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тандық білім берудің этномәдениеттік ерекшелігін ескере отырып 
бүкіләлемдік білім беру кеңістігіне ену, ғылым мен экономиканы дамы-

Педагогика  ғылымы: зерттеулер

ӘОЖ (УДК):  378.016.811.111

ОҚУШЫЛАРДЫҢ   ЭТНОМӘДЕНИ
ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ 

Толғанай  АМИРГАЗИЕВА, 
Абай атындағы  Қазақ ұлттық педагогика 
университетінің магистранты

Аннотация. Мақалада  жоғары  оқу  орнының  оқу-тәрбие  үрдісінде  студент-
тердің этномәдени дағдыларын қалыптастыру әдістемесі, маңызы  және  техноло-
гиясы  қарастырылған.

Түйінді сөздер. Этномәдени дағды, этномәдени құзыреттілік, этномәдени толе-
ранттылық, мәдениетаралық қарым-қатынас.

О
ту, қоғам өмірінің  заман талабына сәйкес жаңаруына  орай жастар тәрбиесіне 
байланысты мәселелер, жаңаша көзқарастарды қажет етіп отыр.

Бүгінгі таңдағы жалпы жаһандану және ақпарат ағымының қарқынды даму 
дәуіріндегі Қазақстанның жоғары мектебі үшін әлемдік білім беру жүйесіне 
ықпалдастықтың маңызы зор. Жалпы әлемдік кеңістігіне интеграцияланған 
қазақстандық жоғары оқу орындары мәні жағынан анағұрлым халықаралық 
және беретін білімінің сипаты әмбебап болуда. Осыған орай, еліміздің 
Президенті Н.Ә. Назарбаев «Әлеуметтік экономикалық жаңғырту – 
Қазақ стан дамуының басты бағыты» жолдауында және «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңғыртылуы: жалпыға ортақ Еңбек қоғамына қарай 20 қадам» 
бағдарламасында білім беру жүйесін жаңғырту барысындағы келелі іс-
шараларды  жүзеге асырудың маңызды екендігін атап көрсетті. Алайда, 
Қазақстанда адами капиталдың сапалы өсуі, ең алдымен, жоғары білім беру 
мәселесімен тікелей байланысты. Осы ретте болашақ мамандар даярлай-
тын жоғары оқу орындары алдында үлкен де салмақты міндеттер тұр.  Бұл 
міндеттерді шешу студенттерге  мемлекеттік стандартқа сәйкес ғылым са-
лаларынан білім берумен ғана шектелмейді. Жоғары  мектепті бітіруші ма-
ман аға ұрпақ тәжірибесін меңгерген, білімін өз кәсібінде ұтымды пайдала-
на білетін құзыретті маман болып шығуы тиіс. Бүгінгі таңда Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жоғары кәсіби педагог мамандар-
ды қалыптастырудың  құнды  тәжірибесін  жинақтаған  республикамыздың 
маңдайалды  жоғары оқу орындарының бірі ретінде стандарттарға жауап 
береді. Университетіміздің факультеттерінде әртүрлі саладағы педагог маман-
дарды даярлау  жүзеге асырылуда. Болашақ қоғам иелері – жастарды  ұстаз 
тәрбиелейді. Жоғары оқу орнында  білікті  мамандар даярлау, материалдық-
техникалық, кадрлық, ақпараттық және әлеуметтік жағдайлар  шоғырлануы 
тиіс. Мұны мемлекеттік  білім беру тапсырысының стратегияларын жүзеге 
асыру десек,  бұл  болашақ креативті, құзыретті, толерантты әлеуметтік педа-
гогтер  даярлауға мүмкіндік беретіні сөзсіз. Сондай-ақ Қазақстан Республика-
сы  этномәдени  білім беру тұжырымдамасында «Бізге қажетті – жаны да, 
қаны да қазақы, халықтың тілі мен дінін, тарихы мен салт-дәстүрін бойына 
ана сүтімен бірге сіңірген, егеменді елінің еңсесін көтеруді азаматтық пары-
зым деп ұғатын ұрпақ тәрбиелеу», – деп атап көрсеткеніндей, еліміздің елдігі 
мен бірлігін сақтайтын ұрпақ тәрбиелеу – білім берудің барлық салаларының 
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алдындағы негізгі міндеттердің бірі. Осы міндеттерді шешудің бір жолы:   
шетел тілін меңгеруде  ұлттық  құндылықтар  арқылы оқушылардың бойында 
этномәдени  дағдыларын  қалыптастыру. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қоғамның 
нарықтық қарым-қатынасқа көшу кезінде саяси-экономикалық және руха-
ни дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы, 
іскер, өмірге  икемделген, жан-жақты,  мәдениетті  жеке   тұлғаны  қалып-
тастыру – біздің басты мақсатымыз», – деп өзінің «Жаңа әлемдегі жаңа 
Қазақстан» жолдауында тұжырым жасады. Қазіргі өскелең талап бойын-
ша әрбір оқу пәні бойынша білім, білік және дағдыны ғана игеру оқушы 
құзыреттілігі үшін жеткіліксіз, жеке тұлғаның қалыптасуында ең тиімді жол 
жаңа тұлғаны қамтитын қабілет, білім, икем, дағды, тәжірибе, көзқарас бо-
лып табылады.

Мәдениеттану құзыреттілігі – өз халқының және әлем елдерінің 
мәдениетін түсіну, білу, бағалау, жалпы адамзаттық мәдениеттің жетістіктері 
мен этномәдени құбылыстарды тану. Қазіргі таңда шетел тілін оқытудың 
негізгі мақсаты – оқушылардың бойында мәдениетаралық коммуникативтік 
құзыреттілікті, дағдыны қалыптастыру және оны әрі қарай дамыту бо-
лып табылады. Яғни оқушылар қарым-қатынас моделдерін, мәдениеттік 
стереотиптерді, мәдениет образдары мен символдарын білулері керек. Бұл 
оқушылардың өзге мәдениет өкілдерімен емін-еркін сөйлесуін қамтамасыз 
ете алады. Осыған орай, заманауи шетел тілі сабағы оқушылардың бойын-
да мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға және 
дамытуға бағытталған болуы қажет. Ең алдымен, оқушылардың  тілдік 
құзыреттілігін дамытуға көңіл бөлінуі керек, атап айтқанда, берілген 
тақырып көлемінде оқу, сөйлеу, жазу және тыңдап түсінуде мәдениетаралық 
қарым-қатынас құруға жаттықтыру. Сабақ барысында тілдік құзыреттілікті 
дамыту оқушылардың лексико-грамматикалық білімдерін тақырып бойын-
ша ұсынылған жағдаяттарда қолдану арқылы іске асады. Сабақта ағылшын 
тілінде сөйлейтін мемлекеттердің мәдениеті мен өз елінің мәдениетін қатар 
қарастыру оқушылардың әлеуетті мәдениеттілік құзыреттілігін дамытуға 
ықпал етеді. Мысалы, оқушылар Ұлыбритания мен Қазақстанның мерекелері 
жайлы өтеді. Осы тақырыптарды өту барысында ағылшын тілінде мереке-
лерге байланысты бейнефильмдер көрсетіп,  талдау барысында оларды біздің 
мемлекетімізде тойланатын меркелермен салыстыру керек. Венн диаграмма-
сы арқылы ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау қажет. Ағылшын 
тілі сабақтарында оқушылардың бойында коммуникативтік құзыреттілікті 
қалыптастырып дамыту үшін тақырыпқа байланысты диалог, қойылымдар 
әзірлеу, рөлдік ойындар ойнау, тағы сондай  тапсырмаларды орындатуға бо-
лады. 

Қазіргі кезде адам өмірінде болып жатқан көптеген интеграциялық 
үрдістер, экономиканың дамуы, қоғамның жаңаруы, тіл мен қоғамның және 
тіл мен мәдениеттің екі жақты байланыстарына жаңаша  қарауды талап етеді. 
Жаңа әлеуметтік мәдени кеңістіктің пайда болуы білім жүйесінің алдына 
халықаралық мәдени-кәсіптік қарым-қатынастарды жүзеге асыра алатын 
мамандар даярлауды мақсат етіп отыр. Тілді басқа мәдениетті таңдаудың 
негізгі құралы ретінде пайдалану, сол тілде сөйлейтін елдегі құбылыстардың 
мәнін түсінуді қажет етеді.  Мәдениетаралық түсіністік дағдысының да-
муы жаңа тілді үйренумен қатар жүретін үрдіс. Ал шетел тілін сол елдің  
мәдениетаралық байланысқа түскен кезде адамдар басқа мәдениеттің 
иегерімен қарым-қатынасқа түседі. Шетел тілін терең меңгергеннің өзінде 
тілдегі, күнделікті тұрмыс ерекшеліктеріндегі (киім кию, ұлттық аспаздық) 
өзін-өзі ұсыну мәнеріндегі ерекшеліктер көп уақытта түсініспеушілікке әкеп 
соғуы мүмкін. Бұл айтылған қағида тіл мен мәдениеттің тығыз байланысын 
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көрсетеді. Осыған байланысты біртіндеп тілді оқыту барысында тілді ғана 
үйретіп қоймай, сонымен бірге сол этностың мәдениетін, әдебиетін, салт-
дәстүрін де қатар оқыту қолға алынуы тиіс.

Этномәдени дағды күнделікті өмірде және оқу сабақтарында өз ұлтының 
және басқа ұлттардың этникалық мәдениеті туралы алған білімге негізделген 
этникааралық өзара түсіністік пен өзара әрекетке дайындықты көрсетеді. 
Этномәдени дағдыны қалыптастыру алуан түрлі көздерден білім интегра-
циясын және этникааралық өзара әрекеттестік міндеттерін шешу қабілетін, 
студенттерді өзінің туған мәдениетіне, сосын өзге мәдениетке үйренуді 
көздейді. Өз мәдениетінің құндылығын басқа құндылықпен бірлікте салыс-
тыра отырып тану басқа халықтың мәдениетіне енуге, этникааралық түсіну 
мен дилогқа қабілетін дамытуға мүмкіндік туғызады. Этномәдени дағдының 
жоғары деңгейіне жетуде жасөспірімдер мен жастар  жас ерекшелік 
кезеңдеріне байланысты төмендегі баспалдақтардан өтеді:

– өзінің этникалық мәдениеті саласындағы, сонымен бірге сол мемле-
кетте тұратын халықтардың этникалық мәдениеті туралы элементарлы 
сауаттылығы (мектепке дейінгі және кіші мектеп жасы – 5–10 жас); 

– өзінің және Қазақстан халықтарының этникалық мәдениеті 
саласындағы функционалды сауаттылығы және белгілі бір мемлекеттің 
этномәдени саласындағы элементарлы сауаттылығы (өтпелі жас кезеңі  – 
11–15 жас); 

– Қазақстаннның этномәдениет саласындағы білімділік және әлемдік 
этномәдениет саласындағы элементарлы сауаттылықтың көрінуі 
(жасөспірімдік кезең – 15–18 жас). 

Этномәдени дағдыны қалыптастыру білім мазмұнына этномәдени 
компонентті енгізу арқылы оқыту мен тәрбиелеудің шарты мен тәжірибені 
тасымалдау формасын ұсынатын білім беру кеңістігінде жүзеге асырылуы 
тиіс. Оқушылардың этномәдени дағдыларын жоғары деңгейде меңгеруін 
сипаттайтын қасиеті толеранттылық, яғни сын тұрғыдан түсінуге, өзінің 
және  өзгенің көзқарасына күдік туғызуға және дәлелдеуге қабілеттілік. 
Толерантты тұлға – әлемнің алуан түрлілігін қабылдауға қабілетті тұлға. 
Толеранттылықты құрайтын қағидаларға мыналар жатады: этникааралық 
қарым-қатынастағы құндылықтардың, көзқарастардың демократиялық 
жүйесі; басқа ел мәдениетімен, санасымен, салт-дәстүрімен адамды қабылдай 
білу; ұстамдылық пен келісім негізінде басқа ұлт өкілдерімен өзара әрекетке 
психологиялық дайындық.

1995 жылғы 16 қарашада ЮНЕСКО-ға мүше елдер қабылдаған 
«Толеранттылық ұстанымдарының декларациясында» білім беру саласын-
да толеранттылық идеясын насихаттауға басымдық берілген.  Педагоги-
ка ғылымында оның саласы ретінде «толеранттылық педагогикасы» даму 
үстінде, онда толеранттылықтың мәнін зерттеу және оны әлеуметтік норма, 
әлеуметтік құндылық ретінде практикаға енгізуге негізгі көңіл бөлінеді.

Этномәдени дағдыны  қалыптастыруға бағытталған оқу үрдісінің өзіндік 
ерекшелігі оқушыларға  теориялық білімнің аксиологиялық мағынасын 
меңгерумен сипатталады. Бұл міндетті шешу өзінің және басқаның 
мәдениетінің мәнін танымды ашып көрсететін, мәдени құндылықтарды 
таңдауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін рефлексияға қабілеттілікті 
дамытусыз мүмкін емес. Білім беру ортасында мәдениетаралық қатынас 
танымжорық, оқудан тыс іс-шараларда басқа мәдениет өкілдерімен ар-
найы кездесу ұйымдастыру жолымен мүмкін болады. Этномәдени дағды  
мәдениетаралықпен өзара байланыста қалыптасатын тұлғалық  қасиет мына-
лар: оның мазмұны өзінің этникалық тиістілігін, өзінің іс-әрекетінде араласа-
тын мәдениет арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты көру біліктілігін, 
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өзінің этникалық мәдениеті туралы білімін қолдану қабілеттілігін, этномәдени 
ұстамдылығын, эмпатияны элементарлы саналы түсінуі.

Бір сөзбен айтқанда, шетел тілін оқытуда, үйретуде этномәдени 
дағдыларды, құзыреттіліктерді қолдану арқылы өскелең ұрпақты әмбебап 
етіп, жаһандық құндылықтарға қосу, әлемдік кеңістік пен көршілес 
мәдениеттер өкілдерімен қарым-қатынас жасатып, сөйлесе білу дағдыларын 
қалыптастыруға болады.
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Резюме

В данной статье рассмотрены важность, технология и методика формирования этно-
культурных навыков у школьников в учебно-воспитательном  процессе, учитывая этнокультур-
ные  особенности отечественного обучения.

Summary
The given article concerns the importance, technology and methodology of formation of ethno 

cultural skills of pupils  in  the educational process, taking into account ethno cultural  peculiarities of 
national system.

азақтың кең даласы – мәдениет пен тіл бірлігі, әдет-ғұрып, салт-сана 
тұтастығының негізі. Мысалы, бұл көзқарас қазақтардың балаға ат 

ӘОЖ (УДК): 81 
Т76

ҚАЗАҚ АНТРОПОНИМДЕРІН ЗЕРТТЕУДЕГІ ТІЛ МЕН
МӘДЕНИЕТ САБАҚТАСТЫҒЫ 

С.ТҮГЕЛБАЕВА, 
С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің 
магистранты  

Аннотация.  Мақалада Қазақ ұлттық антропонимдерінің басым көпшілігі жеке 
адам атынан бастап рухани танымдық мазмұнды прецеденттік есімдер мен этноним-
дерге дейін этнографиялық сипатта көрсетіледі. Соның нәтижесінде қалыптасқан 
жалқы есімдерді  этноантропонимдер деп анықтап, антропонимияның бір саласы деп 
қарауға болатынын зерттеу барысында жинақталған бай тілдік дәйектер көрсетіліп 
отыр. 

Түйінді сөздер. Антропоним, тіл, мәдениет. 

Қ
қоюында өзіндік ерекшеліктерінің бар болмысымен көрінеді. Себебі, олар 
бұл рәсімде ұлт болмысының барлық этномәдени, әлеуметтік сипатын 
басшылыққа алып отырған. Мысалы, тіл мен сөздің магиялық күшіне сенген 
олар әдетте қарғыстан, балаларын мақтаудан қорыққан. Соның нәтижесінде 
Күшікбай, Жаманбала, Салбыр, Қасым, Сағал, Кенесары сынды жалқы есімдер 
дүниеге келген. Олар «көз тимесін», «балам аман болсын» деген ырымнан 
туған болуы керек. Немесе дүниеге келген балаға Артықбай, Несібелі, Бекен-
бай, Мырзагелді сияқты ат қою арқылы оған белгілі бір қасиеттерді дарыту-
ды көздеген мақсат қойылған. Тілеміс, Тұрлыбек, Сағындық, Есенгелді  деген 
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есімдер лингвокультуремалары ұл күту, бала тілеу, балалары тұрақталмаған 
себебінен туған антропонимдер.

Антропонимика (кісі аттары) – тіл тарихын, ұлт мәдениетін зерттеу-
де құнды да бағалы мұра. Антропонимдер жүйесі адамдардың өткендегі 
тұрмысын, қоғамдық-әлеуметтік құрылысын және материалдық әрі мәдени 
өмірдің құбылыстарын да көрсете алады. Олардың кейбір топтары қазақ 
ауылының ертедегі тіршілік іс-әрекетінен және шаруашылық күйінен 
мағлұмат береді. Мәселен, төрт түлік малға, шаруашылық, тұрмыстық 
сөздерге байланысты есімдер. Немесе қазақ халқының ұлттық әдеті бойын-
ша жас келіндер күйеуінің жақын туыстарының, ата-енесінің аттарын ата-
майтын. Сөйтіп жас келін күйеуінің ағасын, інісін я қарындасын тура атымен 
атай алмай, жанама ат қойып алатын. Атап айтқанда, қайынсіңілілерін – шы-
райлым, бикеш, бойжеткен, әке қыз, еркем, ержеткен, ерке қыз, ал ер адам-
дарды  төрем, шырақ, мырза жігіт, молда жігіт,  т.б. деп атайды.

 Әйелдер күйеуінің атын атамай «әлгі», «біздің үйдегі», «отағасы» не-
месе баласының атымен атау (Баймырзаның әкесі деп) дәстүрінің қалдығы 
әлі де кездеседі. Тіпті күйеуінің құрдастарының аттарын атауды да ұят санап 
құрдас, замандас немесе аттас деп атау дәстүр ұстанған. Сөйтіп, жаңадан 
түскен жас келін болсын, оның абысын-ажындары болсын ат тергеуді  міндет 
санаған.

Ат тергеу салтында түрлі әдістің болғаны байқалады. Кейде адамдарды 
түр-келбеті, дене пішініне қарай: «бауырсақ», «айыр сақал», «бай семіз», 
«мес», «төрт сақал», «саққұлақ» деп атау болған. Кейде кісі есімдерінің басқы 
әріптерін өзгертіп айту дәстүрі де болған. Мысалы, Мәмбет орнына Сәмбет, 
Әли – Сәли, Тұрсын – Мұрсын, Ахмет – Сахмет,  Жақып демей Мақып деп 
атаған. Жас әйелдер мен егде әйелдерге туыстас адамдардың атын атамау бы-
лай тұрсын, жалпы кісі аттарын тура атауға тыйым салынып отырған. Ат тер-
геуде әйелдердің мәндес сөздерді шебер қолданғаны байқалады. Мұның өзі 
әйелдердің ой-өрісінің кеңдігін және тіл байлығының байтақтығын көрсетеді. 
Ат тергеу дәстүрінде олардың ерекше тапқырлығы, ойының ұшқырлығы, 
қара сөзге дес бермейтін шешендігі көрініп тұрады.

Сөзге тыйым салу дәстүрі тек әйелерге ғана тән ғұрып болмаған. Бұл 
жағдайды ер адамдар өмірінен де анық аңғаруға болады.  Әсіресе, жастар жасы 
үлкен адамдар мен беделді ақсақалдардың немесе лауазымы жоғарылардың 
аттарын тура атамай «ата», «жәке», «отағасы» және лауазымына сай «би ата», 
«төре», «болыс аға», «сұлтан», «батыр» деп атаған.

Бұл антропонимдердің лингвомәдени, әлеуметтік, т.б. аспектілерінің 
архетиптік сипатын көрсетеді. Яғни, эвфемизм – бір затты немесе құбылысты 
тікелей өз атымен емес, басқа сөзбен атау. Айтуға дөрекі, қолайсыз сөзді сы-
пайы сөзбен ауыстырып айтудың негізінде шыққан. Оның тілдік көріністері 
қазіргі қазақ тілінде көптеп кездеседі. Мысалы, өтірік айту – қосып айту, 
ұрланыпты – қолды болыпты, өлді – қайтыс болды, үзілді, т.б.

Ал табу ерте замандардағы адамдардың мифтік танымына сәйкес кейбір 
заттардың аттарын тікелей айтуға қорқып, тыйым салынуынан қалыптасқан. 
Бұл құбылыс әдетте табу деп аталады. Бұл проблеманың қазақ және түркі 
тіліндегі табиғаты, тілдік көрінісі Ә.Ахметовтың еңбегінде арнайы зерттел-
ген. Солардың нәтижесінде оның дәстүрлі мәдениетпен сабақтастығы, оның 
генезисі анықталады.

Тілші-ғалым Ә.Хасенов эвфемизм мен табу құбылысын лексиканың 
қалыптасып баю барысындағы тарихи тұрғыдан семантикалық тәсіл 
қатарында қарастырып, нақты антропонимдерге қатысты былай деп көрсетеді. 
Кісі аттарына байланысты эвфемизм мына сықылды болып келеді: ауылдағы 
үлкен кісінің аты Жаман болса Соқпақ жол, Сүттібай болса – Желінді уыз, 
Бұқабай – Сүзербай, Өгізбай, Қарабас – Боран шеке, Сарыбас – Шикіл шеке, 
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Сары – Шикіл, Бейсембі – Күн жұма аттас, Көжекбай – Қоян ата, Үзікбай – 
Дөдеге, Жамантай – Жайсыз тай, Ақбай – Қылаң ата, Түңлікбай – Қайырма, 
Қозыбақ – Кене, Жусанбай – Сыбақ, Қойлыбай – Жандық ата, Қамшыбек – 
Ат жүргіш, Бүйенбай – Жуан ішек , Еламан – Халық есен, Асубай – Тарпаң, 
Асыл – Бекзат  ата,  Ақылбай – Ой  ата,  Мергенбай – Атқышыл,  Жылқы-
бай – Туар, т.б.

Әлем халықтарының көпшілігінде, оның ішінде қазақ тілінде де 
жалқы есімдердің көбі табуға айналған. Ш.Садиевтің мәліметі бойынша, 
әзірбайжанда күні бүгінге дейін шын аттар жасырын болған. Түркіменстанда 
«әр баланың чын ады – шын аты және ямен ады – жасырын аты бар». 
Сібірдің солтүстігінде ер адамдарда екі ат болады, оның бірі – шын ат, ол 
сирек қолданылса, ал екіншісі күнделікті қолданыстағы ат болып саналған. 
Қазақ жалқы есімдерін – антропонимдерді зерттеуші Т.Жанұзақов былай 
дейді: «Запрет некоторых слов (табу) имел свое влияние и в сфере лично-
собственных имен. Казахские замужние женщины давали свои имена Төрем, 
Шырақ, Жарқын, Тетелес, Мырзажігіт, Шырайлым, Бикеш и др».

Қазақ тіл біліміндегі ономастика, антропонимика саласын қалып-
тастырушы ғалым Т.Жанұзақовтың антропонимдердің қалыптасуын, даму 
кезеңдерін басқаша жіктегенін байқаймыз. Атап айтқанда:  1) ескі түркі кезең 
(V–Х ғғ.) – пұтқа табынуға байланысты жалқы есімдер; 2) ортағасырлық кезең 
(Х–ХVІІ ғғ.) – туыстық атаулар, тайпа, ру атауларымен, жануар мен өсімдіктер, 
астрономиялық атаулар, қымбат тастар мен материалдық мәдениет пен 
тұрмыс, әлеуметтік-саяси терминдермен байланысты; 3) ХVІІ–ХІХ ғғ.  кезе-
ңі – негізінен, аппелятивтік лексикамен байланысты қалыптасқан жаңа атау-
лар:  Жібек, Баршын, Қамқа, Шекер, Алау, т.б;  4) кеңес кезеңі – жаңа дәуірге 
сәйкес жаңа ұғымдармен байланысты есімдер. Көріп отырғанымыздай, бұл 
зерттеудің нәтижесі,  тілдік  деректердің мазмұны нақтылығымен дәйектелген.

Г.Ф. Саттаровтың мақаласында татар тілінің антропонимиясының ежелгі 
қабаты көне түркі және ежелгі бұлғар кезеңіне қатысты анықталып, ежелгі 
түркілердің  наным-сенімдеріне сәйкес аспанға табиғатқа табынуды сипат-
тайтын есімдермен көрсетіледі: Таштемир, Бикташ, Тәңгеребирде, Кугәй, 
(Кук+ай), Айсылу, Чулпан, т.б. 

Сол сияқты түркімен тілінде де ежелгі антропонимдер ретінде 
атмосфералық ылғал, күн, ай, флора мен фаунаға байланысты қалыптасқан 
есімдер көрсетіледі. Мысалы, Ягмур (жаңбыр) – ХІ ғасырдағы Түркіменнің 
қол басшысының аты.

Антропонимдердің этномәдени, әлеуметтік  мәнін, мазмұнын сипаттай-
тын құжаттық қызметін анықтаудың қазіргі антропоөзектік бағыттағы зерт-
теулерде мәні ерекше. Мысалы, қолданудан әлдеқашан шығып қалған, бірақ 
тілімізге тән, жалқы есім сөздер антропонимияда сақталып отыр. Мәселен, 
Ардақ, Байсал, Ораз, Жора, Жекен, т.б. Демек,  антропонимдер арқылы 
берілетін ақпаратта өзіндік ерекшелік болады. Балаға ат қою әр халықтың 
өзіндік дүниетанымымен, салт-дәстүрі және наным-сенімдерімен тығыз 
байланысты. Мысалы, қазақ халқында  Абзал, Мақсат, Нұрлан, Айгүл, Аза-
мат, Айбек, Дәулет, Дархан, Бексұлтан, Айнұр, Күнсұлу, Гүлім, Сұлушаш, 
Гүлнар, Назгүл, Айдана, т.б. көптеген атаулар игі мақсатымен қойылған. Бұл 
атаулардың астарында  ата-анасының, ат қойған адамның баланың  бойында 
осы сөздердің мағынасында бар жақсы қасиеттері мол  азамат болсын деген 
арман-тілегі, ізгі ниеті жатыр.

