, мужественными; 7% – умными, находчивыми; 3% – ловкими, 2% – об-
учиться каратэ, драться, 1% – делать фокусы и трюки, быть сильными, 
побеждать, хитрыми, веселыми и уметь шутить, быть Барби, Русалочкой. 
Излишняя увлеченность магией, модностью, чуждым нашему менталитету 
романтизмом «Винкс» и «Братц» может деформировать развивающиеся ду-
ховные ЦО девочек [21, с. 293-294].

(Продолжение в следующем номере.)
г.Минск.
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онтроль знаний, умений и навыков обучающихся является важной состав-
ной частью процесса обучения. Целью контроля является определение 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема разработки системы монито-
ринга и оценки  знаний, умений и навыков  обучающихся, связанных с будущей профессией.

Автор раскрывает роль профессионального колледжа в формировании  мотивации в 
учении, стимуляции активности учащихся, реализации их компетентности и мастерства, 
во внушении им нравственной, интеллектуальной и экономической ценности знаний.

На основе анализа системы мониторинга автор делает вывод, что по результатам 
мониторинга прослеживается следующая зависимость: творческий рост преподавателя и 
высокий профессионализм – это условие повышения качества знаний учащихся.

Ключевые слова. Система мониторинга, мотив учения, контроля качества знаний, 
дифференцированный подход, индивидуальные особенности учащихся.

К
качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование 
и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учеб-
ной работе. Качество подготовки специалиста определяют такие факторы, как:         
1) наличие хорошей материальной базы; 2) готовность педагогов к условиям 
развития; 3) хороший уровень общественной подготовки абитуриентов; 4) на-
личие у обучающихся положительной мотивации к учению (профессионально-
го интереса).

Главный мотив учения заключается в получении удовольствия и радости 
от процесса учения, от результата труда, радость новых знаний, сознание цен-
ности своих знаний для общества.  Роль профессионального колледжа в форми-
ровании такой мотивации в учении выражается в следующем:

– в наличии «эффективного преподавателя и мастера», т.е. хорошего ру-
ководителя в жизни обучающегося, обеспечивающего комфортность и помо-
гающего концентрировать внимание на уроках;

– в ожидании педагогом высоких достижений от учащихся, в обеспечении 
шанса на успех, подборе  соответствующих и интересных заданий, тестов;

– в установлении положительных отношений с учащимися, оказании по-
мощи в исправлении допустимых ошибок;

– в информировании учащихся о критериях оценок, стимуляции активно-
сти учащихся, реализации их компетентности и мастерства, во внушении им 
нравственной, интеллектуальной и экономической ценности знаний.

 Разнообразие потребностей рынка труда и их интенсивные изменения 
определили направление мониторинговых исследований в системе  профессио-
нального образования. Эффективная система мониторинга и оценки создается 
через систему повышения квалификации преподавателей, работу эксперимен-
тальных площадок, семинары, конференции для руководителей и инженерно-
педагогических работников учреждений  профессионального образования.

В условиях системного контроля (входного, текущего, итогового) необхо-
димо решать задачи выявления и учета познавательных интересов учащихся, 
связанных с будущей профессией, оценивать учебные программы на предмет 
удовлетворения образовательных потребностей учащихся, сформировать банк 
актуальных данных, конкретизировать приоритетные направления работы ин-
формационно-аналитической службы образовательного учреждения.
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В течение нескольких лет в колледже работает  система мониторинга на 
основе двух направлений: программа “Педагог” и программа “Учащийся”.

По результатам мониторинга прослеживается следующая зависимость: 
творческий рост преподавателя и высокий профессионализм - это условие по-
вышения качества знаний учащихся.

Программа “Педагог” включает:
– результативность профессиональной деятельности;
– критерии оценки профессионального уровня педагога (квалификационная 

карта, пояснительная записка, анкетирование на выявление отношения уча-
щегося к педагогу и предмету).

У каждого преподавателя, мастера п/о имеется материал наблюдений за 
умениями учащихся решать учебные задачи, выполнять учебные действия, 
осуществлять самоконтроль и самооценку, также результаты индивидуальных 
бесед с учащимися, их ответы на вопросы о трудностях в учебе.

Программа “Учащийся” включает изучение параметров:
– успеваемость (%); – качество знаний (%);
– посещаемость (%); – рекомендации по анализу причин неуспеваемости.
Значительным преимуществом данной программы является ее универсаль-

ность. Стартовые позиции мониторинга, содержащие экспресс-диагностики со-
циально и профессионально актуальных характеристик учащихся формирует 
психологическая служба, результаты работы которой обсуждаются педагогиче-
ским коллективом, становятся ориентиром в построении программ педагоги-
ческих наблюдений, анализа состояния процесса обучения. Для более полного 
охвата всех сторон учебно - профессиональной и воспитательной деятельности 
привлечены руководители методических цикловых комиссий. Координатором 
работы является методический совет колледжа.

Проведение мониторинговых исследований возможно в три этапа:
1 этап – подготовительный: постановка цели, определение объекта, уста-

новка сроков проведения, изучение соответствующей литературы; разработка 
инструментария для проведения мониторинга;

2 этап – практическая часть: сбор информации;
3 этап – аналитический: систематизация полученной информации, анализ 

данных, разработка рекомендаций на следующий период.
На первом этапе внимание уделяется вопросам успеваемости и посещаемо-

сти, профессиональной ориентации, взаимодействия с педагогами, состояния 
здоровья, условиям проживания в семье, уровню материального благосостоя-
ния. Кроме того,  для мониторинговых исследований предусматривается опре-
деление качества образования и воспитания каждого учащегося, конкретной 
группы, курса и колледжа в целом (самооценка). 

На основе контроля качества знаний создана эффективная система монито-
ринга и оценки, в которой роль единицы измерения знаний играют контрольные 
задания, применяемые на различных этапах уроков теоретического и производ-
ственного обучения. Наилучшим и более корректным из известных методов 
измерения знаний обучаемых является педагогический тест многоуровневого 
характера. Количество вопросов-заданий зависит от объема учебного материа-
ла. Полугодовые и годовые тесты могут содержать более 25 заданий. Тестовые 
задания разного типа:

– альтернативные: утверждение, правильность или неправильность ко-
торого необходимо определить;

– на основе выборки: несколько готовых ответов, из которых необходимо 
выбрать правильный;

– комбинированные со своеобразной композиционной структурой, позволя-
ющей реализовать несколько инструктивных указаний (выборки, дополнения, 
группировки и т.д.).

Знания и их оценка связаны с посещаемостью, в связи с этим предлагается 
формула подсчета рейтинга: Р = К х Т, где Р — рейтинг, К — коэффициент успе-
ваемости, Т — число посещенных часов. 
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Такая рейтинговая система аттестации:
– повышает успеваемость, стабилизирует посещаемость, оказывает вы-

сокую организующую роль за счет возрастания положительной мотивации 
учащихся к учебному труду, формирует ответственность за результаты 
учебной деятельности;

– позволяет оптимизировать управление учебно-воспитательным про-
цессом на основе использования электронно-вычислительной техники и т.д. 
Рейтинговую систему легко автоматизировать, она эффективна в системе 
мониторинга и оценки.

Большое обучающее и воспитывающее значение имеет своевременная и 
педагогически правильная оценка учебных успехов учащихся, стимулирующая 
их познавательную деятельность.

Важной задачей контроля знаний, умений и навыков учащихся является 
воспитание у них чувства ответственности и добросовестности в ходе выпол-
нения учебных заданий.

Контроль знаний, умений и навыков дает необходимый учебный и воспи-
тательный эффект только тогда, когда он проводится своевременно и система-
тически, чтобы имелась возможность вовремя выявить и исправить ошибки, 
оказать необходимую помощь. Для учащихся контроль их учебных успехов яв-
ляется стимулирующим фактором, во многом определяющим мотивы учебного 
труда.

Контролируя знания, умения и навыки учащихся, преподаватель оценивает 
их. Оценка должна быть объективной и справедливой. Правильно поставлен-
ная оценка помогает учащимся правильно оценить свои возможности и напра-
вить необходимую энергию на осуществление реальных перспектив.

Правильно организованный контроль знаний, умений и навыков учащих-
ся должен быть, с одной стороны, всесторонним, т.е. охватывать все стороны 
учебной деятельности учащихся при изучении учебного материала, с другой 
стороны, дифференцированным, т.е. охватывать каждый узловой вопрос про-
граммы. Только такое диалектическое единство этих сторон контроля может 
обеспечить соответствующий учебный и воспитательный эффект.

Дифференцированный подход к контролю знаний, умений и навыков уча-
щихся проявляется также в учете их производственного опыта и уровня обще-
образовательной подготовки на различных этапах учебной работы.

Контроль и оценка учебных успехов учащихся должны осуществляться с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся. В ряде случаев следует при-
нимать во внимание такие качества отдельных учащихся, как робость или за-
стенчивость, замедленность в мышлении, излишняя самоуверенность, физи-
ческие недостатки. Необходимо учитывать также и временные затруднения 
отдельных учащихся, вызванные какими-либо уважительными причинами.
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Мақалада мониторинг жүйесін әзірлеу және білімді бағалау білік пен дағдының білім алушы 
болашақ маманның білімін бағалаудың өлшемдері мен тәсілдері қарастырылған. 

Summary
In this article considers the problem of the development of monitoring and evaluation of knowledge and 

skills of students related to their future profession.
The author reveals the role of a college in the formation of motivation in learning, stimulation of 

students' activity, the implementation of their competence and skill, and in instilling their moral, intellectual 
and economic value of knowledge.

Based on the analysis the author concludes that a monitoring system that can be traced on the results 
of monitoring the following relationship: creative growth of teacher and professionalism - this condition is to 
improve the quality of students' knowledge. 
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45 минут

ұл сабақтың мақсаты мыналардан тұрады: 
– Ә.Нұршайықовтың очерк жанрының шебері екендігін, «Ақиқат 

“АҚИҚАТ  ПЕН  АҢЫЗ” РОМАНЫНДАҒЫ
Б.МОМЫШҰЛЫ БЕЙНЕСІ 

Әсел  ҚАПАРОВА,
Ш.Уәлиханов атындағы №1 жалпы орта мектептің 
қазақ тілі мен  әдебиеті пәні мұғалімі

Б
пен аңыз» роман-диалогы, оның жанрлық  ерекшелігін анықтау. Романның 
жазылу тарихын, шығармадағы  Б.Момышұлының азаматтық бейнесін, 
жазушының кейіпкер мінезін диалог  арқылы суреттеу ерекшелігін талдау; 

– шығарманың көркемдік сипатын ашу; 
– постер құрастыру, оларды қорғау, өзіндік ой-толғамдарын жасауға 

қалыптастыру; 
– қазақ халқының өр тұлғаларының жалғасы болған, Отан қорғаған 

қаһарман ұлдарының бірі, Кеңес Одағының батыры, Қазақстанның халық  
қаһарманы Бауыржан атамыздың өмір жолдары, ерлік күресі, халқына  
сіңірген еңбегі жайлы  таныстыра  отырып келешек ұрпақты өз Отанын  
сүюге, оның намысы мен абыройын қорғауға даяр болуға, елінің болашағы  
үшін тер төккен  тұлғаларды ұмытпауға тәрбиелеу.  

