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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

арих сахнасында Алашорда халық Кеңесі үкіметі алып келген 
жалпыұлттық күрестің басында ұлт зиялылары тұрды. Олардың ортақ 

АЛАШ ИДЕЯСЫ – «МӘҢГІЛІК ЕЛ»
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫНЫҢ НЕГІЗІ

Шынар ИМАШОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы №11 
орта мектеп директоры

Т
түсінігі бойынша отарлық езгі мен феодалдық мешеулік жағдайында аяқ- 
асты болған ұлттық мүддені қорғап, қазақ елін өркениетті елдер қатарына 
алып шыға алатын жалқы жол – ұлттық мемлекеттік құрылымның болуы еді. 
Жетпіс жылдан астам уақыт жүріп өткен тарихи жолымыз көрсетіп берген-
дей, қазақ қоғам қайраткерлері тәуелсіз дербес мемлекет құру жолын таңдай 
отырып  қателескен жоқ еді. Ұлттық  қанау мен ұлттық теңсіздік болған 
жерде езілген елдердің табиғи талаптары мен мүддесін қорғайтын сая-
си институттарға сұраныс та қалыптаспақ. Осының негізінде пайда болған 
мемлекеттің саналы түрде жалпыұлттық мұраттарға қол жеткізуді көздейтін 
шараларды іске асыруы да табиғи нәрсе. Өздерінің саяси еркіндігін алған 
елдердің бәрінде де осылай болған. Осы тұрғыдан алғанда, әрине, «Алаш» 
партиясының өмірге келуі тарихи қажеттіліктен туған болатын. Философ 
А.Қасабекованың түсінігінше: «XX ғасырдың басындағы қазақ ұлт-азаттық 
қозғалысының көрнекті қайраткерлері А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, 
М.Дулатов, М.Тынышбаев, М.Шоқаев және басқалары өмірдің объективті 
жағдайларын өзгертуді күшпен емес, сананы сол процеске енгізу арқылы 
өзгерту керек деп уағыздады. Олардың негізгі идеялары – бостандық, 
тәуелсіздік, отаршылдық езгіден құтылу жолдары және қазақ халқын жал-
пы адамзаттық құндылыққа жақындастыру болды». Сонымен қатар, XX 
ғасырдың басындағы қазақ қоғамының саяси-идеялық ахуалына  түрікшілдік 
идеялардың қалыптасуы біршама ықпалын тигізді. 

Халықтың ел болып жасамағы, ұлт болып өсіп-өркендемегі сол халықтың 
өз ішінен шыққан тұлғаларға байланысты. Ғасырлар бойғы тарихымызға 
ел ұйыстырар, көшбастар тұлғалар көп болған. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 
іргетасы, бастауы – Алаш арыстарының Ақ туымен көтерген тегеурінге 
бергісіз батыл мемлекетшіл және отандық идеясы. Алаш идеясындағы 
қайраткерлердің жемісті еңбек жылдары 1907 жылдан 1937 жылға дейінгі 
30 жылдай уақытты қамтиды. Қазіргі уақытта қоғамымызда Алаш идеясы – 
тәуелсіздік идеясы деген ой-пікір берік қалыптасуда. 

Алаш қозғалысы – қазақ елі тарихының жарқын бір беті, ұлттық рух 
пен мемлекеттілік идеясының, отандық ғылым мен білімнің, мәдениет пен 
руханияттың айқын көрінісі. XX ғасырдың алғашқы ширегіндегі Қазақстан 
тарихының «ақтаңдақ» беттері Алаш қозғалысы, Алаш партиясы және Алаш-
орда тарихымен тікелей байланысты. 

Білім беру үрдісінде XX ғасырдың бірінші ширегіндегі Алаш қозғалысына 
байланысты құбылыстар, оқиғалар, тұлғалар, еңбектер туралы жеке тұлғаның 
түсінігін, талдау дағдысын қалыптастыру –  ел тәуелсіздігі талаптарымен орай-
ласып жатқан көкейкесті міндет. Алаш қозғалысы мен Алаш орда үкіметінің 
және оның қайраткерлерінің қазақ жері мен мемлекеттілігі және ұлттық идея 
мен рухани-мәдени сананы қалыптастыру жолындағы қызметтерін тарихи 
арнада талдап оқытылады.
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Қазақтың сан ғасырлық тарихының ең жарқын беттерін жазған Алаш 
қозғалысы тарихи-саяси, айрықша құбылыс ретінде ұлтымыздың мәдени- ру-
хани даму жолын жаңа арнаға бұрғаны сөзсіз. Өйткені, ол қазақ баласының 
саясат, мәдениет сатысына көтерілгендігін айғақтай отырып ендігі жерде 
ұлт ретінде дербес өмір сүруге, өзге елдермен терезесі тең халық ретінде 
азат күн кешуге болатындығына әлеуметті сендіре алған жаңашыл қозғалыс 
еді. Қозғалыстың қарқындылығы мен жаңашылдығы қазақ қоғамы үшін 
қиын-қыстау сол бір дүбірлі шақта азаттық ұранын салып, іс жүзінде 
бытыраңқылық пен мемлекеттік институттар қалыптаспаған сахара төсінде 
дербес мемлекет құруға бел шешіп кірісуінде еді. Алмағайып кезеңде амал 
тауып, халқының басын қосып, ертеңіне сендірген осындай ұлы топ бұған 
дейін болмағаны тарихтан белгілі. Олар сол тұста кездескен қиындықтардың 
барлығын жеңе білді, түпкі мақсатқа жету үшін, қандай да болсын, замана 
сауалының оңтайлы шешімдерін таба білді. Алаш қозғалысы кешегі кеңес 
өкіметі тарапынан терістелгенімен, оның идеялары ұлтжанды азаматтардың 
жүрегі мен санасында өмір сүріп келді. Оның жарқын әрі бұлтартпас мы-
салы – тәуелсіздіктің қарсаңында Алаш идеясының қайтадан жаңа күшпен 
жаңғыруы.

Елбасы Н.Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» кітабының «Алаш 
мұрасы және осы заман» тарауында: «XX ғасырдың басында ұлттық бірлікті 
нығайту идеясын алға тартқан рухани зерделі игі жақсылар қазақтың 
ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның түрлі 
тарабынан шыққандар әрі ең алдымен, дәстүрлі дала ақсүйектердің өкілдері 
еді. XX ғасырдың басындағы қазақ қоғамында зиялы қауым қалыптасуының 
ұрпақтар эстафетасы сияқты сипаты болғанын атап айтқан абзал», –    
деп көрсеткен болатын.

Көрнекті алаштанушы М.Қойгелдиевтің мына бір пікірін келтіре кет-
кен жөн. Ғалым былай деп жазады: «Бізге бүгін жалпыұлттық деңгейде 
қорытындылап, жалпыұлттық  деңгейде игерілген, яғни ұлттық  
дүниетаным мен ұстанымның іргетасы міндетін атқара алатын тарих 
қажет. Ал Алаш қозғалысы сол дүниетанымдық тарихтың өзегі. Өйткені 
Алаш – халқымызды бесігінде тербетіп, есейіп ат жалын тартып мінгенде 
бойына күш-қуат және сенім берген ұлттық идея. Алаш – ұлттың өзін 
бөлінбес тұтас жер, яғни территория ретінде сезінуі. Алаш –  ұлттың 
аспан асты, жер үстінде өз орны бар ел ретінде өз еншісі мен үлесін 
анықтау харакеті». Алаш қайраткерлері ту еткен ұлттық сананы көтеру, 
одан туындайтын қазақтың тілі мен тарихын, өнері мен мәдениетін қазақ 
ұрпағының бойына сіңіру сияқты іргелі мәселеде Алаш зиялыларының сан-
салалы мұрасынан, олардың іс-қимылдарынан алар тағылым мол. Сондықтан 
Алаш қозғалысына өткен дәуірдің тарихы ретінде ғана қарамай, оны бүгінгі 
заманымызбен үндес өміршең көзқарастар жиынтығы ретінде бағалап, яғни 
бүгінгі тәуелсіздік мұраттарымен сабақтасып жатқандығына мән беріп, одан 
өрісті өнеге, ғұмырлы ғибрат алғанымыз ләзім. 