Кейбір есімдер баланың туған уақыты және нақты жағдайымен байла-
нысты қойылады. Мәселен, Наурызбай, Майгүл, Маусымжан, Маусымбай, 
Қазанбек, Қаңтарбай  сияқты есімдер баланың туған уақтысымен тікелей 
байланыстырып қойылған. «Наурыз» мейрамы, «Жеңіс күні»  мерекесі 
күндері туылған балаларға да Наурызбай, Жеңіс, Жеңісхан, Жеңісбек  сияқты 
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ат қойылады. Ал  Меңгүл, Меңсұлу, Қалдыгүл, Қалдыбек  сияқты есімдердің 
меңі, қалы бар нышанды балаларға қойылатыны белгілі.

Резюме
В этой статье рассматривается деление казахских антропонимов на эпохи, опираясь на 

литературные труды различных ученых, нужда на пересмотрение различных квалификации, 
разработанных исследователями. Язык и история – одно целое, и поэтому следует рассматри-
вать анропонимы как часть языка, которая связана с историей. 

Summary
The division of the Kazakh antroponimis is considered in article, taking into consideration different 

literature works of scientisis. There is also a need of reevaluation different materials clssifikations 
developed by explorers. Given linguistic fact anthroponomy called periods consumed being selected 
concretized. Systematic division of historical periods chosen for the future of science anthroponyms.

послании президента страны Н.А.Назарбаева к народу Казахстана от-
мечается, что «Казахстан 2030 года должен стать чистой и зеленой 

УДК (ӘОЖ): 574:372.8:51

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ  ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Амангуль КОКАЖАЕВА, 
и.о. ассоциативный  профессор Казахского государственного 
женского педагогического университета,
Гулниет БАТЫРБАЕВА, 
магистр университета

Аннотация. В статье рассматриваются возможности осуществления экологи-
ческого образования и воспитания школьников в курсе школьной математики. 

Показано, что содержание экологических знаний и умений должно быть нераз-
рывно связано с предметами математического цикла, а их преподавание должно но-
сить комплексный экологический характер. 

Определены задачи экологического образования и воспитания путем введения эле-
ментов экологических знаний в  математические дисциплины. Сформулирована цель 
экологического образования и воспитания учащихся, которую можно достичь с уче-
том основных направлений воспитания школьников.

Ключевые слова. Экологические знания и умения, формирования, школьный курс 
математики,  цели и задачи экологического образования.

В
страной, со свежим воздухом и прозрачной водой. Промышленные отходы и 
радиация больше не будут проникать в наши дома и сады. Наши дети и дети 
наших детей будут жить полноценной жизнью в здоровых условиях».

Поэтому активизация поиска путей решения экологической проблемы, 
всестороннее исследование исторического опыта регулирования отношений 
общества и природы рассматриваются как насущные и актуальные научно-
практические задачи.

В философском осмыслении вопросы взаимоотношений общества и при-
роды внутренне связаны с проблемой человека как части и общества, и при-
роды. Эта проблема является центральной во всем комплексе глобальных 
проблем современного мира. Поэтому не может вызвать сомнений необхо-
димость формирования экологической ответственности у подрастающего по-
коления. К сожелению, еще недостаточно практических шагов предпринято в 
этом направлении в Казахстане.
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Естественно человек объективно не может существовать в природе, не 
преобразуя ее и не используя ее ресурсов, а стремительный рост науки, тех-
ники, производства способствует этому преобразованию. Преобразователь-
ная  деятельность  человека поэтому становится по времени и масштабам 
такой, что за довольно короткий период происходит значительные крупно-
масштабные природные изменения (к этому можно отнести мелиоративные 
мероприятия, сооружение каналов, постройку ГЭС,  освоение новых земель 
для сельскохозяйственного производства, например добыча ископаемых, 
нефти, газа и многое другое).  И эта преобразовательная деятельность должна 
согласовываться с природными законами.

Поэтому человек, строя свою преобразовательную и произведственную 
деятельность, должен исходить из принципа оптимальной сбалансированнос-
ти своих взаимоотношений с природой, одновременно развивая промышлен-
ное и сельскохозяйственное производство и проводя все необходимые меры 
по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов.

В этом смысле при обучении в средней школе предметам естественно-
математического цикла следует в их содержании отражать следующие про-
блемы: 

– улучшение технологии промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе по проблеме безотходной технологии; 

– экономия и рациональное использования материальных ресурсов всех 
видов, решение проблем их восполнение (в частности, древесины); 

– изыскание возможностей замены естественных (природных) материа-
лов искусственными.

Таким образом, содержание экологических знаний и умений должно 
быть неразрывно связано с фундаментальными понятиями, фактами, знания-
ми и умениями предметов естественно-математического цикла, а их препо-
давание должно носить комплексный экологический характер на межпред-
метном уровне.

Анализ содержательных линии экологического направления в естествен-
но-математических предметах показывает, что на уровне начального образо-
вания, когда нет резкой дифференциации на учебные дисциплины, и их число 
невелико, экологические аспекты представлены достаточно последовательно 
и органично сочетаются при изучении математики, родного языка и началь-
ных сведений по природеведению. Причем здесь нет необходимости вычле-
нять отдельные линии и связи – экологические знания здесь находятся на 
уровне формирования терминов, дающих первичные представления о при-
роде, окружающей среде.  В начальной школе экологические знания форми-
руются пропедевтически.

Рассматривая учебные предметы V-XI классов,  нельзя не принимать 
во внимание, что ни программами или учебными планами, ни какими-либо 
другими путями в ясном виде не предусматривается комплексный подход к 
формированию экологических знаний.  Каждый предмет решает эти задачи, 
но часто решает их в отрыве друг от друга, несмотря на то, что существуют 
и достаточно тесные взаимосвязи между ними с точки зрения формирова-
ния экологических знаний и умений, их межпредметный характер довольно 
полно отражен в методической литературе и специальных исследованиях.

Содержание многих школьных предметов затрагивает те области знаний, 
которые непосредственно связаны с вопросами экологии. К таким предметам 
можно отнести, как уже было показано, биологию, географию, физику. Это 
позволяет уже в настоящее время сравнительно широко использовать элемен-
ты экологии при изучении многих разделов указанных предметов.

Иначе должен решаться вопрос о включении экологических знаний в 
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предметы, которые не имеют столь явного соприкосновения с экологией (на-
пример, родной язык, иностранный язык, литература). Использование эле-
ментов экологии в содержании этих предметов не должно нарушать есте-
ственный ход обучения основному содержанию, привести к неоправданному 
(в плане целей обучения данному предмету) расширению программы, к пере-
грузке учащихся.

К числу таких предметов, использование в которых вопросов экологиче-
ского характера требует более тонкого подхода, следует отнести курс школь-
ной математики. Современный курс школьной математики исторически 
складывался без учета целей экологического образования. Причиной тому – 
сравнительно небольшой срок развития экологии до уровня чрезвычайной 
значимости в науке и жизни общества (а, следовательно, и в образовании и 
воспитании), и, наоборот, долгий уходящий в века, путь становления матема-
тического образования, в процессе которого сформировалось в достаточной 
степени стабильное содержание, стабильная область приложения математи-
ческого аппарата в предметах естественно-математического цикла, стабиль-
ная методика обучения. 

Существенная модернизация школьного курса в короткий период време-
ни,  даже если в основе такой модернизации лежат самые убедительные мо-
тивы, как показала практика преобразований учебного курса математики за 
последнее десятилетие, не может дать ожидаемого эффекта.  В этом плане во-
прос о перестройке содержания математического образования в школе с по-
зиций обеспечения на должном уровне изучения экологических знаний и, тем 
более, вопрос о достаточно широком включении элементов экологии в курс 
математики представляются не разрешимыми в рамках ныне действующей 
программы по математике (хотя сама идея экологизации школьной математи-
ки представляется перспективной и вполне естественной).  Кроме того, сама 
экологическая наука находится в стадии становления,что затрудняет отбор 
содержания экологических знаний на предмет изучения их в школе, не дает 
возможности в достаточной степени четко определить основные направления 
использования (на оптимальном уровне) элементов экологии на уроках мате-
матики. Тем не менее и при существующих условиях обучения математике 
имеются возможности локального использования отдельных фактов экологи-
ческого (особенно природоохранительного) свойства. 

Анализ учебных пособий по математике для средней общеобразователь-
ной школы показывает,  что в отличие от курсов ботаники, биологии, химии и 
физики, экологическое содержание математических понятий, фактов, знаний 
и умений представлено в них недостаточно, а то, что можно выделить, ис-
пользуется в обучении сперадически, отстутствуют целенаправленные связи. 

В действительности можно установить определенные и устойчивые 
опорные и синхронные связи между экологическими и математическими зна-
ниями, их взаимопроникновение и применение.

Так, нетрудно представить как велико значение вычислений, измерений, 
вероятностных оценок, решения экстремальных задач, составления таблиц, 
вычерчивания графиков и т.д. при решении самых разнообразных задач по 
охране природы, рациональному использованию материалов, прогнозирова-
нию погоды и т. д.

С другой стороны, в процессе преподования математики, недостаточно 
учитывается роль и значение экологических знаний и умений для развития 
интереса к применению математических знаний, к применению методов ма-
тематики для решения жизненно важных, практических и производственных 
задач. В этом мы видим не только методологический аспект взаимосвязанно-
го изучения математики с вопросами экологии, но здесь аспект воспитатель-
ный: нравственный и этический.
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Таким образом, возникает задача определения возможностей экологиче-
ского образования и воспитания путем введения элементов экологических 
знаний в  математические дисциплины.  Это важно и потому, что такой под-
ход усиливает мировозренческую направленность курса школьной математи-
ки, обеспечивает в известной мере количественную оценку и определенность 
в понимании учащимися  диалектических изменений природы и окружаю-
щей среды.

В педагогической литературе была сформулирована общая цель экологи-
ческого образования и воспитания учащихся, результатом который является 
«... формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечи-
вающих становление ответственного отношения школьников к окружаю-
щей среде во всех видах их деятельности». При этом авторы отмечают, что 
этой цели можно достичь с учетом всех основных направлений воспитание 
школьников: идейно-политического, патриотического, нравственного, трудо-
вого, эстетического и т.д. Выделяются следующие задачи экологического об-
разования учащихся:

– усвоение ведущих идей, основных понятий и научных факторов, на базе 
которых определяется оптимальное воздействие человека на природу сооб-
разно с ее законами;

– понимание многосторонней ценности природы, как источника мате-
риальных и  духовных сил общества;

– овладение прикладными знаниями, практическими умениями и  навы-
ками  рационального природопользования, развитие способности оценивать 
состояние окружающей среды, принимать правильные решения по охране и 
улучшению ее;

– сознательное соблюдение норм поведения в природе;
– стремление к познанию окружающей природы;
– активизация деятельности по улучшению природной и преобразован-

ной среды, пропаганда природоохранительных идей.
Современные экологические  исследования включают в себя следующие 

аспекты измерений: технико-экологический потенциал системы; социальную 
результативность развития системы; состояние окружающей среды; способ-
ность  системы утверждать себя во внешнем мире (защищать независимость 
своего развития и компенсировать отрицательное воздействие внешних фак-
торов).

На всех этапах при этом широко используются количественные харак-
теристики элементов системы, их сравнение и анализ, интенсивность при-
родопользования, устойчивость, методы баланса, имитационные и расчетные 
модели.

Особый интерес вызывают математические модели глобального разви-
тия. Методологический базой таких моделей является системный анализ, 
объединяющий ряд дисциплин: исследования операций, теорию принятия 
решений, теорию информации, теорию оптимального управления и др.  Этот 
подход предполагает построение математической модели изучаемой систе-
мы, определение набора ее целей и управляющих воздействий, анализ ди-
намических последствий возможных решений, оценку  чувствительности к 
изменению предложенной модели.

Практическое решение задач оптимизации в области экологии сегодня 
невозможно без применения математического моделирования на основе сис-
темного подхода к описанию живой природы с учетом различных частных 
факторов среды.  При этом используется математический аппарат теории ис-
следования операций, методы неформального анализа, методы экспертиз, ма-
шинная имитация.  Использование математики для изучения живых систем 
требует соответствующих сложных и громоздких вычислений, которые нель-
зя осуществить без современных информационных технологий.
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Необходимым дополнением к использованию экологических знаний уча-
щихся на уроках математики является внеурочная работа. На уроках учитель 
в большой мере связан программным материалом, ему необходимо обеспе-
чить овладение собственно математическими знаниями, умениями и навы-
ками, что не дает возможности отводить достаточно времени на ознакомле-
ние учащихся с материалами экологического содержания. Во внеурочное же 
время целесообразно не только сообщить учащимся определенную сумму 
знаний, развить их умения и навыки, но и научить их применять получен-
ные знания для решения простейших экологических задач. Ознакомившись 
на занятиях кружка,  вечера и т.д. с неопределенными вопросами экологии, 
у учащихся возникает потребность глубже их понять, узнать о них из других 
источников информации. Наряду с этим, внеклассные занятия формируют у 
учащихся самостоятельность, творческий подход и инициативу при решении 
задач, способствуют всестореннему развитию личности ученика, воспитыва-
ют устойчивые нравственные убеждения.
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Түйін
Мақалада оқушыларға мектеп математика курсында экологиялық білім беру  мен  

тәрбиелеуді жүзеге асырудың  мүмкіндіктері қарастырылған. 
Summary

The article examines the feasibility of ecological education of schoolboys in the course of 
school mathematics. It has been shown that the content of environmental knowledge and skills to be 
inextricably linked with the objects of mathematical cycle, and their teaching should be integrated 
ecological character.

The tasks of environmental education by introducing elements of ecological knowledge in 
mathematical disciplines. Formulated the goal of environmental education and education of pupils that 
can be achieved with the main directions of education of schoolchildren.

акже важным является педагогическое воспитание духовных ЦО. 
Так, В.И. Новикова (1997–2000) определила уровни нравственного 

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»
(Окончание. Начало на 7-ом номере.)

Т
сознания   детей  6–10  лет  РФ  (высокий  –  17,3%,   средний  –  45,3%,   низ-
кий – 37,4%), их нравственных чувств (10,7%; 41,3%; 48%) и положительную 



14

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

динамику в изменении критериев нравственной воспитанности под воздей-
ствием на них фольклора, ознакомления с практикой общественно-трудовой 
и духовно-культурной жизни в родной стране [22, c. 35].

М.В. Аникеев (2000–2004) выявил сформированность духовных цен-
ностей младших школьников РФ: 1) их низкий уровень, фрагментарность, 
несоответствие  мотивации  поведения,  неосознавание  (низкий – 67,4%;  
средний – 14,6%; выше среднего – 17,6%; высокий – менее 1%); 2) преоб-
ладание  материальных  ценностей,  узколичных,  эгоистичных желаний; 
3) они не являлись ведущими в структуре ЦО детей (не влияли на поступки, 
не отражались в деятельности); 4) затруднения в оценке степени значимос-
ти ценностей. Причины низкой духовности: излишняя интеллектуализация 
начального образования, прагматизм, меркантилизация окружающей среды, 
игнорирование потребностей детей в духовно-нравственном развитии, от-
сутствие целенаправленной работы, ориентированной на эмоциональное пе-
реживание духовных ценностей и на формирование осведомленности о них. 
Сознательное формирование базисных духовных ценностей (человек, свобо-
да, истина, коллективизм, убежденность, долг, творчество, активность, 
нравственность) через актуализацию веры в нравственный идеал позволяет 
эффективно формировать эти ценности у младших школьников [18, c. 3–21].

М.М. Никеева (2002–2004) выделяет компоненты нравственных пред-
ставлений (НП) школьников РФ 1–4 классов: ценностей (здоровье, счастье, 
честность, справедливость), отношений (любовь, дружба, милосердие, гу-
манизм, долг), поступков (трудолюбие, творчество, патриотизм) и говорит 
о их несформированности (при положительной динамике от 1 к 4 классу). 
Развитию НП препятствуют: ситуативность поведения, неустойчивость 
настроения; склонность к конфликтам со сверстниками; применение мо-
ральных знаний, умений лишь в повторяющихся ситуациях; категоричность 
суждений по поводу нарушений норм поведения; неумение сопротивляться 
отрицательным явлениям жизни. Целенаправленное формирование НП по-
средством народных сказок способствовало приобщению детей к общечело-
веческим ценностям [23, c.14–16]. 

Е.В. Михайлова (2004–2006) отмечает переход школьников 1–2 клас-
сов РФ на стадию персонализации – на фоне действующих внешних регу-
ляторов поведения набирают силу внутренние (совесть, стыд). Она выяви-
ла у первоклассников – неудовлетворительный уровень сформированности 
нравственных ценностей, а у второклассников – положительную динамику 
в формировании представлений о нравственных ценностях, стремлении к 
общечеловеческим ценностям и проявлении заботы о людях [11, c. 18-19].

А.Г. Адамова (2004–2008) показывает, что духовно-нравственное воспи-
тание (на основе когнитивного, эмоционально-ценностного, поведенческого 
критериев) детей 1–4 классов РФ способствует повышению знаний о нрав-
ственных ценностях, развитию эмоционального отношения к духовным цен-
ностям, их личностному принятию, готовности следовать им в поведении 
[24, c. 19-20].

З.З. Мамышева (2006–2010) важными ЦО младших школьников РФ на-
зывает: любовь к своему народу, Родине; толерантность, сочувствие и сопе-
реживание другому, доброту; уважение к старшим; позитивное, творческое 
отношение к труду, учению; любовь к родным языку и культуре, культурным 
ценностям государства. При этом, формирование ЦО детей в поликультур-
ной образовательной среде эффективнее, если оно направлено на патриотиче-
ское отношение к Родине, толерантность, нравственное отношение к людям, 
труду, учебе, творческое отношение к деятельности, а также поддерживается 
воспитательным потенциалом народных пословиц и поговорок [25, c. 22, 26].

Но, главная роль в формировании ЦО детей принадлежит все же семье.
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Так, Е.А. Курганова (2004-2005) указывает, что значимая цель родителей 
младших школьников РФ – воспитание доброты, честности, трудолюбия. 
Но их дети 8–9,5 лет слабо понимали понятия: доброта, честность, спра-
ведливость, совесть, вина, благодарность, имели крайне низкие рефлексию и 
осознание моральных норм при высокой демонстрации знаний о нормативных 
требованиях. Большинство ориентировалось на конвенциональные нормы 
(правила поведения), но немногие – на моральные. Трудности в понимании 
моральной нормы объясняются начавшимся преодолением нравственного 
эгоцентризма. Моральная децентрация давала детям возможность объектив-
но увидеть ситуацию с разных позиций и понять чувства ее участников (при 
высоком уровне децентрации, выше способность к ЦО на моральные нормы) 
[26, c.14–23].

Т.А. Маркова (2004–2007) отмечает переосмысление ценностей, норм 
и  правил  поведения,  традиций  в семьях РФ с младшими школьниками: 
1) ослабление родственных связей, межпоколенного общения, дегуманиза-
цию детско-родительских отношениий, (дефицит общения, пренебрежение 
родительскими обязанностями, низкая психолого-педагогическая культура), 
препятствующими полоролевой социализации ребенка; 2) ценности детей: 
здоровье, семья, любовь; 3) отказ от традиций в сфере духовного общения 
и приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям через семью; 4) пре-
емственность традиций в воспитании; 5) повышение значимости ценностей: 
семья, здоровье, дружба, любовь в результате воспитания, снижение – мате-
риальных) [27, c. 12–17].

По Г.А. Мишаковой (2005–2007), в системе ЦО (общечеловеческие, мате-
риальные, духовные) нравственные представления младших школьников РФ, 
воспитывающихся в семье соотносятся с общечеловеческими ценностями 
(ОЧЦ), а в интернатах – с материальными. 75% детей выбирали ОЧЦ, 55% 
желали врагу плохого (смерти), для 35% счастье характеризовалось ОЧЦ, 
65% считали себя счастливыми.

У 50% детей преобладал преконвенциональный уровень нравственного 
развития (ориентация на избегание наказания, получение желаемого по прин-
ципу «ты – мне, я – тебе»), у 40% – конвенциональный (желание соответ-
ствовать ожиданиям близких и ориентацией на авторитет, поддержание 
общественного порядка, установленных правил), у 10% постконвенциональ-
ный (выработка своих нравственных принципов, поиск всеобщих оснований 
нравственности). Слабая индивидуальная адаптация детей к ближайшему 
окружению указывала на неудовлетворенность им. Нравственные представ-
ления (соотнесение добра с ОЧЦ, а зла – с девиантным поведением) зави-
сели от степени семейной депривированности. Развитию нравственности 
препятствовали высокая тревожность и низкая познавательная мотивация. 
Так, высокоразвитая нравственность уменьшала тревожность, а принятие 
ответственности на себя, стремление к саморазвитию, достижению цели 
благотворно влияли на нравственное и мотивационное развитие. Девочек 
отличала высокая учебно-познавательная мотивация и уровни развития нрав-
ственности: конвенциональный, постконвенциональный [20, c. 6–21].

М.В. Груздева (2010) выделила степени сформированности ценностей 
российских младших школьников: сильная – уважение семьи и семейных 
начал; средняя – дружелюбие, совестливость; наименьшая – уважение от-
ечественных культурных традиций, трудолюбие, всемирная отзывчивость, 
практичность, деловитость; не сформирована ценность – патриотизм [28, 
c. 164].

Наше исследование (О.А. Борисевич, 2013) ценностей белорусских сель-
ских детей 7–10 лет показало, что на формирование ЦО детей до 7 лет оказа-
ло влияние национальное традиционное воспитание, основанное на консер-
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вативном образе жизни сельских жителей. Но с 7 лет духовная ценностная 
структура девочек изменялась. Традициям, духовности и конформизму они 
придавали меньшее значение, чем удовольствию и интересной жизни. На-
блюдался ценностный конфликт: при слабо выраженном конформизме до-
минировало стимулирование. Стремление к интересной жизни с яркими 
впечатлениями, было сильнее, чем сдерживание плохого поведения. Жажда 
удовольствий и удовлетворения желаний противоречило конформизму и ду-
ховности.

К 8 годам удовольствие стало доминировать. Свободная, безответствен-
ная, насыщенная яркими впечатлениями, удовольствием и материальны-
ми благами жизнь – приоритет девочек. В 9 лет были значимее интересная 
жизнь и свобода, а после безопасность, зрелость, духовность. Произошло 
осознание ценностей конформизм и традиции. Девочки задумывались о 
смысле жизни, возвращаясь к доброте и духовности. В 10 лет были важ-
ны: самостоятельность, безопасность, зрелость, конформизм, духовность, 
традиции, а удовольствие, интересная жизнь стали менее значимыми. Про-
явилась положительная направленность в переоценке ценностей.

Значимыми инструментальными ценностями девочек были: умная, по-
лезная для других, успешная, работающая на благо других, заслуживающая 
доверия, умеренная, смелая, исследующая, преданная, полноценная, а самыми 
незначимыми: покорная, кроткая, незлобивая, подчиняющаяся обстоятель-
ствам, заботящаяся о своей репутации, принимающая свою участь, верую-
щая, целеустремленная, исполнительная.

Дети словно примеряли на себя диаметрально противоположные цен-
ности: добро–зло, альтруизм–эгоизм, просоциальность–антисоциальность. 
Они осознанно выбирали, с чем комфортнее жить, с чувством внутреннего 
нравственного авторитета или же безнравственного. Непрерывная трансфор-
мация ЦО приводит к усвоению личной нравственной ответственности и по-
вышению духовности детей [29, с. 203–206].

К младшему школьному возрасту девочки подходят, уже имея набор цен-
ностей. 

Так, дошкольник способен проявить симпатию, антипатию, эмпатию, ми-
лосердие, нежность, любовь к близким, чувства вины и стыда. Он учится сле-
довать моральным нормам и самостоятельно делать моральный выбор (Т.В. 
Гольцова, 2004) [12, c. 12].

Д.В. Шатров (2004–2006) показывает, что благоприятное воздействие на 
нравственную сферу (НС) ребёнка оказывает зрелость личности родителей 
(зрелость мировоззренческих позиций, нравственная направленность, пси-
хологические характеристики коммуникации с ребёнком). Так: 1) старшие 
дошкольники в ситуациях морального выбора использовали «моральные» 
мотивы (внешние: боязни наказания, получения благ, необходимости послу-
шания, императивные, предвосхищения последствий, помощи другим; вну-
тренний – сочувствия другому) и «аморальные» (обиды и личной выгоды);    
2) дети с негативным поведенческим компонентом НС возбудимы, упрямы, 
нетерпеливы, менее склонны к эмпатии, с повышенной общей тревожно-
стью и тревожностью при взаимодействии с детьми, а дети с позитивным 
– менее возбудимы и упрямы, терпеливее, лучше дифференцировали эмоции, 
ориентировались на внутренние мотивы при обосновании морального реше-
ния, проявляли сочувствие; 3) характеристики НС детей положительно кор-
релировали с нравственными характеристиками личности родителей [30, c. 
22–23]. 

В.О. Кондрашова (2011) выявила, что белорусские дошкольники 5–6 лет 
имели представление о семейных ценностях и как основные демонстрирова-
ли и называли: любовь к членам семьи, дружбу, счастье, доброту, здоровье, 
взаимопомощь и заботу, положительное отношение к труду, позитивное 
отношение к родным. Дети часто использовали в речи слова: «все вместе», 



17

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

2. “Қазақстан мектебі” №8, 2016.

«дружно», «рядом», что свидетельствовало о важности для них единства в 
семье, взаимопонимания, поддержки и заботы. В целом они называли и про-
являли в своем поведении порядка семнадцати ценностей. Это говорит о том, 
что к 5–6 годам у ребенка уже сформированы определенные представления 
о семейных ценностях, которые проявляются в общении, поведении, поступ-
ках [31, c. 220].

Так, анализ трансформаций ЦО девочек подросткового возраста (по сути, 
третьего поколения постперестроечного периода) показал, что эти измене-
ния имеют устойчивый негативный характер. Многие из их матерей (второе 
поколение), имея дефицит духовно-нравственных ценностей, нарушения со-
циально-психологической и полоролевой идентификации, высокий уровень 
дезадаптации, личностную незрелость, отклоняющееся поведение, с ЦО на 
индивидуализм и материальное благополучие, оказались беспомощными в 
плане формирования устойчивой ценностной основы своих детей.

Парадокс, при этом, заключается в том, что многие из них как раз не осоз-
нают свою беспомощность и потерю жизненно важных ценностных ориенти-
ров, хотя результаты многочисленных эмпирических исследований говорят 
об обратном – эти женщины, как и их матери (первое поколение), утратили 
духовные ЦО, так и не сумев приспособиться к новым веяниям жизни. В ре-
зультате, их дети оказались в состоянии растерянности, которая проявилась 
в дезориентации еще не сформировавшихся ЦО. Так произошло, поскольку 
обилие информации, поступающей из различных СМК стало активно воздей-
ствовать на сознание подрастающего поколения. Осмысливая увиденное, ус-
лышанное, прочитанное, дети сравнивали реальное поведение людей (близ-
ких, знакомых) с эталонными поведенческими образцами, которые зачастую 
расходились.