Талдау-жинақтау, жеке ізденіс, сұрақ-жауап әдісімен өтетін сабақ 
Қазақстан тарихы, география, кино, әдебиет теориясы пәнаралық байла-
ныста жүргізіліп,  көрнекілікке суреттер, нақыл сөздер, слайдтар, кестелер 
қолданылды. 

Сабақтың ұйымдастыру кезеңінде сынып оқушылары 3 топқа бөлінеді.
Үй тапсырмасы бойынша Ә.Нұршайықовтың өмірі мен қызметі бойын-

ша  хронологиялық кесте жасалады.  «Хабарлаушы» тобы Ә.Нұршайықовтың 
өмірін, «Зерттеуші» тобы шығармашылығын,  «Танушы» тобы марапаттарын 
кестеге түсіреді.

Әзілхан Нұршайықов Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданындағы 
Келінсүйегі деген жерде 1922 жылы 15 желтоқсанда дүниеге келген. Оның 
14 жасынан поэзияға құштарлығы  аңғарылады.  Семейдегі Абай атындағы 
қазақ педагогикалық училищесінде, кейіннен педагогикалық институтында 
оқиды. Жарма ауданында орта мектепте мұғалім болып қызмет атқарады.

Әзілхан  Нұршайықов  очерк  жанрында  біраз  қалам  тартты.  Очерк  
дегеніміз – болған оқиғаны қысқаша сипаттайтын, көлемі  шағын, әдеби, 
публицистикалық шығарма. «Алыстағы  ауданда» деп аталатын алғашқы 
очерк, әңгімелер жинағы 1956 жылы жарық көрді. «Тың астығы», «Ертіс 
жағасында», «Жомарт өлке», «Алтын соқпақ», «Ұлыма хат», «Егін орағы», 
«Мақташылар», «Павел Фомич» және т.б.  очерктері бар.  «Ұлыма хат»  
очеркінде бала тәрбиесі, келешек жеткіншек ұрпақтың  бүгінгі көкейкесті 
мәселесі жөнінде қалам тербейді. Көлемі шағын очерк жанрында тәжірибе 
жинақтаған Ә. Нұршайықов көлемді, көркем проза жанрына аяқ басты. 

 Ә.Нұршайықов  “Махаббат  қызық  мол жылдар” романы мен “Ескі дәптер”, 
“Әсем”, “Ботагөз” повестерінде адамгершіліктің әсемдікпен диалектикалық 
үйлесіміне баса назар аударған, кейіпкерлерінің рухани ізденістерін наным-
ды суреттеген. Қаһармандық рухтағы “Ақиқат пен аңыз” романы мен “Тоғыз 
толғау”, “Махаббат жыры”, “Ғажап адам”, “Невель түбінде”, “Великие Луки  
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ұрыстары”,  т.б.  әңгіме,  повестері дерек пен дәйектің, тарихи шындық 
пен көркемдік шешімнің арақатынасын ашуға бағытталған.  2005 жылы 
таңдамалы шығармалары он том болып жарық көрді.

Ә.Нұршайықов  екінші дәрежелі “Даңқ”, “Құрмет белгісі”, “Халықтар 
достығы”, 2-дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, бірнеше медальдар-
мен марапатталған. Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1980), 
А.Фадеев атындағы бүкілодақтық әдеби сыйлық – күміс медалінің (1987) 
иегері. 2-дәрежелі Отан соғысы, "Құрмет белгісі" (1957), "Халықтар достығы" 
(1984), 3-дәрежелі "Даңқ" ордендері мен  "Ерен еңбегі үшін" (1995) медалімен 
марапатталған.

Сабақта қойылатын сұрақтар.
1. «Ақиқат пен аңыз» романының кейіпкері туралы қандай  деректер 

білесіңдер?  
2. Романның жазылу ерекшелігі қандай?
3. Романның жанрлық ерекшеліктері.
4. Романның мазмұнын оқи отырып өзімізге қандай мәліметтер алдық?
Жаңа тақырыпты меңгерту кезеңінде роман мазмұнымен толық  

танысқандықтан,  Б.Момышұлының романдағы  бейнесін  жан-жақты талдау 
жұмыстарына көшеміз. Онда оқушылар романдағы Б.Момышұлы  туралы 
көптеген тарихи деректерге сүйене отырып оқушылар үш кезең  бойынша: 
әскердегі  кезі, соғысқа дейінгі және соғыстан кейінгі кезеңдері бойынша 
сөйлеп, оны жұмыстарында қорғайды. Яғни,  Б.Момышұлы өмірінің тарихи 
деректермен байланысты суреттелуін 3 кезеңге бөліп түсіндіреді. 

1-топ. Ұлы Отан соғысына дейінгі кезеңі. 1928 жылы аудандық атқару 
комитетінде 3 жыл жауапты хатшы, аудандық милицияда бастық болады. Со-
дан кейін ауылшаруашылық институтында хатшы, сонымен қатар рабфактың 
студенті болып жүреді. 1931 жылы Шымкент банкісінде экономист қызметін 
атқарады. Одан кейін Ленинградта қаржы академиясында оқиды. 1936 жылы 
әскерге шақыртылады. 

2-топ. Әскердегі кезеңі. Бауыржан Момышұлы әскердегі кезеңін Термез-
де өтейді. Содан кейін өзін жақсы жағынан көрсетіп, үздік қызыл әскер ата-
нады. Атты әскер кавалериясында капитан болады. Б.Момышұлы 207 ұрысқа 
қатысқан, 5 рет қоршауда жүріп шайқасқан, 27 рет әскери ғалымдардың ай-
туынша, соғыс тарихында болмаған тактикалық жаңалық жасап, 2 рет ауыр 
жарақаттанған.

Жалпы екінші дүниежүзілік соғысында А.Матросовтың ерлігі 207 рет 
қайталанса, біздің панфиловшылардың ерлігін ешкім қайталай алмады. 
Москва түбінде фашистер 500 мың адамын жоғалтып, 1300 танктен, 2300 
зеңбірек, 15 мыңнан астам машина мен басқа да техникалардан айырылды.
Мұндай шығынды фашистер көрмеген еді. “Біз жеңілмейміз!” деген фашистік 
армия шынымен талқандалды.

3-топ. Ұлы Отан соғысынан кейінгі кезеңі. 1946 жылы Ворошилов 
атындағы Жоғары Әскери академиясында оқып, оны 1948 жылы бірінші  
дәрежелі дипломмен бітіреді. 1949 жылы Сібірде бригада командирінің 
орынбасары қызметін атқарады.  Содан кейін 1956 жылы полковник шенімен 
отставкаға шығады. 1965 жылы  Жазушылар одағында  әскери тақырыптағы 
жазушы болады. 1962 жылы Кубаға сапар шегіп, «Куба әсерлері» еңбегін жа-
зады. 

Өтілген тақырып бойынша қойылатын сұрақтар. 
1. Ер-азаматтар бойына намысшылдық, батылдық тәрбиесін беретін қай 

эпизод есіңде қалды, неге?  
2. Бауыржан Момышұлының азаматтық тұлғасы. 
3. Б. Момышұлының өнегелі істері, ұрпақтары туралы кім естелік жазды? 
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Сұрақтарға жауап алынған соң Б.Момышұлының өз даусымен жазылған 
бейнефильм көрсетіледі.

«Батырым, Бауыржаным»  дейді халқым, Келешек келе жатыр көремін деп,
Алып ұл, ақын жүрек ердің даңқын,                Тік басып туған жерде жүрген
                    қалпын, –

деп  Қ.Аманжолов жырлағандай, сабағымызды әрі қарай жалғастыру үшін 
батыр  Б.Момышұлының  бейнесін сомдаймыз.

1-топ «Сан қырлы дарын иесі – Б.Момышұлы» тақырыбын қорғаса,   
2-топ мәтіндегі балалар тәрбиесі, болашағы туралы Б.Момышұлының 3 
қорқынышын  санамалап жазып, түсіндіріп береді.

«Оттан да, оқтан да қорықпаған Бауыржан едім. Кейінгі кез-
де қорқынышым көбейіп барады. Балаларға бесік жырын айтатын 
келіндерімнің азайып бара жатқанынан қорқам, екінші, немерелеріне  ертегі 
айтып беретін әжелердің азайып бара жатқанынан қорқам. Өйткені бесік 
жырын естіп, ертегі тыңдап, дәстүрді бойына сіңіріп өспегеннің көкірегі 
көр бола ма деп қорқам. Ал көрдің қолына балта берсең шаба салады, бақыр 
берсең ала салады, найза берсең, сұға салады, намыстанбай бұға салады.
Мен табиғатынан, тағдырынан болған соқырлықты айтып отырғам жоқ, 
тауып алған соқырлықты айтам. Егер ондай соқырлықтан жазылмасақ, 
халық болудан қаламыз ба деп қорқамын!».

3-топ Б.Момышұлының мақал-мәтелдері мен қанатты сөздерінің 
тәрбиелік мәнін ашады.

1. Қоянды қамыс, ерді намыс өлтіреді.
2. Күш –  әкесін танымайды.
3. Азаматқа өмірден де ар қымбат. 
4. Сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа.
5. Ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі.
6. Төртеу түгел болса төбедегіні алады.
7. Білек бірді, ақыл мыңды жығады.
8. Өтіріктің балын жұтып тірі жүргенше,
Шындықтың уын ішіп өлген артық.
9. Жақсы сөз – жарым ырыс.
Сабақты бекіту барысында берілген сұрақтарға кезекпен жауап беруі 

тиіс. 
1. Николай Редин Б.Момышұлының кімі?  (ұстазы).
2. Батыр туралы жазылған «Волоколамск тас жолы»  кітабының авторы 

кім ? (ресейлік жазушы Александр Бек).
3. Бауыржан Момышұлы  қай жылы дүниеге келген? (1910 жылы).    
4. “Халықтың жолымен жүрсең, ешқашан адаспайсың. Халықпен бірге 

болсаң, ешқашан жалғызсырамайсың” деген өсиетті Бауыржанға айтқан кім? 
(әкесі).  

5. Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың даңқты 
қолбасшы туралы кітабы  («Ақиқат пен аңыз»).

6. Б. Момышұлының анасының есімі   (Рәзия).
7. Б. Момышұлының ең жақсы көрген аяулы досы кім? (Құрманбек 

Сағындықов – журналист, аудармашы, қоғам қайраткері).
8. Баукең ұлтымыз үшін ХХІ ғасырдың басында да әлі шешімін таппаған 

қандай көкейкесті мәселені көрегендікпен, қынжыла көтереді?  (қазақ тілі 
мәселесі).

9. Батыр соғыста жүріп ҚазКСР-і Халық комиссарлары кеңесінің төрағасы 
Оңдасынов Жолдасқа жазған хатында жауынгерлерді ерлікке, тапқырлыққа, 
шешендікке баулудың жолдарын көрсетеді. Ол қандай жолдар? (Баукең 
жауынгерлерді ерлікке, отансүйгіштікке, шешендікке тәрбиелеуде көкпар, 
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аударыспақ, бәйге сияқты ат ойындарына үйрету, айтыс, мақал-мәтел, жыр 
айтқызу, асық, жамбы ату ойындарын үйрету, яғни салт-дәстүріміз негізінде 
тәрбиелеуге баса назар аударған).