Қандай да болмасын халықтың ұзына бойынғы тарихында ізгіліктік 
идеялары бір кезеңде алдыңғы қатарға шығып, ұлттың жаңғыру дәуірін 
жасайды. Бұл – батыстық ғылымда әлдеқашан дәйектелген, мойындалған 
құбылыс. Ренеcсанс – жеке бір адам шығармашылығының жемісі емес, ол 
тұтас шоғыр еңбегінің табысты нәтижесі. Қазақ ренесcансының басы Абай 
екендігі академик С.Қасқабасовтың «Абай поэзиясының ренессанстық си-
паты»  мақаласында ғылыми тереңдікпен дәлелденген. Ең данышпан қазақ 
бастауында тұрған ұлы ізгіліктік аңсарды дамытқан, нағыз ренесcанстық 
деңгейге жеткізген Алаш қайраткерлері. Қазақ баласына Абайды ең алғаш 
таныстырған да Алаш зиялылары.  

Алаштың Әлиханы, Ахметі, Міржақыбы. Елі мен жерінің тәуелсіздігі жо-
лында іздене отырып сол күрес жолында Алаш зиялылары өздерін де, өз за-
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мандастарын да, өзінен кейінгілерді де қайраткерлік жағынан да, қаламгерлік 
жағынан да дайындады, жетілдірді деуге болады. Алаштың ренессанстық си-
паты Ұлы ұлтшылдық дәуір ғана туғыза алатын Әлихан, Ахмет, Міржақып, 
Мұстафа, Халел, Мұхаметжан, Жанша, Әлімхан, т.б. қайраткерлермен 
Жүсіпбек, Мағжан, Сұлтанмахмұт, Мұхтар сияқты алып талант иелерін 
қалыптастырды. Бұл ұлтшылдық, адамсүйгіштік, отансүйгіштік сезімдерінен 
ой мен іске айналған табиғи талпыныс болатын. Яғни, Алаш қайраткерлерінің 
ұлтшылдығы өз дәуірі туғызған, қазақ ұлтының алдына сол дәуірдің өзі 
қойған сауалдарға пікір жүзінде де, әрекет барысында да берген жауабы еді. 

Алаш зиялыларының ізгі ойы олардың қайраткерлік әрекеттерінің де 
өзегі еді. Мұндай ізгілік болмаса, олар ұлт тағдыры жолындағы жанкештілік 
әрекеттерге де бармас еді. Алаш қайраткерлерінің осы тұстағы ұлт 
мүддесі жолындағы әрекеті мен мақсатына беріктігін шынайы әрі терең 
көрсеткен «Қалам қайраткерлері жайынан» мақаласында А.Байтұрсынұлы 
дәуір куәгерінің көзімен былай деп жазып қалдырған: «...қазақ қалам 
қайраткерлері қаламын ұлтының ауырын жеңілту, ауырын азайту жолы-
на жұмсамасқа мүмкін емес: кемшілік көрген жұрттан туып, кемшіліктен 
құтқаруды мақсат етіп, ылғи сол жолда жұмыс қылған қазақ қалам 
қайраткерлері жұртшыл, ұлтшыл, яғни халқына жаны ашитын, халқының 
жаны ауырғанда бірге күйзелетін, бауырмал болмасқа тағы мүмкін емес». 
Ахаңның айтып отырған  адам баласының өз ұлтының тағдырына деген 
табиғи жанашырлығы, адамгершілігі. Осыны кеңестік дәуірдің оспадар сая-
саты бейнебір адамға тән емес теріс әрекет ретінде бағалады. Ар білімін 
насихаттаған Шәкәрім қажының, «Адамдық диқаншысы» болған Ахаңдар 
тобының ұлы ізгі ойларын көруге кеңестік саяз саясаттың өресі де жетпеді, 
бағыты да келіспеді. 

Алаш қозғалысы қазақтың жаңғыру дәуірі болғандығын, оның елім де-
ген, жұртым деген азаматтардың басын қосқандығымен де дәлелдеуге бола-
ды. Абылай заманында сыртқы жаудың қауіп-қатерінен басы қосылған қазақ, 
Кенесары, Махамбет, Абай дәуірінде «Бас-басына би болған» қазақ Алаш 
тұсында бас біріктірді, ой біріктірді, қимыл біріктірді. Оның негізінде Ота-
нына, сол Отанының ұрпағына деген ұлы жанашырлық жатты. Бұл нағыз 
ренессанстың тамыры боларлық ізгілік еді. Алаш қозғалысының қазақ ренес-
сансы болғандығына бұл құбылыстың мәнінен бейхабар адам ғана келіспейді. 
Алаш қозғалысын ренессанс ету біздің қалауымыз бен еркіміз емес. Ақиқаты 
солай. 

Алаш қозғалысы қазақтың тарих ғылымын дүниеге әкелді. Өткенді 
аршу, бағзы өмірдің даму тұстарын санадан өткізу сияқты еңбектер – ұлттың 
есейе бастағандығының белгісі. Өткенге көз салу, оны бүгінмен, болашақпен 
байланыстыру – оқуы мен мәдениеті өскен елдің белгісі. Міне, осындай 
ұлттық рухани жаңғырудың басында Алаш қайраткерлері тұрды. Бұған 
Шәкәрімнің, Ә.Бөкейханның, М.Тынышбаевтың, Х.Досмұхамедұлының, 
Қ.Кемеңгерұлының, С.Асфендияровтың жазғандары куә. Халқымыздың 
өткен тарихына үңілгенде олар, ең алдымен, Абылай, Шоқан, Абайдың 
есімдерін ұлықтады. 

«Алаш» партиясының, Алашорда үкіметінің құрылуы мемлекет үшін 
қажетті саяси, әлеуметтік, экономикалық және құқықтық атрибуттар-
ды қалыптастыруды қажет етті. Алаш қайраткерлері бұл салада да өнімді 
еңбек етті. Олардың қазақ ұлтын ұйымдастырудағы, оятудағы бірнеше 
жылдық пәрменді әрекеттерінде жоғарыда аталған қажеттіліктер көрініп 
тұрды. Мемлекеттің іргесін қалау мәселелері Ә.Бөкейханның, М.Шоқайдың, 
Ж.Досмұхамедұлының, М.Дулатовтың, Б.Құлмановтың, Х.Ғаббасовтың, т.б. 
жазған еңбектері мен атқарған істерінен айқын аңғарылады.

Ұлт тағдырына қатысты кез келген өміршең идеяның із-түзсіз жоғалып 
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кетпейтіні сияқты алаштық идея да ұлтжанды азаматтардың ойында жүрді. 
Алаш қозғалысының тарихы –  отандық ғылым үшін қазақпен бірге жасай-
тын мәңгілік тарих. Ұлтының мәңгілігін ойлаған ұлы азаматтардың жүріп 
өткен жолын, ерлікке татырлық еңбектерін бағалау – есі бар ұрпақтың жады-
нан шықпайтын қастерлі борышы. 

Ата-бабаларымыздың қазақ елінің тәуелсіздігі мен азаттығы жолындағы 
күрестері, істері, ұрандары –  бүгінгі ұрпаққа үлгі һәм аманат. Қазіргі қол 
жеткен еркін шағымызды баянды ету үшін біз азаттық жолы арман болған 
ата ұрпақтың аманатына берік болуды борышқа айналдыруымыз керек. Ал 
бүкіл қазақ даласын осыдан бір ғасырдай уақыт бұрын Алаш рухына бөлеген 
ұлы қазақтар аманатының жөні бөлек. Алаш идеясы ұлтты біріктіруші, 
тұтастырушы идея ретінде қашан да қазақпен бірге жасайды десек, онда сол 
орасан мақсатты орындау үшін қазақтың тілі мен мәдениеті, өнері мен әдебиеті, 
тарихы мен салт-дәстүрі, айналып келгенде, қазақты ел ететін, мемлекет ететін 
рухани олжасы Қазақстанда айрықша орынға ие болуы керек. Тағылымды 
істі аманат ретінде қабылдау – Алаш баласының әуелгі қасиеті, дәстүрлі 
жоралғысы десек, Алаштың жолы, Алаш қайраткерлері қалыптастырған 
ұлттық санамызды жаңғырту сапары бүгінгі тәуелсіздігімізді тұғырлы етер 
берік ұстанымдардың бірегейі болатынын естен шығармағанымыз абзал. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстанды әлеуметтік 
жаңғырту бағытындағы «Жалпыға ортақ Еңбек қоғамына қарай 20 
қадам» бағдарламалық мақаласында берілген тапсырмаларды орындау 
мақсатында «Алаштану» оқу курсының бағдарламасы мектептердің таңдау 
ерекшеліктеріне ұсынылды. «Алаштану» оқу курсының бағдарламасын 
2012 жылы 27 сәуірде бекітілген «Қазақстанның ішкі саясатындағы 
идеологиялық менеджментті қайта жаңғырту жөніндегі 2012-2013 жылдарға 
арналған жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының» 41 және 42-тармақтарына 
сәйкес әзірленіп, бүгінгі күні еліміздің барлық мектептерінде Алаш 
тұлғаларының мемлекеттік және ғылыми-шығармашылық қызметін білу 
арқылы отаншылдық қабілетін арттыруға бағытталған ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген «Алаш-
тану» оқу курсының бағдарламасын жалпы білім беретін мектептердің 9-сы-
ныбына оқыту енгізіле бастады.