Родители, утратившие духовно-нравственные ориентиры, не смогли 
стать «ценностным образцом» и привить детям жизненно важные ценности 
(коллективистские в том числе), тем самым заблокировав процесс формиро-
вания их мировоззрения, нарушив полноценное личностное развитие дево-
чек. То есть, происходило закладывание базовых ценностей детей в ситуации 
трудного самостоятельного нравственного выбора, не имевшего родитель-
ской поддержки, но иногда стимулируемого учителями, с последующим при-
нятием их или отвержением.

Отсюда и расхождение ценностных приоритетов (здоровье, семья, без-
опасность) и реального поведения детей. Они не могут сориентироваться 
самостоятельно в выборе ценностей, не знают, как это сделать, не понимают 
смысл ценностей и не могут определить их значимость. Интуитивно ощу-
щая необходимость ценностного выбора, девочки ориентируются поначалу 
на значимость ценностей коллективизма: альтруизм, доброта, милосердие, 
счастье других, безвозмездная помощь нуждающемуся, терпимость, скром-
ность, патриотизма, красота природы и искусства. Но чем старше они ста-
новятся, тем скорее все эти ценности утрачивают значимость, уступая место 
индивидуалистическим ценностям с доминированием материальных благ, 
карьеры.

Отсутствие воспитания или его противоречивость (родители требуют 
от детей проявления тех способностей, которых сами не имели и не демон-
стрировали, их ожидания не соответствуют реальному поведению девочек) и 
духовно-нравственных ценностей приводит и к повышенной агрессивности, 
наглости, жестокости, эгоизму, аморальному поведению, нежеланию идти на 
компромисс, излишней уверенности – «я заслуживаю самого лучшего» – без 
прикладывания усилий, наивному полаганию – «всегда будет так, как я хочу», 
уверенности в безнаказанности и в «исключительной своей правоте».

Ценностная трансформация девочек младшего школьного возраста идет 
по схожему пути. Но ее отличает большая духовность и ЦО на просоциаль-
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ность, хотя и отмечается смещение ценностных предпочтений в сторону удо-
вольствий и материальных благ, противоречие декларируемых ценностей ре-
альному поведению. Данные изменения показывают, что идет естественный 
процесс осознания ценностных основ с постепенным личностным их приня-
тием. То, что дети к 4 классу начинают задумываться о смысле жизни, пыта-
ются выстраивать свое поведение согласно своим ценностным предпочтени-
ям, говорит об их потребности в духовно-нравственном ценностном развитии 
и готовности к нему. Основная проблема видится в нехватке родительского 
воспитания, направленного на развитие мировоззрения и ЦО детей, на удов-
летворение их духовных потребностей. Ведь безразличие к полноценному 
личностному развитию девочек приводит к их деградации в будущем. То же 
касается и дошкольников. Хотя их духовный ценностный базис оказывается 
положительнее, чем у старших девочек, он требует постоянного укрепления 
и целенаправленного воспитательного духовно-нравственного стимулирова-
ния, прежде всего в рамках семьи.

Основываясь на результатах исследований, можно выделить две тенден-
ции:

1. Благополучная адаптация матерей к резко изменившимся социально-
экономическим условиям способствует трансляции и идентификации духов-
но-нравственных ценностей девочек, с дальнейшим преобразованием их в 
устойчивую ценностную структуру девушек, обеспечивая сохранение и пере-
дачу необходимых для жизнедеятельности важных ценностей следующему 
поколению.

2. Дезадаптация матерей ведет к потере духовно-нравственных ЦО или 
подмене их противоположными, что отражается на мировоззрении и ценност-
ных установках современных девушек и девочек, и провоцирует: а) отказ от 
традиционного понимания семьи; б) ориентацию на материальные ценности, 
ранние половые отношения; в) пренебрежительное отношение к здоровью; 
г) незначимость любви к близким; д) безответственное отношение к своему 
личностному развитию и познанию; е) отвержение доброты, красоты мира, 
счастья других, творчества, традиций; ж) дефицит моральных чувств и эмпа-
тического отношения к людям; з) нарушения социальной и идеологической 
идентификации; и) гипервиртуальное общение и недоразвитие коммуника-
тивных навыков; к) отсутствие «положительных» кумиров. Характерны: ин-
дивидуализм, эгоцентризм, эгоизм, негативизм, ригидность мышления, эмо-
циональный инфантилизм, незрелость эмоционально-волевой и ценностной 
сфер девушек и девочек.

В целом, обнадеживает проявившееся стремление детей разобраться в 
том, что такое «ценности», почему они могут быть очень или менее важны-
ми, что побуждает людей выбирать те или иные ценности, что означает «ду-
ховный смысл жизни». Имея понятие об основных жизненных ценностях, 
девочки проявляют желание создать новый ценностный базис из включенных 
новых важных ценностей, необходимых для выживания, которые ранее, во 
времена СССР, не играли весомой роли. Поскольку нынешняя ситуация кон-
курентной борьбы за «свое место под солнцем» требует возрастания значи-
мости многих индивидуалистических ценностей наравне с традиционными 
коллективистскими.
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Резюме

В статье раскрывается проблема трансформации духовных ценностей девочек подрост-
ков, девочек младших школьниц и девочек дошкольного возраста. Приведены результаты теоре-
тического анализа проблемной области. Описываются результаты эмпирических исследований 
духовных ценностей девочек. Выявлены трансформации традиционных женских ценностей, 
противоречивость и неразвитость духовных ценностей девочек всех возрастов. Отмечается 
стремление девочек создать новый ценностный базис из новых важных ценностей.

Summary
The article reveals the problem of the transformation of spiritual–moral values of adolescent girls, 

junior schoolgirls and girls preschoolers. The results of the theoretical analysis of the problem area are 
provided. The results of empirical studies of spiritual values of girls are described. The transformations 
of traditional feminine values, contradictory and the underdevelopment of spiritual values girls of all 
ages revealed. Aspiration of girls generate new value basis of important new values for lives noted.

Өсиетте – насихат

Ұлттық рухтың негізі – ұлттық тіл.
          Мұстафа Шоқай

* * *
...халық тілінің байлығын игеру зор талғам, парасатты тілейтін 

жұмыс.
Ғабит Мүсірепов

* * *
Тілдің арқасында біреуді біреу танып, бір халық екінші көрші 

халықты біліседі.
Расул Ғамзатов

* * *
Тілді жеке бір адам жасай алмайды, оның түпкі иесі халық.

В.Г. Белинский

* * *
Тіл – халық тарихы. Тіл цивилизация мен мәдениеттің даму жолы.

А.И. Куприн

* * *
Халықтың тіліне қиянат жасау – оның жүрегін жаралау.

Г.Лаубе
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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

лтымыз бен ұлысымыздың рухани қажетіне қызмет етіп, сан ғасырлар 
бойы ұрпағының көңілі мен жүрегіне нәр берген даналықтың кәусар 

«ҮШТҰҒЫРЛЫ  ТІЛ»  ИДЕЯСЫНЫҢ 
ЖҮЗЕГЕ  АСУЫНЫҢ  МАҢЫЗЫ

Нұрлыбек  ДАУМОВ,
Атырау  облыстық дарынды балаларға арналған  
ұлттық гимназия директоры, 
педагогика ғылымының кандидаты, доцент

Ұ
бұлағындай  ана тілдің қадірі мен қасиетіне қанша терең бойласақ,  сонша 
маржанды терең мұхиттан тере береріміз сөзсіз.

Тіл – ұлттың  қазынасы. Тіл – анамыздың ақ сүтімен бойға сіңген нәрлі 
уыз. Тіл – көңілді кеңейтіп, кірбіңді жадыратып, жүрегіңді нәзік үнімен тер-
бетер баға жетпес байлық.

Тасқа қашап жазылған тарих та, ұрпақтан-ұрпаққа ауызша таралып жет-
кен көне мұра да, келер ғасырға аманаттаған мөлдір бұлақ ,  жазу өнері де  қай 
халықтың болсын өткенінің куәсі,  келешегінің мәні,  маңызы. 

Бүгінгі таңда біздерге,  ұстаздар қауымына жүктелер міндет те, талғап-
таныр ұстанымды таңдау да үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Себебі, біздің 
қолымызда келешекке үміт артқан, болашағымыздың кепілі  жас жеткіншектің 
тағдырына жауапкершілік міндеті тұр. Дархан үміті мен құшақ толы арманын 
келер ғасырға жалғаған әр шәкірттің болашағы тағы да біздің  қолымызда.  
Сол себепті әлем кеңістігіне жол бастаған білімнің көш бастауына ілесу үшін 
де,  әлемдік өркениетті елдер қатарына қосылу үшін де бір ғана тілді меңгеріп 
қана қою жеткіліксіз. 

ХХІ  ғасыр – білімділер  ғасырының  талабына  сай  зерделі,  ой-өрісі  
жоғары  азаматты  қалыптастыру мемлекетіміздің негізгі  стратегиясы  болып  
саналады.

Қазіргі  кезеңде  республикамызда  білім  берудің  жаңа  жүйесі  жаса-
лып, әлемдік білім  беру  кеңістігіне  дарынды  ұрпақтың  көш  керуенін тура  
бағыттап,  сара  жолды  мегзеуіне  жаңа  жол  ашылып, сапалы, үздіксіз  білім  
беру  талабы  айқындалуда. Бүгінгі  заман талабының  қажеттілігі: өзіндік  
ой-пікірі  бар, шығармашылық,  зерттеушілік  қабілеті  жоғары  оқушыларды  
қандай  жағдайда да  нақты  шешімдер  қабылдай  білуге,  өзіндік  көзқарасы  
мен пікірін  жеткізе  білуге,  өзінің  іс-әрекетін  бағалай  білуге  үйретуінде. 

Әлем тарихында танымал болған ұлы данышпандар тарихына 
үңілсек, олардың бәрі бірнеше тілді қатар меңгеріп, өркениетті елдердің 
дүниетанымы арқылы, түсінік-парасаты арқылы жаңа әлемге  еніп, дарын 
қабілеттерін шыңдаған. Ұлы ойшыл әл-Фарабиден бастап қазақ әдебиетінің 
жазба мәдениетін қалыптастырған  дана Абай,  Шоқан, Ыбырайлар да орыс 
мәдениетін тану арқылы халықты өнер-білімге бастағаны  тарихи ақиқат. 

Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 
ХІІ құрылтайында «Үштұғырлы тіл» туралы идеяны жария етті. Ал 2007 
жылғы 28 ақпандағы Жолдауында «Тілдердің үштұғырлығы» атты мәдени жо-
баны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды.  Нұрсұлтан Әбішұлы «Қазақстан 
бүкіләлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға 
тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі –  ұлтаралық қатынас 
тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі»  деген 
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сындарлы да салдарлы үндеу жолдады. Қандай қиын сәттерде де тыңнан жол 
тапқан Елбасымыздың салиқалы саясатына күдікпен қараған тұстарымыз да, 
тәуелсіз елдің қаз тұра бастаған шағында да көп кездесті.

Мемлекет басшысы 1 наурызда «100 нақты қадам» Ұлт жоспары ая-
сында білім мен ғылымды дамытудың 2016–2019 жылдарға арналған жаңа 
мемлекеттік бағдарламасын қабылдау туралы жарлыққа қол қойғанын айт-
ты. Аталған бағдарламаның негізгі мақсаты – Президент ұсынған “Мәңгілік 
ел” идеясын орындауға бастайтын, оған негіз қалайтын платформа жасау. 
Президенттің жолдауының нәтижесінде қалыптасқан бұл бағдарламаны 
балаларға мектеп кезінен жүзеге асырсақ, жоба қорытындысы жемісті болар 
еді. 

Бұл саясатты қолдау дегеніміз, біріншіден, өз тіліміздің бай екендігін 
көрсете отырып  өзге тілдерді еркін меңгере алатын ұлт ретінде дәлелдейміз. 
Екіншіден, шетелмен тығыз қарым-қатынас орната отырып экономикамыз-
ды жақсартамыз. Үшіншіден, «Жас болса да, бас бола алатын» мемлекет 
екендігімізді толығымен көрсетеміз. Қазақстан үшін үштұғырлы тіл – елдің 
бәсекеге қабілеттілікке ұмтылуда бірінші баспалдағы. Өйткені, бірнеше тілде 
еркін сөйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар өз елінде де, шетелдерде де 
бәсекеге қабілетті тұлғаға айналады.

“Үштұғырлы тіл” идеясының үшінші құрамдас бөлігі – ағылшын тілін 
үйрену. Жасыратыны жоқ, бүгінгі таңда ағылшын тілін меңгеру дегеніміз – 
ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың ағынына ілесу деген сөз. 

Қазақ  тілін,  орыс  тілін, ағылшын тілін білгізуге екі жол бар десек, 
біріншісі – оқу жоспарында көрсетілген вариативтік сағаттарды пайдала-
нып, жалпы орта мектептерде қазақ, орыс,  ағылшын тілін оқытуға апталық 
сағаттарды арттыруға болады. Екіншісі – қазіргі көш басындағы Назарбаев 
зияткерлік, «Дарын» желісіндегі мектептерді көбейтсе, қабілет-мүмкіндіктері 
бар балаларды жаңаша оқытуға болар еді деп есептейміз. Өйткені тиісті 
материалдық-техникалық оқу базасымен жабдықтандыру да, керекті лайықты 
кадрлармен қамтамасыз ету мүмкіндігі де жеткілікті. Мұның нәтижесінде 
мектеп бітіргенде оқушының бойында шетел тілі, ағылшын тілінің жалпы 
базалық негіздері қалыптасып үлгеретін болады. Ондай оқушының одан әрі де 
өз қалауы мен мүмкіндігіне қарай қажет болған жағдайларда ағылшын тілінің 
ғылыми-техникалық, жаратылыстану салаларын меңгеруі айтарлықтай тілдік 
қиындықтарға ұшырамайды. Бұл – мектепте қоғамдық ғылымдар негіздерін  
меңгеруге, соның ішінде мемлекеттік қазақ тіліне де нұқсан келтірмейтіні 
анық,  тұлғаның жан-жақты қалыптасу ұстанымы сақталынатыны сөзсіз.

Өз дамуында уақыт екпінін, әлемдік даму ырғағын сергек сезіп, жаңа жол-
дар іздестіруімен ерекшеленіп отырған бүгінгі білім беру көшінің игі баста-
масы үштұғырлы тіл мәселесі мемлекеттік саясатты дұрыс жүзеге асырудағы 
жаңашыл ізденістердің нәтижесі десек,  артық айтпағандық.  Әрине, үш тілді 
меңгеру керек-ақ, бірақ оны қандай әдіс-тәсілдермен және қандай жолмен 
білдіруіміз қажет, міне, осы алаңдатады. Қоғамдағы даму үйлесімі – келісім, 
жарасымнан десек, жаңа тәжірибені енгізу де осы заңдылыққа негізделмек.  

Елбасымыз биылғы жылдан бастап 73 мың мектеп мұғалімінің жаңа 
әдістемені үйрететін 80 маман Назарбаев зияткерлік мектептерінде дайын 
тұрғандығын айтқан болатын. Осы мақсатта жаңа әлемдегі озық тәжірибені 
кеңінен қолдану үшін 2017 жылдан бастап 2,5 мың мектеп кең жолақты ин-
тернет желісіне қосылады. Осының арқасында Қазақстанда ақпараттық тех-
нологиялар мен жаңа әдістемелер арқылы жұмыс істейтін білім беру жүйесі 
қалыптасады. Яғни, интернет желісі барлық мектептерге сапалы білімді 
әкелуге мүмкіндік туғызады. Осыдан кейін ғана кейбір жаратылыстану 
пәндерін тек ағылшын тілінде оқыту басталады.

Әр көтерілген мәселенің оң және теріс жағы болады, әр тұлғаның өзіндік 
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жеке пікірі болады, сол себепті негізсіз, дәлелсіз күдіктен арылып, бой көтеріп 
отырған мәселенің маңыздылығын айқындап, нақты зерделейтін уақыт жетті 
деп ойлауға болады.  

Бүгінгі таңда облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимна-
зияда үш тілді меңгеру талабына сәйкес гимназия мұғалімдері: дирек-
тор және орынбасарлары, химия, физика, биология, информатика пәндері 
мұғалімдері ағылшын тілін меңгеру үстінде. Бұл жағдайда ағылшын тілі пәні 
мұғалімдерінің жетекшілігімен арнаулы курстар ұйымдастырылуда. 

 Ахмет Байтұрсынов «Қазақ тілін дұрыс жұмсай білсек, ол қоғамдағы 
тілге жүктелетін қажеттілігіміз болса, өтеуге жарайтын бай тіл», – деп 
бекер айтпаса керек. Тіліміз өз еліміздегі және халықаралық дәрежедегі по-
зициясын нығайтқан кезде біздің сөздеріміз де өзге тілдерге енетіндігіне, 
тіліміздің әлемдік ақпарат кеңістігінен өз орнын иеленетіндігіне күмән 
келтірмеуге болады. Дәл бүгін  қазақ тілінің әлем тілдерінің ешқайсысынан 
да кем түспейтін, бірнеше ғасырлық даму тарихы бар, ұлттық әдеби тіл 
деңгейіне дейін дамып жетілген ұлы тіл екендігіне еш күмән жоқ. 

Қазақ тілі, орыс тілі және шетел тілдерін жетік меңгеру заманауи 
қоғамда адамның жеке және кәсіби іс-әрекетінің ажырамас бөлігіне айна-
лып отыр. Мұның барлығы практикалық және кәсіби түрде бірнеше тілдерді 
еркін игерген, осыған байланысты қоғамда әлеуметтік және кәсіби жағынан 
алдыңғы қатарда тұруға мүмкіндігі бар азаматтарға сұраныс тудыруда. Біз 
қоғамымызға көптілді білім беруді саналы, сауатты және дұрыс енгізу 
оқушылардың көпұлтты және көпмәдениетті ортаға бейімделуіне, басқа 
мәдениетке құрметпен қарауға септігін тигізіп, бәсекеге қабілетті, өмірде 
белсенді, оң көзқарастағы тұлға болып қалыптасуына септігін тигізеді деп 
есептейміз.  Әрбір тілді меңгерген сайын біз рухани дүниемізді байыта-
мыз. Сонымен қатар еліміздің болашағы – бүгінгі жастар үш тілді де қатар 
меңгеруі керек.  Халқымызда «тұғыр» деген  сөз бар, ол сөз діңгек, қазық 
деген мағынаны білдіреді. Біздің алтын діңгегіміз, тұғырымыз – қазақ тілі, ал  
жан-жағынан  өзге  тілдер  мемлекеттік  тілді  қолдап  уық  секілді   қадалады. 

Жақын болашақта қазақ тілін әлемге әйгілі етіп, орыс тілі арқылы 
ұлтаралық қатынасымыз өрби түсіп, ал ағылшын тілі арқылы жаһандық 
экономикаға  ойдағыдай кіріп қана қоймай, сол жаһандық экономикада 
Қазақстан   ойып   тұрып  орын  алатынына  гимназия  ұжымының  сенімі  
мол.

лбасы өзінің «Қазақстан – 2050» стратегиясында «Жаңа қазақстандық 
патриотизм біздің көпұлтты және көп конфессиялы қоғамымыз 

МҰҒАЛІМНІҢ  КӘСІБИ  БІЛІКТІЛІГІ – 
БІЛІМ  САПАСЫНЫҢ  НЕГІЗІ

Гүларша  НҰРМАҒАМБЕТОВА, 
«Шетпе» гимназиясының директоры

Е
табысының негізі» дей келе тәрбиелік пен тәртіптілікке, өте жоғары этика 
мен кәсібилікке ерекше тоқталады. Расында да, әрбір маман иесінің жоғары 
мәдениет пен кәсібилігі – ел дамуының қайнар көзі десек, артық айтқандық 
болмас. Соның ішінде біз қозғағалы отырған мұғалімнің кәсібилігі тәуелсіз 
еліміздің болашағы мен қауіпсіздігіне тікелей байланысты. Себебі,  ұлттың 
жоқтаушысы мұғалім, тек қана мұғалім (Ата-түрік) екені айдан анық. 
Сондықтан қазіргі жаһандану, ақпараттық технологиялардың қарқынды 
даму жолында педагогтердің кәсіби біліктілігі ауадай қажет. Кезінде 
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Шоқан Уәлиханов «Елдің елдігі – оның тәуелсіздігі мен білім жүйесінің 
мықтылығында» деген екен. Оның үстіне ел аузында «Егер адамды адасты-
рып, ұлттық идеологиядан жұрдай қылып, адами құндылықтардан азды-
рып, мемлекетті әлсірету үшін білім жүйесін қиратыңыз, бітті», – деп ай-
тылып жүрген пікір тағы бар. «Edtech-KZ» халықаралық білім орталығының 
бас директоры Ғ.Бектайұлының сөзіне сүйенсек,тәуелсіз сарапшылардың 
дерегі бойынша, мектеп оқушыларының 78 пайызы «мектепте алған 
білімінің өмірде қажетсіз екенін» айтса, 85 пайызы «үлгі тұтып сенім ар-
татын бірде бір ұстаз жоқ», –  деп жауап қайырған екен. Бұл, әрине, ойлан-
дыратын жағдай.   

Мұғалімнің кәсіби біліктілігін арттыру бағытында Елбасы тапсыр-
масымен мемлекет тарапынан біршама жұмыстар жасалуда. Соның бірі – 
2011 жылдан бастап «Назарбаев зияткерлік мектептері», Дербес білім беру 
ұйымы Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетімен 
бірлесіп, әлемдік ең үздік білім беру бағдарламалары негізінде оқытатын пе-
дагог қызметкерлердің біліктілін арттыру курстарының ұйымдастырылуы.  
Мұндағы міндет – мұғалімнің әлемдік оқытудағы жаңа идеяларды меңгеріп, 
үнемі өзін-өзі жетілдіруге, білім беру үрдісінің көшбасшысы болуға ынтасын 
арттыру болып табылады. Яғни, мұғалім өзінің жан-жақты кәсіби дамуына 
жол ашады. Ең бастысы, әлемдегі үздік практиканы меңгерген бұл мұғалімдер 
орта мектеп жүйесіне жаңаша леп әкеледі. Білім беру қызметінің сапасын 
жаңа деңгейге жеткізуге тырысады. Өйткені, мұғалімдер ғана әлемдегі барлық 
адамдардың ішінен үзіліссіз оқудың бағасын түсінеді. Өзінің іс-әрекеттері 
басқаларға үлгі болатындығын біледі, шын мәнісінде балаларға жаны аши-
ды. Және мұғалім болу ақшадан, мәртебеден, танымалдылықтан артық 
екенін ұғынады (С.Бич. 2012 жыл). Аталған деңгейлік бағдарлама (бірінші) 
әлемнің қарқынды өзгерісін негізге ала отырып мектептегі мұғалімдерге 
«ХХІ ғасырда оқушыларды қалай дайындауы керек?» деген мәселені ше-
шуге бағытталады. «Мұғалімдер жұмыстарына жеткілікті уақыт бөле 
білулері керек, оқушының білімі мен дағдыларын дамытуда ғана емес, жал-
пы алғанда оның оқуын барынша даралау және баланың бойында метасана-
ны – қалай оқу керектігін үйретуді қалыптастыруға мән бере отырып, оны 
тұлға ретінде дамытуда икемділік танытулары тиіс» (Schleicher, 2012), – 
деп көрсетеді. Қазіргі дәстүрлі білім берудегі жаттанды әдістің оқушының 
өмірінде тиімсіз екендігін дәлелдейді. 

Мектеп  жұмысы  мен  оқушы  жетістіктерін  өрістетудегі  негізгі  
тұлға – мұғалім (Strong Word, & Grant,  2011) екендігін  айта  келе,   адам-
гершілік мақсатты  көздейтін мұғалімдер өздерінің әріптестері мен  айнала-
сындағыларға  әсер  ету  үшін көшбасшылық  қасиеттерді  меңгереді.  Олардың 
көңілінде талапқа сай оқыту тұрады (Frost, 2011), – деп мектепте мұғалімнің 
көшбасшылығын дамытуға бағыттайды. Сонымен қатар бағдарламаның ба-
сынан аяғына дейін  мұғалім әділ және шыншыл болу керек екендігін үнемі 
қайталап отырады. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге  қол 
жеткізген анағұрлым танымал оқыту әдістемелері арасында сындарлы оқыту 
теориясына кеңінен тоқталады. Сындарлы оқытудың мақсаты: оқушының 
пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жер-
де, кез келген жаағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз етеді деп 
түсіндіреді. Ал мұғалімнің сыни ойлануы оқыту мен оқу тәжірибесіндегі 
проблемаларды анықтауға, оны шешудің тиімді жолдарын табуға, тәжірибеде 
болып жатқан өзгерістер жайлы орынды дәлелдемелерді жинап, жіктеуге 
және сенімді қорытындылар жасауға негізделетіндігін айқындайды. Бірінші 
деңгейлі бағдарламасын игерген мұғалімнің негізгі міндеті – оқыту мен 
оқу тәжірибесіне жаңа тәсілдерді енгізу мақсатында өз мектептерін дамы-
ту бағдарламасын әзірлеу болып табылады. Рас, мектептерде мұғалімдерге 
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басқаруға, шешім қабылдауға жеткілікті билік пен өкілеттілік берілмейді, 
алайда, деңгей бағдарламасында көрсетілгендей, мұғалім өзінің кәсіби 
және моралдық беделіне сүйене отырып оқыту мен оқу тәжірибесіне өзгеріс 
енгізуге көп ықпал ететіндігі анық. Және мұғалімнің кәсібилігі тек оқыту 
мен оқуда ғана емес, сонымен қатар өз әріптестерінің біліктілігін арттыруға 
көмегі тиеді. Бұл, әрине, мектептің жан-жақты дамуына, білім сапасының 
өсуіне алып келеді.

Маңғыстау облысы
Маңғыстау ауданы.

ұл  коучингтің мақсаты – мұғалімдердің іс орынын айқындау, белсен-
ділікке ынталандыру, топтық   жұмыста өз тәжірибелерімен  бөлісу, 

ҰСТАЗ  ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ  БІРЛЕСКЕН 
ТОПТЫҚ  ЖҰМЫСТЫҢ  ТИІМДІЛІГІ 

Гүлсім  ТІЛЕУМҰХАНОВА, 
“Еркінқала” орта мектебінің  бірінші  (ілгері) 
деңгей  бойынша сертификатталған 
география  пәні  мұғалімі  

Б
маңызды ақпарат алу.