Сабақты Бауыржан Момышұлының өзі айтқандай, «Есімі ел жүрегінде 
сақталған  ер ғана бақытты» дегеніндей, оның есімі біздің жүрегімізде 
мәңгі сақталатынын айтып қорытындылаймын. Ал үйге «Аңызға айналған 
ғұмыр» тақырыбында эссе жазуды тапсырамын.

Қостанай облысы 
Арқалық қаласы.

қушылар бұл сабақта  І. Жансүгіровтің «Күй» поэмасын талдай оты-
рып әннің, күйдің, қобыз үнінің сыры мен сипатын нәзік сезініп, олар-

І.ЖАНСҮГІРОВТІҢ  «КҮЙ»  
ПОЭМАСЫ

Динара  БӨДЕСОВА,
Шәкәрім атындағы облыстық дарынды 
балаларға арналған үш тілде оқытатын 
мамандандырылған мектептің  
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

О
ды шебер тілмен суреттеген талантты ақынды таниды. Соның нәтижесінде  
оқушылар поэманың мазмұнын меңгереді, мәтінді талдау арқылы ойларын 
еркін жеткізе алатын болады, топта жұмыс істеу арқылы оқушылардың жеке 
тұлға ретінде сөйлеу дағдылары дамиды.

Дереккөздер  ретінде ғаламтор жүйесін (білім беру сайттары), 5-сыныптың 
оқулығын (Ә.Дайыр, Қ.Айтқалиев), әдістемелік нұсқауларды пайдаланып, 
ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын (интерактивті тақта, 
компьютер), слайд, плакат, маркер, постер, формативті бағалау, стикерлер, 
карта сияқты жабдықтарды қолданамын.

Жаңа тақырыпты меңгерту мақсатында география, Қазақстан тарихы, 
қазақ тілі, музыка пәндерімен байланыстыра отырып сабақты «Бір сөйлем», 
«Болжау», «Кілем тоқу», «Айтарым бар...», «Әсерлі шумақтар», «Өнер  – 
ердің қанаты», «3 неліктен?», «Синквейн» стратегиялары әдіс-тәсілдерімен 
жүргіздім.

Сыни тұрғыдан ойлау, ақпараттық-коммуникациялық технологияла-
ры моделдері іске қосылатын аталған сабағымның ұйымдастыру кезеңінде 
балаларға психологиялық ахуал туғызу үшін 2 минут уақыт беремін. Мұндағы 
мұғалім іс-әрекеті мынадай болады.

Жарқырап күн де ашылды,   Мақсатымыз – білім алу,
Айналаға нұр шашылды.   Міндетіміз – еңбектену,
Қайырлы күн!  Біз көңілді баламыз,  Еңбектену арқылы
Қайырлы күн! Сәлемдесіп аламыз,  «5»-ке қолды жеткізу.

Оқушылар іс-әрекеті мынаған саяды. Олар орындарынан тұрып слайдта 
жазылған психологиялық тренингті қайталайды.

Өткен тақырыпқа кері байланыс орнатуға 8 минут ажыратылып, мұғалім 
оқушыларды тапсырмамен таныстырып, әрекетке бағыттайды. Соның 
негізінде балалар  ақсақ киіктің аянышты тағдыры мен мейірімсіз мергеннің 
әрекеті туралы біледі.
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Формативті бағалау жүргізеді және үйден дайындаған постерлерін 
қорғайды. 

1-топ кескін картамен жұмыс жасап,  Бетпақдаланы көрсетсе, 2-топ 5-6 
сөйлеммен  киіктің сұлулығын суреттейді, ал 3-топ   мейірімсіз мергенге хат 
жолдап,  жазықсыз жануарларды атуға болмайтыны жайында ой толғайды.   

«Бір сөйлем» стратегиясына 2 минут бөлініп, онда  әр топ  қорытынды 
ретінде бір сөйлеммен түйін жасайды. 

Жаңа топ  ұлттық аспаптар:  қылқобыз,  домбыра,  сыбызғы парақшалары  
арқылы  топтасады.

Сосын оқушыларға Саида Габаеваның орындауында «Көңіл толқыны» 
күйін тыңдатып,  ойға шомдыра отырып «Болжау» стратегиясы арқылы  жаңа 
сабақтың тақырыбын  айқындаймыз.

Бағыттау үшін  топқа қалай бөлінгенімізді сұраймын әрі  сабақ  
мақсатымен  таныстырамын.

Топтық жұмыста оқушылар «Күй» поэмасын талдады.
1-топ  «Кілем тоқу» стратегиясы бойынша  поэмаға жоспар құрса, 2-топ  

«Айтарым бар...» стратегиясы арқылы  поэманы мазмұндады. 3-топ  «Әсерлі 
шумақтар» стратегиясы бойынша  поэманың желісіне жоспар құрып постер 
әзірледі.

Оқушылар автор, күйші, інген бейнесіне еніп, сол арқылы өз жайынан 
хабардар етеді (қобызшы туралы, інгеннің маңғаз, сұлу мүсінін бейнелеу, 
Бозінгеннің зары). 

Оқулықпен жұмыс жасағанда поэмадан әсерлі суреттеген шумақтарын 
тауып оқиды. Яғни:  1) Молықбай  күйшінің  күй  тартуын  әсерлі   суреттейтін  
шумақтарын;    2)  ботасынан   айырылған   Бозінгеннің   халін  суреттейтін  
шумақтарын;  3)  күйдің  құдіретін,  қасиетін  сипаттайтын   шумақтарын   
тауып   оқытқызамын.

Бұдан кейін 1 минут сергіту сәтін өткіземін.
Ал бәріміз, тұрайық, Солға қарай бұрылып,
Алақанды ұрайық.  Бір отырып, бір тұрып,
Оңға қарай бұрылып, Бой сергітіп алайық.
Келесі топтық жұмыста 1-топ өнер туралы мақал-мәтелдер айтады, 2-топ 

поэма бойынша неліктен деп басталатын 3 сұрақ әзірлейді, 3-топ  бүгінгі 
күннің күйшілерін, толғау орындаушыларын атайды.

Жаңа тақырып бойынша кері байланысқа 3 минут бөліп, «Синквейн» 
стратегиясы арқылы сабақты қорытындылаймын.

Күй әсерлі әрі құдіретті, ол  мұңайтады, балқытады, тебірентеді,  күй –  
адам сезімінің көрінісі, ең бастысы, ол  өнерден түйін жасайды, жинақтайды, 
дәлелдейді.

Рефлексия кезеңінде оқушылар қойған мақсаттарына жеткендігін не-
месе жетпегендігі туралы жазған стикерлерін тақтаға шығып, толық жет-
се – ағаштың тамырына, жартылай жетсе – ағаштың діңгегіне, түсінуге 
қиындықтар туындаса – ағаштың басына жабыстырады. Алған білім 
нәтижесін саралау кезінде «Саялы бәйтерек аясында» − сурет-стикер арқылы    
әр топ өзіне берілген тапсырма бойынша рефлекция жазады.

Үйге поэманың ұнаған жерінен 3 шумақ өлең жаттау және 10 сөйлемнен 
құралған ойтолғау жазып келу тапсырылады.  

Балалар білімі «Бағдаршам», «Смайликтер», «Табиғат құбылыстары» 
арқылы  бағаланады.

Семей қаласы.
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45 минут

қушыларға қайырымдылық, мейірімділік жайлы айта 
келе, түсініп оқуға үйретуді мақсат еткен сабақта 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ  ПЕН  МЕЙІРІМДІЛІК

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

О
оқыған мәтінді өз ойымен баяндай  алуға бағыт-бағдар беруді, тілін, сөйлеу 
мәдениетін, ой-өрісін дамытуды, ең бастысы, қайырымды болуға, үлкенді 
сыйлауға, құрметтеуге, ұқыптылыққа, тазалыққа тәрбиелеуді көздедім.

Аралас дәріс түрінде өткен сабақ оқу, әңгімелеу,  сұрақ-жауап, топтық 
және жұптық жұмыс арқылы ұйымдастырылып, көрнекілігіне оқулық, дәптер, 
суреттер, интерактивті тақта, карточка, сызба және бейнебаян пайдаланамын.

Сабақтың ұйымдастыру бөлімінде оқушылармен амандасып алғаннан 
кейін олардың зейінін сабаққа аудара отырып, қима-қағаз арқылы сынып 
оқушыларын топқа бөлемін. Топ басшылары атау таңдайды.

Сосын үй тапсырмасын пысықтап алу үшін  үйге берілген «торғай» 
әңгімесін бөлімге бөліп, әр бөлімді әр топқа беремін және сол бойынша 
түсінгендерін сұраймын.

1-топ бозторғайдың шырылдауын,  2-топ сұр жыланның арбауын,   3-топ 
Ақбілектің көмегін слайдтан көрсету арқылы баяндайды. 

Жалпыға ортақ «Мәтіннен табиғатта кездесетін қандай ғажайып оқиға 
туралы білгенің туралы ой-толғаныс жаздың?» деген сұрақ қойылып, оған  
әр топ бірігіп ақылдасып, өздерінің ойын топ басшысы арқылы жеткізеді.

Үй тапсырманы бекіту үшін мына төмендегі сұраққа жауап алынады.
– Ақбілек деген кішкентай қыз торғайды неден арашалап, қорғап қалды?.
Бұдан кейін балалар еңбегі бағаланып, осы оқиғаға ұқсас тағы бір 

шығарма – Мағзұм Сүндетовтің «Қайырымдылық» әңгімесімен танысамыз. 
Бұл жаңа сабақта слайд көмегімен автор туралы мағлұмат беріледі. 

Мағзұм Сүндетов 1936 жылы 29 қаңтарда Атырау облысы Доссор ау-
данында дүниеге келген. 1999 жылы өмірден озған. Соның өзінде көптеген 
шығармаларын жазған, сол шығармалардың бірі – «Қайырымдылық». 
Қайырымдылық – адамның асыл қасиеттерінің бірі. Кісінің айналасындағы 
адамдарға деген ықыласы мен көмегін, адамгершілік қарым-қатынастарын 
білдіреді. Қайырымдылық ұғымының екі қыры бар. Бірі – рухани- 
экономикалық жағы  (басқаның басына түскен ауыртпалықты қабылдау),  
екіншісі – іс-тәжірибелік жағы (іс жүзінде нақты көмек беруге ұмтылу).

Дәптермен жұмыс жасаған кезде балалар шығарма  авторы туралы 
қысқаша түсініктерін жазады.

Бұдан соң оқушыларды бір сәт сергітіп аламын, одан кейін болжау стра-
тегиясы бойынша мәтінді оқып таныстырамын, ал әр топтан бір оқушыдан  
мәнерлеп және тізбектей оқиды әрі мына сөздік жұмысты дәптерлеріне жа-
зады.

Бәкене – аласа.
Қақ – іркіліп қалған жауын суы.
Ұйлығып тұрған – топтасып тұрған.
Іркіле берді – тоқтай берді.
Суреттермен жұмыс жасағанда әр топқа жеке тапсырма беріп, сурет бо-

йынша әңгімелейді.  
Сабақты пысықтау үшін мына сұрақтар қойылады.