Соның бір айғағындай, мектебімізде жоғары сынып оқушылары арасында 
«Ә.Бөкейхан – тәуелсіздік жаршысы, ұлт көсемі» атты мектепішілік ғылыми 
конференциясы болып өтті. Конференцияда ұлттық мемлекеттілігіміздің 
негізін қалаған Алаш зиялыларының рухани мұралары туралы баяндамалар 
тыңдалды.

«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» мемлекет басшысының Қазақстан 
халқына жолдауында айтылғандай, «Мәңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, 
болашағы, таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050» стратегиясының 
ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық 
тұғыры.  Жаңа қазақстандық патриотизм дегеніміздің өзі – Мәңгілік Ел! 
Ол – барша Қазақстан қоғамының осындай ұлы құндылығы». 

Өткен тарихымызға тағзым, бүгінгі болашағымызға мақтаныш, гүлденген 
келешекке сенім қалыптастыру мақсатында мектебімізде өткізілген Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған «Елдік пен ерліктің бастауы болған 
ұлы тарих» тақырыбындағы тарихи-танымдық кештің мәні үлкен болды. 
Өйткені, кеш мақсаты – бабалардан қалған ұлы мұра ел тарихын қадірлеу, 
оны көздің қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып дамыту және кейінгі 
ұрпаққа аманат етуге тәрбиелеуге бағытталды.

Мұның бәрі ұрпақ тәрбиесінен туындаған мәселелер екені шүбәсіз.
Атырау қаласы.
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оңғы кезде әлемде болып жатқан елеулі өзгерістер білім беру сала-
сына да әсер етпей қоймады.  Ғылым мен техника бұрын-соңды бо-

ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕМЕЛІК
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ 

Сәуле  МАХАМБЕТОВА,
Алмалыбақ ауылындағы орта мектеп-
гимназиясының директоры

“Мектепті сапалы басқару адаммен жұмыс істеуден 
бас талады. Ең алдымен,  олардың  кәсіби деңгейін артты-
руда  мұғалімнен басталып, кадрлармен аяқталады. Басқа 
жолдары  жоқ...”.

Ю.А. Конаржевский

С
лып көрмеген қарқынмен дамып келеді, бұл қарқынға ілесу үшін білім са-
ласынан оң  өзгерістер, тың іс-әрекет пен жаңаша көзқарас  талап етілуде. 
Әлемдік білім беру саласында қоғамның әрбір мүшесінің назарынан тыс 
қалмайтын мәселелер төңірегінде түбегейлі өзгерістер жасалуда.

Мектеп  өміріне   теориясы  мен  практикасына  бейінді оқыту  мен  сара-
лап оқыту   сұрақтары, білім беру мазмұнына интеграция, білімді ізгілендіру  
идеясы белсенді  түрде енгізілді. 

Алайда, уақыт және тәжірибе көрсеткендей, осы идеялардың бірін 
немесе басқа идеяларды, тұжырымдамаларды, олардың  күрделі мектеп 
өміріндегі білім беру  жүйесіндегі жекелеген құрауыштардың жетілдіруіне  
бағытталғаны  үшін басты  құрал ретінде  қарастыруға болмайды. Қазіргі 
таңда мамандардың  көбі білім сапасы идеясын жетекші және басым  
екендігін қабылдап қолдайды. 

Білім сапасын арттырудың  тиімді тәсілдерінің бірі – мұғалімнің кәсіби 
құзыреттілігін, атап айтқанда, мұғалімнің  зерттеушілік қызмет мәдениетін 
қалыптастыру. Білім берудің жаңа парадигмалық жағдайында педагогтің 
зерттеушілік қызмет мәдениетін қалыптастыру туралы сұраныс туындауда. 
Заманның сұранысына сай жаңашыл ұстаз қатарында зерттеуші ұстаз да 
ерекше орын алуда.

Ғылыми-зерттеу қызметі – сапалы білім беру ұйымының ажырамас 
бөлігі болып табылатын үрдіс. Мұғалімнің ғылыми-зерттеу жұмысымен 
айналысуы, біздің  ойымызша, оның кәсіби мәдениетінің дамуына, кәсіби 
құзыреттілігін  қалыптастыруына,  зерттеу туралы білім, білік,  дағдысына  
жол ашады. 

Мектепте  мұғалімдердің әдіснамалық және зерттеушілік біліктілігін 
арттыруды ғылыми зерттеу қызметін   ұйымдастыру арқылы жүргіземіз. 

Біз таңдаған ғылыми-әдістемелік жұмысты жетілдіру бағыттарының 
өзектілігі: қазіргі заманғы адамды тәрбиелеу, оқушының азаматтық 
мәдениеттің қай саласында болсын өз бетімен шығармашылық жаңа іс-
әрекет тәсілдерін игеруге дайындығы мен қабілетін қалыптастыру "тек 
қана оқу үрдісін тиісті дәрежеде ұйымдастыратын" мұғалім емес, мұғалім-
менеджер, мұғалім-әдіскер, мұғалім-зерттеуші және экспериментші мұғалім 
болу қолдарынан келеді. 
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Ең бастысы,  басқарылатын объектінің  белгілі бір құрылымы болса, 
ғылыми-зерттеу  қызметін  тиімді  басқаруға болады. Сондықтан біз зерттеу 
қызметіне  қатысушылардың    өзара әрекеттестік моделін  әзірледік.

Зерттеушілік қызметті ұйымдастыру біздің мектепте диагностикалық 
жұмыстан  басталды. Зерттеу нәтижесі  бізді басым бағыттарды  жақсартуды 
қажет ететін өзгерістерге шығарды. Солардың бірі – сабақ  барысында 
мұғалімдердің  басқару құзыреттілігін  арттыру арқылы   білім сапасын 
көтеру. Мұғалімдердің  тек өз  тәжірибесі, оқыту үрдісі, жұмысын жетілдіру, 
кәсіби шеберлігін арттыру  нәтижелі  болып табылады. Сондықтан біз 
мұғалімдердің  педагогикалық білімін,  кәсіби тәжірибесін дамытуды 
зерттеушілік  қызмет  арқылы   іске асыруды  жөн  көрдік.  Осының  нәтижесінде 
зерттеу қызметі  мектеп  мұғалімдерінің  кәсіби біліктілігінің  өсуіне   әсер 
етеді.  Мұғалімдерде: 1) зерттеу  саласындағы әдіснамалық мәдениеті және 
технологиясы   артады; 2) түрлі  шығармашылық бастамаларға қатысады; 
3) кәсіби құзыреттіліктің даму деңгейі  көтеріледі; 4) білімін жетілдіру рөлі 
артады;  5) оқу үрдісінде зерттеу нәтижелерін жүзеге асырады; 6) кәсіби 
құзыреттілігін жүзеге асыру, тәжірибесін  тарату кеңістігі кеңейеді.

Түрлі ғалымдар тарапынан сан түрлі бағытта сипатталған мұғалімнің 
зерттеу жұмыстары, біздің ойымызша,  шығармашылық әрекет етуді талап 
ететін шарттарға негізделіп, мұғалімнің шығармашылық қабілетінің да-
муына жол ашады. Сондай жағдайда мұғалім тек қана оқу үрдісін тиісті 
дәрежеде ұйымдастыруды ғана меңгермей, сонымен қатар ғылымдағы 
жаңалықтардан қалыс қалмай, ұдайы білімін   жетілдіруге мүмкіндік алады.

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі – білім беру үдерісінің  сапасын 
көтерудегі  негізгі ресурсы,  ал ғылыми-зерттеу қызметі дамыту және 
жетілдіру  құралы екендігіне біз сенімдіміз.