Мұғалімдердің коучинг барысындағы  мүмкіндіктері мынадай:
– ортада ынтымақтастық  әрекеттестікті орнату;
– өз идеяларын зерделеп, өзара әрекеттестікті орнату;
– мұғалімдердің белсене қатысуына көмектесу.
Оқытудың нәтижесі: 
– сабақ  соңында  әр  мұғалім  топтық жұмыстың маңызын түсініп,     

топтық жұмыста оңтайлы жаңа әдістерді өз тәжірибесінде пайдалануға 
ұмтылады;

– ортада жайлы әрекеттестік орнатады, әңгімелесу үшін мүмкіндіктер 
жасайды;

– өз идеяларын зерделеп, өзара әрекеттестікті орнатады;
– мұғалімдер белсене қатысады.
Күтілетін нәтиже мына төмендегідей болады.
1. Білу. Оқыту мен оқуда бірлескен топтық жұмысты ұйымдастыруда  

жаңа  әдістер туралы білімдерін толықтырады.
2. Қолдану, түсіну және талдау: өз тәжірибесінде мұғалім топтық жұмыста 

жаңа әдістерді  тиімді пайдалана білуге дағдыланады, оқытудың тиімді әдіс - 
тәсілдерін тиімді пайдалана алатынын көрсете алады, топта бірлесе отырып 
жұмыс істей отырып өзгенің ойын құрметтей білуге үйренеді.

3. Бағалау: өзін-өзі, өзгені бағалауды үйренеді.
Әдіс-тәсілдер: сұрақ-жауап, ынтымақтастық және топтағы бірлескен 

жұмыс, ақпараттық-коммуникативтік технология, сыни ойлау, бағалау.
Ресурстар. Ғаламтордан  қосымша материалдар.
Қолданылатын  құралдар. А3, А4 парағы, ақпараттық-коммуникативтік 

технология, маркер, түрлі-түсті  стикерлер.
Коучинг  барысында  коуч  әрекеті.                               
1. Жағымды психологиялық ахуал туғызу. Мұғалімдерге қағаз таратыла-

ды, олар есімдерін және өздерінің айналысатын сүйікті  ісін сурет арқылы 
бейнелейді. 

Шарты. Мұғалімдер шеңбер ішінде  бір-біріне қарап, қасындағы адам-
дармен танысып, сүйікті ісі туралы айтады (5 минут).

Мұғалім  әрекеті. Есімдерін жазып, сурет салады. Әріптестерімен таны-
сып, сүйікті ісі   туралы айтады.   
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2. Топ құру. Түрлі-түсті стикерлердегі  мектеп, ұстаз, оқушы, ата-ана де-
ген сөздерді  суырып алу арқылы топқа бөліну (2 минут).

Мұғалім  әрекеті. Түрлі-түсті стикерлер арқылы топтарға  бөлініп отыра-
ды  (2 минут).

3. Ой қозғау. Топтық  жұмыс   ережелерін  жазу  (3 минут).
Мұғалім  әрекеті. Топтар  ереже  құрастырады.
Коуч. Қалай ойлайсыздар, бүгінгі коучингіміздің тақырыбы қандай? 
Осы кезде тақырыпты  хабарлаймын.
Бірлескен топтық  жұмыс 
Коуч әрекеті.
Топтарға  ватман  таратылады.  Постерге   әзірленуге  –  10  минут,  қор-

ғауға – 15 минут беріледі.
SWOT-талдау  не үшін қажет?
Идеяның  келешектігін  талдау –  SWOT-талдау, жоспарлау  аспабы, ішкі  

және сыртқы  «артықшылықтар» мен  «кемшіліктерді»  сипаттау. 
SWOT ұғымын алғаш рет 1963 жылы  Гарвардта бизнес саясаты бойын-

ша өткен конференцияда профессор  Кеннет Эндрюспен енгізген.
1965 жылы Гарвард университетінің профессорлары – Леранед, Кристен-

се, Эндрюс, Гут  SWOT-моделі  бойынша мекеменің қызметін талдау техно-
логиясын  ұсынды.

Топтық жұмыс туралы  бейнекөрініс көрсетіледі.
Мұғалім әрекеті.
Талқылау – мұғалімдер өз идеяларын зерделейді, өзара әрекеттестікті 

жақсартуға, топтық жұмыстың қарқынды өтуіне ықпал етеді, белсенді түрде 
қатысады.  Олар жаңа әдістерді қолдануда топтық  жұмыстың  тиімділігі ту-
ралы ой бөліседі.

Топтық  жұмысқа SWOT-талдау:       
– S – Strenths – күшті жақтары; 
– W – Weaknesses – әлсіз жақтары;
– O – Opportunities– мүмкіндіктері;
– T – Threats – қауіптері.
 Кері байланыс орнату. (Екі  жұлдыз,  бір тілек, 5 минут.)
Мұғалімдер  талдау арқылы  коучинг (семинар) барысындағы  алған 

әсерлерін зерделей отырып шынайы түрде жауап береді.
Коуч. Бүгінгі сабаққа, семинарға  рефлекcия жазуды  ұсынамын  (5 ми-

нут).
Мұғалімдер рефлексия  жазады.
«Ұстаз  тәжірибесіндегі бірлескен топтық жұмыстың тиімділігі» коу-

чингіне 20 мұғалім қатысты. Коучингтің басты мақсаты – мұғалімдердің 
іс орынын айқындау, белсенділікке ынталандыру, топтық жұмыста өз 
тәжірибелерімен  бөлісу, маңызды ақпарат алу болды. Коучинг сабағының 
ұйымдастыру, яғни сергіту бөлімінде, ең алдымен, жағымды психологиялық 
ахуал тудыруда мұғалімдерге қағаз тараттым, шарты бойынша мұғалімдер 
шеңбер ішінде  бір-біріне қарап, олар есімдерін және өздерінің айналы-
сатын сүйікті ісін сурет арқылы бейнелеу болды,  олар қасындағы адам-
дармен танысып, сүйікті ісі туралы айтты (5 минут). Топ құруға қатысушы 
мұғалімдерге нұсқау бердім, түрлі-түсті қағаздарға жазылған төрт –  мектеп, 
ұстаз, оқушы, ата-ана деген топтарды және соған қатысты өлең жолдарын 
табу деп  бөлінді (2 минут). Ой қозғауда төрт топтан бір-бір мұғалімнен 
шығып, топтық жұмыстың алтын ережесін жазып шықты (ынтымақтастық 
әрекет, топтағылардың пікіріне құлақ асу, бірлесіп жұмыс істеу, тыныштықты 
сақтау, идея туғызу, уақытты тиімді пайдалану (3 минут).

Бірлескен топтық жұмыс барысында SWOT-талдау  не үшін қажет? деген 
сұрақты қойып, мұғалімдерге осы әдісті және шығу тарихымен таныстыр-
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дым.  Идеяның келешектігін талдау – SWOT- талдау, жоспарлау аспабы, ішкі 
және  сыртқы «артықшылықтар»   мен «кемшіліктерді» сипаттау.  SWOT 
ұғымын алғаш рет 1963 жылы  Гарвардта  өткен бизнес саясаты бойынша 
өткен конференцияда профессор  Кеннет Эндрюспен енгізген. 1965 жылы 
Гарвард университетінің профессорлары – Леранед, Кристенсе, Эндрюс, Гут  
SWOT-моделі  бойынша мекеменің қызметін талдау технологиясын  ұсынды.

Топтық жұмыс туралы бейнекөрініс көрсетіп, бірлескен топтық жұмысқа 
ой тастадым. Содан кейін  топтық жұмысқа  SWOT- талдау жасауды ұсындым:

– S – Strenths – күшті жақтары; 
– W – Weaknesses – әлсіз жақтары;
– O – Opportunities– мүмкіндіктері;
– T – Threats – қауіптері. 
Әріптес  ұстаздар белгіленген уақытта (25 минут)  топтық жұмыстың 

төрт түрлі жақтарын өз тәжірибелерінде қалай қызықты да  тиімді  қолданып 
жүргендері жөнінен өз пікірлерімен бөлісіп, постерлерін қорғап, дәлелдеп 
шықты. Мұғалімдер өз ойларын талқыға салды, бұл әдісті өз сабақтарында 
үнемі қолдануға тырысатындықтарын білдірді. Өзара әрекеттестікті 
жақсартуға, топтық жұмыстың қарқынды өтуіне ықпал етті, коучингке 
белсенді түрде қатысты. Барлық топ та бұл әдістің оқушылар білімінің сапа-
лы болуына тиімді және қиындық тудыратын кейбір жақтарының бар екенін, 
өз сабақтарында қолдануға әзір екендіктерін айтып берді.

Мұғалімдер топпен жұмыс жасау әдісіне ерекше ынта танытты. 
Сабақтарына пайдалануға ықыластарын білдірді. Топ мүшелері коучингтен  
алған әсерлерін екі жұлдыз, бір тілек  арқылы  айтып,  әр мұғалім өз рефлек-
сиясын стикерге  жазды.

Атырау қаласы.

Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интерна-
тында «Жаратылыстану-математика пәндерінің апталығы» өткізілді. 

«БІЛІМДІ ҰРПАҚ – ЕРТЕҢГІ БОЛАШАҚ»
ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-
МАТЕМАТИКА ПӘНДЕРІ АПТАЛЫҒЫНЫҢ
ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Алмагүл   ИМАНҚҰЛОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы
дарынды балаларға арналған мектеп-
интернатының биология пәні  мұғалімі

Ы.
Апталық «Білімді ұрпақ – ертеңгі болашақ» деп аталды. 

Апталықтың мақсаты – Кембридж бағдарламасы бойынша сабақ жос-
парларын құрастырып, сабақта 7 модульді тиімді пайдалана отырып 
оқушылардың жаратылыстану-математика бағытындағы  пәндерге  де-
ген  қызығушылығын арттыру, ізденістерін, танымын қалыптастырып, өз 
бетінше шығармашылық жұмыстарын ұйымдастыру қабілеттерін, ғылыми 
құзыреттілігін дамыту болса, одан мынадай  нәтиже күтіледі. Оқушылардың  
жаратылыстану-математика бағытындағы  пәндерге  деген  қызығушылығы, 
белсенділігі артады, өз бетінше шығармашылық жұмыстарын ұйымдастыру 
қабілеттілігі, ғылыми құзыреттілігі дами түседі. 

Апталық  жоспарымен  мектеп-интернат директоры танысып бекітіп алған 
соң апталықтың ашылу салтанаты өтіп,  оқушыларға апталықтың тақырыбы 
мен мақсаты, апталықта болатын іс-шара таныстырылды. Апталыққа 
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қатысатын сыныптар, оған жауапты пән мұғалімдер де айтылды. Мектептің 
бірінші қабатында апталыққа арналған газеттер сайысы жарияланды.

Апталықтың бірінші күні бірінші сабағын жас маман, география пәнінің 
мұғалімі А.Жақсылық 6-сыныпта «Жел, негізгі түрлері және себептері» 
тақырыбында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайда-
лана отырып ұйымдастырды. А.Қасыбаева 10-сыныпта «Сандық нүктелер. 
Функцияның экстремумдарын қайталау» тақырыбында өткізген сабағында 
деңгейлік тапсырмаларды тиімді қолданды. Осы күні  мақала жолдарының 
авторы 7-сыныпта «Жыландар, сарыбас жылан, сұр жылан. Жыландар мен 
кесірткелердің ұқсастығы   және айырмашылығы» тақырыбындағы сабақта 
маршруттық парақ қолданылып, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету модулінің «Екі 
жақты күнделік», «Айнымалы бекеттер» және тақырыпты бекіту мақсатында 
қолданған «Инсерт» стратегияларын қолдануы сабақтың қызықты өтуіне 
септігін тигізді. Г.Есмағамбетова «Ондық бөлшекті натурал санға  көбейту» 
тақырыбына есептер шығару» сабағында 5-сынып оқушыларының пәнге 
деген қызығушылығын арттыру мақсатында құрастырған әртүрлі тапсыр-
маларды бере отырып сыныптағы барлық оқушыларды сабаққа белсенді 
қатысуын қамтамасыз етті. Информатика пәні мұғалімі Ш.Манасбаев 8-сы-
ныпта «Құжатты баспадан шығару. Баспа параметрлері» тақырыбында 
жаңа тақырып түсіндірді, теориялық бөлімнен кейін тақырыпты бекіту 
мақсатында оқушылар компьютерде практикалық тапсырмаларды орын-
дады, одан кейін «Activ voite» батырмаларын пайдалана отырып берілген 
тақырып бойынша тест тапсырмаларын шешті. М.Зейнуллина 9-сыныпта 
география пәнінен «Шығыс Қазақстанның экономикалық-географиялық  
жағдайы» тақырыбында сабақ өткізу барысында оқушыларды кәмпиттермен 
топқа бөлді, үй тапсырмасын «иә», «жоқ» стратегиясы арқылы тексерді, 
ал тақырыпқа қызығушылықты ояту үшін М.Мақатаевтың өлеңі оқылды. 
Тақырыпты бекіту мақсатында «Ой-толғаныс» – оқушыларға шығармашылық 
тапсырмалар берілді. Математика пәнінің мұғалімі Р.Жандәулетова 6-сынып-
та «Координаталық  жазықтық. Тікбұрышты координаталар жүйесі» атты 
жаңа тақырыпты түсіндіру үшін ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды тиімді пайдаланды, оқушылар компьютерде Word бағдарламасында 
координаталар жүйесін құруды үйренді. К.Жұмағұлова химия пәнінен 
машықтанушысы Мәди Раушанмен берлесе отырып 8-сынып оқушыларымен 
«Д.И. Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесі» тара-
уына қорытынды сабақ өткізді. Сабақ Блум таксономиясы негізінде жоспар-
ланып, сабақта ағылшын тілінде химиялық терминдер тиімді қолданылды, со-
нымен қатар PISA оқушылардың білім жетістіктерін бағалайтын халықаралық 
зерттеу бағдарламасы негізінде шығармашылық тапсырмалар берілді.

Физика пәнінен М.Көптілеу 7-сыныпта «Денелердің жүзу шартта-
ры. Ареометрлер» атты жаңа тақырыпты түсіндіру үшін ағылшын тілінде 
физикалық терминдер қолданды. Тақырыпты бекіту кезінде оқушылар 
физикалық тәжірибелер орындады. Р.Нұржанова 8-сыныпта «Астың асқазанда 
қорытылуы» тақырыбын түсіндіру кезінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологияны тиімді пайдаланып, оқушылар сабақты бекіту кезінде 
«Биологиялық диктант» орындады және өздері тапсырмалар құрастырды.

Сыныптан тыс сабақтарға тоқталатын болсақ, география пәнінің 
мұғалімдері 5-сыныпта  «Географиялық алаң» және 7-сынып оқушылары ара-
сында «География әлемі»  интеллектуалдық ойынын өткізді. Химия пәнінен 
8–11 сынып оқушыларына арнап «Қызықты химия» көрнекілік химиялық 
тәжірибелер көрсетілді. Физика пәнінен 7-сынып оқушыларына «Физикалық 
кафе» интеллектуалдық ойынына қатысу ұнады. Ал математика пәнінен 
Қ.Хасенова ұйымдастырған «Математикалық шайқас» интеллектуалдық  
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сайысы және А. Еришова жоспарлаған «Жас математик» интеллектуалдық 
ойы ны оқушылардың логикалық және сыни тұрғыдан ойлануын талап етті.

Жалпы апталық жоспарға және қойылған мақсатқа сәйкес өткізілді, әр 
өткізілген іс-шараға мектеп әкімшілігі, әдістемелік бірлестік жетекшісі және 
пән мұғалімдері қатысты. Нәтижесінде сабақтарға талдау жасалды. Апталық 
қорытындысы бойынша оқушылардың жаратылыстану-математика пәндеріне 
деген қызығушылықтары және белсенділіктерін арттыру мақсатында әрі 
қарай осындай іс-шараларды жиірек өткізу ұсынылды.

Қостанай қаласы.

ировой   кризис   является   переходным   периодом   человечества  в   
золотое   тысячелетие,   поэтому  этот   период  судбоносных   испыта-

ЕНТ  И   РЕФОРМА   
ОБРАЗОВАНИЯ

Мухит  АУЕЛБАЙ, 
президент ОФ «Сильный  Казахстан»

М
ний   может  преодолеть   лишь   разумная   нация,   способная   осуществлять   
позитивно-правильный   выбор   в  социально-экономической,  культурной  и  
политической   жизни  страны  – это  путь   казахстанской    мечты  – мира  и  
согласия – «мәңгілік  ел»,  по которому  ведёт  независимую  страну  первый  
президент  РК –  елбасы  Н.А. Назарбаев,  руководствуясь  традиционными   
ценностями   и  мудростью   казахского   народа,  история  и  культура  кото-
рого   уходит  в  глубокую  древность  шумер (кеңгір),  гуннов (күн) и саков 
(сақ).  

Руководствуясь  этим  же  принципом,  заложенным  главой  государства,  
правильного   выбора  во  всех  сферах   жизнедеятельности  человека  и  
общества,  который   сейчас  с  уверенностью   можно   назвать:  «Назарбаев 
мышлением – золотого тысячелетия,   основанного    на    толерантности»,   в   
Казахстане   разработана   уникальная  методология,  не  имеющая  аналогов  
в  мировой  науке,  программа  формирования   качественного  человеческого  
капитала и  интеллектуальной   нации  «Ақбастау» ( результат 20-летней на-
учно-исследовательской работы). 

Программа «Ақбастау»  впервые   раскрывает  нерешённые  в мировой    
науке,  механизм   и  понятийно-категориальный  аппарат «пирамидальной  
структуры  голограммы  сознания  и  психо-эмоциональной  структуры  души  
человека».  Даются  чёткие ответы  на  вопросы: в  чем  смысл  жизни?,   кто  
такой  человек ? и определения понятиям:  что  такое национальная  идея;  
дух,  душа;  счастье;  воспитание;  патриотизм;   интеллектуальная  нация,... 
и т.др,  не  поняв  смысл  которых   невозможно  решить  проблемы  мирового  
кризиса,  войны  и  мира  на  земле.   

Концептуальные   основы   программы  «Ақбастау»,  основанные  на 
принципах:  чистоты   помыслов,   намерений,   слов,  дел,   отношений  между 
людьми  и  к  среде  обитания,  способствуют  формированию   умений и 
навыков  осуществлять   позитивно-правильный   выбор   в  повседневной  
жизни  (каждым  из  нас,  начиная  с  семьи, школы,  всех сферах обществен-
ной жизни), являясь так же реальным  ключём   решения  злободневных  про-
блем  духовно-нравственной деградации в обществе (суицид,  преступность, 
наркомания,  коррупция,… и т.д). Которые необходимо  включить в правила  
школьников, этические нормы  студентов  и  государственных  служащих  РК, 
в  рамках  реализации  программы  модернизации  нации.     
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Решением  министерства  образования  и  науки  РК и гороно,  при   под-
держке   центрального   аппарата   партии «Нұр Отан», были  определены   
базовые  экспериментальные   школы  в г.Алматы №145 им аль-Фараби и 
№40. Учащиеся  этих  школ  показали   уникальные  результаты  высокой  
успеваемости  и  примерного   поведения  (когда мировоззренческие цен-
ности и убеждения – определяют поведение людей,  изменяя   общественные  
отношений и системы в целом).  К  примеру,  учащиеся  старших  классов   
имевшие   удовлетворительные  оценки  до  внедрения  программы,  сейчас  
получают  в  среднем  до  20-пятёрок  в  неделю.    Учителя,  школьники и их 
родители  научились  основам   мудрости,  умению  видеть  не просто глазами, 
а разумом, школа  стала   высокодуховной  –  образовательной  средой.

Программе «Ақбастау»  дана  высокая  экспертная  оценка  ведущими 
учёными республики, как  реального механизма  реализации   национальной   
идеи «Мәңгілік  ел» – нового  формата  мышления  золотого  тысячелетия,   
казахстанской   модели  выхода  из  мирового  кризиса  и  модернизации  на-
ции.  

Зам.  премьер-министра  Д.Назарбаева   на  заседании коллегии  мини-
стерства  образования  и  науки  РК, раскрыв истинную ситуацию в образова-
нии,  подняла самый  острый  и  ключевой  вопрос, волнующий  всех  казах-
станцев,  об  едином   национальном   тестировании  отметив,  что: «ЕНТ не 
должен быть сравним с походом на войну,...и  не закрывало дорогу  талант-
ливому  молодому  человеку  поступать  в  институт  или  вуз».             

ЕНТ  должен  был  стать –  инструментом   контроля   качества  итоговой  
оценки  знаний  за 11 лет,  но он стал  системой  зубрёжки (выучил-забыл),  
тормозом   развития   главного  ресурса – интеллекта  нации,  ведя страну в 
тупик, способствуя  «утечке  мозгов»,  постоянного  стресса и суицидального  
состояния   школьников,  являясь  причиной  многих  болезней и разрушенных 
судеб,  отражаясь  на  плохом  качестве  знаний  школьников,  участившимися  
переводами  детей  из  школ  в  школы  ( как показывает статистика до 30 - ти и 
более переводов за 11- лет ),   бизнесом  для  некоторых   недоброссовестных  
учителей   вне  стен  школы,  за  определённую  плату-репетиторство. 

Для  соответствия  самым   высоким   международным  стандартам  в  
образовании  и  подготовки  высококвалифицированных  кадров  в  любой   
отрасли –  школа  и  учитель   должны   работать   на конечный    результат,  
то  есть  шкала  уровня   заработной    платы  учителя  и  руководства  школы  
должны  напрямую зависеть от  уровня качества  знаний  учащихся.  
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«Реформу    образования»   необходимо   реализовать   по   формуле: 
«качественные   педагогические   кадры  (государственно  – частное   пар-
тнёрство) – качественная конкурентоспособная  методология   и   методика   
преподования  –  качественные   знания   учащихся  + безбарьерная   оценка  
итоговых    знаний,   независимо   от   вида   контроля  –  качественный   ре-
зультат   итоговых   знаний – это  единственно   правильное   решение про-
блемы  ЕНТ. 

Главный  акцент  должен   быть   сделан   на   казахстанском содержа-
нии    образования (которой  является  программа  «Ақбастау», исходящая  из  
научного подхода  к  исконным  традициям  казахского народа, особенно  в 
условиях  перехода к трёхязычию,  куда может ещё добавиться и китайский, 
чтобы не раствориться в других ценностях),  для  чего  необходимо:  

1.  Главным  критерием   оценки   в  присвоении  категории  учителя,  как   
конечного   результата   его  деятельности,  должен быть   качество   знаний   
его  учеников  по   предмету (а не реферат), отражаясь на заработной плате 
учителей и профессиональном росте руководителей  школ и системы  обра-
зования. 

2. Все  сложные  задания  и  новый  материал  должны  строго  выпол-
няться  в  школе,  а  на дом  задаваться  только  для  закрепления,  так как из-
за  перегруженности  домашними  заданиями,  у  многих детей  ослабленный  
иммунитет и болезни,  не  успевают  отдыхать.   

3. Для  поступления на педагогические  специальности  необходимо,  для  
абитуриентов  ввести  обязательное  тестирование   и собеседование, для 
определения   соответствия   призванию   учителя.

4. С целью повышения качества знаний учащихся,  категорически запре-
тить  отчисление  без  веских  причин  из  школ  детей за 2-ки и 3-ки (не-
зависимо  от  профиля  лицей  или  гимназия,  физмат.и т.др.) так-как это   
положение  даёт  возможность  учителю  и  школе полностью  снять с себя 
ответственность  за  качество  знаний и свои упущения,  отрицательно  отра-
жаясь  на  итоговых  знаниях.

5. Не ограничивать выпускников  школ  выбором   определённого  пред-
мета,  по которому он сдает ЕНТ,  что  даст возможность  для  свободного – 
безбарьерного  перехода  из  вуза  в  вуз  и  возможность  найти  свое  истинное  
призвание.

6. В  связи  с  тем,  что  развитие   интеллекта   связано  в  первую  очередь  
с  качеством   зрительного,   слухового   и   тактильного  восприятия  инфор-
мации,  необходимо особое  внимание уделить (исходя из опыта японской 
школы),  более углубленному  обучению  основам  рисования (программам 
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развивающим зрительную  память, умению не только рисовать, а различать 
большую политру цветов), музыки (программ направленных на  развитие  
музыкального  слуха,  постановки  голоса  и  пения, различая широкую гамму 
звуков), особе внимание  уделив  развитию  спортивных  секций (программ  
развивающих  суставы,  дыхательным  упражнениям,  с элементами ушу и 
др.), привлекая профессиональных  художников,  музыкантов  и спортсменов,  
когда  школа  должна   стать  высокодуховным,  образовательно-культурным  
центром,  где  дети  смогут получить  дополнительные  навыки профессио-
нального рисования,  пения, игре на определённом музыкальном инстру-
менте, формируя  высокодуховную,  интеллектуально  развитую  личность,                             
фундамент   сильного    Казахстана.    

Президиум  национальной  академии  наук  РК,  c участием  ректоров  ву-
зов, под председательством  президента  НАН РК М.Журинова,  рассмотрев, 
заслушав и единогласно  поддержав  программу  «Акбастау», выступление  
автора  М.Ауелбай,  на  тему:  «Мәңгілік  ел – новый  формат  мышления  
золотого  тысячелетия,  основанный  на  толерантности», вышли с предло-
жением  в  правительство РК, о проведении  международной  научно-прак-
тической  конференции  «безъядерный  мир –  предназначение  человека  на  
земле».  Так как,  не  ответив  на  ключевые  вопросы  тысячелетия  связанные 
с  предназначением  человека  на земле, над  которыми  работают  многие  
научные  лаборатории  мира,  невозможно решить  проблемы  мирового  кри-
зиса  и  воин  на  земле.  По  итогам  заседания  президиума  НАН РК,  уче-
ными  академиками  и ректорами  вузов,  в  поддержку  мирных  инициатив  
первого  Президента  Казахстана – Елбасы  Н.А. Назарбаева  на  70-cессии  
Ассамблеи  ООН,  в  условиях  противостояния   добра  и  зла,  мира и  войны,  
была  проведена    акция  «сильный Казахстан –  одно  доброе  дело – в день 
+… (1+1+…)». В  условиях все возрастающего  роста  ядерного  арсенала,  
природных катоклизмов, неизлечимых болезней,  жёсткого  противостояния  
добра  и  зла,  войны  и  мира  на земле, угрозы 3-мировой войны.