4. “Қазақстан мектебі” №7, 2016.
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1. Мұхтар қандай бала?
2. Ол не істеді?
3. Мұхтардың орнында сен болсаң не істер едің?
4. Қайырымдылық деген не? 
Балалар өз ойларын ақ қағаз бетіне түсіреді.
Сабақты бекіту барысында әңгіменің неліктен ұнағанын сұрай отырып  

постермен жұмыс атқарылады.
1. Қарама-қайшылық стратегиясы.
Жағымды            Жағымсыз 
2. Негізгі кейіпкерге хат жазу.
3. Торғай мен күшіктің айырмашылығы мен ұқсастығын салыстыру. 
4. Мұхтарға мінездеме беру.
Жазылған еңбекті топ басшысы  оқиды.
Қызығушылығын ояту бойынша жұппен жұмыс жүргізіліп,  сабақты 

қорыта келе толықтыру тесті орындалады.
1. Әлгінде оны мұғалім... деп мақтаған.
2. Мені мыналардан... өлтіретін болды ғой.
3. Күшікті... Мұхтар қуанышты.
4. Анасының жүзі жылып, ... қарайды.
5. Әрине, әр кез солай... бол!
6. Өйтпесіңе сенем, жаным деп, ... бетінен сүйді.
Тәртіпті, таза; құтқарсайшы; құтқарғанына; мейірлене; қайырымды; 

баласының.
Сабақ соңына қарай «Қайырымдылық – ізгі іс» тақырыбында бейнебаян 

тамашаланып,  осы бейнебаяннан не ұққандарын сұрап білемін. 
Үйге шығарманы түсініп оқуды және көрген бейнебаян туралы ойланып, 

келесі сабақта өз ойларын айтуға даярланып келуді тапсырамын.
Алматы облысы
Ақсу ауданы.

сыныпта өткізген бұл ашық тәрбие сағатының тақырыбы «Келіңдер, 
құстар!» деп аталды. Мұнда алға қойған  мақсатым: құстар, соның 

ҚҰСТАР – БІЗДІҢ  ДОСЫМЫЗ

Ләззат  ЖАҢАБЕРГЕНОВА,
Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі

1-
ішінде жыл құстарымен таныстыру; қызығушылықтарын арттыра отырып 
құстар туралы білімдерін кеңейту; құстарға тиіспей, оларға қамқорлық жасап, 
қорғау керектігін түсіндіру болды. Ал көрнекілігіне «Құстар – біздің досы-
мыз!» бүктемесін, «Құстарға қамқорлық жасайық!»  таныстырылымы, жыл 
құстарының суреттері, геометриялық фигуралар, стикерлер пайдаланылды.

Тәрбие сағатының өтілу барысы мына төмендегідей жүргізілді.
– Құрметті ұстаздар, ата-аналар!Қош келдіңіздер! Сіздерді көңілімізге 

жылы шуақ ұялатар көктем мерекелерімен құттықтаймын! Ал енді бүгінгі 
ашық тәрбие сағатымызды оқушылардың шаттық шеңберіне тұрып, бір-
біріне айтар жақсы тілектерімен бастайық. 

Оқушылар стикер таңдап алып шеңберге тұрады, онда жазылған 
тілекті оқып, жанындағы оқушыға береді.

– Аққу құстай әдемі бол!
– Бұлбұл құстай әнші бол!
– Қарлығаштай қайырымды бол!
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–  Сауысқандай сақ бол!
– Қырандай қырағы бол!
– Бүркіттей алғыр бол!
– Қызғыш құстай батыл бол!
– Шағаладай ширақ бол!
– Тоқылдақтай тынымсыз, еңбекқор бол!
– Торғай сияқты сүйкімді бол!
– Көгершіндей қолқанат бол!
– Үйрек-қаздай төзімді бол!
– Тотықұстай зерек бол!
– Балалар, тілекті неге байланыстырып айттыңдар?
– Құстарға байланысты.
– Иә, жақсы адамды «құс мінез адам» дейді екен. Осындай жақсы 

қасиеттер сендердің де бойларыңнан табылуына тілектеспін. Олай болса, 
бүгінгі сабағымыз не туралы болады деп ойлайсыңдар?

– Құстар туралы.
– Дұрыс айтасыңдар. Сендер өте ақылды, зерек екенсіңдер. Маған мына 

«адасқан әріптерді» орнына қойып, сөз құрауға көмектесіңдерші.
Т  К  Е  Ө  М  К  –  К Ө К Т Е М
Р  А  Қ  С  Т  Ұ  –   Қ Ұ С Т А Р
– Бұл екі сөздің бір-бірімен қандай байланысы бар?
– Көктемде құстар келеді.
Жыл құстары келеді, Көктем келді деп бізге
Жерді  шуға бөлейді. Жақсы хабар береді.
– Дұрыс айтасыңдар. Құстар табиғатқа сән береді. Олардың әуені 

табиғатты құлпыртып, адамдардың көңіл күйін көтереді. Құстардың түрлері 
өте көп. Қазақстанда 500-ге жуық құстың түрі бар. Бүгінгі сабағымыздың 
тақырыбы «Келіңдер, құстар!» болғандықтан, біз жыл құстары туралы ай-
тамыз.  Жыл құстары дегеніміз – күзде жылы жаққа ұшып кетіп, көктемде 
қайта ұшып келетін құстар. Ол қандай құстар екен, қазір өздерің айтасыңдар.

Шарлап келіп даланы,
Үйіме үйін салады. (қарлығаш)
Қарлығаш адамға дос. Ол өзінің ұясын адам тұратын үйге,  аулаға  са-

лады. Ұяны саз балшықтан тоқып жасайды. Қарлығаш адамға саулық, 
жақсылық тілеп жүреді және қауіп-қатерден қорғап жүреді. Қарлығаштың 
құлаққа жағымды өз әні бар. Негізгі қорегі – шыбын-шіркей. Қарлығаш 
көктемде кешірек келіп, күзде ерте қайтады (оқушы суретін апарып  тақтаға 
іледі).

Түрлі әнге салады, Оған арнап балалар,
Зиянкестерді жояды. Ұя жасап қояды. (қараторғай)
Қараторғай – өзі кішкентай, бірақ өте пайдалы құс, орман қорғаушысы.

Біздің елімізге жылы жақтан ең бірінші болып ұшып келетін құс. Қараторғай 
келісімен күннің көзі ашылып, күн жылынады. Кейбір әндердің әуені, иттің 
үргені, қарғаның қарқылы, адамның күлкісі – бәрі-бәрін айнытпай салатын 
да осы қараторғай. Өзі адамға үйір әрі сүйкімді. Жем беріп, қолға үйретіп 
алуға болады (суреті тақтаға ілінеді).

Сирағы ұзын, ерекше.
Тізбектеле  ұшар 
Әр күз, көктемде. (тырна)
Тырнаның біздің елімізде кездесетін бір түрі – сұр тырна. Салмағы бес 

келіге, бойының биіктігі бір жарым метрге дейін жетеді. Қазақстанның Қызыл 
кітабына енген сұр тырна көктемде ұшып келіп, қара күзде тізбектеле ұшып 
жылы жаққа кетеді.  Шілде айында әр жұп 2-3 балапан басып шығарады. 
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Тырнаның сазы кәдімгі сыбызғыдан шыққан сырлы әуенге ұқсайды. Өте 
сақ құс. Жайылып жүрген тырналардың ішінде біреуі үнемі қарауыл қарап, 
күзетіп тұрады екен (суреті тақтаға ілінеді).

Бір-ақ сөз біледі, өз аты онысы.
Соны айтып жүреді, жоқ бірақ ұясы. (көкек)
Халық көкек келсе, көктем келді дейді. Көкек – дүние жүзіне кең тараған 

құс. Қанаттары мен құйрығы ұзын. «Кук-кук» деп дауыс шығарған кезде 
қанаттарын жерге салбыратып, құйрығын жоғары көтереді. Көкектің негізгі 
ерекшелігі: өз бетінше ұя жасамайды. Бір-екі жұмыртқасын басқа құстардың 
ұясына салып кетеді (суреті  тақтаға ілінеді).

Екі сөзден құралады есімі,
Өте ұзын, жуан екен тұмсығы. (бірқазан)
Біздің еліміздің суларында бірқазанның бұйра және қызғылт деп ата-

латын екі түрі кездеседі. Олар наурыз айында ұшып келіп, қарашада қайтып 
ұшып кетеді. Салмағы 13 келіге дейін жетеді. Тұмсығы өте ұзын – 45 см. 
Екі қанатын жайып жібергенде ұзындығы 3 метрдей болады. 2-ден 6-ға 
дейін жұмыртқа басады. Негізгі қорегі – бақа, шаян, шабақ балықтар, құрт-
құмырсқа (суреті тақтаға ілінеді).

Көл бетінде қалқиды, Үні әсем сан қилы.
Мамығын ол тарайды, Маңғаздана қарайды.
Бұл қандай құс, айтшы сен, Таңдандырған талайды?  (аққу)
Аққу 30–40 жыл өмір сүреді. Әлемде аққудың алты түрі бар. Біздің 

жерімізде  екі  түрі кездеседі. Олар – сыбырлақ және сұңқылдақ аққулар. 
Аққу – көрсе көз тоймайтын сұлу құс. Халық аңызына сүйенсек, жылан да 
аққу жұмыртқасына тиіспеген, адамдар да аққуды атпаған. Ол – киелі құс. 
Қазақ сұлу қыздарын аққуға теңеген (суреті тақтаға ілінеді).

– Өте жақсы, жарайсыңдар! Жыл құстары туралы біраз мәліметтер 
айттыңдар. Осы құстарды қалай қорғап, қандай қамқорлық жасау керек?

– Құстардың жұмыртқасына тиіспеу керек!
– Құстың ұясын бұзуға болмайды!
– Ұядан балапанды алып кетуге болмайды!
– Құстарды таспен атқылап, ойнаған дұрыс емес!
– Құстарды аулауға, атуға тыйым салынған!
– Көріп қалған жағдайда, оларды сыртқы жауларынан қорғау керек!
(мысық, ит, жылан, т.с.с.)
– Дұрыс айтасыңдар! Ал енді қыстап қалатын құстарға қалай қамқорлық 

жасауға болатынын мына таныстырылымнан көрейік. Назар аударыңдар.
«Құстарға қамқорлық жасайық» таныстырылымы көрсетіледі.
«Құстар – біздің досымыз» бүктемесіне де шолу жасап, кейін асықпай 

көрулеріне болатынын ескертемін.
Сабақты қорытындылау үшін «Құсқа ұя жасаймыз» ойыны 

ұйымдастырылады. Мына геометриялық фигуралардың артына сұрақтар 
жазылған. Тақтаға шыққан оқушы бір фигураны таңдап алып, ондағы сұраққа 
жауап берсе, ұя жасауға атсалысқан болып есептеледі.

Сұрақтар мына төмендегілер.
1. Көктем айлары қалай аталады? (наурыз, сәуір, мамыр).
2. Қай құсты орман емшісі дейді? (тоқылдақ).
3. Адамдар қай құсты аң аулауға пайдаланады? (бүркіт).
4. Қай құс хат тасушы атанған? (көгершін).
5. Қазақстанда құстардың неше түрі бар? (500-ге жуық).
6. Қай құста мүлде ұя болмайды? (көкек).
7. Қандай жыл құстарын білесің? (қарлығаш, тырна, қараторғай, қаз).
8. Құстар күні мерекесі қай күні тойланады? (1 сәуір).
9. Киелі құс. Оның баласын не дейді? (аққу, көгілдір).