Бүгінгі таңда мектеп ұжымының педагогикалық жүйесін құрастырудағы 
негізгі тақырыптарының бірі – педагогикалық қарым-қатынас және оқушы 
мен ата-аналар ұжымының тең құқылы серіктестігі. Мұндай қарым-
қатынастың негізгі ұстанымы болып педагогтер, ата-ана және оқушылар 
арасындағы сенім артушылық және құрметтеушілік, бір-біріне қолдау 
көрсету және көмектесу, шыдамдылық пен төзімділік таныту болып та-
былады. Отбасы мен мектеп арасындағы қатынаста өз тәжірбиемізде  
қолданылатын ата-аналармен жұмыс бағытының негізін санамалап атап 
өтер болсақ, олар мына төмендегілер.

1. Отбасы тәрбие жағдайын зерттеу.
2. Ата-аналарды оқу-тәрбие үрдісінің мазмұнымен таныстыру.
3. Ата-аналармен коучингтер мен тренингтер арқылы психологиялық-

педагогикалық  ағартушылық  жұмыстар жүргізу.
4. Сыныптың және жалпы мектепішілік ата-аналар комитетінің мүше-

лерімен  қарым-қатынас жасау.
5. Ата-аналар мен оқушылар арасындағы біріге жүргізілген жұмыстар 

(сенбіліктер, мектеп маңындағы қоршаған ортаны жақсарту, «Мектепке 
жол» акциясы, «Қайырымдылық» акциясы, «Жеңіс күні», «Шығармашылық 
емтихан» аясында өткізілетін жыл сайынғы  зерттеушілік жұмыстар, 
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай өткізілген «Ұлы Дала Елі» 
тақырыбындағы өткізілген республикалық интернет-сайыс. Мектепішілік 
деңгейде қатысқан оқушы саны – 374, оның 38-і 1,2,3  республикалық 
деңгейдегі дипломдармен және сертификаттармен марапатталды).

6. Оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудегі жұмыстардың жүргізілуі және 
нәтижесі жөніндегі мәліметтермен ата-аналарын таныстыру.
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7. Денсаулыққа байланысты сұрақтармен айналысатын қоғамдық 
ұйымдардың құрамында бар ата-аналармен қарым-қатынас жүргізу.

8. Әртүрлі формаларда өткізілетін сыныптан тыс жұмыстарға ата-ана-
ларды тарту (спорттық іс-шаралар, мерекелерді ұйымдастыру, ертеңгіліктер, 
кездесулер, саяхаттар, әртүрлі жорықтар және т.б.).

Мұғалімдердің ата-аналар мен оқушылардың арасында біріге жүргізілген 
іс-әрекеттерінің табысты болуы ата-ана, оқушы, мұғалімнің  жұмысқа деген 
оңды көзқарасына, яғни, бірлесе жұмыс жасауға, біріге құрылған жоспарды 
жүзеге асыруға, іс-әрекет нәтижелілігін қадағалап отыруға байланысты. 

Мектеп мұғалімдері және сынып жетекшілері ата-аналарды олардың  
тілегіне,  отбасылық тәрбие ерекшелігіне байланысты мектеп, сынып 
жұмыстарына  тартуға тырысады. Мектепте жалпымектептік ата-аналар 
комитеті жұмыс жасайды. Мектепішілік ата-аналар комитетінің мүшелері 
өз отырысын тоқсанына бір рет өткізіп отырады. Бұл отырыста ата-ана-
лар комитетін мектеп әкімшілігі әртүрлі бағытта жүргізілетін мектепішілік 
қызмет түрлерімен таныстырады.  Ата-аналар комитетінің мүшелері мек-
теп әкімшілігімен бірге мектеп сыныптарының санитарлық жағдайын, 
жылу және жарық ережелерінің сақталуын, оқушы сырт келбетінің мектеп 
ережесіне сай болуын, балалардың мектеп асханасында тамақтануын, жаңа 
жылдық мерекелердің өтілуін, үйірме, спорттық секциялардың жұмыстарын, 
электрондық күнделіктер мен журналдардың жүргізілуін және оқушыларға 
арналған ережелердің орындалуын  қадағалайтын тексерулер (рейдтер) 
ұйымдастырады. Сонымен қатар жекеленген оқушылар мен олардың ата-
аналарын шақырып, оқыту-тәрбиелеу жұмыстарын жүргізу қарастырылады.  
Нәтижесінде ата-аналарға баламен педагогикалық тұрғыдан қалай дұрыс 
жұмыс жасау керектігі жайында ұсыныс жасалады.

Жалпымектептік ата-аналар жиналысын өткізу оқушыны тәрбиелеуде 
біріге жүргізілетін жұмыс түрлерінің біріне жатады. Бұл  жиындардан 
кейін ата-аналар бала тәрбиесіндегі өз орны жайында ойын өзгертіп, өзін 
тәрбиелеудің субъектісі ретінде сезініп, өзінің педагогикалық құзыреттілік 
деңгейін дамытып, отбасылық тәрбиеде пайдаланылып келе жатқан білімін 
жаңарта, дамыта отырып мектепте жүргізіліп жатқан жұмыстардан мәлімет 
алады. Бұл жерде мектеп сайты білім алудағы қатынас мүшелерінің мәлімет 
алу орталығы  болатындығын атап өткен жөн.  Мектеп сайты беттеріндегі 
мәліметтер ата-аналарды оқу-тәрбие үрдісінің мүшесі болуына  жағдай 
туғызады. Ата-аналар мектепте болып жатқан өзгерістер мен жаңалықтарды 
бақылап, оқушылардың тәрбие жұмыстарына тартылуын қадағалап және 
оның нәтижелілігі жайында мәлімет алып отырады. Мектептің өзекті 
мәселелерімен уақтылы танысып отырады: мемлекеттік қорытынды 
аттестациясының  ОЖСБ және ҰБТ түрінде өтілуі.

Дәстүрлі түрде өткізілетін жұмыс түрлерімен қатар мектебімізде соңғы 
үш жыл көлемінде ата-аналар жиналысын коучинг-сессия түрінде өткізу 
кеңінен пайдаланылады. Жиынды бұл түрде өткізу ата-аналар мен ұстаздар 
арасындағы қарым-қатынастың жаңаруына септігін тигізеді. Мектепті да-
мыту тобы (деңгейлік курс өткен мұғалімдер) сынып жетекшілері және ата-
аналар құрамынан коучерлер дайындап, оларды  сапалы коучинг  өткізуіне 
қажетті мәліметтермен қамтамасыз етіп, жағдай жасайды.

Коучингтерді жүйелі түрде өткізу нәтижесі білім деңгейінің көтерілуіне 
бағытталған күнделікті еңбекпен жеткен мектептің тұрақты жетістігі 
мен оның барлық білім беру үрдісіне қатысушыларының арасында 
коллаборативті орта туғызу болып табылады.



10

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Мектеп пен отбасының арасындағы мұндай қатынас баланы зерттеу-
ге, дамытуға және бала бойындағы бар жақсы қасиеттерді ашуға екі жақты 
қызығушылық туғызуына әкеледі. Мұндай қарым-қатынас негізі бір-біріне 
деген сенімділік пен сыйластық, бір-бірін қолдау және көмек көрсету, бір-
біріне шыдамдылық таныту секілді ұстанымдарға сүйенеді. 

Білім беру, ең алдымен, адамгершілік аспект, сондықтан мұғалімдер, ата-
аналар және оқушылар үшін бірлескен коучингтерде  негізгі адамгершілік 
ұстанымдары көрініс тапқан "Құндылықтар ағашы" дайындалды. 

Бұл мұғалім мен ата-аналарға оқушы бойындағы өзін-өзі тану және та-
ныта білудегі қасиеттерін жетілдірудегі жұмыстарын біріктіруге ғана емес, 
сонымен қатар бала өмірде кездесетін қиыншылықтарды жеңіп, тез қалпына 
келе білуде өз мүмкіншіліктерін де пайдалана білуіне көмектеседі. Мұндай 
өзара іс-қимыл түрі «Әркім үшін  жоғары білім деңгейіне қол жеткізу» мек-
теп стратегиясы мен «Ынтымақтастығы, бірлескен шығармашылық және 
әріптестік» миссиясын әзірлеуге мүмкіндік берді. Мұғалімдер жұмысының 
сапалы басқаруды арттыруға негізделген жаңа сапалы білім беру мәдениеті 
мен білім сапасын жақсарта отырып, тұрақты жақсарту және шеберлікке 
қол жеткізуге мүмкіндік берді.