Программу  формирования  качественного человеческого капитала  и  ин-
теллектуальной  нации «Ақбастау», необходимо реализовать  в  рамках реа-
лизации  89-шага «плана  нации» (внедрение  ценностей «мәңгілік  ел»  в  
действующие  учебные  программы школьного  образования), так же в систе-
ме средне специального и высшего образования,   повышения   квалификации   
отраслевых   министерств  и  ведомств  РК.

Считаю необходимым, для скорейшего выхода  из  мирового  кризиса,  
правительству  Республики  Казахстан, в рамках реализации 4-го направле-
ния  «плана  нации» – «идентичности и единства», рассмотреть  возможность  
разработки   и  реализации  казахстанской   модели  безбарьерного, соци-
ально-ориентированного «разумного   общества»,  как  следующий этап  то-
лерантного  мышления,  перехода  к  шестой  общественно-экономической  
формации  золотого  тысячелетия  человечества,  основанной  на  умении  
принимать  позитивно - правильные  решения,  каждым  членом общества  
на своем  месте,  в повседневной  жизнедеятельности  (общественном, ра-
бочем, семье, школе, вузе, отдыхе,… и т.д.),  руководствуясь  пониманием  
смысла  жизни  и созидательного  предназначения   человека  на  земле, при-
держиваясь  принципа: «сильный Казахстан – одно доброе дело - в день +…
(1+1+…) – Қуатты   Қазақстан – бір  күнде  бір жақсылық  жасайық +… - one 
good  thing  –  per day +…(1+1+…)»,  усиливая  позитивные  энергии  добра,  в  
интересах  личного  и  общественного   благополучия,  принимая  участие  в  
формировании  благоприятной  системы и среды  общественных  отношений,  
продолжая  традиции  мудрости,  высоких  морально-нравственных  ценно-
стей,  исконных  устоев  идентичности  и единства, страны  великой  степи,  
казахстанской  мечты – «Мәңгілік  ел».
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3. “Қазақстан мектебі” №8, 2016.

45 минут

айыс-сабақта көзделетін мақсат 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 әртүрлі 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 оқушыларымызды 
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 болсаңыздар,  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 рақмет! Көптеген мәліметтер алдық. Олимпиа-
да жүлдегерлерін білдік. Сіздерге де осындай жетістіктерге жетіп, биіктен 
көрінулеріңізге тілектеспіз.

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

1-жүргізуші. Енді білім сайысының әділ бағасын берер қазылар 
алқасымен таныс болыңыздар.   

2-жүргізуші әділқазылар 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 минут, ал қорғау 
уақыты 2 минут. 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. Рақмет.
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 бірінші топқа сұрақтар береді. 
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 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  

(сыртқы 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).



35

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

3. Екі жұп жылқылар 40 шқ  шауып шықты, әр жылқы қанша шқ шапты? 
(40 шқ).

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

қосатын кесінді (медиана).
8. Дәлелдеуді 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. Рақмет. 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 
әділқазыларға берейік.

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

2-жүргізуші. Оқушылар! Әрбір топ ұяшықты таңдайды. Таңдалған 
ұяшық  тапсырмаларын жазып  отырасыздар.   (1-жүргізуші тапсырмалар-
ды 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. Рақмет. Өздеріңізге белгілі сайыстың  5-кезеңіндегі үй тап-

сырмасы –  слайд №17  (ертегі).  «Ерте, ерте, ертеде»,  яғни  математикалық 
ертегі құрастырып келулеріңіз керек болатын, әзірленген ертегілерді әділ-
қазыларға тапсыруларыңыз сұралады. (Уақыт қалса мазмұнды бір ертегіні 
оқыту.)

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

2-жүргізуші. Сайыстың соңғы кезеңін көрермендермен ойнаймыз. Слайд 
№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 рақмет! Сайысымыз аяқталды.

1-жүргізуші. Қош сау болыңыздар! (бірге айтады).
Орал қаласы.

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 ой-

ланта 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 
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өкпе-мұңды   ерітіп  жібереді.   Жүрегімізді  жылу  мен  махаббатқа  толты-
рады.

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 екендігін, 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.

– 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?
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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 Сұл-
танға,  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.

абақта оқушыларға Әмірхан Абдуллиннің «Ақ-
көл жағасында» шығармасы бойынша Ахмет 

АҚКӨЛ  ЖАҒАСЫНДА 

Сұлухан  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 пайдаландым.

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  зерттеуші-ғалым, педагог,  аудармашы,  қоғам  қайраткері.  Қазақ  
халқының   ХХІ ғасырдың  басындағы  ұлт-азаттық  қозғалысы  жетекшілерінің  
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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 ауы-

лын суреттейді,  2-топ  жұмбақ жасырады,  3-топ  жаңылтпаштар айта-
ды.                                                                                                                                                                                       

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

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

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

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

Қорытынды бөлімде мына сұрақтарға жауап алынады.
– Әнгімеде кім туралы айтылды?
– А.Байтұрсынұлының 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.

қушыларды математика үйірмесіне қызықтыру үшін сабақта әртүрлі 
әдіс-тәсілдерді қолдана отырып есептер жазылған кеспе қағаздарды, 

МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА  ӘРТҮРЛІ 
ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ 

Данагүл  МӘУЛЕТОВА,
Жаңақала аудандық мектептен 
тыс жұмыс орталығының
қосымша білім беру педагогі

О
плакаттар, эмблемалар, әр топқа арналған  жанкүйерлердің қуатты сөздерін 
көрнекілік ретінде пайдаланамын. 

Ойын шарттары мына төмендегілерден тұрады.
1. Тез жауап... (П әрпінен басталатын математикалық атауларды жазу,  

топ басшылары математикалық есеп шығарады).
2. Геометриялық лото (геометриялық фигуралармен жұмыс).
3. Ақ серек, көк серек ойыны (топ мүшелері өз бетінше жұмыс істейді).
4. Арқан тарту (тапсырмалар арқанға ілінген. Топ мүшелері соны орын-
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дайды.   Жауапқа   байланысты   әр   топ  арқанды  өздеріне  қарай  жинайды).
5. Нысана көздеу (шарды жарып, сұрақтарға жауап беру).
1-шартымыз «Тез жауап...» деп аталады. Мұнда топ басшылары тез-тез 

сұраққа жауап беруі тиіс.
2-шартымыз  «Геометриялық лото» деп аталады.  Мұнда оқушылардың 

алдында әртүрлі геометриялық фигуралардың суреті салынған. Кез кел-
ген фигураға байланысты сұрақ оқылады, ол қай фигура екенін табу қажет. 
Оқушылар сол фигураның бетіне жұлдызшалар  жабыстырады.

Жебе жонсаң намыстан,
Ұшақ көрсең ғарыштан,
Ұшы олардың дәл біздей,
Жаратылған  ...................
* * * 
Төрт бағытқа жаршымыз,
Теңсіздікке қарсымыз,
Қанаты мен бұрышы,
Тең жаралған ...............
* * *
Перғауындар еліне,
Мәңгі қатар түзедік,
Шыққан тарих төріне,
...................  біз едік.
* * *
Тырналардың тізбегі,
......................  тұрады.

Өткірлік те бізде еді,
Бар ма біздей қырағы?
* * *
Жер де,  Күн де, барлық зат,
Айналыспен өтеді,
Айналатын бар ғалым,
.....................  мекені.
* * *
Тік сызық  пен  көлденең,
Кезек-кезек өрлеген.
Кішілері үлкенге,
Қарсы болып көрмеген.
Сыйластықтың досындай, 
.....................   осындай.
Кішілерін ертеді, 
Тең  қабырға қосылмай.

«Аққала» сайысында  магнитті тақтаға сегіз бөліктен тұратын аққаланы 
кұрастыру керек. Бұл үшін логикалық тапсырмаларға дұрыс жауап беру ке-
рек.  

1. Егер үш пар ат 60 шқ. шауып өтсе, онда 1 ат неше шқ. шауып өтеді? 
(60 шқ).

2. Не ауыр? Бір келі түбіт ауыр ма, әлде бір келі темір ауыр ма? (екеуі 
тең).

3. Екі адам 4 сағат шахмат ойнады. Олардың әрқайсысы неше сағат ой-
нады? (4 сағат).

4. Сағаттың төрттен бір бөлігі неше минут ? (15 минут).
5. Айдос өзінің туған күнін 4 жылда бір атап өтеді. Бұл қай күн? (29 

ақпан).
6. Сағат үшті көрсеткенде, оның сағаттық және минуттық тілі қандай 

бұрышты көрсетеді? (тік бұрыш).
7. Бір отбасында бес ұл бала бар. Олардың әрқайсысының қарындасы 

бар. Сол отбасында қанша бала бар? (6 бала).
8. Бір жұмыртқа 5 минутта піседі, ал бес жұмыртқа неше минутта піседі? 

(5 минутта).
* * *
1. Бір тал кессең , ....    (он тал ек).
2. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді  .... (төртеу түгел болса, төбедегі 

келеді).
3.  Досыңды үш күн сынама, (үш жыл сына).
4. Білгенің бір тоғыз... (білмегенің тоқсан тоғыз).
* * *
1. Бір кісі қазған құдықтан, (мың кісі су ішеді).
2. Ұлға отыз үйден .... (қызға қырық үйден тыю).
3. Білекті бірді жығады, ...(білімді мыңды жығады).
4. Жақсы жігіт он бесінде де жас емес, ....(жүзге келсе де пәс емес). 
Қазақтың ұлттық ойындарының бірі – арқан тарту. Қазақ жастарының 

алтыбақанды жығып, жинау негізіндегі ойыны. Аяқ арқан жылқы қылынан 
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жасалады. Осы арқанды екі жақ боп тартатын ойын. Әрине, күш және 
жылдамдық керек. Қазір біз сол ұлттық ойынды ойнайтын боламыз. 

Мұнда логикалық тапсырмалар арқанға ілінген. Топ мүшелері соны 
орындайды. Жауапқа байланысты әр топ арқанды өздеріне қарай жинайды.

1. Кім барлық тілде сөйлейді? (жаңғырық).
2. Отбасында екі ұл және әр ұлдың екі әпкесі, бір әкесі бар. Әр қыздың 

бір анасы бар. Барлығы қанша адам бар?  (2 ұл, 2 қыз, 1 әкесі, 1 анасы  = 6 
адам).

3. Мектепке келе жатқан 5 балаға қарсы жолда тағы 4 бала жолықты. 
Мектепке неше бала барды? (5 бала).

4. Қатар тұрған үш санның қосындысы да, көбейтіндісі де 6-ға тең. Ол 
қандай сан? (1,2,3).

5. Қандай жолмен еш уақытта адам жүрмейді? (құс жолымен).
6. Қалтам қанша?
Өзімде бар сан қалта,  Бір төс қалта және бар,
Шалбарда екі жан қалта,  Сонда есепте, кәне, ал,
Арт жағында қос қалта,  Менің қанша қалтам бар?
Жейдеде екі төс қалта,  Тағы айтпақшы, пальтом бар,
Пиджакта екі іш қалта,  Онда да төрт қалтам бар. (он бес)
Сайысымыздың соңғы шарты – «Нысана көздеу». Мұнда қазақы 

өлшемдерге байланысты сұрақтар қойылады, жауаптарын сурет арқылы 
береді.

1. Қарыс сүйем дегеніміз не? (бас бармақ пен ортан саусақтың аралық 
мөлшері).

2. Білем дегеніміз не? (ортан саусақтың ұшы мен қолдың бірінші 
буынының арасындағы  қашықтық).

3. Білу үшін шырағым,  Бір аттасаң алдыға,
  Білмегеніңді сұрағын.  Сол болады бір ...                 (адым)
4.  Жүрген елдің ойында,  Созсақ сұқ қол, бармақты
    Ескі өлшемдер мол екен.   ... деген сол екен.
    Бір сызықтың бойында,     (сүйем)
«Ерте, ерте, ертеде...»  –  бұл шығармашылық кезең деп саналады.  

Кезеңнің негізгі шарты: әр команда өзіне берілген тақырып бойынша 3 минут 
ішінде ертегі құрастыру қажет.  Сайыс  10 ұпай бойынша бағаланады. 

Төртбұрыштар.  
«Жұмбақтағы   математика»  кезеңінде  қатысушы  топтарға    матема-

тикалық жұмбақтар жасырылады.  Әр топ өз жұмбақтарының шешуін 1 ми-
нут ойласып алып жауабын береді. 

1. Алды-артымыз шексіз де
   Жете алмайсыз біздерге.
    Сәуле менен кесінді шыққан тегін білсін бе?            (түзу)
2. Бір кемпір «Сапырып-сапырып Сарманға бер, Құйып-құйып Құрманға 

бер, Есіктегі екеуге бер, Төрдегі төртеуге бер, Өзің іш те маған бер» деген 
екен. Мұны естіген ұрылар – «Қой мұнымыз болмас. Бұл үй толы кісі бол-
ды, әрі бізден екі есе артық екен, кетейік», – деп кетіп қалыпты. Кемпір 
тапқырлығымен  ұрылардан осылай аман қалыпты. Сонда үйдегі адам нешеу, 
ұры қанша? (10 адам,  5 ұры).

* * *
1. Нәрселерді санағанда,   Айтыңдаршы, бұл қандай сан,
     Керек бізге ауадай.  Жан-жағына қарамай.          (натурал)
2. Түйе, бота маң басқан,  Қос лақты қос ешкі
    Төрт аяғын тең басқан.  Төрт қозылы екі қой,
     Шұнақ құлақ бес ешкі  Бәрін білсең санап қой.              (17)
Ал топтың  қалған мүшелері П әрпінен басталатын математикалық атау-

ларды жазады.
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П әрпінен басталатын математикалық атаулар мыналар (Пифагор, про-
цент, периметр, плюс, параллель, перпендикуляр, призма, пирамида, пара-
метр, параллелограмм, пи .......).

Топ басшыларына сұрақтар қойылады.
1. 12-ні 10 есе арттыр. (120)
2. 62 – 6  неге тең? (30)
3. Қандай сандардың жазылуында қанша әріп болса, сонша цифр бола-

ды? (10)
4. Ең үлкен үш таңбалы сан. (100)
5. Глобус қандай фигураны елестетеді? (шар)
6. «Математика – ғылымдар патшасы, ал арифметика – математика пат-

шасы» сөзінің авторы кім? (Гаусс)
7. Бір жазықтықта жатпайтын, бір-бірімен қиылыспайтын түзулер. (айқас)
8. Минуттың 1/60 бөлігі. (секунд)
9. Кері сандардың көбейтіндісі. (1)
10.  Екі нүктенің арасындағы түзу. (кесінді)
* * *
1. Жарты түзудің басқаша атауы. (сәуле)
2. Ең үлкен екі таңбалы сан. (99)
3. Ең алғашқы әйел математик. (С.В.Ковалевская)
4. 52 – 5 неге тең? (20)
5. 25% - санның қандай бөлігі? (1/4)
6. Бір жазықтықта жататын, бір-бірімен қиылыспайтын түзулер. (парал-

лель)
7. 1 қандай сандардың көбейтіндісі? (кері сандардың)
8. Математик, дәрігер, ақын, музыкант, екінші Аристотель атанған 

шығыстың ғұламасы кім? (әл-Фараби)
9. 360 санын 10 есе кеміт. (36)
10.  Глобус қандай геометриялық денені бейнелейді? (шар)
* * *
1. Герон формуласы қай фигураның ауданын табу үшін қолданылады? 

(үшбұрыш)
2. Орта сызығы табандарының қосындысының жартысына тең болады. 

(трапеция)
3. Табаны параллелограмм болатын призма қалай аталады? (параллеле-

пипед)
4. Барлық қабырғалары бір-біріне тең болатын тік төртбұрыш қалай ата-

лады? (квадрат)
5. Пифагор теоремасы қай үшбұрыш үшін қолданылады? (тікбұрышты 

үшбұрыш)
6. S=ав қай дененің ауданы? параллелограмм)
Сайыстың үшінші шарты – «Ақ серек, көк серек». Бұл шартта  цифрлар-

ды байланыстырып мақал-мәтел айтулары керек.
1. 2 жақсы қас болмас, 2 жаман дос болмас.
2. 5 бармақ жиналса, жұдырық болады.
3. 30 тістен шыққан сөз, 30 рулы елге тарайды.
4. 1 кісі қазған құдықтан 1000 кісі су ішеді.
5. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім іл.
6. Ат баспаймын деген жерін 3 басады.
7. 5 саусақ бірдей емес,
8. 1 тал кессең, 10 тал ек,
9. 1000-ның қамын бір ойлар,
Біреудің қамын 1000 ойлар.

Батыс Қазақстан облысы
Жаңақала ауданы.
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ұл тақырыптағы сабақта оқушылар денелердің жүзу қасиеттерін 
оқып үйренеді, ауырлық күші мен Архимед күшін пайдалана оты-

ДЕНЕЛЕРДІҢ  ЖҮЗУ  ШАРТТАРЫ 

Жарқынай  ЕРАЛИНА,
“Еңбекту” орта мектебінің 
физика пәні мұғалімі

Б
рып есептер шығару арқылы ойлау қабілетін қалыптастырады, ең бастысы, 
ізденім паздыққа, ұқыптылыққа,тапқырлыққа тәрбиеленеді.

Физикалық диктант, слайд, т.б. қажетті құралдар көрнекілік қызметін   
атқаратын сабағымда сұрақ-жауап, түсіндіру, электрондық оқулық әдіс-
тәсілдері қолданылады.

Сабақтың ұйымдастыру бөлімінде балалармен амандасып алып, 
олардың қайсысы сабаққа келді не келмегенін түгендеп шығамын. Со-
сын дәріске  психологиялық дайындық жүргіземін. Бұл кезде  әуен ойнап 
тұрады. Жұп құрып, бір-бірінің көздеріне қарап отырады. 

Бұдан кейін үй тапсырмасын тексеру үшін мына төмендегі сұрақтарға 
жауап аламын.

1. Атмосфера қандай қабаттардан тұрады? (трапосфера,стратосфера, 
мезосфера,термосфера)

2. Адамның қан айналым жүйесіндегі қысым қандай құралмен 
өлшенеді? (сфигмоманометр, тонометр)

3. Дені сау адамның жоғары қысымы---, ал төменгісі ---- шамасында 
болады. (110–120 мм. сын.бағ), (70– 80 мм.сын.бағ)

4. Архимед күші қалай белгіленеді? ( FА )
5. Архимед күші қандай шамаларға тәуелді? (FА= pgV, сұйықтың 

тығыздығына, дененің көлеміне тәуелді)
6. Сұйыққа батырылған денеге қандай күш әсер етеді? (кері итеруші)
7. Ауырлық күшінің формуласын ата. (FА =mg)
Үй тапсырмасын бекіту мақсатында физикалық диктант жаздыртамын.
1. Сұйыққа батырылған денеге....әсер етеді.(ауырлық күші мен Архи-

мед күші)
2. Сұйыққа батырылған денені ығыстыратын күшті....деп атайды. (Ар-

химед күші)
3. Ығыстырушы күштің формуласы..... (FА=pcVд)
4. Атмосфералық қысымды өлшеуге арналған құрал....деп аталады. (ба-

рометр)
5. Атмосфералық қысымды анықтаған ғалым.... (Эванжелиста Торри-

челли)
6. Техникада қолданылатын металл манометрлер.... деп аталады? (Бур-

дон манометрлері)
7. Архимед күші сұйыққа батырылған дененің тығыздығына.....болмай-

ды. (тәуелді)
Жаңа сабақ түсіндіруден басталады.
Дененің сұйық ішінде (газда) орналасуы бұл денеге әрекет ететін 

ауырлық күші мен Архимед күшінің арасындағы қатысқа байланысты бо-
лады.Кейбір денелер сұйық бетінде жаңқа тәрізді қалқып жүрсе, екіншілері 
батып кетеді, ал үшінші біреулері сүңгуір қайық тәрізді оның ішінде жүзіп 
жүре алады.

Егер дене сұйыққа толық батып, оның ішінде жүзіп жүрсе, онда денеге 
әрекет   ететін  ауырлық  күші  Архимед күшіне тең, яғни FА=Fа болады, 
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онда  pд g Vд= pс gVы.с    теңдігі    орынды    болады. 
Ығыстырылған сұйықтың көлемі дененің  көлеміне  
тең екендігін (Vы.с=Vд ) ескерсек, pд= pс болады.

Егер денеге  әрекет ететін ауырлық күші Архи-
мед  күшінен  артық,  яғни Fa > FA болса, онда дене
сұйыққа батады. Онда pд gVд >рдg Vд немесе рд >рс.

Егер ауырлық күші Архимед күшінен кем, 
яғни Fа>FА  болса, онда дене жүзе бастағанға дейін 

сұйық бетіне көтеріледі.
Дене сұйық бетінде жүзуі кезінде ығыстырылған сұйықтың көлемі 

дененің сұйыққа батқан бөлігінің көлеміне тең болады: Vб.б = Vы.с. Мұндағы 
Vб.б – дененің  батқан  бөлігінің  көлемі.  Дененің  жүзуі  кезінде  FA=Fa,  онда
pдgVд = pcgVб.б немесе pдVд = pcVб.б . Vб.б =Vд*pд /pс, ( pд < pс).

В.Ломоносовтың "Көзге елестеткен мың ойдан, қолмен істеген бір іс 
артық" дегеніндей, оқушылармен бірге  суы бар ыдыс, тығын, пластилин-
нен жасалған қайықты пайдалана отырып тәжірибе жасаймыз.

Олар мыналар:
– шеге, суы бар ыдыс, пластилиннен жасалған шарик;
– картоп, тұзды су;
– егер дене сұйық ішінде жүзіп жүрсе, онда денеге әрекет ететін 

ауырлық күші Архимед күшіне тең;
– егер денеге әрекет ететін ауырлық күші Архимед күшінен артық 

болса, онда дене сұйыққа батады;
– егер ауырлық күші Архимед күшінен кем болса, онда дене сұйықтың 

бетіне көтеріледі;
– егер дене сұйық бетінде жүзіп жүрсе, дененің сұйыққа батқан 

бөлігінің көлемі сұйық пен дене материалы тығыздықтарының 
арақатынасына байланысты болады;

– дененің тығыздығы сұйықтың тығыздығынан үлкен болса – дене ба-
тады;

– дененің тығыздығы сұйықтың тығыздығына тең болса – дене 
жүзеді;

– дененің тығыздығы сұйықтың тығыздығынан кіші болса – дене 
қалқып шығады.

Мысалы, мұздың тығыздығы 900 кг/м3, ал судың тығыздығы pc = 1000 
кг/м3.

Адамның массасы 50 кг болсын делік. Онда адамға әрекет ететін 
ауырлық  күші.  Fа = mg = 50 кг * 9,8  Н/кг = 490 Н.  Адам  денесінің   көлемі 
V = m/p = 50 кг/103 6 кг/м3 = 0,048 м3.

«Кім жылдам?» стратегиясы арқылы есептер шығартамын.
Көлемі 4м3 бетон  суға толық батырылған. Оған су тарапынан әрекет 

етуші Архимед күшін тап.
Бер: V=4м3                       Шешуі:
pбетон = 2200 кг/м3              FА= pVg = 2200 кг/м3 *4м3*9,8Н/кг=8,8*104Н.
     FА-?
Сабақ соңында оқушылар еңбегі бағаланып, үйге тапсырма беріледі.

Ақтөбе облысы 
Әйтеке би ауданы.
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абақ мақсаты төмендегілерді көздеді. 
1. Сөздерді бірнеше мағынасы бойынша ажы-

ӘРТҮРЛІ  МАҒЫНАЛЫ  СӨЗДЕР

Гүлмира  КАДЕШОВА,
«NURORDA” мектеп-лицейінің
 бастауыш сынып мұғалімі

С

дұрыс анықтай білуге дағдыландыру, сөзді  өз орнында  қолдана  білу 
дағдысын арттыру, сөздік қорларын молайту.

 3.  Жүйелі іс-әрекетке  түсе білу  дағдыларын   қалыптастыру,  жатты-
ғуларды  талдай білуге жаттықтыру, адамгершілікке, әдептілікке тәрбиелеу.

Аралас сабақ түрінде өткен дәрісім  түсіндіру, сұрақ-жауап, өзіндік 
жұмыс, топтық жұмыс әдісімен жүргізіліп,  оқулық, дидактикалық материал, 
интерактивті тақта көрнекілік қызметін атқарды.

Сабақты ұйымдастыру кезеңінде психологиялық тренинг жүзеге асыры-
лып, онда оқушылар  бір-біріне қарап тұрып, тілек айтады.

Армысың алтын күн, Міне, менің қолым бос.
Армысың көк аспан,  Жылуыңа жылу қос,
Армысың жан досым, Міне, менің қолым бос.

Бұдан кейін үй тапсырмасын пысықтау үшін берілген суреттерге қарап,  
оның мәндес сөздерін тауып жаздыртамын. Мәселен, қараңғы түн – айсыз 
түн,  бұлтты күн – бұлыңғыр күн,  әдепті бала – тәртіпті бала, оқымысты  
бала – білімді бала.

Мағынасы қарама-қарсы сөздерді  жазғанда, мына үлгіні ұсынамын.
   жеңіл – ...  ақылды – ...  үлкен – ...
   білімді – ... ащы – ...  биік – ...
   алыс – ...   терең – ...  жалпақ – ...
Жаңа сабақты интерактивті тақтамен жұмыс жасау арқылы балаларға      

жұмбақ шештіртемін.
Өреге   кептіріп жайғаным не?                  Шөптің  шырынын  жинайтын  не?                      
                                  (..........)                                                        (..............)
Жұмбақ  шешуіне талдау жасап болғасын оқушылар ережені оқып таны-

сады. Сосын оқулықпен жұмыс барысында оқушылар 2-жаттығудағы өлеңді 
көшіріп жазып, мағынасын түсіндіреді.

Үй салайық сәнді, кең, Тас тасы,
Топырақ үй алдымен. Дайын тұрсын қақпасы.
Құмды да үй,
Топтық  жұмыста  1-топ интерактивті тақтаға үй салады, 2-топ  

интерактивті тақтаға  топырақты үйеді, ал 3-топ  үй сөзін  пайдаланып 
бірнеше  сөз  құрап  жазады.

4-жаттығу  бойынша балалар жұмбақты оқып, шешуін табады.
Тікен-тікен  тік пісте,                                                                       
Қысы-жазы бір түсте.       ш   ы   р   ш  а 
Қыс, жаз, түс  сөздерін қатыстырып, сөйлем құрастырып жазғанда топ 

мүшелері мына төмендегілерді орындады.
1.  Қыс келді.    Асан анасын құшақтап қысты.
2.  Жаз  келді.    Айнаш дәптерге жазды.
3.  Атам таудан төменге түсті. Досан  қорқынышты түс көрді.