53

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

10. Жылқыда өт жоқ, құста не жоқ? (сүт).
Сабақ соңында балалардың не біліп, не үйренгендерін сұраймын.
Туған жерін сағынып, жыл құстары келгенде, олар қонатын ағаштар да 

көп болсын деген тілекпен оқушылар  «ағаш» стикерге бүгінгі сабақтан не 
білді, соның біреуін ғана жазып, тақтаға апарып іледі.

Сабақ тақтаға А4 қағазға жазылып ілініп қойылған мына бір шумақ өлең 
жолдарымен аяқталады. Балалар оны бәрі бірігіп дауыстап оқиды. 

Құстар келсе көктемде, Ұя жасап деп-демде,
Қуанамыз қолдаймыз. Біз оларды қорғаймыз! 

Қарағанды  облысы
Шет ауданы
Жұмыскер ауылы.

абақтың мақсаты мынадай:
– білімділік мәні. Фетр матасына қойылатын талаптар, міндеттер, 

ФЕТР  МАТАСЫНАН  КОЛЛАЖ  ДАЙЫНДАУ

Мунира  РАХЫМЖАНОВА,
Шәкәрім атындағы облыстық  дарынды балаларға  
арналған  үш тілде оқытатын мамандандырылған 
мектептің  технология пәні мұғалімі

С
шаршаған жағдайда қолданылатын жаттығулар және техника қауіпсіздігі  
ережелерін есте сактау;

– дамытушылық мәні. Практикалық  дағдыларын   дамыту, өз бетінше 
жұмыс жасауда білімдерін пайдалана білуге, пәнге деген қызығушылығын 
қалыптастыру. Жас ұрпаққа осы заман талабына сай өзгеріп келген жүнмен 
жұмысты үйрету негізінде ұлттық өнерді қастерлеуге, дәстүрді сақтауға бау-
лу;

– тәрбиелік мәні. Ұқыптылыққа, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа 
үйрету.

Сабақтан мынадай нәтиже күтіледі:
– жұмыс істеу алдындағы қауіпсіздік ережелерін білуі;
– сабақ өткізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
– өндірістік-санитарлық еңбек қауіпсіздігіне қатысты ережелер мен 

нұсқамаларды сақтау;
– талапқа сай аспаптармен жұмыс істеу.
Түйінді идеялар төмендегіше болады:
– оқушы білімінің өмірмен байланысы;
– ғылыми негіздердің зертханалық-сарамандық жұмыстармен байланы-

сы;
– алған білімін сапалы, жүйелі меңгеру;
– теория мен сарамандық әдістердің өзара байланысы;
– іздену жұмыстарының ғылыми тұрғыда орындалуы;
– нәтижеге жету ынтасын қалыптастыру.
Сарамандық жұмыс түрінде өтетін сабақ  тарих, математика, бейнелеу 

пәндерімен байланыса жүргізіледі.
Сабақ барысында мына қауіпсіздік ережелері сақталуы тиіс.
1.  Қайшыны жолдасыңа үшкір ұшымен берме.
2.  Қайшыны көзге жақын ұстамау керек. 
3.  Инені киімге қыстыруға болмайды.
4. Инемен жұмыс істегенде оймақ киген дұрыс.
5.  Инені тістеп ауызға салуға болмайды.
6. Желіммен жұмыс істегенде  иіскемеу, ауызға апармау керек.
Сабақ басында мұғалім ұйымдастыру жұмысын жүйелеп, балалардың 
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назарын дәріске аударса, оқушылар өздерін ретке келтіріп, жұмыс  
қарындаштарын дайындыққа келтіреді.

Үй тапсырмасын тексеру  сұрақ-жауап, түрткі болу, сынақтан өткізу және 
қайта бағыттау тәсілі бойынша өткен сабақ сұралады.

Қызығушылықты ояту (Evocation) кезеңінде фетр матасынан жасалған 
бұйымдарынан көрме ұсынылып,  «коллаж», «панно» жайлы түсінік беріледі. 
Оны оқушылар зейін қойып тыңдайды.

Мағынаны ажырату (Realization of meaning) бөлімінде мұғалім жаңа 
тақырыпқа шығып, өтілетін жаңа сабақтың мақсаты мен міндеттеріне 
тоқталады.

Халықтық сәндік-қолданбалы өнер – әлемдік көркем мәдениеттің 
негізі.  Даналық пен әсемдіктің таусылмас қайнар қөзі. Қолөнер туынды-
лары қайталанбас және алуан түрлі. Пішіндердің ықшам да мәнді үйлесімі, 
түстердің жоғары талғамы, өрнектердің әсемдігі, композициялық шешімі 
көздің мүлтіксіздігін, қолдың дәлдігін және қиял ұшқырлығын ұштастырып, 
шебердің өзіне тән тәсілдермен орындауына жеткізеді. Киіз – түрік тілінде 
«жамылғы», ағылшын тілінде – «felt», неміс тілінде – «filtz». Барлық осы 
атаулар киіз басу тарихы кезінде пайда болды. Мұның бәрі Нұх заманында 
аңызға сәйкес басталды. Бірінші басылған кілем Нұх кемесінде пайда болды. 
Сол кемемен жүзген қойлар тар қораларда ұсталды. Олардың бүйірлерінің 
жүндері жерге түсіп, су болып қалатын, тұяқтарының астында тапталып, 
ұрылатын. Қойлар кемеден шыққан кезде жерде әдемі жүнді кілем қалып 
қоятын. Археологтер бірінші басылған бұйымдардың пайда болуын біздің 
заманымызға дейінгі VI-V ғасырға  меңзейді.

Сабақтың негізгі бөлімінде мұғалім тек ұйымдастырушы, менеджер 
басқарушы, бағыт-бағдар беруші ғана болады. Ал оқушылар өз бетінше 
әрекет жасап,  бірін-бірі  бақылап, топта белсене жұмыс жасайды.

Оқушылар қоржынының 1-қалтасынан мата қиындыларын (қызыл, жа-
сыл, көк) алып топтарға бөлінеді, ал 2-қалтасынан орындалатын тапсырма-
ларды  алады.

Ой-толғаныс (Reflection) кезеңінде әлемдік көркем мәдениеттің негізі, 
сәндік қолданбалы өнер қосымша табыс көзі, кәсіп, өнер  адамзаттың ақыл-
ойы, маңдай тері, ол үлкен қоғамдық сипатқа ие екендігі әңгіме желісіне айна-
лады. Ендеше қолөнер дегеніміз – ол кәсіптің бірі әрі бірегейі, ал   кәсіпкерлік  
адам баласының тіршілік көзі.

Сарамандық жұмыс жасау барысында оқушылар техника қауіпсіздігі 
ережелерін мұқият сақтап,  техникалық нұсқаулық бойынша орындау арқылы 
жұмыстарын қорғайды.

Сабақты қорытындылау (дебрифинг) кезінде  мұғалім кері байланыс ор-
натып,  сұраққа жауап алса, топ мүшелері өз жұмыстарын жарнамалау аркы-
лы  жасаған коллаждарын талдап көрсетіп қорғады.

Семей қаласы.

 Не білдім?                 Не үйрендім?       Не білгім келеді?

сыныпта өткізген сабағымның мақсаты мына төмендегілерді қамтиды.
1. Білімділігі: оқушыларға бал беретін араның құрылысы туралы 

БАЛАРАСЫ  ЖӘНЕ  ҚҰМЫРСҚАЛАР 

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

7-
білім беру.
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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 эмоция-

лар, сезу, сезімдер билейді. Осыған байланысты менде қандай сезімдер туын-
дайды? 

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 
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. Балара-
лар балауыздан өте көп алты қырлы ұяшықтардан тұратын кәрездер (соты) 
жасайды.

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 
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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 әртүрлі 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. 
Түкті аралар шірін 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 миллионға 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 
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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 кіруіне  және қарашіріктің пайда болуына мүмкіндік жасай отырып 
жауынқұрт сияқты пайда келтіреді. Құмырсқаның илеуін бұзуға болмайды!

Сабақты бекіту үшін тапсырмалар беріледі.
1-тапсырма.
Сұрақ-жауап.
1. Баларалар қандай жерлерде тіршілік етеді?
2. Түкті араның баларадан айырмашылығы қандай?
3. Жұмысшы аралар қандай қызмет атқарады?
4. Аналық араның аталық арадан 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
Баларасы өмір бойы бір шай қасығының 12-де бірін ғана өндіреді! 

Еңбекқорлығымен танымал балараларының бал өндіру кезіндегі жүріп 
өткен шақырымдары, бір-бірімен байланыс қабілеттері, қорғану жүйелері, 
өзара көмекшіл ерекшеліктерімен назар тартады. Баларалары «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 баларалардың 
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 және балауыздарды (про-
полис) 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-
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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.

онятия об обыкновенных дробных числах из числа трудно воспринима-
емых учащимися понятии математики. Как показывает практика мно-

ПРАВИЛЬНЫЕ  И  НЕПРАВИЛЬНЫЕ  ДРОБИ.
СМЕШАННЫЕ ЧИСЛА

Ахимет БЕКАЙДАРОВ,
учитель математики общеобразовательной 
школы  №124

П
гие учащиеся старших классов не умеют выполнять  действия над дробями.

Очень важно, чтобы пятиклассники понимали, что показывает знамена-
тель дроби, и что  показывает числитель дроби и что означает черта дроби. 
Необходимо чтобы они осознали что, доли  это часть целого и это результат 
деления и черта дроби означает деление числителя на знаменатель , и что лю-
бое натуральное число и нуль можно записать в виде обыкновенной дроби. 
Для достижения этой цели необходимо использовать больше наглядности, 
выполнять различные упражнения с рисунками, предложить учащимся при-
думать  и нарисовать рисунки для демонстраций обыкновенных дробей.

Привести примеры:
1) 1Т=1000 кг, отсюда.  1кг=1т:1000 =           т

2) 7кг =          т.       27кг =            кг
          
3) 500кг =            т.   И объяснить что 500 кг. Это половина тонны

4)              т=       т

5) 872кг = 872:1000 =          =        т

6) 1час = 60 минут, 1минут = 1ч:60 =         ч

Значит, 2мин =        ч;  27 мин =          ч.

30мин =        =        ч
После решения таких примеров перейти к объяснению основного свой-

ства дроби и его использования при сокращений обыкновенных дробей и при 
приведений к обыкновенной дроби с новым знаменателем.

Выполнять упражнения типа:
Круг разбит на 8 частей. Закрашено 2 части, т. е.      .  Если  тот  же   круг

разбит  на  4  равные части, то выходит что закрашено       часть.   Отсюда   вы-
вод      =      .

   1
1000

   7
1000

   27
1000

 500
1000

 500
1000

 1
 2

 872
1000

109
125

  1
 60

  2
 60

  27
  60 

 30
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 1
 2

 2
 8 
 1 
 4  2

 8 
 1
 4 
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Далее      получается умножением числителя и знаменателя на 2.

Например:      =         =      ,      =         =         ,  так же       =        =  

После решения подобных примеров учащимся предлагается сделать вы-
вод.После объяснения основного свойства дроби довести до детей, что деле-
ние числителя и знаменателя на одно и то же число называется сокращением 
дробей, и что дробь числитель и знаменатель которой не имеет общих дели-
телей кроме единицы называется несократимой дробью.