Осылай серіктестік қарым-қатынастың нәтижелілігінің көрсеткіші 
ретінде төмендегілерді атауға болады. 

1. Мектептегі  1–10 сынып оқушылары арасында функционалдық 
сауаттылық деңгейін зерттеу нәтижесі төмендегідей. Қатысқандар 96,7% 
оқушы. Олардың  ішінде   өте  жоғары  деңгейде  –  12 пайыз, жоғары дең-
гейде – 35,3 пайыз, орта деңгейде – 47,2 пайыз, төмен деңгейде – 5,5 пайыз.

2. 2015-2016  оқу жылының білім сапасының көрсеткіші бойынша 
білім сапасы – 68,3 пайыз  (2014-2015 оқу жылында 53,9 пайыз).

3. 2015-2016 оқу жылында ҰБТ қорытындысы бойынша орта балл 
көрсеткіші – 101,8  (2014-2015 оқу жылында орта балл көрсеткіші – 87).

Жүйелі мониторинг және енгізілген өзгерістер эволюациясы сапалы 
басқару мүмкіндігіне, яғни білім сапасының менеджментіне әкелді. Осы-
лайша біз білім беру сапасын басқару "мектебінің 10 нақты қадам арқылы 
жаңаланған мектеп барлығымыз үшін (10 нақты қадам жаңартылған мектеп 
үшін)" үлгісін жасап шығардық.  Бағалау моделінің негізгі өлшемдері:

– өзектілігі – рухани және ұлттық мәдениетіміз арқылы мектеп 
тәжірибесіне жаңа басқару тәсілдері мен көшбасшылық жүйесін енгізу; 

– ғылымилығы – диагностика, мақсат қою және жоспарлау қағидаларын 
ұстану – мониторинг және эволюацияның негізі; 

– жаңалығы – ұлттық педагогиканы және әлемдік білім беру жүйесінің 
тәжірибелерін қайта қарап, мектеп тәжірибесін жаңғырту;

– тәжірибе құндылығы – модельдің нәтижелігі – қазіргі заманғы 
әлемде өмір сүріп, жұмыс істеуге қабілетті, ұлттық құндылықтарымен 
тәрбиеленген, көшбасшылық қасиеттері бар тұлға.

Инновациялық өзгерістерді мектеп жүйесінің тәжірибесіне енгізу білім 
сапасын арттыруға ықпал етеді.

Әдебиет
1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на  2011–2020  

 годы. – Астана, 2010.
2. Мұғалімге  арналған  нұсқаулық.  Екінші  басылым//Назарбаев  Зияткерлік  мектептері  

  ДББҰ, 2012.
3. Оценка качества школьного образования (анализ результатов международных  исследо- 

 ваний PISA). – М.: Сентябрь, 2007.
4. Мажикеев Т.М. Образовательные технологии. – Алматы, 2007.

Алматы облысы
Қарасай ауданы.
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азақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім 
беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа техно-

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ МЕҢГЕРТУДЕГІ  
БЛУМ  ТАКСОНОМИЯСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Гүлия КАЗБАЕВА,
№1 мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Аннотация. Бұл мақалада көтерілген мәселелер қазіргі заманғы білім беру 
жүйесінің жаңа мазмұнымен байланысты. Өзекті мәселелердің бірі: жас ұрпақтың 
білім деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізу жолдары мен функционалдық 
сауаттылығын дамытудың тиімділігі қарастырылған. 

Қ
логияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық желілерге шығу», – деп атап көрсетілсе,  Елбасымыз өз  
жолдауында: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін 
заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына 
жеткізетін, терезесін тең ететін – білім», – деп атап өткен. Сондықтан 
қазіргі білім беру жүйесінің алдына оқыту үрдісін технологияландыру 
мәселесі қойылып отыр.  Сонымен қатар,  «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»  
жолдауында Қазақстандағы білім беру жүйесінің алдында тұрған негізгі 
мәселелерге тоқталып өтті. Жолдаудың біздің алдымызға, яғни білім сала-
сы қызметкерлері алдына қойып отырған басты міндеті – еліміздегі білім 
берудің ұлттық үлгісін әлемдік стандарттарға сәйкестендіре отырып білім 
сапасын арттыру. Яғни, әркімнің жеке қабілетін ескере отырып оның білімге 
деген қажеттілігін қанағаттандыру, қоғамның әрбір мүшесінің толыққанды 
білім алуы үшін тең дәрежеде жағдай туғызу.  Егеменді еліміздің ең басты 
мақсаты – өркениетті елдер қатарына көтерілу болса, ал өркениетке жетуде 
жан-жақты дамыған, рухани бай тұлғаны дамытудың алатын орны ерекше. 
Қазіргі білім берудің басты мақсаты да сол жан-жақты дамыған, рухани бай, 
өз ойын нақты әрі көркем жеткізе білетін, шешен әрі ділмар, сөз құдіретін 
игерген жеке тұлға қалыптастыру болып табылады.

Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы жобасында оқушыларды сапалы біліммен 
қамтамасыз етіп, қазақстандық білім беру жүйесін халықаралық деңгейге  
жеткізу мәселесі ұстазға жүктеліп отыр. Осыған байланысты қазіргі таңда 
еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен жаңалықтар әрбір педа-
гог маманның жаңа  идеялармен, жаңа жүйелермен жұмыс жасауына  түрткі 
болады.  Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім беру 
жүйесіндегі педагог мамандардың  біліктілігі мен шеберлігіне байланысты. 
Қазіргі әлемдік білім кеңістігіне өту –  негізгі өзекті мәселелердің бірі.  

Әрбір педагог маманның жедел шешім қабылдаушы, ерекше ұйымдас-
тырушылық қабілеті бар, нақты бағыт-бағдар беруші болып шығуы – бұл 
қазіргі заман мұғалімдеріне қойылатын  талап. Мұғалім – әр тұлғаның 
шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып ойлау мен интеллектуалдық 
белсенділіктің жоғары деңгейіне шығуға, жаңаны түсіне білуге, білімді іздену 
бағытын қалыптастыруға ұйытқы болатын тәлімгер. Бүгінгі күні еліміздің 
білім беру жүйесіндегі негізгі тұлға педагог болғандықтан, оқытудың жаңа 
деңгейіне көшуге байланысты сапалы білім беру міндеті мұғалімге жүктеледі. 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты – бәсекеге қабілетті маман дайын-
дау. Мектеп – білім берудің қарашаңырағы болса, мұғалім – оның жүрегі. 
Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың 
барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани 
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дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Ізденімпаз мұғалімнің 
шығармашылығындағы  өзіндік ерекшелігі: оның сабақты түрлендіріп, 
тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Шебер, білімді ұстаз атана білу – әр 
мұғалімнің қоғам алдындағы міндеті. Ол өз кәсібін, өз пәнін,  шәкірттері мен  
мектебін шексіз сүйетін адам. 

Қазіргі  заман мұғаліміне қойылатын талаптар мыналар: 
– бәсекеге қабілеттілігі;
– білім беру сапасының жоғары болуы;
– кәсіби шеберлігі;
– әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.
Қазіргі заман  мұғалімінің «өзіндік жаңалығы» болуы қажет. Мұғалімнің 

ғылым жаңалығын түрлендіруде жасаған нәтижелі жұмысы  білім саласына 
өз үлесін айтарлықтай қоса  бермек. 

Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің басты мақсаты– 
жан-жақты  дамыған  жеке  тұлға қалыптастыру болса, оқытудағы негізгі 
мақсат – өздігінен дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Жеке 
тұлғаның дамуында маңызды рөл атқаратын оқушының өз бетінше жұмысын 
тиімді ұйымдастыра білуіміз керек, сол арқылы материалды саналы меңгерту-
дің жүйесін жасап, оқушының түрлі дара қабілеттерін арттыруға болады.

Әрбір ұстаз ХХІ ғасыр мұғаліміне сай болуы үшін ізденімпаз, 
шығармашыл,  кез келген жағдаяттан шебер шыға білетін психолог, білімді, 
еңбекқор, кез келген ортаның ұйытқысы болуы керек. Мұғалім сабақта  түрлі 
әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып балалардың ұсыныс-пікірлерін еркін 
айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік 
туғызып отыру қажет. Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері: 
өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамыту; инновациялық білімді да-
мыту, өзгеріс енгізу, жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды өмірге 
әкелу. Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргі оқушы  
өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек.