рата білуге үйрету, сөз мағынасын түсіндіру.    
2.  Сөйлемдердің  ішіндегі  сөздердің мағынасын  
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Ал өзіндік жұмыс кезінде тік, түс  сөздеріне қарама-қарсы сөздер жазды. 
Сергіту сәтінен кейін оқушылар шараданы шешіп, оны сөз құрамына 

қарай талдады.
Алғашқы түбір сөз –
Қай сан тап?
Екінші түбір сөз – 
Сұйық зат. 
Екеуін қосып оқысаң –
Жерге қойған ат.
(Жеті  + су = Жетісу)
Сабақты топтық жұмыс жасата отырып қорытындылаймыз.
Яғни тақтадан   жұмбақты шешу арқылы   бірнеше суреттер шығарылады.
Суреттердің атауларының  бірнеше мағынасын  қатыстырып сөйлем 

құрау тапсырылады.
         Жұмбақтар
 Орақ болып туады,              Ақылды қария,                 Күрең қызыл түсі бар,
 Табақ болып тынады.         Мейірімді дария.           Тағамдардың асылы
                       ( ай)                                  ( ата)              Қуат берер күші бар.
                                                                                                                     (нан)
Сабақ соңында үйге тапсырма беріліп, балалар еңбегі бағаланады. 

Астана қаласы.

ur discovery island 2. Author: S.Salaberri Series 
consultant J.Perret

УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В 3 КЛАССЕ

Жанар   ТАЖИГУЛОВА,
учитель английского языка школы-
гимназии №39

O
Тема урока.  «Present Continuous tense»  («Настоя-

щее длительное время»).
Цель урока: повторение грамматического материала Тhe  Рresent 

Сontinuous tense для развития коммуникативных навыков и умений учащихся.
Задачи урока:
1) воспитательные – прививать интерес к английскому языку, создать ус-

ловия для привития уважения к своему речевому партнеру;
2) развивающие  – развивать внимание, память, воображение, сопостав-

ление,  наблюдение,  умение  работать  индивидуально,  в  парах,  в  коллек-
тиве;

3) образовательные – способствовать расширению кругозора учащихся;
4) практические –  ознакомить учащихся с настоящим длительным вре-

менем и первично тренировать в его употреблении, учить отвечать на вопро-
сы по тексту.

Оборудование урока: ноутбук, экран, проектор, презентация.
Ход урока.
1. Организационный момент.
– Good morning, dear children! How are you?
– Good morning, Good morning, Good morning to you!  
– Good morning, Good morning, We are glad to see you!



47

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

– Who is on duty today?
– What date is it today?
– What day is it today?
– Who is absent today?
– Thank you, very much, sit down, please.
2. Фонетическая зарядка. Тренировка произношения носового звука:
Let’s start our lesson with the phonetic drill. Let’s prepare our tongues for the 

lesson. We know that the right pronunciation of the sounds is the most  important 
way of teaching or learning foreign languages. So the letter combination -ing is 
pronounced as

–[иң]. Now repeat after me!            
 King                      playing
 Wing                     writing 
 Morning                jumping
 Doing                    sing                    
Remember this sound, please!
3. Опрос учащихся по заданному на дом материалу: 
T: – What was your home task? 
P: – Ex.7. p. 64. to learn by heart the poem.                           
T: Who wants?
4. Повторение грамматического материала Тhe  Рresent Сontinuous tense.
Today we shall revise the English tense ''The Present Continuous tense''. I hope 

you are ready to show your knowledge and abilities. Let’s watch the video about 
Present Continuous tense in order to refresh our minds.  (Video1)

– Is everything clear? 
So look at the active board! (cлайд №1) 

 As we know this tense is used to describe an action that is happening at the 
moment of speaking.                                               

Teacher: -How do we form Present Continuous tense?          
Teacher: -How many types of sentences in English grammar? 
Pupil: -The form is: To be +V+ing 
Pupil: There are 3 types of sentences. For Example: I am eating now.  I am not 

eating now.  Am I eating now?
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Teacher:-Very good, what about the time expressions? What adverbs do we 
use?

Pupil: Now, right now, at the moment.
I’ll give pictures for each group, you’d make up your own sentences describing 

the pictures.

Exercise 1. Let’s do some exercises, and compete! Match the sentences to the 
pictures then change into Present Continuous tense. 4 sentences for each group. 
Good luck! (Poster1)

Exercise 2. The next task is: to mime an action. There are some cards with 
action verbs on the table. One pupil takes a card mimes an action and ask what Am 
I doing? Others must guess and answer.  (10 cards)

5. Физ. минутка.
T: It’s time to have a rest. 

Stand up, children! Let’s sing and 
do an exercise! (Video2)

You’re super, children! 
6. Закрепление. 
Open your activity books 

and do an ex.9. p.64. Look and 
complete. Be quick!  (Слайд 4)

So today we revise P.C.T. We 
remember when and how to use it. 

7. Рефлексия: How do you 
like the lesson? Show me your 
feelings. (Слайд 5)

8. Дом. задание:
Write down your home task: 

Ex. 8. p.64.  It’s time to say “good- 
bye”.

Our English lesson is over. 
Thank you for your work, children! 
You’re very active today! GOOD-
BYE!!! 

г.Тараз.



49

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

әуба, қазақ ұлтының егемен ел болғанына да ширек ғасыр толғалы отыр. 
Міне, осы мерейлі мереке қарсаңында өскелең ұрпаққа тәуелсіздік 

Тәрбие  сағаты

«ТӘУЕЛСІЗ  ЕЛДІҢ  ЖАҢА  БЕЛЕСІ!»

Ұ.АДЫРБАЕВА,

№4 орта мектептің тарих пәні мұғалімі

Т
ұғымын түсіндіру арқылы әр елдің, әр адамның  ізгі адамгершілік, жоғары па-
расат, достық, ынтымақ-бірлік, еліне, жеріне сүйіспеншілігін ояту, патриоттық 
сезімге тәрбиелеу, бейбіт өмір сүруге әр адам тиісті екенін оқушылардың  са-
насына жеткізу – басты мақсат, осыған орай өзім ұйымдастырып өткізген 
тәрбие сағатында мынадай көрнекіліктерді пайдаландым: тәуелсіздіктің 25 
жылдығына орай жеткен жетістіктерді слайд  арқылы көрсету, мемлекетіміздің  
рәміздері: Туы, Елтаңбасы, Әнұраны, Н.Ә. Назарбаевтың портреті, нақыл 
сөздер жазылған плакаттар, шарлар,  гүлдер және сонымен қатар «Әлем 
таныған  Қазақстан»  кітап көрмесі  ұйымдастырылып, суреттер қойылды.

Төменде осы тәрбие  сағатының  өтілу барысын ұсынып отырмын. 
Мұның әріптестеріме, яғни мектеп мұғалімдеріне кәдесі жарар деген үмітім 
де жоқ емес.  

Жүргізушінің кіріспе сөзі. 
Құрметті оқушылар, «Тәуелсіз елдің жаңа белесі!» деп аталатын тәрбие 

сағатына қош келдіңіздер! Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 
биыл 25 жыл толғалы отыр. Еліміздің егемендік алуы, мемлекеттің 
тәуелсіздігі халқымыздың тарихында жаңа дәуірдің бетін ашты. Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігі 1991 жылдың 16 желтоқсанында   жер жаһанға 
жария етілді. Содан бастап Қазақстан мемлекеті дүние жүзінің көптеген 
елдерімен достық байланыс орнатты, сөйтіп бүкіл әлем таныған елге ай-
налды. Жалпы атамекеніміздің жер көлемі 2717 мың шаршы шақырымды 
құрайды. Осынау кең-байтақ қасиетті топырақта өніп-өсіп өркен жайған  
халқымыздың  бүгінгі таңдағы саны 17 миллионнан асып отыр. Кең байтақ  
Отанымыздың  жүрегі – Астана қаласы.                                      

16 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік мейрамы. Бұл 
күн қазақ халқы үшін теңдесі жоқ қасиетті де қастерлі мереке, қазақ елінің 
шежіресінде  алтын  әріппен  жазылған  күн. Бүгінгі азат Қазақстанның ең 
қастерлі құндылығы – тұғырлы тәуелсіздігімізге 16-желтоқсанда 25 жыл 
толғалы  отыр, 25 жылда жеткен жетістіктеріміз  ұшан-теңіз. Тек өзіміз 
ғана емес, елімізде тұратын 130 ұлт  өкілдері де республикамызды айрықша 
мақтан етеді. Ұлан-байтақ  жеріміз – ұлттар  достығы және ынтымақ пен 
бірліктің бесігі, бақытты ордасы.  Біз  өзіміздің Әнұранымызбен, Туымызбен, 
Елтаңбамызбен, теңгемізбен мақтана аламыз. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 
арналған іс-шаралар  елімізде, соның ішінде біздің мектебімізде де жалғасын 
тауып жатыр. 

Атыңнан айналайын Егеменді ел, Мерекең құтты болсын,  Тәуелсіздік,
Тәуелсіз күнің туды кенеле бер. Ғасырдың тойы болшы келе берер.

– Тәуелсіздік туралы кім қандай өлең біледі? Бір шумақ болса да балалар 
айтып бере аласыңдар ма? 

Сөз кезегі оқушыларға беріледі.
4. “Қазақстан мектебі” №8, 2016.
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1-оқушы. 
Тәуелсіздік – асқақ рух пен асқақ үн, Ата-бабам арман еткен ежелден,
Тәуелсіздік – баға жетпес асқағың.  Жүріп өткен қилы-қилы кезеңмен.
Толса-дағы 25 жасқа азат күн,  Қазақстан тәуелсіз ел атанды,
Ызғарлы күні әлі есімде қазақтың. Бірден оңай келмегенін білем мен.

2-оқушы.
Жағасына жауының жетіп қолы, Қуаныш аралас қасіретпен,
Тартып алған тәуелсіз күшпен өктем.  Ерлік жолда қаншама ғасыр өткен.
Тәуелсіздік елімнің ерлік жолы,  Еркіндігін елінің сақтау үшін,
Олжа емес  салбырап түскен көктен. Талай ердің бұл жолда басы кеткен.

3-оқушы. Тәуелсіздік жолы оңай жол емес. Бұл жолда сан мың адамның 
арманы мен тағдыры тәлкекке түсті.1986 жылдың желтоқсанында ұлт намы-
сын қорғап  алаңға жалын жүрек жастар шықты. Сол жастардың арасында  
Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, т.б. болды.  Осы жастарды нашақор, 
маскүнем, ұлтшыл деп айып тағып соттады. Кейіннен  Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің 1991 жылғы 12 желтоқсанындағы  «Қазақстандағы 
1986 жылғы желтоқсанның 17-18-індегі оқиғаларға  қатысқандығы  үшін  
жауаптылыққа тартылған азаматтарды ақтау туралы»  жарлығына  байланыс-
ты  Қылмыстық кодекстің 65-бабымен Қ.Рысқұлбеков ақталды деп танылды. 
Президенттің жарлығымен  1996 жылы 9 желтоқсанда  Қайрат Ноғайбайұлы 
Рысқұлбековке «Халық Қаһарманы» атағы беріліп, айрықша ерекшелік белгісі 
«Алтын жұлдыз» тапсырылды.  Әділдік әрқашанда жеңбек. 1992 жылдың 21 
ақпан күні  Республика Жоғарғы сотының пленумы болып,  алты  алаштың  
ардақ тұтқан жас азаматтары  Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова, Сәбира 
Мұхамеджанова тәрізді батырларымыздың бар екендігі дәлелденіп, олар да   
ақталды  деп танылды. Осы Жарлықты  «Қазақ әдебиеті», «Лениншіл жас» 
газеті,  «Парасат»  журналы арқылы барша қазақстандықтар оқып теледидар-
дан естіді. Дүниені дүр сілкіндірген 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы  қанша 
ызғарлы естілсе де, елімізге нұр септі.  Яғни  мәңгілік  егемендік  алып  келді.

4-оқушы. Қазақстан  Республикасының  Президенті Нұрсұлтан Назарба-
ев батылдық пен тапқырлық танытып, елімізді ауыртпалықтан алып шығатын 
жолды дәл көрсете білді.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2002-2003 жылдан бастап 
Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы  еліміздің болашағы жайында 
нақты да сенімді жоспарларын жасап, қалай еңбек етіп, табыстарға қалай 
қол жеткізу керектігін жыл сайын көрсетіп отырды. Жолдауларда елімізді 
толғандыратын мәселелердің барлығы қамтылатын. 

Шындығы керек, жыл сайынғы Жолдаулар халықтың келер күнге деген 
сенімін арттырып, жүректеріне жігер отын құйды. 

Тәуелсіз Қазақстанның әр жеткен жетістігі Президент еңбегімен тікелей 
байланысты.  Парижде «ЕХРО-2017» халықаралық көрмесін өткізетін мем-
лекет ретінде таңдалды. Осы халықаралық ұйымға мүше 161 мемлекеттің 
103-і Астананың кандидатурасын қолдап дауыс берді. Мұның  өзі тікелей  Ел-
басы еңбегінің арқасы екендігіне ешкімнің күмәні жоқ. ЕХРО көрмелерінде 
әлемнің барлық мемлекеті өздерінің ең үздік технологиялық, ғылыми, мәдени 
жетістіктерін көрсетеді.  

Оқушылардың Тәуелсіздіктің 25 жылдығына   арналған  тақпақтарын 
айтуға кезек беріледі.

5-оқушы.
Тәуелсіздік! Армандаған ата-бабам ежелден,  
Тәуелсіздік! Тәуелсіздік ұраным! Ерлігіңді жырға қоссын ұланың. 
Тәуелсіздік айбынды менің жыр-әнім! Қазақстан егеменді еліміз,  
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Көркеюде жылдан-жылға жеріміз.  Аты шықсын жер әлемге жаңғырып.
25 жылда жеткен талай жеңіске,  Мақтан тұтам, қазақ деген елімді, 
Азат елде өмір сүріп келемін. Әрқашанда мәртебесін асырып!
Қазақстан жасай берсін мәңгілік!  

6-оқушы.
Бабалар рухымен кеңессем, Көкбайрақ ту желбірейді көгімде, 
Өзіңменен бекіп белім тең өскен. Елтаңба тұр елдігімді көркемдеп.
Егемендік елдігіме бүгінгі Жүрегімнің отын үрлеп маздаған,
Қол жеткізген аруақ-ұрпақ емес пе ең? Әнұраным жыр боп ұйытқып қоздаған,
Жаңа заман, жаңа дәуір өркендеп, Егеменді елдің жайын бүгінгі,  
Еңсем биік көрінсе екен ертең деп, Ақын емес ой толғатып жазбаған.

7-оқушы.
Халқымыздың бірлігі асып,                           Болашақ азаматтарымыз!
Дәулеті тасып,                                              Қазақстан – тіл жетпейтін болашақ!
Ел межесі елуге еніп,                                     Ер болуды міндеттейтін болашақ!
Қазақстанды Азия барысына 
                                    айналдыратын,

Жүргізушінің қорытынды сөзі.  Бүгінгі кешімізді  мына бір ұлағатты 
сөзбен аяқтағым  келеді: «Ел мен үшін не істей алады»  емес, «мен ел үшін не 
істей аламын?» деген  қанатты сөз қазақстандық әрбір азаматтың жүрегінде 
ұялап, әрқашанда көкірегінде жүрсе, қандай жақсы болар еді. Тәуелсіз 
Қазақстан елінің абыройын асырып, мерейін үстем етер, әлемді таңқалдырар, 
жақсы жаңалық ашар білімді жастар керектігін Президент Н.Ә. Назарбаев 
күн тәртібінен түсірмей, айтудан жалыққан емес.Осыны түсіне біліп, Тәуелсіз 
еліміздің намысын қорғайтын, бүгінімізді ертеңімізге жалғайтын, қазақ елінің 
болашағы үшін жауап беретін бүгінгі ұрпақ екенімізді естен шығармайық. 

Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, 
егемендігіміз баянды, тіліміздің мерейі үстем болсын!  

Атыңнан айналайын  Егеменді ел, Мерекең құтты  болсын, Тәуелсіздік,
Тәуелсіз күнің туды кенеле бер. Ғасырдың  тойы болшы келе берер.

Талдықорған қаласы.

Өсиетте – насихат

Ойың дұрыс болса, сөзің дұрыс, олай болса ісіңнің иесі дұрыс.
Д.И. Писарев

* * *
Анық сөйлей білмесең, анық айта да алмайсың, сөйлеудегі дәлсіздік, 

шатастырушылық, ойдың шиеленісуінен келіп шығады.
Н.Г. Чернышевский 

* * * 
Тіл жүректің айтқанына көнсе жалған шықпайды.

Абай Құнанбаев

* * *
Тіл – ұлттың жаны. Тіл – идеяның, сезімнің, ойдың жанды көрінісі.

Л.Н. Толстой
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Мектеп  кітапханасында

алалар әдебиетінің классигі Б.Соқпақбаевтың шығармашылығы мен 
өмірі жайлы  насихаттау, оқушылардың әдебиетке қызығушылығын арт-

БАЛАЛАР  ӘДЕБИЕТІНІҢ 
КЛАССИГІ  Б.СОҚПАҚБАЕВ

Бақыткүл КЕБЕКБАЕВА,
Еркін ауылындағы Есжан Берліқожаұлы       
атындағы №11 орта мектептің кітапханашысы  

Б
тыру,  жазушының  ірілігі мен парасаттылығын айқындай түсу мақсатында 
мектеп кітапханасында кеш өткізіліп, оның көрнекілігіне жазушының  
портреті, кітап көрмесі, слайд қолданылды.

– Құрметті ұстаздар, оқушылар! «Балалар әдебиетінің классигі 
Б.Соқпақбаевқа – 90 жыл» тақырыбындағы әдеби кешімізді бастауға  рұқсат 
етіңіздер.  «Бердібек Соқпақбаевтың  кірпияз мінезі жазушының жан 
дүниесінің тазалығын білдіреді.  Өте қарапайымдығымен өзін биік ұстайтын 
жазушылардың  байқамайтындығын байқап, соның желісімен жанына  нәр 
тапқан жазушы.Оның бізден ерекшелігі сол. Сендердің топырақтарыңда 
туып, елдің  мерейін үстем ететін үлкен классик жазушы болуының  сыры 
да сонда дейді Тахауи Ахтанов», – деп сөз бастаған кітапханашы осы кешке 
арнап жасалған кітап көрмесімен таныстырады.                                                                                   

Бұдан соң кеш тізгіні жүргізушілер еркіне берілді.
1-жүргізуші.                                                                                                                          
Бала шақта кестелеген тілі нық, Ұландары отызыншы жылдардың
Бір болса егер осы болар ірілік. Қайта келер көз алдыңа тіріліп.                                                                                           
2-жүргізуші.                                                                                                                    
Бастан кешкен шындық шымыр екшеліп,   Чемпионын Бекең өзі баптаған,
Кітап болып бізге жетті естелік.           Талай мықты жатты құлап, сескеніп. 

1-жүргізуші.                                                                                                           
Аспантаудан ақ бұлақтар атқылап,       Қолын бұлғап Жанар, Жантас, Сұлтанға                                                                                   
Экранға – туған өлке, бақ қырат...         Келеді әне Қара Қожа шапқылап!                                                                                     
2-жүргізуші.
Кейіпкермен  бірге тұрып, жүресің,      Сөз қадірін білген шебер екен деп                                                                                  
Бірге жасап,бірге жылап күлесің.           Өз қадірін Бекеңнің де білесің.

1-жүргізуші.                                                                                                                            
Ту етіпті тектілікті бұл ағай,                                                                                                    
Пір еткені қара шалың – Ұлы Абай!                                                                                               
Тік қалпында мәңгі жасай береді.

Сүйікті жазушымыз Б.Соқпақбаевтың кітаптарын  бәріміз сүйіп оқимыз. 
Жазушы сомдаған кез келген кейіпкер өзіне тән  ерекшелігімен  оқушы жа-
дында  сақталып қалады.

2- жүргізуші. Құрметті оқырмандар, енді  кезекті Б.Соқпақбаевтың  «Менің 
атым Қожа» повесі  бойынша  сұрақтарға берсек. Біз бүгін  мектебіміздің ең 
мықты, әдебиетті сүйіп жақсы оқитын  оқырмандарымызды шақырып отыр-
мыз. 7-8 сынып оқушылары арасындағы жарысты бастайық ендеше. Сіздерге 
сұрақ қойылады, кім көп жауап берсе, сол топ ұпай жинайды.
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1-жүргізуші әділқазылар алқасын таныстырады.
Кітапханашы. Бірінші кезең – жазушы өміріне саяхат. Мәтін таратылады, 

түсінгендерің бойынша  сұрақ қойып жауап береді.Б.Соқпақбаев 1924 жылы 
қазанның 15-інде Алматы облысының Нарынқол ауданында дүниеге келген. 
Абай  атындағы мемлекеттік педагогикалық институтынан кейін  Мәскеудегі 
Жоғарғы  әдеби курсты бітірген. Біраз жыл ауылдық мектепте ұстаз болып,  
кейіннен  баспасөз саласына ауысты.  «Қазақ әдебиеті» газетінде, «Балдырған» 
журналында,  Шәкен Айманов  атындағы «Қазақфильм» студиясында 
қызмет істеді. Қазақстан Жазушылары одағында балалар әдебиеті жөнінде 
әдеби кеңесшісі болды. 1967 жылы балалар мен жасөспірімдерге арналған  
фильмдердің Канн қаласында (Франция жерінде)  өткен  халықаралық 
фестивалінде жазушының сценарийі  бойынша  қойылған  «Менің  атым 
Кожа»  фильмі  арнаулы жүлдеге ие болған. 1974  жылы  «Өлгендер  қайтып  
келмейді» романы  Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  сыйлығына  
ұсынылады.

Б.Соқпақбаевтың балалар үшін танымдық мәні зор  шығармаларының 
бірі – «Жекпе-жек» хикаясы. Жазушының бұл шығармасы да қазақ әдебиетіне 
келген тың туынды. Өйткені, қазақ балалар әдебиетіне бұған дейін спорт 
тақырыбында мұндай деңгейге көтерілген  шығарма болған емес. Бұл 
шығарма бокс  жайлы жазылған. Ал бокс деген спорт  түрі қара домалақ 
қазақ баласына өте жақын  жазылған десек, артық айтқан болмас  еді. Ауыл 
спортының, әсіресе  бокстың дамуына үлкен төңкеріс жасаған құрыштай  
шыныққан  саңлақтардың дүркіреп  шығуына серпіліс, ерекше  серпін бер-
ген айтулы  көркем дүние. Жасында әлжуаз болып өскенмен, үзбей шынығу, 
ұдайы жаттығудың  нәтежесінде спорт шыңына шыққан Мұраттың бейнесі 
арқылы жазушы арман жолында қиындықтан қашпау керектігін ұғындырады.                                                                                                                               

2-жүргізуші. Екінші кезең – Қожаның сұрақтары. Ол өзі бұзауын байлауға 
кетті.Бізге сұрақтарын тастап кетті. 

1. Оллаһи, мақтанғаным емес достарым, шынын айтыңдаршы, мен 
өскенде қандай  маман иесі болуды  армандадым? 

2. Сұлтан екеуміздің қарақшылық өміріміз қанша уақытқа созылды?
3. Мен үйімде төргі бөлменің есігін жауып алып, кеңес өткізгенімді 

білесіңдер. Сонда  кімнің мәселесін қарадым? 
4. Менімен  дойбы  ойнап отырған Жанар мені не үшін, «мақтаншақ 

Қожа» деп мазақтады?
5. Менің он үш жыл өмірімдегі ең қатігез күн қашан болып еді? 
1-жүргізуші. Үшінші кезең – Сұлтанның сұрақтары. Сұлтан жылқы 

үйірін жайлауға алып кетті. Кетерінде маған сұрақтарын тастап кетті.
1. «Ой, қарабасқыр, әлі жатырмысың? Осы сенің-ақ қолыңнан кітап 

түспейді екен. Тасташы былай, немене  бүгін той екенін ұмыттың ба?».  
Осы сөзден кейін қандай тойға барды, онда не болды?

2. «Оллаһи, мақтанғаным емес достарым, шындықты  айтып отырмын, 
әттең жазушы болсам деген арман менің көкейімде ерте ұялады.Үшінші, 
төртінші кластарда оқып  жүргеннің өзінде-ақ ақындық даңқым мектеп-
тен асып, бүкіл ауылға жайылды» деген кімнің сөзі?

3. «Шыбыным, әйтеуір ешкімге тимей, ұрынбай жайыңа жүр. Тек 
жүрсең, тоқ жүресің дейді атаң қазақ. Сенің тентектігіңді менен басқа 
ешкім де көтермейді. Әйтеуір,  саған айтар ақылым: тыныш жүр балам, 
тыныш жүр. Біреудің  ала жібін аттаушы болма». Кімнің сөзі?                                                                

2-жүргізуші.
1. Қожа не себепті аттан құлап қалады?
2. «Қайран қара Қожам-ау,  ажалыңнан  3 күн бұрын  өлетін болдың-ау» 

деген кімнің сөзі?
3. Қожаның әкесінің аты кім?



54

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

4. Қожаның үйіне келетін мотоциклдің иесі кім?
5. Орыс тілі пәнінің  мұғалімі кім?
2-жүргізуші. Қожа – қазақ балаларының Том Сойер іспетті сүйікті 

кейіпкері. «Менің  атым Қожа» повесі қарапайымдылыққа, нанымдылыққа 
туған. «Өтірік ештеңе қоспаймын» деп  уәде берген автор өз сөзін мүлтіксіз 
орындайды да. Бұл повесінде жазушы балаларға бала болып сырын ашады. 
Өзінің бар болмысын, жамандығын да, жақсылығын да жасырмай  жазады. 
Сол жасырмай  жазуының  арқасында  оқырманның ыстық ықыласын өзіне 
аударады. Повестің өн бойында  мейір қозғайтын, әдеп ұқтыратын және оны 
әдейілеп оңашаламай, оқиға  барысында жымдастырып келтіретін тұстары  
мол.

1-жүргізуші. «Оқырмандарым! Менің кейіпкерлерім аспаннан түскен 
адамдар  емес. Осы   өздеріңнің араларыңда бірге ойнап-күліп жүргендер. 
Ендеше  Қожа  маған   қандай  қымбат  болса,  сендер  де  сондай  қымбат-
сыңдар», – деп Бердібек аға бізге тілегін айтып кетіпті. 

2-жүргізуші. Ендеше бұл бүгінгі өз бейнелеріміз. Кешке қатысқандарыңыз 
үшін рақмет! Қош сау болыңыздар! 