В процессе изучения темы, нужно чтобы учащиеся видели различие 
между правильными и неправильными обыкновенными дробями.  Одна из 
возможных ошибок, которую могут допускать учащиеся , связано с тем, что 
они относят обыкновенную дробь равную 1 (т. е. дробь, у которой числитель 
равен знаменателю), к правильным дробям. Поэтому изучению таких дробей 
нужно уделять особое внимание.

Можно рассуждать  так:  чтобы   обыкновенная   дробь       была  правил-
ной, нужно чтобы числитель был меньше знаменателя, т. е. п<5. Поэтому п 
может быт равен 1, 2, 3, 4.

   ;      ;      ;      .

Можно также рассмотреть  примеры на неправильные дроби для подго-
товки к введению смешанных чисел:

         = 29:7 = 4 (остаток 1);         = 31:19 = 1 (остаток12)

         = 89:37 = 2 (остаток15);            = 405:53 = 7 (остаток 34)

          = 601:71 = 8 (остаток 33);      = 7:2 = 3 (остаток 1)
При изучений правильных и неправильных дробей необходимо научить 

учащихся правильно оформлять решение примеров.  Далее можно присту-
пить к формированию умений перевода неправильной дроби в смешанное 
число (выделение целой части из неправильной дроби) и смешанного числа 
в неправильную дробь.

Перед введением правил следует выполнит задания типа:
1. Сколько  всего     долей  круга  закрашено  на рисунке? Сколько целых

кругов и сколько     долей.
Круга закрашено на рисунке? Запишите в виде суммы (подготовить круги 

с закрашенными частями).
Предложить начертить круги  и закрасить их по     части (более 4 частей) 

и записать их сумму.
2. Длина отрезка АВ равна значению выражения 1+х.
Найти значение х. Найти длину отрезка АВ записать в виде суммы целого 

и дробного чисел.
Объяснить учащимся что, любую неправильную дробь числитель кото-

рой не делится без остатка  на знаменатель, можно записать в виде смешан-
ного числа и, что число состоящее из целой части и дробной части, называют 
смешанным числом.

Например: 1+       принято  записывать   в  виде  1       без знака сложения. 
Число 1    называют смешанным числом или смешанной дробью. Читают

«одна целая три пятых». Число 1 целая часть смешанного числа  1    , а число
      его дробная часть. Число, состоящее из целой части и дробной части, на-
зывают смешанным числом.

г. Алматы.
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he aims of the lesson: 
1. Educational:  

CULTURE.  YOUNG  SCIENTISTS

Гүлбадам  САПАШЕВА,
№ 51мектеп-гимназиясының 
ағылшын тілі пәні мұғалімі

T
 Introducing new theme about  culture and young 

scientists!
2. Developing:  

To develop the listening , reading, speaking and writing skills of students.
3. Brining- up:   
To bring- up students to the polite friendly.
The aids of the lesson: CD, work copybook, students book.
The type of the lesson: mixed.
I. Organization moment:
Greeting:
Good afternoon!
How are you?
I’m glad to see you, take your seats.
Calling the register: 
Who is on duty today?
Who is absent today?
What date is it today?
Let’s start our lesson! 
1. Warming –up
2. Debates 
Debates about seasons.
First row is  Autumn.
Second  row  is Winter.
a) advantage; b) disadvantage; c) prove (song); d) improverish.
II. Checking the home task.
Mini project: Einstein, Newton.
III. Vocabulary: 
New words: oral, coated, detecting, evolved, optical, prevent, transporting, 

standard, applications.
IV. Listening.
“Young scientists”.
V. Comprehension.
Answer the questions.
1. Humpback whales use their flippers in water like wings.
2. The flippers of humpback whales are more efficient than aircraft wings.
3. So that they didn’t lose touch with their cultural heritage.
4. They were put on CD.
5. They are discovered using special equipment in a hospital.
6. It was nearly as successful as the normal method. 
7. The leaves on plants.
8. They wouldn’t need windscreen wipers.
9. They used electromagnets.
10. It could be used when steel is being painted or is contaminated. 
VI. Speaking discuss this questions.
1. Which of the participants projects is most interesting and why?.
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2. Does science always have to be  useful ?
3. What are the advantages and disadvantages of doing a project alone rather 

than with someone else?
4. What do you think the benefits are for participants in the Contest for young 

Scientists, even  if they don’t win a prize?
5. If you entered the Contest for Young Scientists, what would your project be?
VII. Writing exercises. 
Exercise 3 p 37. 
Find words in the text that mean the same as these words an phrases.
VIII. Reading the text and doing exercises. 
Exercise 1 p 37.
IX. Conclusion. 
1. Home task. 
2. Evaluation.
Brief reference to the next lesson: Now our lesson is coming to the end. Thank 

you for your work. You were active. The lesson is over. Good bye! 
Астана қаласы. 

Редакция поштасынан

азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Мектепке 
дейінгі және орта білім департаментінің 2016 жылғы 27 сәуірдегі 

«ҚОЗҒАЛЫСТЫҢ  ЖАС  ИНСПЕКТОРЛАРЫ» СЛЕТІ

Айткүл  БАЗАРБАЕВА,  
Маңғыстау облыстық оқу-әдістемелік және қосымша 
білім беру орталығының эстетика бөлімі  әдіскері

Қ
№02-5/182 хатына сәйкес Маңғыстау  облыстық Ішкі істер департаменті 
мен облыстық білім басқармасының бұйрықтары негізінде 2016 жылы ма-
мыр айының 20-сы күні облыстық дарынды балаларға арналған  қазақ-түрік 
мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты базасында «Қозғалыстың  
жас инспекторлары»  слетінің  облыстық  кезеңі  өткізілді. 

Слетке аудан, қалалардан 10 оқушыдан құралған 6 команда  қатысты. 
Слет кезінде оқушылардың 8 бағыт бойынша шапшаңдықтары, 
тапқырлықтары мен ептіліктері, теориялық және практикалық білімдері 
зерделеніп, бағаланды.

Барлық қатысушыларға облыстық білім басқармасы мен ішкі істер 
департаментінің дайындаған арнайы сертификаттары және номинациялар 
бойынша  жеңімпаз оқушыларға  дипломдар,   бағалы сыйлықтары берілді.

Қорытынды есепте бірінші орынды Мұнайлы ауданына қарасты №1 
орта мектебінің «Жас инспекторлар» командасы, екінші орынды Жаңаөзен 
қаласындағы №20 орта мектебінің  «Сақшылар» командасы, үшінші орын-
ды Маңғыстау ауданына қарайтын  Е.Айшуақұлы атындағы орта мектептің 
«Қыран» командасы жеңіп алып, оларға арнайы дипломдар мен кубоктар 
табыс етілді.

Ағымдағы жылдың 17–26  тамызы аралығында Алматы облысында 
өтетін республикалық  «Қозғалыстың жас  инспекторлары» слетіне бірінші 
орынды иеленген Мұнайлы ауданы №1 орта мектебінің «Жас инспектор-
лар» командасы  жолдама алды.

Ақтау қаласы.
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2 мая в Алматы прошел HackDay – 2016.  HackDay – это мероприя-
тие, цель которого – в командах разработать проект от идеи до про-

Тың  идеялар  фестивалінде

HACKDAY – 2016 В ШЕСТОЙ РАЗ 
В КАЗАХСТАНЕ

1-
тотипа за 24 часа. Участники HackDay – программисты, предприниматели, 
дизайнеры, проектировщики, маркетологи и PR-специалисты, а также все  
у кого есть идея интернет-проекта, но нет команды для ее воплощения.

На HackDay – 2016 наших  гостей встречали настоящие роботы, со-
бранные студентами Международного университета информационных 
технологий!    

В этом году в фестивале HackDay приняли участие  рекордное коли-  
чество участников в Казахстане и  по всему СНГ – 2 988 человек  и 747 
зарегистрированных проектов: Информационные технологии – 168 про-
ектов, Контент и медиа – 70 проектов, Кино и видео – 156 проектов, Мо-
бильные приложения – 111 проект, Фотография – 93 проекта, Дизайн и 
анимация – 58 проектов, Smart tech – 78 проектов.   В Фестивале приняли 
участие молодые люди  из Астаны, Щучинска, Уральска, Атырау, Усть-

Каменогорска, Кызылорды, Кара-
ганды, Кокшетау.  

Основатели Hack Day в России 
Михаил Кечинов и Евгения Овчин-
никова присоединились к HackDay 
Kazakhstan  и в этот раз: “Между-
народный университет информаци-
онных технологий такой молодой 
ВУЗ, но, тем не менее, так быстро 
смог подхватить эту волну Hack 
Day! Ни один хакатон не собирает 

такое количество участников и такое количество секций”. 
В официальной  пресс-конференции, посвященной  HackDay Kazakhstan  

приняли участие: Тайкенова Майраш Гомаровна (советник министра МОН 
РК), Ускенбаева Раиса Кабиевна (проректор по академическим вопросам 
МУИТ), Сержанов Тимур Сержанович (директор департамента маркетин-
га и PR МУИТ),  Крис Джордж (старший партнёр Idea Wave Labs), Санжар 
Кеттебеков (Генеральный директор АКФ Almaty Tech Garden), Жагипаров 
Нурлан (управляющий директор KazKom), Бексултанова Жулдыз (руково-
дитель отдела маркетинга мобильного подразделения компании Samsung), 
Ильяс Абишев (Digital маркетолог мобильного подразделения компании 
Samsung Electronics). 

«HackDay – это единство оригинальных идей. Очень радует, что с каж-
дым годом это мероприятие приобретает все большую и большую попу-
лярность среди молодежи со всех регионов Казахстана. В течение шести 
лет проведения HackDay, было разработано огромное количество проек-
тов, судя по которым можно с уверенностью сказать, что Казахстан имеет 
огромный потенциал в развитии инновационной отрасли» отметила Ускен-
баева Раиса Кабиевна проректор по академическим вопросам МУИТ.

Торжественное  открытие HackDay  состоялось  в  Almaty Towers 
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банкетном зале Grand Hall, после чего все желающие могли прослушать 
бесплатные мастер-классы от ведущих профессионалов в «Бизнес Фабри-
ке».  В рамках  секций с мастер-классами выступили: Нурболат Кусмагул 
– стартап-ментор, сооснователь школы кодинга Method, Алексей Поим-
цев – основатель компании Progress Engine (Москва), Асем Жапишева– 
ре  дак ционный директор журнала OYLA, Леонард Бари – глава кластера 
Электронная Коммерция и Медиа, Almaty Tech Garden, Руслан Усачев – по-
пулярный российский видеоблогер, стендапер и основатель крупнейшего 
фестиваля видеоблогеров "Видфест", Владимир Шрейдер – бывший арт-
директор Look At Me, а ныне основатель студии мобильных приложений 
Glitché, Влад Цыплухин – в течение трех лет Влад был пресс-секретарем 
«ВКонтакте», а сейчас является сооснователем издательского дома «Коми-
тет».

Под знаменитый слоган  Hackday – «24 часа без сна»  участники  про-
должали работать даже ночью в Международном университете информа-
ционных технологий!  Для комфортной работы командам  предоставля-
лись аудитории и все необходимое для работы.