Қоғам  ілгері дамыған сайын оқыту мазмұны да күнделікті жаңарып, 
жетіліп отырады. Бұл мәселе туралы Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев 2011 жылғы Қазақстан халқына «Болашақтың іргесін 
бірге қалаймыз!» жолдауында былай деген: «Біз білім беруді жаңғыртуды 
одан әрі жалғастыруға тиіспіз. Сапалы білім беру Қазақстанның 
индустрияландыруының және инновациялық дамуының негізіне айналуы 
тиіс». Жаңа технологияның басты мақсатының бірі – баланы оқыта отырып 
оның еркіндігін, белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше білім алып, шешім 
қабылдай білуге жетелеу. Яғни, ғылыми негізде білім беру үшін жаңа тех-
нологияларды меңгерте отырып оны сабаққа енгізу – педагогтер алдындағы 
өзекті мәселе. Бүгінгі білім беру жүйесіндегі негізгі талап: сабақта білім 
берудің жаңа технологиялық әдістерін қолдана отырып оқушыларды өздігінен 
шығармашылықпен жұмыс істей алатын деңгейге жеткізу. Сондықтан да  
шығармашылық қабілеті мол, жан-жақты дамыған азамат тәрбиелеуде жаңа 
педагогикалық технологиялар  сарапталып, жаңашыл педагогтердің іс-
тәжірибесі зерттеліп, мектеп өміріне қарқынды енуде. Бұл технологиялардың 
басты тиімділігі –  ұстаздарға қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарындағы 
пәнаралық байланысты күшейте отырып оқушылардың дүниетанымдарын 
кеңейтуге және жеке қабілеттерін көре біліп, оны дамытуға толық жағдай 
жасауы. Бұл орайда қазіргі жаңа формация мұғалімі әлемдік стандарттар 
деңгейінде сапалы білім беру қызметін жолға қоюы тиіс. Ол үшін өзіміздің 
шығармашылық  қабілетімізді дамытатын тұжырымдама жасап, көп зерттеп, 
зерделеп, ізденуіміз  керек, яғни біреуден талап етпес бұрын, біріншіден, 
өзімізге талап қоя білуіміз қажет. Сондықтан әрбір  ұстаздың арманы – өзі 
игерген, өз бойында қалыптасқан білімді шәкірт бойына  сіңіріп, өмірде 
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тиімді пайдалана білуге мүмкіндік жасау. Сол себепті педагогикалық 
шығармашылықты дамытуға бағытталған жаңа мазмұн мен формаларға 
негізделген білімді шәкірт  бойына  сіңіре білу – әр ұстаздың өмірлік парызы.

Білім беру жүйесіне жыл сайын әртүрлі өзгерістер енгізіледі. Бұл 
өзгерістердің басты мақсаты – өсіп келе жатқан ұрпақты жан-жақты дамыған, 
құзыретті азаматтар етіп тәрбиелеу. Осы мақсатқа жету үшін  білім беру 
жүйесінде функционалдық сауаттылықты арттыру қоғамдағы өзекті мәселенің 
бірі болып отыр. Функционалдық сауаттылық дегеніміз – адамдардың бүгінгі 
жаһандану дәуіріндегі заман ағымына қарай ілесіп, жетіліп отыруы, яғни, 
тұлғаның өз бойындағы білімін өмірде тиімді қолдана алуы. Оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын дамыту – бүгінгі заман талабы. Педагогтің 
шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті ұштастырып сабақ 
өтуі – бұл заман талабынан туындап отырған мәселе. Жоғары деңгейде 
сабақ беретін мұғалімнің алдын көрген шәкірт өмір айдынында өз жолын 
адаспай тауып,  саналы да білімді азамат болып қалыптасады. Бұл ұстаз 
үшін абыройдың үлкені, әрбір мұғалім осыған ұмтылса, ұрпақ алдындағы 
қарыздың өтелгені.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілін жаңа тех-
нологиялар арқылы өзге ұлт балаларына меңгерту – бүгінгі күні өзекті 
мәселенің бірі. Осы технологиялардың ішінде Блум таксономиясы арқылы 
оқыту білім берудің ұлттық моделіне өту арқылы жас ұрпақтың білім 
деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізуге, өз бетімен тіл үйрену  жолдарын 
жетілдіруіне  ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады. 

Өз тәжірибемізде оқытуды жаңаша ұйымдастыру, оқушылардың пәнге 
деген қызығушылығын арттыру мақсатында әрбір сабағымызды түрлендіріп 
өткізу күнделікті дағды болып қалыптасты. Оқушы санасына білімді жүйелі 
түрде меңгеруіне және оқушының қабілет деңгейлерін дамытуда осы 
технологияның  маңызы ерекше екендігін баса айтуға болады. Олай дейтініміз, 
бұл әдістер оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырып, өз бетімен 
жұмыс істеуге, қорытынды жасауға, жүйелі білім алуға жетелейді.

Блум таксономиясы бойынша берілген тапсырмалар қарапайымнан бас-
тап,  күрделіге біртіндеп өту барысында 6 деңгейге сәйкес жеке тұлғаның 
дамуына жағдай туғызады.

І. Білу. Бұл кезеңде мәлiметтердi қайталау немесе тану арқылы есте қалай 
сақталғаны тексеріледі. 

ІІ. Түсіну. Оқу материалын қаншалықты  меңгергендері мәтіннен тірек 
сөздерді таба білу, сұрақтар құра білу,  диалогті  толықтыру, сөз тіркестерін 
теріп жазу әрекеттері арқылы  қамтылады.

ІІІ. Қолдану. Бұл кезең оқу материалын берілген тапсырмаларға сәйкес 
қамту және  ережелерді теориялық, практикалық тұрғыдан қолдана  білуге 
құрылған. Оқу нәтижелері түсіну деңгейіне қарағанда материалды тереңірек 
игеруді талап етеді.

IV. Талдау. Бұл кезеңде оқу материалының мазмұнын түсінумен қатар 
оны практикада  жіктеп, талдап, дәйектер мен себептерге сәйкес ақпаратты 
қорытады. 

V. Жинақтау. Бұл кезеңде  ақпараттар жүйеленеді, жинақталады. Мұндай 
оқу нәтижелері жаңа мазмұнда    шығармашылық әрекеттерді қолдануды та-
лап етеді.

VI. Бағалау. Оқу материалының маңызын анықтайды, өзіндік пікірін, 
ойын білдіреді. Бұл кезеңде  алдыңғы  тапсырмалардағы жасалған шешімдер 
мен қорытындылардың берілген фактілерге сәйкестігін анықтайды.

Блум   таксономиясының   6  деңгейі  бойынша  құрылған  тапсырма-
лар айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым, тілдесім әрекеттерін жүзеге 
асыруға, жан-жақты дамыған, тілін, тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін 
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жетік білетін тұлға қалыптастыруға бағытталады. Бұл заманауи  техно-
логия бойынша берілген тапсырмалар оқушылардың дайын ақпаратты 
қабылдауынан гөрі ондағы қойылған мәселені зерттеуіне, талдауына және 
салыстыруына, ой толғауына және бағалауына тиімді. Жас ұрпақтың білім 
деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізу жолдары мен функционалдық 
сауаттылығын дамытудың тиімділігі қамтылады. Бұл  –  қазіргі замандағы 
білім беру жүйесінде мемлекеттік тілді меңгертудегі өзекті мәселелерді шешу 
жолдарының бірі.

Әдебиет
1. Оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын  дамыту  жөніндегі 2012–2016 жылдарға  

 арналған ұлттық жоспары. 
2. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мем- 

 лекеттік бағдарламасы.
3. Мектеп директорының орынбасары журналы.– 2015. – №2.      
4. Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде журналы.   – 2015. – №6.    

Қарағанды облысы  
Сәтбаев қаласы.