Талдықорған қаласы. 

өпшіліктің назарын оқуға, кі тапқа аудару, оқу-
шылардың кітапқа деген сүйіс пеншілігін арттыру 

«КІТАП – БІЛІМ  ҚАЗЫНАСЫ» 
САЙЫС-САБАҒЫ

Бақытгүл  БАЗАРБАЕВА,                                                           
Рыков атындағы  орта мектептің 
кітапхана меңгерушісі

К
мақсатында өткен кешке 6, 7, 8-сыныптарының оқушылары қатысты.

Cлайд, «Кітап деген ғажап әлем» кітап көрмесі,  кітап туралы нақыл 
сөздер көрнекілік ретінде пайдаланылды. 

Жүргізуші. Құрметті мұғалімдер мен оқушылар! Дүниежүзілік  кітап 
күніне байланысты өткізілетін «Кітап  –  білім қазынасы» мерекелік шара-
мызға қош келдіңіздер! 

Той басталды халайық, Кітап күнін ұлықтап,
Үміт отын жағайық. Биден шашу шашайық!

(«Қазақ биі», 8-cынып қыздарының орындауында.)
Жүргізуші. Кітап – нәзік те тұнық әлем! «Әлем кітап беттеріне жазылу 

үшін жаратылған», – деп Стефан Малларме айтқандай, адамзат тарихының 
өзі  кітап. Кітап – білімнің түпсіз аспаны, терең бастауы!

Жаңа ақпараттар көзінің қарыштап дамыған жаһандану заманында жас-
тарды кітап оқуға, көркем шығармаларға құштарлығын арттыру мақсатында 
ұйымдастырылған ізгілік пен ізгі үміттің отын жаққан бүгінгі мерекеге кітап 
атты асыл мұрамызды қастерлей білетін азаматтарымыз бірге келіпті. Енде-
ше кезекті жырға берейік!

Оқушы. (Ортаға ақын шығып, арнау айтады.)

Бастайыншы сөзімді алдыңа кеп,
Сәлем берем сіздерге жиылған көп.
Еліміз кітап күнін тойлап жатыр,
Ұрандап «Оқитын ел – озық ел» деп.
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      Мен бұрын мұндай тойды көрмеп едім,
          Бұл деген көкке биік өрлегенің.
          Оқуға ел ниетін бұрып жатса,
          Алынар небір асу, бел дегенің.
Болғанда қыспағы мол заман – нарық,
Озық болу жарасар топты жарып.
Алып шығар нарықтан білім ғана,
Оқығанның қашанда алды жарық.
          Сондықтан бүгінгі іс – келелі іс,
          Ізгілікті іс қашанда берер ырыс.
          Кітап күні тойланып жылдан-жылға,
          Бүгінгі жыл келер жылға болсын жұғыс.
                                          
Кен, қазына кітап қой нәр беретін,
Жайнатып өміріңе сән беретін.
Жер бетінде ешқандай ғажайып жоқ,
Халайық, дәл кітапқа тең келетін.
          Кітап – сәуле, нұр берер шырағыңыз,
          Сарқылмайтын білім мен бұлағыңыз.
          Кітап – білім қаруың болса, анық 
          50 елдің алдына шығарымыз.
Қазақстан оқитын елге айналсын,
Жастарымыз білімді ерге айналсын.
Жаңа әлемде жаңа елдің жастарындай,
Асқақ болып рухы, нұр жайнасын!

Кітапханашы. Құрметті қауым! 1967 жылдан бастап халықаралық 
кеңестің шешімімен 23 сәуір ұлы ертегіші  Ганс Христиан Андерсеннің туған 
күніне орай  халықаралық кітап күні аталып өтіледі.

Дүниежүзілік кітап күнінің тойлануына себеп болған көптеген белгілі 
жазушылар М.Сервантес, В.Шекспир, И.Вега, М.Дрюон және тағы басқалар 
бұл күні  дүниеден озған. Мереке халықаралық кітап баспа ассоциациясының 
ынтасымен 1969 жылдан бері тойланып келеді. 1995 жылдың 16 қарашасында 
өткен ЮНЕСКО-ның Бас конференциясының 28-сессиясында мереке тура-
лы қарар қабылданып, 23 сәуір «Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық 
қорғау күні» болып жарияланды.
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Жүргізуші.
Уа, жиылған халайық!
Түгел бері қарайық.
Сөзінің бар киесі,
Рухани әлем иесі,
Кітап Ханшайымына
Баршамыз назар салайық.
Ести алмай лебізін әсте өкініп
            қалмайық.
(Ортаға кітап киіміндегі Ханша-

йым шығады.)
Кітап  Ханшайымы.
Мен кітап Ханшайымымын,
Иесі рухани әлемнің.
Әкелдім кітап патшалығының

Бәріңе жалынды сәлемін!
Мен рухани әлеммін, кітап атым,
Баға жетпес байлықпын, асыл затым,
Мені көктен түсірді жаратқаным
Шын қажеті болған соң адамзаттың.
Мен кітаппын, білімнің бұлағымын,
Жауабымын сауал мен сұрағыңның,
Ақылшыңмын, ұстазбын, ғажайыппын,
Бағдаршаммын, адаспас шырағыңмын!
Бүгінгі күні  біздің  мектепте аталып жатқанына мен шын жүректен 

қуаныштымын. Барша әлемді ұлан-ғайыр білімімен таңқалдырған Ұлықбек, 
әл-Фараби сынды ғұламалар балалық балғын шағынан өмірінің соңына дейін 
кітаппен дос болған. Бүгінгі күні халықаралық кітап күні әлемнің көптеген 
елдерінде тойлануда. Мен бірінші болып сіздерге келіп тұрмын. Мені басқа 
елдердегі достарымыз асыға күтуде. Енді соларға бет алмақпын. Ақылына 
ақы сұрамайтын асыл қазына – кітаппен достығыңыз үзілмесін! Әрқашанда 
кітап күніне арналған осындай мерекелерде жүздесе берейік, достар!

Жүргізуші. Келесі кезекте баршаңызды «Үздік  оқырман – 2016» 
байқауын тамашалауға шақырамыз. Бірінші кезекте байқаудың қазылар 
алқасымен таныс болыңыздар (қазылар алқасы таныстырылады).

Қол соғып, қошеметпен қарсы алайық,
Келешек ғалымдар мен даналарды.
Қарсы алайық жаңа ғасыр перзенттерін,
Көшбасшысын, керемет кемеңгерін,
Болашақ елбасы мен министрлер,
Ерен ер қазағымның төрелерін.
Ішінде әнші де бар, ақын да бар,
Хас талант, қасиетті дарын да бар – 

дей келе, байқауға қатысушыларды қошеметтеп ортаға шақырайық. Олар – 
Қазбекова  Дина, Абзалова Еркежан – 6-сынып оқушылары, Серікбекқызы 
Сезім, Қаныбек   Еламан – 7-сынып оқушылары, Зәйкөнова Алина, Есентаева 
Айым – 8-сынып оқушылары.       

Ақыл-көрік бойларында жетеді,
Әлі талай сынақтардан өтеді.
Мына отырған баршаңызды өзімен 
Тез арада таныстырып өтеді.
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Бірінші кезең «Таныстыру » деп аталады, қатысушылар өздерін танысты-
рады.

Жүргізуші.
Ал, біздің үздіктер қалайсыздар,
Сіздерге әлі алда талай сын бар.
Келесі сайыстың жоспарында,
Түседі бәсекеге білімділік. 
Екінші  кезең  «Білім көзі – кітапта»  деп аталады. Бұл кезеңде қатысу-

шыларға сұрақтар қойылады. Сайыскерлер сұрақтарға шапшаң әрі нақты жа-
уап берулері керек.  

6-сыныптарға арналған сұрақтар.
1. Кітап кім үшін жазылады? (оқырман).
2. 23 сәуір қандай күн? (халықаралық балалар және жасөспірімдер кітабы 

күні)
3. Адамның қай мүшесі қорқақ, қай мүшесі батыр? (көз қорқақ, қол ба-

тыр)
4. Қазақстанның тұңғыш халық суретшісі, қылқалам шебері. (Ә.Қастеев) 
5. «Бір атаның балалары» повесінің авторы. (М.Мағауин)
6. Жоғалған сиқырлы заттар өздерінің иесін іздеп жатыр. Кәнеки, 

көмектесейік. (Өзі тамақ пісіретін қазан – «Ұр, тоқпақ!».)
* * *
1. Кітаптың сыртқы жамылғысы қалай аталады? (мұқаба)
2. 23 сәуір қандай күн? (халықаралық кітап күні)
3. Қар жана ма? (Қалауын тапса, қар жанар)
4. Рейхстагқа ту тіккен Қазақстанның халық қаһарманы. (Р.Қошқарбаев)
5. «Қызыл жебе» романының авторы. (Ш.Мұртаза)
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6. Жоғалған сиқырлы заттар өздерінің иесін іздеп жатыр. Кәнеки, 
көмектесейік. (Алдайтын таяқ – «Алдар көсе».)

7 -сыныптар сұрағы.
1. Кітаптың суреттері қалай аталады? (иллюстрация)
2. Кітаптың атында адамның аты аталатын шығармаларды ата. (Абай 

жолы, Ескендір, Еңлік-Кебек, Ботагөз, Ұлпан, т.б.)
3. Тастың жеңілі бола ма? (Керек тастың ауырлығы жоқ)
4. Қазақ биінің негізін салушы, қазақтың тұңғыш кәсіби бишісі. 

(Ш.Жиенқұлова)
5. «Қаһарлы күндер» романының авторы. (Т.Ахтанов)
6. Жоғалған сиқырлы заттар өздерінің иесін іздеп жатыр. Кәнеки, 

көмектесейік. (Бағалы сақа – «Алтын сақа».)
* * *
1. Шығарманың алдындағы кіріспе мақала қалай аталады? (алғысөз)
2. Кітаптың атында жануар немесе оның аты аталатын шығармаларды 

ата. («Құлагер», «Кербұғы», «Мақта қыз бен мысық», «Керқұла атты Кенде-
бай», «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?», т.б.)

3. Аппақ қарға бола ма? (Қарға баласын аппағым дер)
4. «Қазақ вальсінің королі» атанған ұлы композитор. (Ш.Қалдаяқов)
5. «Қоңыр күз еді» повесінің авторы. (Қ.Ысқақ).
6. Жоғалған сиқырлы заттар өздерінің иесін іздеп жатыр. Кәнеки, 

көмектесейік. (Көк есек, ескі шапан – «Қожанасыр».)
8-сыныпқа қойылатын сұрақтар.
1. Кітаптың қысқаша мазмұнын ашатын элемент қалай аталады? (анно-

тация)
2. Кітаптың атында белгілі бір сан аталатын шығармаларды ата. («Әли 

баба мен 40 қарақшы», «9 тоңқылдақ, бір шіңкілдек», «40 мысал», «Мың бір 
түн», «Үш торай», «5 ғасыр жырлайды», т.б.)

3.  Етікті қонышынан басып киюге бола ма? (Қолыңнан келсе, қоны-
шыңнан бас)

4. «Қазақ киносының атасы» атанған қазақ режиссері. (Ш.Айманов)
5. Қазақ әдебиетіндегі тұңғыш роман – «Бақытсыз Жамалдың» авторы. 

(М.Дулатұлы)
6. Жоғалған сиқырлы заттар өздерінің иесін іздеп жатыр. Кәнеки, 

көмектесейік. (Алтын жұмыртқа – «Шұбар тауық».)
* * *
1. Кітап туралы, оның шығуы туралы мәлімет беретін бет қалай аталады? 

(титул)
2. Кітаптың атында белгілі жер, қала атауы аталатын шығармалар. 

(«Түркістан» – М.Жұмабаев, «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді» – Ә.Асқар, 
«Мұзтау» – О.Бөкей,  «Москва  үшін  шайқас» – Б.Момышұлы, «Көкшетау» 
поэмасы – С.Сейфуллин.)

3. Тауық түс көре ме? (Тауықтың түсіне тары кіреді)
4. Қазақ халқының тұңғыш мультфильмін түсірген режиссер. («Қарлы-

ғаштың құйрығы неге айыр?» (1967), Әмен Қайдаров)
5. «Соңғы көш», «Тағдыр» романдарының авторы. (Қ.Жұмаділов)
6. Жоғалған сиқырлы заттар өздерінің иесін іздеп жатыр. Кәнеки, 

көмектесейік. (Сыйқырлы айна – «Ұйқыдағы ару».)
Жүргізуші. Байқаудың келесі кезеңі «Мен оқыған кітап...» деп аталады. 

(Қатысушы өзінің оқыған кітабы туралы айтады.)
Жүргізуші. Байқаудың келесі кезеңі – «Үй тапсырмасы». Сіздерге кітап, 
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кітапхана тақырыбына арналған эссе жазып келу тапсырылған. Бұл тапсырма 
бойынша қатысушының тіл тазалығын сақтап, ойын көркем де шебер, нақты 
да толыққанды жеткізгені бағаланады.

* * *
Жүргізуші. 
Шебер болсақ, тіл байып,
Мақал-мәтел үйреніп,
Тілімізді шыңдайық,  – деп кезекті мақал-мәтел айту,  яғни  оны  жалғас-

тыру сайысына кезек берейік.  «Мақалды жалғастыр ...» деп аталатын бұл 
кезеңде сайыскерлер  мақалдың  жартысын айтады,  келесі  сайыскер оның  
жалғасын айтады.

* * *
Жүргізуші. Байқаудың ең соңғы кезеңі – «Сиқырлы  ұяшық».  Бұл 

кезеңнің шарты бойынша сайыскерлер слайдта  берілген жерлестеріміздің 
портреттерінен  кім екенін танып, өздері таңдаған ұяшықты ашып, ақын, жа-
зушы болса, оның кітабы,  батыр болса, оның ерлігі, мектеп  түлектерінің 
жеткен жетістіктері   туралы   айтуы  тиіс.  

* * *
Жүргізуші. 
Жайнатып жанымызды,
Келтіріп сәнімізді
Арнайық бас қосқанда
Тамаша әнімізді, – деп келесі музыкалық сәлем кітапхана оқырмандарына  

арналады.
(«Мектебім»  әні шырқалады.) 
Жүргізуші.
Жиылған жасы, баласы,
Бұл байқау білім додасы.
Кім тапқыр екен, кім жүйрік,
Шешті екен, кәне, қалай деп,
Әділқазылар алқасы?. 
(Қазылар алқасының төрағасы қорытынды бағаны хабарлайды.)
Жүргізуші. Кітап – атадан қалған асыл мұра, көненің көзі, ескінің сөзі. 

Ол – мәңгілікке сапар шеккен ақыл ескерткіші. Заманымыздың заңғар жазу-
шысы М.Әуезовтің сөзімен айтқанда, «Әр адамның өмірлік досы!». Ендеше 
кітап – білімді қару еткен жаңа әлемдегі жаңа еліміздің озық та өнерлі өкілі 
болайық! 

Кітапханашы. Кітаптың қасиеті мәңгілік. Ол қасиет қалам ұстаған сөз 
зергерлерінің ғана емес, өзін қоғамның белді мүшесімін деп есептейтін әрбір 
адамның бойына дарығанда ғана өмір нұрлы болмақ.

Қандай  да  өркениетті елдің  дамуында  білім, ғылым, мәдениет басты 
орын  алса,  кітап  оқуға деген  құштарлық та арта береді.  Кітаптан  асқан 
қазына жоқ.  Ешқандай  байлық,  дүние  оның  орнын  баса  алмайды. 

Бүгінгі өткен  шара – білім мен өнердің жарысы. Осындай игілікті шара-
ларда келесі кездескенше қош сау болыңыздар!

  Байқауға қатысушыларға берілген марапаттар мыналар.
1. «Үздік  оқырман – 2016».
2. Білімді оқырман.
3. Белсенді оқырман.
4. Тапқыр оқырман.
5.  Өнерлі оқырман. 

Шығыс Қазақстан облысы                                                                              
Катонқарағай ауданы                                                                                        
Катонқарағай ауылы.
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із, осы еңбектің авторлары, биология пәнінің мұғалімі Серма-
нова Құралай Жамбылқызының жетекшілігімен “Егіз  балалар, 

Оқушы  және  ғылыми  жоба

ЕГІЗ БАЛАЛАРДЫҢ ФЕНОТИПТІК БЕЛГІЛЕРІ 

Нұржанат  АТАНИЯЗОВА,
Гүлжайна  СӘРСЕНБАЕВА,
№21 орта мектептің 9-сынып оқушылары

Б
фенотиптік белгілері” тақырыбында ғылыми жобаға қатысып, зерттеу 
жүргізген едік. Сол еңбегімізді ұстаздардың төл басылымы – “Қазақстан 
мектебі” журналына жолдап отырмыз. 

Зерттеу жұмысының мақсаты – егіздердің тұлға болып 
қалыптасуындағы ұқсастықтары мен  айырмашылықтарын   фенотиптік 
тұрғыдан зерттеу.

Міндеті мыналардан тұрады: 
– егіздердің пайда болуы, түрлері мен даму жағдайларынан 

мағлұмат алу;
 – егіздердің фенотиптік ерекшеліктерін (көзі, шашының түсі,  

шашының тұрғысы, бойы, қызығушылықтары, қабілеттері) анықтау, 
анализдеу.

Гипотезасы. Егіздердің өмірге келу үрдісі – табиғаттың тылсым 
құбылысы және оның тұқым қуалау заңдылығын реттеп отыратын ар-
найы геннің болуы керек.

Өзектілігі. Бұл күндері ғылымға ерекше көңіл бөлініп жатқандығын 
ескеріп, егіздердің тұқым қуалау арқылы берілуі, олардың фенотип  
ерекшеліктерін байқау. Тақырып өзегі қанат жайып, назар аударатын-
дай жағдай. Мұны табиғаттың құпия сырына, жұмбағына қызыға үңілу 
деп білеміз. Біздің қызығушылығымыз ғылыми  ізденіс жұмысына жол 
тартты. Адам генетикасы мен фенотип  саласында ізденіс жұмысын 
жасағымыз келді. Бізді егіз балалардың, үшем, төртем, т.б. дүниеге 
келуі қызықтырды. Түрлері бірдей немесе түрлері екі түрлі, жыныста-
ры, мінезі, қызығушылығы кейде бір, кейде  әртүрлі болып келуі неге 
байланысты?  Тұқым қуалау заңдылығы мен генге байланысты ма? 
Осы аталған жағдайларды  генетикалық, фенотиптік жағынан зерттеу – 
ғылыми жұмыс  тақырыбының негізгі мақсаты болды.

Зерттеу нысаны. Егіздердің сыртқы белгілерінің қалыптасуындағы  
ерекшеліктері.

Зерттеу  әдістері. Кестелік көрсеткіштері (фенотиптік белгілері) 
және сұхбат.

Зерттеу кезеңдері. Ғылыми жұмысты зерттеу үш кезеңді қамтиды.
Бірінші кезең – бастау кезеңі. Бұл кезеңде түрлі  әдебиеттер мен ин-

тернет материалдарын пайдалана отырып зерттеу мәселесіне жан-жақты 
талдау жасалады. Екінші кезең – эксперимент жұмыстарының өткізілу 
кезеңі. Үшіншісі – алға қойған міндеттерді шешудің бастамасы.
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Зерттеу  нәтижесі:      
– егіздердің  өмірге келуі жөнінде статистикалық сызба жасалды;
– егіз балалардың генеологиялық шежіресі құрастырылды;
– түрлі теориялық тұжырымдамалар мен қағидалар баяндалды.
Егіздердің фенотиптік   белгілерін зерттеу міндеттері:
– егіздердің түрлерін анықтау;
– егіздердің фенотип ерекшеліктерін ажырату.
* * *
«Әрбір адамзат баласын туғанынан бастап қоршаған орта 

табиғаты қоршап тұрады, сол табиғаттан, оның сұлулығынан 
және әуенінен әрбір адамда өзіндік сезімі мен ойлары қалыптасады… 
Табиғаттың құпия сырларының өзі қаншама». Осындай табиғаттың 
құпия сырларының бірі – егіздер.

Егіз  балаларды  зерттеу  жұмыстары ерте заманнан бері бар, оларға 
барлық уақытта да қызығушылықпен, таңқалушылықпен қараған. Ең ал-
дымен,  халық  ауыз  әдебиеттерінің  әртүрлі  жанрларында миф, ертегі, 
қиса-жырға, ән,  балладаларға қосып айтқан. Бұдан  әрі салт-дәстүрде, 
өнерде, әдеби кітаптарда, поэзияда көрініс тапты. Шешімін таппаған  
сұрақтар төңірегінде ғалымдар жұмыс жүргізу нәтижесінде егіздер тура-
лы ғылым біртіндеп  нақтылана  берді.                                              

Егіздердің статистикалық мәліметі
Егіздер деген кімдер? Бір анадан бір мезгілде екі немесе екіден көп 

туылған балаларды егіздер деп атаймыз.
Егіздер өмірге жиі келе ме?
Егіздер –  85 жүктіліктен 1-еу.
Үшемдер – 6-7 мың жүктіліктен 1-еу.
Төртем, т.б. – 54 млн. жүктіліктен 1-еу.
 Жаңаөзен қаласы бойынша егіздердің туу жиілігі көрсеткіші мына-

дай: 2014  жылы 11, 2015  жылы 23, 2016  жылы 8 егіз дүниеге келген.
Біз зерттеу барысында өзіміздің мектебімізде 10 егіз балалардың бар 

екенін білдік. Біз олармен сұхбаттасып, олардың сыртқы келбетіндегі 
ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтадық.  Оны төмендегі кес-
теден көре аласыздар. 

Біржұмыртқалы егіздер (монозиготалы)    

 Айман   Анасы  жағынан         Шолпан
Қара     Шаштарының түсі        Қара

Тура     Шаш пішіні         Тура

Қысқа    Бойы          Ұзын

Қоңыр    Көздерінің түсі         Қоңыр

1-інші туылды   Туылды          2-інші туылды
Өлең шығарады   Қабілеті          Еске сақтауы 

Сурет салу   Қызығушылығы         Ән айтады
Талғамайды   Сүйікті тағамы         Талғамайды
 Ақылды   Мінезі                        Пысық
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Практикалық  бөлімде  біз көбіне адам генетикасына және сыртқы 
келбетіне  байланысты зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Негізгі әдістемелік 
зерттеу жұмыстарымыз төмендегі бөліктерден тұрады:

– статистикалық мәлімет;
– фенотип туралы мәліметтер жиналды;
– статистикалық  мәліметтер жаһандық ғаламтордан және 

Жаңа өзен қаласы емханасының балалар бөлімінің бас дәрігерінен сұхбат 
нәтижесінде алынды;

– №21 орта мектеп бойынша 2000–2009 жылдар аралығында 
дүниеге келген егіздердің фотосуреттері жинақталып, ұсынылды;

– №21 орта мектептің егіздерінен және ата-анасынан, 
ұстаздарынан  зерттеу жұмысына сұхбат алдық;

– егіздердің фенотиптік белгілерін анықтадық, яғни  шашының 
тұрғысы, шашының түсі, бойы, көздерінің түсі, қызығушылығы, 
қабілеттілігі.

«Егіз балалар, фенотиптік белгілері»  тақырыбындағы ғылыми жоба 
жұмысын қорғауда біз егіз балалар туралы көптеген қызықты мәліметтер 
білдік. Егіздердің бірге өмір сүруі біздің қызығушылығымызды оят-
ты. Біздің  бұл  жобаны  қорғауымызға  тағы  бір  себеп:  қасымызда 
жүрген егіз достарымыз. Егіздердің арасындағы байланыстар бізді қатты 
қызықтырды. Біз бір ғана егізбен шектелмей,  өзіміз оқитын мектебіміздің 
егіздерінің санын анықтап, оларды зерттедік. Мектебімізде 10 егіз ба-
лалар бар екенін білдік. Олардың 3-еуі біржұмыртқалы, яғни монозиго-
талылар,  ал қалған 7-еуі екіжұмырқалы, яғни дизиготалылар. Олардың 
арасындағы өзара ерекшеліктерін анықтап, төмендегідей қорытындыға 
келдік.

1. Егіздер – бір жүктілік нәтижесінде екі не одан да көп баланың 
дүниеге келуі. Олардың түрлері болады. Егіздердің сыртқы келбеттеріне 
қарап, оларды өзара ажыратуға болады. Егіздік жағдайда туғаннан кейінгі 
егіздердің даму жағдайы маңызды  болып табылады. 

2. Біржұмыртқалы егіздерде 100 пайыз ұксастықтар болады. Олардың 
шаштарының түсі, көздерінің түсі, қабілеттері ұқсас. Ал екіжұмырқалы 
егіздерде  100 пайыз ұқсастық болмайды. Олардың өзара қабілеттері де, 
көздерінің түсі, шаштарының түсі бір-біріне ұқсамайды.

Біз осы жобамен жұмыс жасау барысында егіздер дамуындағы 
күрделілік пен ерекшеліктерді ескере  келе олардың тәрбиесіндегі әрбір 
қадам егіздердің дамуына әсер ететіндігін ескеру екендігін анықтадық. 
Маңыздысы әрбір егіздің сыңарында өзіндік ақыл-ой, сана-сезім, мінез 
бітістері қалыптасуы керек. Әрқайсысының  өзіндік «Мені» бар жеке 
тұлға болуы керек деген тұжырымға келдік.

Біз болашақта дәрігер мамандығы бойынша оқуға түсуді мақсат 
етіп қойдық. Егер қалаған мамандығымыз бойынша оқуға түссек, сол 
мамандықтың қыр-сырын игерсек, адам генетикасы саласында жұмыстар 
жүргізіп, өз  үлесімізді қоссақ деген үміт оты оянды.

Маңғыстау облысы
Жаңаөзен қаласы.
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Редакция  поштасынан

былай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 
университеті, №119 мектеп-лицейі,  Назарбаев университетінің магис-

НӘТИЖЕЛІ  ЖҰМЫС  ЖЕМІСІН  БЕРДІ

А
транты Бахнұр Зиябеков  Елбасының «100 нақты қадам» бағдарламасын енгізу 
бойынша зерттеу жұмысының қорытындысына  арналған есепті кездесу өтті. 
Алғашқы сөзді алған Алматы қалалық  білім басқармасының бас маманы 
Қарлығаш Әбдіманапова үш тілді білім берудің маңыздылығына, ағылшын 
тілін мектептерге енгізудегі басты мақсат – бәсекеге қабілетті ұрпақты өсіру 
болып табылатынына айрықша тоқталды.