Наряду со студентами, свои проекты презентовали и школьники. Уди-
вила команда девочек «Amaze» из Назарбаев Интеллектуальной школы, 
которая смогла обойти все 167 проектов и занять первое место в секции 
«Информационные технологии». Девочки собрали лабиринт из магнитов, 
которым можно было управлять через смартфон,  основная функция лаби-
ринта  – развитие мелкой моторики у детей младшего школьного возраста.

Студенты Международного IT Университета оказались лучшими в 
двух секциях: «Фото» и «Мобильные приложения». Команда студентов 
4-го курса МУИТ «Артурчик»  в своем фотоотчете затронула очень важ-
ную тему, ребятам удалось отразить семь смертных грехов человека. В 
секции «Мобильные приложения», команда МУИТ «Yet Another Team»  
разработала мобильное приложение, с помощью которого можно заняться 
поиском работы.

Обрадовало количество команд и из других ВУЗов Казахстана, в сек-
ции «Дизайн  и анимация», первое место заняла сборная команда ВУЗов  
КАЗНАИ имени Т.К. Жургенова г. Алматы, ЕНУ им.Л.Н. Гумилева г.Астана  
«One shoot» – команда создала 3D модель города Астаны – очень  инте-
ресный и нужный проект.  Команде Энергетического колледжа г.Алматы  
«Qazaq brothers» совместно с ребятами из №11 и №7 гимназии удалось 
снять лучший видеоролик в секции «Кино и видео», и стать лидером сек-
ции. 

В этом году, к нам присоединились студенты из Китая!  В секции «Кон-
тент и медиа» первое место заняла команда «Armenian Bros», команда из 
двух молодых разработчиков: Астратьян Д.К. и Мартиросян А.М., один из 
которых – студент  Уханьского университета, приехал специально, чтобы 
принять участие в HackDay.  

Главным организатором мероприятия выступил Международный уни-
верситет информационных технологий. Генеральный партнер: компания 
Samsung Electronics с брендом Samsung Galaxy S7. Соорганизаторы:  Авто-
номный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» Almaty Tech 
Garden. Партнеры: KazKom, Digital Agency «Белочка», компания Raimbek 
Bottlers, Grand Hall, студия Михаила Кечинова, информационные партне-
ры:  Kiwi.kz, SZH.KZ, Давай сходим.

Однозначно то, что Казахстан в скором времени даст о себе знать в 
области JT, в сфере инноваций. Мы вышли на тот уровень, когда в стране 
появилось много умных, креативных, инициативных ребят, которые хотят 
быть полезными здесь и сейчас.
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

050010, Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 
8 (727) 291-33-36,
8 (727) 354-04-72.

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

Басуға 22.06.2016 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 184.

Пішімі 70x108  1/
16

. 

Қағазы офсеттік. 

Шартты баспа табақ 4.

Авторлық баспа табақ 6. 

Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
бет таңбасы 6,87. 

Бағасы келісімді.

Журнал материалдары 
редакцияның компью-
тер  орталығында теріліп, 
беттелді.

Әріп түрі Times New Roman.

Мақала авторларының 
пікірлері редакция көзқара-
сын білдірмейді.

Тапсырыс дайын диапози-
тивтерден басылды.

Меншік иесі — Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі.

Журнал ЖШС РПБК
“Дәуір” баспаханасында 
басылды.

Қолжазба қайтарылмайды, 
мақалаларға пікір жазыл-
майды.

© “Қазақстан мектебі” 
№7, 2016 ж.

Журнал Қазақстан 
Республикасы Мәдениет,
ақпарат және қоғамдық 
келісім министрлігінде 
2003 жылы ақпанның 

13-де тіркеліп, 
№3562 – ж куәлігі берілген.

1.  Мақала  мазмұны  журналдың тақырыптық  бағыттарына және ғылыми 
деңгейіне сәйкес келуі керек, белгілі бір жаңашылдығы болуы және ғылыми 
қызметкерлер, оқытушылар, педагогтер үшін қызығушылық тудыруы тиіс. 
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады. 

2. Ғылыми мақала көлемі  – 5–7 бет. Шрифт Times New Roman – 14, интер-        
вал – 1,5.

3. Мақала басында ӘОЖ индексін көрсету қажет.  Мақаланың тақырыбы, 
автордың аты-жөні, жұмыс орны, атқаратын қызметі көрсетіледі. Соңында автордың 
мекенжайы және ұялы телефоны жазылады. Мұғалімдердің журналға жазылған 
түбіртек көшірмелері электронды пошта немесе «Қазпошта» арқылы жолданады. 
Ғылыми-зерттеу мақалалар ізденушімен бірге ғылыми жетекші авторлығымен неме-
се пікірімен, электронды нұсқасы және төлемақы түбіртегі көшірмесімен  жіберіледі.

4. Аннотация жұмыстың мақсатын, оны жүргізудің әдісі мен әдістемесін, 
жұмыстың қысқаша нәтижелерін, оларды пайдалану аумағын, қорытындыларды 
көрсетуі тиіс. Мақалаға берілетін  аннотациялар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 
болуы керек. Аннотациядан кейін түйінді сөздер көрсетіліп, олар кіші әріптермен 
үтір арқылы жазылады және 5 сөзден аспауы қажет.  

5. Әдебиеттер тізімі мынадай ретпен беріледі: авторы, аталуы, басылып шыққан 
мекені, баспасы, жарық көрген жылы. Шетел тіліндегі әдебиеттер отандық басы-
лымдардан кейін жазылады. Мәтіндегі сілтемелер – шаршы жақшаларда орындала-
ды. Әдебиет көздері мәтінде дәйектеу ретімен көрсетіледі. Әдебиеттер тізіміндегі 
барлық әдебиет көздеріне мәтінде сілтемелер жасалуы шарт. 

6. Жеке файлда мақалаға фотосуреттер мен автор туралы мәліметтер қосымша 
ретінде беріледі: мақала атауы, аты-жөні, жұмыс орнының – ұйымның толық ата-
уы және мекенжайы, лауазымы, байланыс телефоны, электронды пошта. Авторлық 
фотосуреттер түрлі-түсті, жоғары сапалы (айқын, анық) болуы тиіс.  

7. Мақалада келтірілген фактілер, цитаталар, статистикалық мәліметтер, кісі ат-
тары, өлең, ән авторлары, т.б. мағлұматтар мақала авторларының жауапкершілігінде.

8. Мақала мәтіні міндетті түрде бөлімдердің стандартты атауларын қолдану  
«Кіріспе», «Негізгі бөлім», «Қорытынды» арқылы құрылуы тиіс. 

9.  Редакция әдеби өңдеу барысында келіп түскен мақалалардың көлемін қыс-
қартуға құқылы. Сондай-ақ журналдың мазмұндық бағыттарына сәйкес келмесе, жа-
зылу сапасы төмен болса мақаланы жариялауға ұсынбауға құқылы.

Мақалалар электронды және баспа нұсқаларда – e-mail: kaz_mektep@mail.ru  не-
месе Алматы қ., Жамбыл көшесі, 25, «Қазақстан мектебі» журналы редакциясы, 913-
914 каб. мекенжайына пошталық жөнелтумен қабылданады.

Редакция

МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР
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Кәсіби  шеберлік – уақыт  талабы

азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен 
«Казахстанская Ассоциация учителей математики» республикалық 

АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ӨТКЕН АЛҒАШҚЫ 
ОЛИМПИАДА

Қ
қоғамдық бірлестігі тұңғыш рет математика және физика пәнінен ағылшын 
тілінде І турлық олимпиада ұйымдастырды. Мұндағы басты мақсат – 
мұғалімдердің кәсіби шеберлігін шыңдау, ең бастысы, олардың мәртебесін 
көтеру. Бұл игі шара 2016 жылдың 14-15 мамырында Абылай хан атындағы 
Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің 
қабырғасында өткізілді. Олимпиадаға Қазақстанның 14 облысынан, соның 
ішінде Назарбаев зияткерлік мектебі, республикалық тереңдетілген физи-
ка-математика мектебі, Қазақ-түрік лицейі, «Хэйлибэри Алматы» мектебі, 
«Galaxy international», облыстық мектептер және тағы басқа мектептердің 
үздік мұғалімдері қатысты. 

Қазақстан Республикасы  пре   зиденті 
Нұрсұлтан Назар баев  ұсынған Ұлт жоспа-
ры – бес институционалдық реформа сын 
жүзеге асырудың 100 нақты қадамының 
79-қада мында көрсетілген тапсырмалар 
осы олимпиаданың ұйым дастырылуына 
негіз болды.  Өйткені, мынадай мақсаттар 
тұр. Білім беру жүйесінде – жоғары сы-
ныптар мен жоғары оқу орындарында 
ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен 
көшу. Басты мақсаты – даярланатын 
кадрлардың бәсекелестік қабілетін артты-
ру және білім беру секторының экспорттық 
әлеуетін көтеру. Олимпиаданың мақсаты – 
үш тілді білім беру жүйесінің тиімділігін 
көрсету. Сонымен қатар, олимпиадаға 

қатысушы мұғалімнің кәсіби шеберлігін дамытып, тәжірибе алмасып, 
мәртебесін көтеруге қолғабыс жасау. 

Олимпиада 14 мамыр күні 
тір келу рәсімінен басталды. 
Жарысқа қатысушылар өздеріне 
тиесілі орындарына отырып, 
өребәйгені 10:30-да бас тап, 14:30-
да аяқтады. Сол күні 15:00-де 
олимпиадада болған есептердің 
дұрыс шығарылуы берілді. 

15  мамыр  күні  сағат 9:00-ден  
апелляция  басталды. 15:00-де «Ка-
захстанская Ассоциация учите-
лей математики» республикалық 
қоғамдық бірлестігінің атқарушы 

директоры, физика-математика ғылымының кандидаты Қоштай Мақышов  
олимпиаданың жабылу салтанатына қатысушы мұғалімдер мен қонақтарды 
құттықтап, сөз  сөйледі. Одан кейін мінберге көтерілген академик, физика-
математика ғылымының докторы, профессор Асқар Жұмаділдаев өз сөзін 
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ағылшын тілінде аудиторияға математикалық тапсырма беруімен бастады. 
Кезекті қалжыңынан кейін Асқар Серқұлұлы тұңғыш рет болып отырған 
осы олимпиаданың ары қарай жалғасын табуына тілектес екенін білдірді. 

Содан кейін жа рыс қа қатысушы мұға лім дерге сер ти фикаттар тараты-
лып, олим пиаданың  1, 2 және 3 орын жеңімпаздарына Жұмаділдаев Асқар 
Сер құл ұлы өз қолымен дипломдарды ұсынды. 

Қазылар алқасының ше ші  мімен жарыс жеңім паздары мына төмендегілер  
болып танылды.