үгінгі таңда Қазақстан Республикасы үшін білім беру сапасы өзекті 
мәселелердің бірі болып отыр. Сондықтан қазіргі білім саласындағы 

ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ ТИІМДІ 
ӘДІС-ТӘСІЛДЕР 

Әйгерім ОСПАНБАЕВА,
«Үңгіртас» орта мектебінің химия-
биология пәндері мұғалімі

Б
болып жатқан мемлекетаралық бақылау, ұлттық бірыңғай тест, 12 жылдық 
оқу мен үш тілдікке көшу, барлығы қазақстандық білім сапасын көтеруді 
және халықаралық деңгейге жеткізуді көздейді. Бұл мәселелер қазіргі хи-
мия пәнінің оқытылуына да тікелей байланысты. Осы пән мұғалімі ретінде 
оқудың тиімділігін арттыруда мына мәселелерге үнемі зейін қою қажет деп 
білемін.

1. Химия пәніне деген дүниетанымдық көзқарасты қалыптастыру.
2. Сарамандық жұмысты дайындауға және орындауға көмектесу.
3. Ғылыми-техникалық алға басудың негізгі бағыттарын түсінуге жағдай 

жасау.
4. Логикалық ойлауы мен есеп шығару қабілеттерін дамыту. 
Математика, физика, география, биология пәндерін білмейінше, химия 

пәнін меңгеру мүмкін емес, ал жаратылыстану пәндерін химияны білмей 
толық түсінуге болмайды. Химияда оқушыларды қызықтырып, өзіне тарта-
тын құбылыстар аз емес, тек соларды қызықтыра көрсете білу керек. 

Қызығушылық – адамның рухани және дене күші дамуының аса 
маңызды шарттары және ол ой-өрісін кеңейтіп,  білім алуға итермелейтін 
құбылыс. Оқушылар қызықты сабақты зор ынтамен қабылдайды. Сол себепті 
оқушыларды қызықтыра білу – әр ұстаздың міндеті. Үй тапсырмасын тексеру-
де, жаңа тақырыпты талдауда тест, мәселелік жағдаят, ізденіске итермелейтін 
сұрақтар, деңгейлік тапсырмалар, химиялық диктант, оқулықпен жұмыс, 
есептер шығару арқылы оқушылардың пәнге деген көзқарастарын жағымды 
түрде қалыптастыруға болады. Әр жаттығу түрін орындау барысында «Кім 
жылдам?», «Ойлан, тап» және тағы басқа әдістерді сабақ үстінде қолданып, 
қызығушылықтарын арттыруға жол ашу керек. 

Химия пәнінің басқа пәндермен тығыз байланысы оның ерекшеліктерінің 
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бірі болып табылады. Оқушылар химия сабағында алған білімдерін басқа 
пәндерді оқып-үйрену барысында көптеген ақпараттық үрдістердің, 
технологиялардың барлығына ортақ мәселелерді зерттейді.

Заман талабына сай ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамы-
ту – білім берудің бір саласы. Күнделікті сабақта компьютер, электрондық 
оқулықтар, интерактивті  тақта  қолданудың тиімді жақтары өте көп. 
Жаңа ақпараттық технологиялармен оқытуды дамытуға, оқудың ғылыми 
негізгі – зерттеу мен экспериментті ұштастыруға, оқушылардың өз бетімен 
практикалық зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 
Интерактивті тақта мүмкіндігін кеңінен пайдалану арқылы оқушылардың 
білім сапасын арттырудың маңызы өте зор. Күнделікті деңгейлік есептер 
шығарылып, тәжірибе жасау – химиялық білімнің негізгі көзі.

Химия сабағында ойын элементтерін пайдалану арқылы психологиялық 
ерекшелік пен мінез-құлқының сипаттары айқындалады. Мәселен, «Мен 
кіммін?», «Саяхат», «Химия ғажайыптары» кубик ойындары. Ойынның 
әртүрлі әдіс-тәсілдері мен элементтерін пайдалана отырып сабақты талапқа 
сай тартымды, қызықты, ой-өрісін, есте сақтау қабілетін дамытатындай етіп 
өткізу керек.

Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық 
қызмет оқу ісін дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, жаңа технология-
ларды енгізуге, пайдалануға және шығармашылық жұмыстарын жүргізуге 
бағытталған. Осыған байланысты өзекті мәселелердің бірі – сабақтың жаңа 
түрлерін дамыту болып отыр.

Сабақтағы ең басты және оны анықтаушы көрсеткіші оның мазмұны, 
дүниетанымдық бағыттылығы, мұғалімдердің педагогтік шеберлігін арттыру 
жөніндегі істі ұйымдастырудың әдістемелік жағы болып табылады. Химияны 
оқытуды ұйымдастырудың барлық формаларында оқушылар ғылым негіздері 
бойынша белсенділікпен білім меңгеруін, оқу еңбегінде және алған білімін 
іс жүзінде қолдануда икемділік пен дағдылар алуын, сол сияқты оқушылар 
өздерінде дүниетану көзқарасын қалыптастыруын қамтамасыз ету – әрбір 
мұғалімнің парызы болып саналады.

Әдебиет
1. Нұғыманов И. Химияны оқыту әдістемесі. – Алматы, 2005.
2. Самехова А.  Оқушылардың  шығармашылығын дамыту// Ғылыми  әдістемелік  журнал.   

 – 2009. – №5.
3.Омарова Л.С. Химияны оқыту әдістемесі//Print, 2007.

Алматы облысы 
Жамбыл ауданы.

Аннотация. Мақалада автор қазіргі кезде еліміздегі жалпы орта мектептер-
де дене шынықтыру сабағын әдістемелік тұрғыда дұрыс жүргізуге, жасақталған 
оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары аталмыш пәннің әдістемелік тұрғыда 
жақсартатын жолдарын қарастыру мақсатында білім ошақтарында кейбір жаңа 
спорт бөлімдерін енгізу арқылы өз ойын жеткізеді.

Түйінді сөздер. Дене шынықтыру сабағы, әдістер, жоспар, бағдарлама, сынып-
тан, мектептен тыс спорттық іс-шаралар.

ӘОЖ (УДК): 796/799.378

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНЫҢ 
ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Ордалы   ӘЛІБАЕВ,
Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта 
мектептің мұғалімі
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азіргі кезеңде елімізде дене шынықтыру және спорт саласында көптеген 
жұмыстар атқарылуда. Осыған орай, Үкімет және білім саласындағы Қ

құзырлы органдардың қаулы-қарарлары, жарлықтары, өкімдері жетерлік. 
Әсіресе, Лондон олимпиадасындағы тамаша жетістіктерімізден соң дене 
шынықтыру мен спорт саласындағы осы уақытқа дейін мойын бұрмай кел-
ген өткір мәселелер де жайымен оңтайлы өз шешімдерін табуда. Республика 
бойы ауылдық жерлердегі мектеп спорт ғимараттарын жаңадан салу, күрделі 
жөндеу немесе заманауи құрал-жабдықтармен жабдықтау секілді көңілді 
қуантарлық тірліктер орындала бастады (оның бір мысалы ретінде, Түлкібас 
стансасында жаңадан салынған Б.Момышұлы атындағы жалпы орта мектебі 
және ауданда салынып жатқан жаңа білім ордалары). Педагог қауымның, 
соның ішінде, ауыл спортын көтерер жаттықтырушы мамандардың айлық 
жалақысын көбейту, үйренген шеберлікті ұштайтын әртүрлі деңгейдегі 
спорттық жарыстар ұйымдастыру жұмыстары күрт көбейіп, елдің жанын жа-
дыратып қалды.

Алайда, бұл мәселе түпкілікті орындалды деп айту ерте. Оның үстіне 
әлемдегі қаржылық дағдарыстың салқын лебі біздің елімізді де орағытып 
тастап, өз кері әсерін тигізді. Дегенмен, «Сақтансаң, Алла да сақтайды» 
мақалын есте ұстап, білім беру мекемелеріндегі дене шынықтыру және 
спорт жұмыстарын одан әрі жандандыру мәселелері өз шешімін табуда 
деп айтуға болады. Ол үшін ғылыми-теориялық, әдістемелік, практикалық 
тұрғыда білімдерді жетілдіру, жаңа инновациялық әдістерді қолдану, өскелең 
ұрпаққа оң әсерін тигізетін қазақтың ұлттық ойындарын этнопедагогикалық 
қағидалар арқылы енгізу жұмыстарын қызу қолға алу қажет.

Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінде дене шынықтыру 
және спорт жұмыстары – жалпы білім беретін мектептерде дене шынықтыру 
сабақтары (1-кесте) аптасына 3 сағатпен, оқудан тыс спорттық үйірмелер 
жұмыстарымен шектеледі де, қалған іс-шаралар бастамашыл топтың 
қажырымен атқарылады.  