Бұдан кейін №119 мектеп-лицейінің директоры Мерейхан Жұмағалиев  
қаңтар-мамыр айларында Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 
университетінің студенттерімен біріге істелген жұмысқа жалпы шолу жасады. 
Эксперимент кезінде математика, география, биология және физика пәндері 
мұғалімдерінің ағылшын тілі деңгейлерінің көтерілгенін, олар сәуір айында 
оқушыларға ағылшын тілінде өз пәндерінен сабақ өткенін алға тартты. Уни-
верситет студенттері де 5–7 сынып оқушыларына ағылшын тілінен аптасына 
екі рет төрт сағаттан дәріс өткен.

Назарбаев университетінің магистранты Бахнұр Зиябеков өз сөзінде 90 
пайыз ғылымның, электрондық ақпараттың ағылшын тілінде екенін атап 
айтқан ол  «Кез келген мемлекеттің экономикасы сол мемлекеттің ғылымына 
тәуелді болады. Сондықтан осы ақпаратты қабылдау және бәсекеге сай маман 
болу үшін  біз ағылшын тілін оқуымыз керек», – деп ойын түйіндеді. 

Экспериментке қатысқан мұғалімдердің бірі, №119 мектеп-лицейінің био-
логия пәні мұғалімі Мөлдір Серғазынова  «Біздің мектеп «100 нақты қадамның» 
79-қадамы бойынша жұмыс жасады. Бұл экспериментке 5–7 сыныптардан 
үздік оқушылар іріктеліп алынып, 1-ақпаннан 20-сәуірге дейін ағылшын тілі 
деңгейлері көтерілді. Экспериментке Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университетінің студенттері көмектесті. Жұмысты тікелей қолға 
алған мектеп директоры Мерейхан Сансызбайұлы және осы идеяны бастаған 
Назарбаев университетінің магистранты Бахнұр Мақсатұлы болды. Бұл жерде 
игі іске ұйытқы болған университеттің  білім басқармасы бастығы Айткенже 
Тұрсағұлқызы ханымға үлкен рақмет айтамыз», – деп өз ойын жеткізді. 

Экспериментке қатысқан университеттің 16 студенті атынан филология 
факультетінің студенттері Зарина Баймусина мен  Райхан Пармеш сөйлеп, 
олар өз сөздерінде әр оқушыға жеке оқыту әдістемесі қолданылғанын, со-
нымен қатар қызықты ойындар, визуалды материалдар және төрт сөйлесім 
әрекетінің дамығанын атап өтті. 

 Зерттеу жұмысына негіз болған Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған Ұлт жоспары – бес институционалдық рефор-
масын жүзеге асырудың «100 нақты қадамының» 79-қадамын енгізу 3 кезең 
бойынша жүрді.

1-кезең: математика, география, биология және физика пәндерінің 
мұғалімдеріне ағылшын тілі өтілді. 

2-кезең: математика, география, биология және физика пәндерінің 
мұғалімдері сәуір айында ағылшын тілінде сабақ өтті. 

3-кезең: №119 мектеп-лицейінің мұғалімдері университет оқытушы-
ларымен бірлесе отырып, келесі жылға оқу материалын даярлады. 

Зерттеудің мақсаты –  үш тілді білім беру жүйесін Алматы қаласының 
мектептеріне енгізудің тиімділігін көрсету болғандықтан, №119 мектеп-ли-
цейде университеттің 16 студентімен қаңтар-сәуір айлары аралығында экспе-
рименталды сабақтар өткізіліп,  олар өзінің оң нәтижелерін көрсетті. 
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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 03.08.2016 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 185.

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” 
№8, 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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Біздің  сұхбат 

КӘСІБИ  БІЛІКТІЛІК – УАҚЫТ  ТАЛАБЫ

Тілші. Берік Құттыбайұлы, ең алдымен, Педагогикалық шеберлік 
орталығы туралы жалпы мәлімет бере кетсеңіз.

Б.Асубаев. “Назарбаев зияткерлік мектептері” Дербес білім беру  
ұйымы  Педагогикалық  шеберлік орталығы 2011 жылдың 15-маусымын-
да құрылды. Қазіргі таңда 14 облыс орталығы мен Астана және Алма-
ты қалаларында Педагогикалық шеберлік орталықтары жұмыс жасайды. 
Аталған Педагогикалық шеберлік орталығының негізгі мақсаты – отандық 
білімнің әлемдік білім кеңістігіне кірігу жағдайында Қазақстан Республика-
сы педагог қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін үздіксіз дамыту.

Тілші.  Мақсат айқын, міндет үлкен екені көрініп тұр. Ендеше осы 
орайда атқарылып жатқан жұмыстар жайлы айтып өтсеңіз.

Б.Асубаев. Бұл бағытта жүзеге асып жатқан игі істер аз емес. Құрылған 
2011 жылдан 2016 жылдың мамыр айы аралығында тиімді делінген 16 
келісім-шартқа қол қойылды, 66 бағдарлама жасалды, оның 41-і стратегиялық 
серіктеспен бірлесе, ал 25-і өз бағдарламамыз. Осы мерзім ішінде 5 конфе-
ренция мен 5 семинар-кеңес ұйымдастырдық. 31205 педагог қызметкерлері 
өз біліктілігін көтерді. Зерттеу жұмысына 8634 мұғалім мен 1000 мектеп 
директоры қатыстырылып, бұған 231 мектеп ұжымы тартылды. Еліміз 
бойынша 3318 тренер әзірленді. Қазіргі таңда Педагогикалық шеберлік 
орталығының  Алматы қаласындағы филиалында мұғалімдермен қатар 
Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы облысы және Алматы қаласы бойын-

Еліміз егемендік алған алғашқы жылдардан бастап әлемдік 
қауымдастықта өзіндік орнын табуға талпынып, тар жол, 
тайғақ кешуден  өткен мемлекетіміздің мәртебесі бүгінде биік де-
сек, асыра айтқандық бола қоймас.  Қай салада болсын, алға жыл-
жу, ілгерілеу бар. Мұны бүкіл әлем мойындап отыр. Ширек ғасыр 
ішінде болаттай шынығып, шыңдала түскен тәуелсіз еліміздің 
еңсесін бекемдеп, қол жеткен жетістіктерімізді одан әрі жетіл-
діре түсу, сөйтіп, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың алға қойып 
отырған дамыған 30 елдің қатарына кіру – басты мақсатымыз. 
Әрине, бұл үшін, біріншіден, бізге тәжірибесі мол білікті мамандар 
керек. Онсыз межелеген биікті бағындырмақ түгілі бүгінгі қолда 
барды ұстап тұрудың өзі әсте мүмкін болмай қалады. Мемлекет 
Көшбасшысы бұл мәселені ешқашан назардан тыс қалдырмай, 
жыл сайынғы әрбір Жолдауларында, үлкенді-кішілі алқалы жиын-
дарда қадап-қадап айтып келеді. Осы орайда, 2011 жылы құрылған 
“Назарбаев зияткерлік мектептері” Дербес білім беру ұйымының 
Педагогикалық шеберлік орталығы жұмыс істейді. Аталған 
орталықтың Алматы қаласы филиалында болып,  оның директо-
ры Берік Құттыбайұлы Асубаевқа жолығып, аз-кем әңгімелескен 
едік. Төменде сол сұхбаттың маңызды да мәнді тұстары журнал 
оқырмандарының назарына ұсынылып отыр.
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ша жалпы білім беру ұйымдарының 1000-нан астам басшылары біліктілікті 
арттыру бағдарламасынан өтті. Бұл бағдарлама жалпы білім беру ұйымдары 
басшыларының біліктілігін арттыру моделі құрылатын негізгі үш бағытты 
қамтиды. 

1. Директор мен педагогикалық ұжымның өзіндік дамуы.
2. Мектепті дамыту.
3. Әлеуметтік және кәсіби әріптестік.  
Алға қойған негізгі міндетіміз – Кембридж халықаралық емтихандық-

сараптама кеңесі және Кембридж университетінің білім беру факультетімен 
стратегиялық әріптес ретінде мына төмендегідей жұмыстарды жүзеге асыру.  
Олар мыналар:

– бағдарламалар жасау;
– тренерлерді  оқыту;
– тәлімгерлік бағдарламасын іске қосу;
– тренерлер біліктілігін арттыру;
– Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін көтеру 

бағдарламаларын іске асырудың мониторингісі және эвалюация сы.
Бастапқы жұмысты “Назарбаев зияткерлік мектептері” ДББҰ мен Кем-

бридж   халықаралық  емтихандық-сараптама кеңесі арасында жасалған келі-
сім-шарт   негізінде  Кембридж  университетімен бірлесе қолға алдық. Яғни 
2011 жылы ҚР педагог кадрларының біліктілігін көтерудің бағдарламасын 
өңдеп, іске қостық. 2012 жылы осы  біліктілікті көтеру бағдарламасы бо-
йынша тренерлер әзірленді, оған Кембридж университетінің эксперттері 
тәлімгерлік етті. Жаңа бағдарлама бойынша педагог қызметкерлердің 
алғашқы легі оқытылып, білімдерін жетілдірді. Педагогикалық шеберлік 
орталығының әдістемелік кітапханасы қалыптасып, алдын-ала диагности-
калау, курстық және посткурстық мониторинг енетін мониторингтік зерт-
теу жүргізілді. Курс тыңдаушылары мен сертификатталған педагог ка-
дрларына әдістемелік көмек көрсету мақсатында Педагогикалық шеберлік 
орталығының www.cpm.kz білімдік порталы ашылды. Соның нәтижесінде 
бүгінге дейін 109 әдістемелік құрал, курс тыңдаушыларының 12 эсселер 
жинағы жарық көрді. 28 мониторингтік зерттеулер жүргізіліп, 7 бейнефильм 
мен 5 бейнеролик түсірілді. Порталды пайдаланушылардың саны 67253 
адамға жетті.

2013  жылы  Педагогикалық  шеберлік орталығының курс тыңдау-
шыларын есептеудің бірыңғай электрондық жүйесі db.cpm.kz іске қосылды. 
Заманауи техникалармен жабдықталған баспаханалық кешен 2013 жылдан 
бас тап жұмыс істеп келеді. 2014 жылы Кембридж университетінің білім 
беру факультетімен біргелікте Педагогикалық шеберлік орталығының 
бағдарламаларын іске асырудың мониторингісі мен эвалюациясы бойынша 
зерттеулер жасалып, нәтижесі шығарылды.

2015 жылдың қараша айында біздің Педагогикалық шеберлік орталығы 
сабақты зерттеудің бүкіл дүниежүзілік ассоциациясы кеңесінің мүшелігіне 
қабылданды. Сингапур, Канада, Финляндия, Жапония елдерінің сабақты зерт-
теу әдістері басқаларға қарағанда бізді қарапайымдылығымен қызықтырды. 
Біз жапондардың әдісін таңдадық.

Үстіміздегі 2016 жылы ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде 
12 жылдық оқу бағдарламасы негізінде жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. 
Олар педагог кадрларының біліктілігін көтеру курстарының мына білімдік 
бағдарламалары:

– бастауыш, негізгі орта және жалпы орта “Денешынықтыру 
мәдениеті”  пәніне арналған;

– “Робототехника” курсына бағытталған;
– “Робототехника” курсы бойынша тренерлерді оқыту.
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Сонымен қатар жалпы білім беретін мектептерде педагог кадрларының 
кәсібилігін  дамытудың білімдік бағдарламасы бойынша мектеп тренер-
лерін, бағалау бойынша аймақтық және мектеп үйлестірушілерін оқыту 
бағдарламаларын жасадық. Мектеп тренерлері  әріптестеріне қолдау көрсете 
отырып  қызметкерлердің біліктілігін арттыруды жүзеге асырады. Бағалау 
бойынша аймақтық және мектеп үйлестірушісі мектептегі критериалды 
бағалау жүйесін енгізуге жетекшілік етеді. 

Алдағы уақытта тренерлер мен мұғалімдер үшін ҚР орта білім беру 
мазмұнын жаңарту шеңберінде біліктілікті көтерудің тағы 21 бағдарламасын 
құрастыруды жоспарлап отырмыз.

Тілші. Салиқалы сұхбатыңыз үшін рақмет айта отырып, игілікті 
істеріңізге сәттілік тілейміз.

Б.Асубаев. 90 жылдық тарихы бар басылымға өз ұжымым атынан алғыс 
білдіремін. Бұдан былай байланысымыз нығая беретініне сенімдімін.   

Сұхбатты жүргізген: 
Жолдас САРМАНОВ,
журналдың жауапты редакторы.

азіргі таңда қоғамның қарқындап дамуы, білім жүйесінің сапа-
сын жақсарту, жаңа технологияларды кеңінен қолдана отырып 

КОНСТРУКТИВТІ БІЛІМ БЕРУДІҢ 
МАҢЫЗЫ ЗОР

Зарета САПАРҚҰЛОВА,
Педагогикалық шеберлік орталығы 
Алматы филиалы ҚР жалпы білім беретін 
ұйым басшыларының  біліктілігін арттыру 
курсының тыңдаушысы,
О.Жандосов  атындағы №30 жалпы орта мектеп директоры   

Қ
еліміздің білім жүйесін халықаралық стандарт деңгейіне жеткізу, 
өзгермелі өмірге бейімделген, бәсекеге қабілетті білімді де білікті 
тұлға дайындау қажеттілігі туып отыр. Өмірдің өзі өзгермелі құбылыс 
екенін оқушылар да түсінуге тиіс, олар өзгермелі әлем құбылыстарына 
әрдайым дайын болуға, дер кезінде шешім қабылдай алуға үйренуі 
маңызды. 

Қазіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістерге жауап 
ретінде әлемдегі бүкіл елдер өздерінің білім беру жүйелерін қайта 
қарауда. Қазіргі кезде мектеп директорлары үшін де, мұғалімдер 
үшін де ең басты, маңызды мәселе болып отырғаны: «ХХІ ғасырда 
нені оқыту керек?»,«Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырда өмір 
сүруге қалай дайындайды?» (Басшыға арналған нұсқаулық). Сол 
себепті он екі жылдық білім беру қарсаңында мектеп тәжірибесіне 
қалай өзгеріс енгіземіз, күтілетін нәтижеге қалай қол жеткіземіз, жаңа 
бағдарлама бойынша атқарылатын жұмысымызды қалай бағалап, 
жүйелейміз деген сұрақтар мені де алаңдатты. Қазақстан Респуб-
ликасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасының екінші кезеңі  2016  жылдың қыркүйек 
айынан басталғалы тұр.  Бірінші сынып оқушылары он екі жылдық 
бағдарламасымен оқытыла бастайды, кейінгі  жылдар кезең-кезеңімен 
сатылы түрде біртіндеп басқа сыныптар да көшеді. Он екі жылдық 
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білім берудің басты мақсаты: оқушылардың білімді жәй ғана иеленіп 
қоймай, ХХІ ғасырдың әдіс-тәсілдерінде оқушылардың игерген 
білімінің көлеміне емес, ол білімді орынды қолдана білуіне басты на-
зар аударылады. Ұстаз бағыт-бағдар беру арқылы әртүрлі тәсілдерді 
қолдана отырып оқушының өздігінен іздене білім алуына жағдай 
жасап отырады, оқушы өзі ізденіп дамиды. Ол үшін мұғалім оқыту 
әдістемесіне жаңалықтарды енгізіп, шығармашылықпен айналысып, 
үздіксіз өз білімін жетілдіріп отыруы керек. Білімді жаңғыртудың 
негізгі мақсаты білім беру жүйесінің тұрақты дамуынан және оны ХХІ  
ғасыр қажеттілігіне сай қамтамасыз етуден тұрады. Қазіргі таңдағы 
білім беру саясатының ең бірінші міндеті – жоғары сапалы білім беру-
ге қол жеткізіп әрі оны тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің өзекті 
де өміршең қажеттілігіне сәйкестендіру. 

Ұстаздар қауымының тұрақты да жүйелі қайта даярлануы мен 
кәсіби біліктілігін көтеріп отыру керектігі көрініс табады. Осы орай-
да көшбасшылыққа негізделген Басшылар бағдарламасының түйінді 
идеяларымен таныстым. Ұнаған тұсы: көшбасшылық негізінде мектеп 
басшылары, мектеп мұғалімдері, бағдарламаның негізінде оқушылар 
белсенді іс-әрекет иесі болады, өзінің зерттеулеріне сүйене отырып ой 
қорыта алады.

Оқушылардың қызығушылығын қанағаттандыратын «жаңа 
үлгідегі» сабақ қандай болмақ? Сабақ – оқушы мен мұғалім арасындағы 
білім алуға негізделген үрдіс. Жеті модульді терең түсінсек, сабақты 
жаңаша жоспарлауға мүмкіндік беретінін байқауға болады. Сабақтың 
мақсатын дұрыс айқындау, «мұғалім – оқушы, оқушы – оқушы» 
коммуникативті қарым-қатынасын оң тайлы ұйымдастыруға жол аша-
ды. 

Мұғалімді оқушыға тек қана білім беру ғана емес, сонымен қатар 
әрбір оқушының бойында шығармашылық қабілеттерін дамыту жол-
дары туралы ізденістер толғандырады. Сондықтан ойлаудың жоғары 
деңгейіне негізделген проблемалық мәселелерді шешу – жаңа формат-
ты сабақтың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Қазір байқап-
білгеніміздей, бұл оқушылардың пәнге деген қызығушылығының ар-
туына септігін тигізеді. Білімді дайын қалпында емес, оны өздігімен 
қалыптастыру тұлғаны дамытатындығы, өздігімен құрастырылған 
білімнің функционалдық сауаттылыққа әкелетіні теория жүзінде 
де, тәжірибе жүзінде де дәлелденіп келеді. Қайталау мен жаттауға 
негізделген білім (репродуктивтік) тек есте сақтау дәрежесінде бол-
са, құрастырылған білім (конструктивтік) білім үйренушіден түсіну, 
қолдану, талдау, ақпарат негізінде жаңа мазмұн құрастыру және 
бағалау сияқты белсенді әрекеттерді талап етеді. Сол себепті пәндерді 
жекелей бермей, мазмұны жағынан ұқсас пәндерді біріктіре беруді 
тәжірибеге енгізудеміз. Нәтижесінде оқушы алып жатқан білімін 
қайда қолданатынын ұғынып, оқуға деген ынта-жігері артады. 

Мұғалімдер оқушыларды олар өмір сүруге тиіс өзгермелі әлемге 
дайындауда маңызды рөл атқарады. Конструктивті білімді  енгізу, 
жүзеге асыру, соған бағытталған оқыту ортасын құру мұғалімге үлкен 
міндеттер жүктейді. Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін талап етеді. 
Мұғалімдердің біліктілігін арттыру, қайта даярлау он екі жылдық 
конструктивті білім беруге  сәтті көшуге септігін тигізетіні анық.

Шымкент қаласы.
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сыншама ұлан-ғайыр даланы аз ғана халық қалай сақтап қалды?” де-
ген сұраққа әзір ешкім де толыққанды жауап айта алмай келеді.  Оның 

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

“О
сырын енді тапқандаймын.  Құрақ көрпені бәріміз білеміз. Оны біз әзірге өнер 
деп қана  түсініп, сол тұрғыдан бағалап келеміз.  Сүйтсек, мұнымыз  қате екен. 
Оның негізгі мәнін бабалардың  «Құрақ құрамай, ой құралар ма», «Ою оймай, 
ой оралар ма» дегенінен  іздеу дұрыс тәрізді.   

Үш бидің  «тірі,  ірі,  бір»  болайық дегенін бәріміз білеміз. Бұл кереметті  
білік  күйінде қалдырмау үшін ойды оймен өрнектеу керек, сонда ол  өзінің 
құдірет  күшіне ие бола алады.  Ой құрау үшін  ой  құраққа  жүгінбесек, «Би 
болмасаң, би болма,  би түсетін  үй  бол»  қағидасы  да  бізге жол көрсетер 
биігіне  көтерілмей,  етекте  қалар ма  еді?! 

Бабалар  айтқан  түсініктерден  ой  құрай  алмасақ,  «жылы-жылы сөйлесең, 
жылан да інінен шығады»  дегенін  әр бағытта  шала түсініп, оның  ұрпақ  
тәрбиесіндегі таптырмас  құрал  екенін  білмей-ақ  өтер ме едік?  Не  үш  тілек 
пен  үш  бағытты ұстанып,  үш  әрекетке бастаған  жолына түспей, бейхабар боп 
одан да кетер ме едік?  

Елбасы   «Ұлы дала Елі»  атауын  өзіне  қайтарып еліне де,  ұрпағына  да 
сый жасады. Мақсаты – ұрпаққа ұлылықтың тереңінен  нәр  алдыртып,  биігіне  
қол  создыртып, оны  дүниеге  өз  биігінен қарату. Елбасының  «Ұлы дала Елі» 
атауы  тіліміздің  құдірет күшін  басқан көк тұманды  түре  серпіді. Енді  берері 
шексіз, айтары терең  қасиетті тіл  өз құпиясын  ұрпақ   алдында  айқара  ашпақ...  
дүниеге  де... Себебі  енді қазақ  тілі  өзінің құпия сыры арқылы үйренушіні  
қасиет  иесі   биігіне  көтеріп, оған  мұндай  Ел  бар екеніне  мың сан алғыс  
айттыртатын  болады...       

Менің  құлағымда  атам  айтқан  ұлы  даланың  кереметтері  әлі  тұр. Атам  
бір  ұғымды  түсіндіреді  де, келесісін  «өскенде  өзің білесің» деп айтпай-
тын. Қоярда қоймай қиылып сұрасам: «Бәрін мен айтсам, сенің ой қанатың 
қатаймай, семіп қалады. «Қанатсыз құс –  құс па?» дейтін. Жадымда мәңгі 
қалған осы ұғым ұлы даланың ұрпақ тәрбиесіне ұсынған  өзгермейтін қағидасы 
екен ғой. Біреулер бірдеңені түсіндіріп жатса, «түсіндірме, түсінік іздет» 
дейтін. Енді бірде «сөздің қауызымен күнелтпе, уызымен суар» деп отыратын. 
Өзі көп сөйлемейтін. Сөзуарларға «аз айт сөздің түйірін» дейтін. Біз мәз бо-
латынбыз, «сөзде түйір бола ма» деп. Атам: «Өскенде  білесіңдер»  дейтін де 
қоятын. Енді қарасам, мұның бәрі ұлы даланың  қазынасы екен ғой, шашудай-
ақ шашып кеткен, ұрпаққа таза  күйде жетсін  де,  өздері ғана  құрасын деп.  
Біздің міндет – ойдан ой теру, ойдан ой  құрау,  ойдан  ой  қиып,  көңілге  сыры  
мол,  түрі  дүр  отау  тігу...    

Атам айтқан, ұлы дала жұмбақтаған  қазынаны жинауға талай жыл тер 
төктім. Оны ұрпаққа ой қанатын қатайтып жеткізетін әдісті де ұлы даладан ал-
дым. Сондағы  ұстанған басшылығым, ұлы даланың  өзі айтқан,  оның озық 
ұлдары айтқан қағидалар «Ынталы жүрек сезген сөз, Бар тамырды аралар», 
«Жүрегіңмен сезбесең, Әлем сырын ұқпайсың», «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей 
ұстау…», «Тіршілік шарасына үйретілетін білім – тірі  білім», «Түсінікті кім 
бұрын салса, бала – соныкі»,  «Түсіндіру түсінікті байлайды», «Оқытпа, оқи 
білуге баулы», «Оқу ойдан озық емес», «Оқу – ой көзін ашудың ғана құралы» 
және тағы басқалар.       

«Ақ отау» отбасы мәдениеті интеллектілік мектебі 3–13 жасқа арналған 
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19 ойын сабақтардан тұрады.  Бұлар бала қадамымен есептегенде екі мыңнан 
астам сағатты құрайды. Мұнымен өскен бала өз қорғанын өзі соғатынын  Ал-
маты, Атырау, Ақтау  және Қарағанды мектептері мен тәрбие мекемелерінде 
өткізген тәжірибелерім дәлелдеп берді. 

«Көп естігеннен бір көрген жақсы» емес пе, ендеше бір мысалға жүгінсек 
леймін...

Бала  «ІРІ   болған  заман   ...,    ...     ...   ... ТІРІ  қалар  ...   ...   ...   ...   ...   БІР  
болар заман   ...    ...   ...   ....» ұғымнан «өтті  алтау болып заман кетті, енді  кел-
меске    туды  тату  қайта қылар  ала төртеуді» дегендей, көмек сөздер арқылы 
ой құрай алса, оның алдында төмендегі экран ашылады. 

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

Экрандағыны оқиды, оқи алмаса көмекке жүгінеді. Көмек айтпайды, сан 
сұрақты шештіру арқылы ойға жетелейді. Ұлы даланың талай сырына үңіліп, 
талай ғажапқа қанық болады. Өзінің өсу жолын табады. Мәңгіліктің тұтқасы 
не екенін біледі. Өйткені, сапырылған көп сөз жоқ. Дөп сөз бар, ойдан ой 
түйетін. 

Сабақ ойынға айналады, ойын ойға жетелейді. Оқы дейтін ешкім жоқ. 
Бірақ оқу қызықты іске айналады.  Он үш жылғы өмір жолың бір бет қағаздың 
үстінде сайрап жатыр. Шеңбердегі ойындар мен ойын сабақтардың бәрін теріп, 
сүзіп оқысаң, кең дүние өз құпиясын аша береді, аша береді. Алтыға дейін 
сөздің сыртымен өссе, жетіден кейін оның сырына үңіліп биіктейді, жетіледі. 
       

Бұл жұмыстың бәрі мектеп, ата-анлар және жұртшылықтың бірігіп 
атқаратын істері.  «Ғұламалық мектеп» сабақтары арқылы өткізілетін «Аламан 
бәйге» конкурстары ауыл аймақты ата-бабаның «балалы үй базар» қағидасын 
өзгерген заманға сай «балалы ауыл базар» биігіне көтереді. Тамырынан нәр 
алған ұрпақ қазіргі адасу арқылы жіберіп алған кемшіліктерімізді өздері жоя 
алатын алып күшке айналады.  Егер ел-жұрт ұлы дала ұлағатын сырттай 
оқығымыз келеді десе, қоңырау шалып, ден қойсын. Сонда бұл сабақ жалғасып 
қана қоймай, өз жөнін тауып, бізді де жөндем жолға сала алады.

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

ІРІ  БОЛҒАН  ЗАМАН  ӨТТІ  алтау  ала  болып 
 ТІРІ  ҚАЛАР  ЗАМАН  КЕТТІ  енді  қайта  келмеске 
  БІР  БОЛАР  ЗАМАН  ТУДЫ  тату  қылар  төртеуді

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

“Алақай” топтамасы
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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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