Математика пәні бойынша Владимир Жук (“Хэйлибэри Алматы”  
мектебі), Виктор Сосин (Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік 
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мектебі), Алексей Конаныхин (“Хэйлибэри  Алматы” мектебі),  Аян Саби-
тов (Орал қаласындағы №4 орта мектеп) бірінші,  Дәурен Айтмұхамет (Ал-
маты қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік 
мектебі), Айгүл Уәдилова (республикалық физика-математикалық мектебі),  
Бек Базатбеков (Астана қаласындағы қазақ-түрік лицейі),   Самат  Есенбе-
ков (Астана қаласындағы №9 “Зерде” мектебі), Нұржан  Жүнісов (Көкшетау 

қаласындағы қазақ-түрік лицейі) екінші, Асқар Әлжан (Тараз қаласындағы 
қазақ-түрік лицейі),  Қабыл Қосбалақов пен Айбын Мұстахиш (Алматы 
қаласындағы химия-биологиялық бағыттағы  Назарбаев зияткерлік мектебі), 
Серік Жұмағұлов (Қарағанды қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі),   
Бағдат Қабасов (Астана қаласындағы №56 мектеп), Азат Тұрарбеков 
(Талдықорған қаласындағы қазақ-түрік лицейі), Бақтияр Омаров (Алма-
ты қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік 
мектебі),  Зиялы Әбілова (Талдықорған қаласындағы №24 мектеп),  Тыныс-
бек Әнуарбеков (Қызылорда қаласындағы қазақ-түрік лицейі) үшінші орын-
ды жеңіп алды.

Физика пәні бойынша Айжан Мансұрова (Алматы қаласындағы  физика-
математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі), Нұрсұлтан 
Шоқабалинов  (“Galaxy international” мектебі) бірінші, Талғат Қыстаубаев 
(Алматы қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев 
зияткерлік мектебі), Болат Қабдиев (республикалық физика-математи-
ка мектебі), Ержан  Жұмаділов  (Тараз  қаласындағы қазақ-түрік лицейі)  
екінші, Аман Шәкіров (“Almaty regional” мектебі), Кәмила  Әуелбаева (Пав-
лодар қаласындағы қазақ-түрік лицейі),  Ерден Серікбаев (Орал қала сындағы 
қа зақ- түрік лицейі), Нұрлан Өтепов (Қызылорда қаласындағы қазақ-түрік 
лицейі) үшінші орынды иеленді.

Ағылшын тілінде өткен бұл олимпиадаға  Алматы қаласы бойынша На-
зарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінен 4 мұғалім, физика пәнінен 
7 мұғалім, республикалық физика-математикалық мектебінің математика 
пәнінен 1, физика пәнінен 2 мұғалім,  «Хэйлибэри Алматы» мектебінің мате-
матика пәнінен 2 мұғалім, «Galaxy international» мектебінің физика пәнінен 
1 мұғалім, «Almaty regional» мектебінің физика пәнінен 1 мұғалім, қазақ-
түрік лицейінің математика пәнінен 2 мұғалім, Абай атындағы  мектептің 
математика пәнінен 1 мұғалім,  Астана қаласы бойынша қазақ-түрік 
лицейінің математика пәнінен 1 мұғалім, физика пәнінен 1 мұғалім, №9 
“Зерде” мектебінің математика пәнінен 1 мұғалім, №56 мектептің матема-
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тика пәнінен 1 мұғалім, “Нұрорда” мектебінің физика пәнінен 1 мұғалім, 
Талдықорған қаласы бойынша Назарбаев зияткерлік мектебі мен қазақ- 
түрік лицейінің математика пәнінен 2 мұғалім, физика пәнінен 1 мұғалім, 
Тараз қаласындағы қазақ-түрік лицейінің математика пәнінен 1 мұғалім, 

физика пәнінен 1 мұғалім, Қызылорда қаласындағы қазақ-түрік лицейінің 
математика пәнінен 1 мұғалім, физика пәнінен 1 мұғалім, Орал қаласындағы 
№4 мектептің математика пәнінен 1 мұғалім  және қазақ-түрік лицейінің фи-
зика пәнінен 1 мұғалім, Атырау қаласындағы  №2 мектептің физика пәнінен 
1 мұғалім, Көкшетау қаласындағы қазақ-түрік лицейінің математика пәнінен 
1 мұғалім, Петропавл қаласындағы №1 гимназияның физика пәнінен 1 
мұғалім, Қарағанды қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің матема-
тика пәнінен 1 мұғалім, Павлодар қаласындағы қазақ-түрік лицейінің физика 
пәнінен 1 мұғалім қатысып, олимпиада көрігін қыздыра түскенін атап өткен 
жөн. 

Суреттерде: жабылу салтанатының кейбір сәттері бейнеленген.
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абақта оқушыларға Әмірхан Абдуллиннің «Ақ-
көл жағасында» шығармасы бойынша Ахмет 

АҚКӨЛ  ЖАҒАСЫНДА 

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

С
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-

ылын суреттейді,  2-топ  жұмбақ жасырады,  3-топ  жаңылтпаштар айта-
ды.                                                                                                                                                                                       
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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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Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа»  повесіндегі 
кейіпкерлерге талдауға арналған сабағымда 

«МЕНІҢ  АТЫМ  ҚОЖА»

Эльмира КУЛЬЯСОВА,
№42 жалпы білім беретін  орта мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Б.
шығарма бойынша кейіпкерге мінездеме бере отырып 
салыстыруға, олардың бейнесін аша білуге, алған білімін 
қолдана білуге үйрету, оқушыларды сыни тұрғыда ойлан-

та отырып Қожа бейнесін ашу, өз бетінше жұмыс істеуге баулу, әр баланың 
сезіміне ерік бере отырып түрлі жағдаяттарды шешу арқылы шығармашылық 
қабілеттерін арттыру, Қожа бейнесі арқылы оқушыларды адамгершілікке, 
әдебиетті сүюге, үлгі-өнеге алуға шақыру, жағымсыз қасиеттерден аулақ 
болуға тәрбиелеу мақсат етілді.  

Ой қозғау, талдау, іздену, шығармашылық жұмыс әдіс-тәсілі қолданылған 
сабақ көрнекілігіне Б.Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» кітабы, бейнетаспа 
(фильмінен үзінді), слайд, таратпа материалдар пайдаланылды.

Сабақ барысында психологиялық жаттығулар орындату арқылы 
оқушылардың зейінін, назарын сабаққа аудартып аламын.

– Кәне, күнге қолдарыңды созыңдар. Күннің жомарт сәулелері ананың 
нәзік алақанындай аялайды, сипалайды, жылытады. Сиқырлы күн барлық 
өкпе-мұңды ерітіп жібереді. Жүрегімізді жылу мен махаббатқа толтырады.

Балалар:
Күн жарығын алақанға саламын,  Ізгі әрі нәзік, жарық, мейірімді,
Жүрегіме басып ұстай қаламын. Болып кетер сонда дереу жан-жағым, –

дейді. 
– Міне, жүрегіміздегі осындай жылумен сабағымызды бастайық. 

Сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Алдарыңда жатқан 
қорапшадағы түсті қағаздардың ішінен қалаған түсті қағазды таңдап 
алыңдар. Таңдаған түс бойынша топқа бөлініп отырыңдар.Топ басшысын 
сайлап алыңдар. Топ басшысы бағалау парақшасына тобындағы оқушыларды 
бағалап отырады.

Сосын үй тапсырмасын сұраймын.
1. Б. Соқпақбаев кім? Оның қандай шығармалары бар?
2. «Менің атым Қожа» фильмі туралы не білесің?
3. Портрет пен диалог дегеніміз не? (Шығармадан табу.)
4. Повесть (хикаят) дегеніміз не?
Үйге берілген тапсырманы пысықтау мақсатында суреттермен жұмыс 

жасатып, интерактивті тақтадан кейіпкерлердің суреттерін, фильмнен 
үзінді көрсету арқылы кейіпкердің кім екендігі, ол туралы не білетіндігін, 
кейіпкермен қандай оқиға болып еді, бұл сәтте қандай оқиға болып еді?  де-
ген сұрақтарды қоя отырып жауап аламын.

Топ  «жақтаушы» мен «даттаушы» болып екіге  бөлінеді. Алдарындағы 
ақ пен қара түсті таңдау арқылы бөлінеді. Сұрақтар арқылы шағын пікірталас 
ұйымдастырылады.

1. Оқулық сатып алудағы Қожаның ісін қалай бағалайсың?
2. Пионер лагеріне жолдама алмағаны үшін сынып жетекшісін кінәлауы 

дұрыс па?
3. Қожаны тентек деуге бола ма?
Теріп алу стратегиясы бойынша балаларға Қожа мен Жантасқа тиістісін 

теріп алып жаздырамын: алғыр, пысық, өтірікші, ақылды, сотқар, тентек, 
мейірімді, қу, зымиян, шыдамсыз, тиянақсыз, әділетті,  әзілқой, арамза, 
тапқыр, қателігін түсіне біледі, ақкөңіл, жағымпаз, т.т.
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– Балалар мен сендерді түрлі- түсті түстерді таңдау арқылы топқа бөлген 
себебім, түстің өзі адамның бойындағы қасиетті білдіреді, мысалы, қызыл 
түс –  күрескер, батыл адам, жасыл түс –  «мен» деп өзіне жоғары баға 
берушілікті білдіреді, көк түс – өкпелегіш, сары уайымға салынғыш, сары 
түс –  өзгерісті  жиі қалап тұрады, тұрақсыздықты білдіреді.

Енді мына өздерің таңдаған түсті қағазға осы қасиет Қожаның басында 
бар ма, соны жазып, айтыңдар.

Тапсырма мынадай.
1-топ. Қожаның құпия кеңесін әжесі неге жорыды, одан нені аңғаруға 

болады?
2-топ. Қожаның зеректігі мен ақылдылығын неден көруге болады?
3-топ. Мәтіннен диалект сөздер мен кірме сөздерді тауып, түсінік 

беріңдер.
4-топ. Тәрбиеге байланысты мақал-мәтелдер тауып айт.
Оқулықпен жұмыс жасағанда Қожаның құпия кеңесі, онда Қожаның 

өзін-өзі сынауы мен алынған міндеттемелерге  көңіл аудартып, әр топқа бір-
бір міндеттемені оқулықтан оқып беруін ұсынамын.

Ой тастау үшін мына төмендегі сауалдарды қоямын.
– Әдепті жолға түсуіне не себепкер болды?
– Анасын аяуы ма, Сәйбек қарт, Оспановтар айтқан естеліктер ме?
– Майқанованың педкеңестен шығып бара жатқандағы айтқан сөзі ме?
Кері байланыста оқушылардан өздеріңде осындай Қожаның басында 

болған сәттер кездесті ме, егер сен Қожаның орнында болсаң не істер едің?– 
деген сұрақтарға жауап аламын.

Сабақты бекіту үшін 
1-топқа Қожаға,  2-топқа Жантасқа, 3-топқа Сұлтанға,  4-топқа Жанарға 

хат жаздыртамын.
Жалпы алғанда әдебиетте адам бейнесі типтік бейне, реалистік бейне не-

месе шынайы бейне болып бөлінеді. Осының ішінде Қожа реалистік бейне. 
Ол күнде көріп жүрген, етене араласып жүрген өз танысымыз. Белгілі  бір 
ортада шынайылықпен суреттелген. Қожа бейнесі кәдімгі өмірде болған, 
бар және бола беретін, қоғам өзгеруіне қарай ылғи жаңарып отыратын тип. 
Сабақтың соңына қарай үйге «Менің қиялымдағы Қожа қандай болу керек» 
ой-толғау жазып келулерін тапсырамын.

Алматы облысы 
Талғар ауданы
Кеңдала ауылы.
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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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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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