1-кесте. Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептердегі 
дене шынықтыру пәнінен жылдық жоспар үлгісі

 №                  1–27 сағат      28–51 сағат    52–81 сағат   82–102 сағат
  Материал мазмұны            I тоқсан         ІІ тоқсан  ІІІ тоқсан       ІV тоқсан 

І–ІV сыныптар
 1. Гимнастика             1–6 сабақ       28–35 сабақ  52–61 сабақ 
 2. Дала жарысы             22–27 сабақ             95–102 сабақ
 3. Қозғалмалы ойындар        7–15 сабақ     44–51 сабақ  62–71 сабақ  88–94 сабақ
 4. Нұсқалық бөлім                 16–21 сабақ   36–43 сабақ 72–81 сабақ    82–87 сабақ

V–ІХ сыныптар
 1. Гимнастика                      28–32 сабақ   52–57 сабақ 
 2. Дала жарысы             13–18 сабақ            82–87 сабақ
 3. Қозғалмалы ойындар        19–24 сабақ   58–63 сабақ 
 4. Спорт ойыны: а) Футбол   7–12 сабақ            88–93 сабақ

 5. ә) Волейбол          33–37 сабақ  
 6. б) Баскетбол                                 64–69 сабақ 
 7. Жеңіл атлетика             1–6 сабақ                           97–102 сабақ
 8. Жекпе-жек түрлері         38–42 сабақ  
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Мектепте өтетін спорт түрлері де басым түрде бір сарынды. Көбінесе, 
бас ауыртып, жүйкені жұқартқанша, стандартты түрде өтілетін спорттық 
ойындарды (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол) өткізумен шектеледі. 
Командалық әдіс басым. Өз бетінше әдістемелік тұрғыда ізденістік аз.

Жоғарыдағы кестеден байқағандай, Қазақстан Республикасының жал-
пы білім беретін мектептеріндегі шамалас үлгідегі спорт түрлері бойынша 
сағаттар жүктемесі осылайша бөлінген. Оқу бағдарламасын салыстыратын 
болсақ, айырмашылығы: кей мектептерде бастауыш сыныптарда ескіше дала 
жарысы десе, жаңаша – жеңіл атлетика; ескіше – қозғалмалы ойындар десе, 
жаңаша – су спорты немесе би, туризм түрлерін айтуға болады. Туризм мек-
тептен тыс, жоғары сыныптар үшін арналған. Нұсқалық бөлімге мұғалім 
өзі таңдаған спорт түрін немесе ұлттық ойындарды қосады. Өкінішке орай, 
еліміздің кей жерлерінде ұлттық ойындарды өткізу өзекті мәселе емес. 
Барлық дене қасиеттерін жетілдіруге септігін тигізетін,  келтірілген кестедегі 
спорт бөлімдері мектептегі дене шынықтыру  пәнінен типтік бағдарламадан 
алынғанымен, мұнда мысал ретінде ғана көрсетілген. Бұған қоса ұлттық спорт 
түрлерін міндетті компонент ретінде типтік бағдарламадан көрсек деген ой-
мен қосылған және нұсқалық бөлімді әр мұғалім өз қалауынша қоя алады. 
Әр мұғалім жылдық жоспарды өз әдісі бойынша жасақтауға құқылы. Дене 
2. “Қазақстан мектебі” №9, 2016.

  9.    Ұлттық спорт түрлері        43–47 сабақ  70–75 сабақ 
 10.   Нұсқалық бөлім             25–27 сабақ   48–51 сабақ 76–81 сабақ    94–96 сабақ

Х-ХІ сыныптар (ұлдар)
 1.     Гимнастика                                    28–32 сабақ  52–57 сабақ 
 2.     Дала жарысы             13–18 сабақ            82–87 сабақ
 3.     Қозғалмалы ойындар         19–24 сабақ  58–63 сабақ 
 4.     Спорттық ойындар: 
         а) Футбол                            7–12 сабақ            88–93 сабақ
 5.     ә) Волейбол                                                 33–37 сабақ  
 6.     б) Баскетбол                                64–69 сабақ 
 7.     Жеңіл атлетика             1–6 сабақ                          97–102 сабақ
 8.     Жекпе-жек түрлері                       38–42 сабақ  

 9.     Ұлттық спорт түрлері        43–47 сабақ  70–75 сабақ 
 10.   Нұсқалық бөлім             25–27 сабақ   48–51 сабақ  76–81 сабақ   94–96 сабақ

Х-ХІ сыныптар (қыздар)
 1.     Гимнастика                       28–32 сабақ 52–57 сабақ 
 2.     Дала жарысы             13–18 сабақ            82–87 сабақ
 3.     Қозғалмалы ойындар         19–24 сабақ  58–63 сабақ 
 4.     Спорттық ойындар: 
         а) Футбол                             7–12 сабақ            88–93 сабақ
 5.     ә) Волейбол                       33–37 сабақ  
 6.     б) Баскетбол                                 64–69 сабақ 
 7.      Жеңіл атлетика              1–6 сабақ            97–102 сабақ

 8. Көркем гимнастика        38–42 сабақ  
 9. Ұлттық спорт түрлері        43–47 сабақ 70–75 сабақ 
 10. Нұсқалық бөлім             25–27 сабақ   48–51 сабақ 76–81 сабақ    94–96 сабақ
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шынықтыру пәні бойынша оқу жұмысын жоспарлау басқа пәндерге қарағанда 
мәні, мазмұны жағынан өзгеше болады. Жоспарлаудың негізгі құжаты бо-
лып, оқу жылындағы бағдарламалық материалды өту жоспар кестесі немесе 
графигі болып табылады. Одан кейін сабақтарда оқу-тәрбие үрдісін жоспар-
лау үшін тоқсандық жоспар және сабақтық жоспар конспектісін дайындау 
түрі болып саналады.

Жылдық жоспар әр параллель сыныптарға арналып жасалынады. Ол 
үшін мұғалім дайындық жұмыстарын атқаруы керек. Алдымен оқушылардың 
мүмкіндігін талдап алып, сабақты өту жағдайын бағдарлама талаптарымен 
салыстыруы қажет. Одан кейін бағдарламаның әр бөлімін өтуге арналған 
оқу материалдарының сағаттар санын белгілеп қою керек, оны “сағаттар 
торы” деп атайды. Бөлінген сағаттар саны, оқу уақыты шамамен берілген. 
Себебі, спорт бөлімдерін өтуде әр мектептің өз жағдайына байланысты 
құрастырады, кей жерлердегі, мысалы, ауылды мектептердің спорт залы 
немесе спорт алаңы болмайды, мүмкіндігі жоқ. Сондықтан әр тұрғылықты 
жердің өз мүмкіндіктеріне орай, дене шынықтыру сабақтарын шамасы кел-
генше, бағдарламадан ауытқымай өткізгені дұрыс. Мысалы, қар жаумайтын, 
жауса аз жауатын оңтүстік өңірі мектептері үшін шаңғы дайындығы бөлімін 
басқа спорттық бөлімдермен (спорттық немесе қозғалмалы ойындар, жекпе-
жек түрлері, гимнастика, т.б.) ауыстырған абзал.

Сонымен бірге, практикалық сабақтарда үйренген және жетілдірілген 
дене қасиеттерін бағалау үшін бақылау нормативтері енгізіледі. Бастауыш 
сыныптар үшін берілген қашықтық 30 м, 60 м, 1000 м, 3х10м қайтара жүгіру 
бекітілген. Кезінде барлық спорттық ядролардың стандартты өлшемдері бір 
айналым 400 м. құрайтын. Сол қашықтыққа есептеп, жүгіру жаттығулары да 
сәйкестендіріледі.

Негізінде берілген нормативтердің сабақта жұмсалатын моторлық 
тығыздықты есептей жасалғаны абзал. Бір оқушы ғана орындап, қалған 
оқушылар иірілген қойдай, бір жерде бос жамырап жиналып тұрғаннан сабақ 
сапасы әжептәуір төмендейді. Сондықтан әрі барлығы бірдей орындайтын 
әрі уақыт пен жұмсалған қаржылық шығыны аз спорт түрлері мен бақылау 
нормативтерін әзірлеген дұрыс. Қаржылық шығын дейтініміз – құрал-
жабдықтық тұрғыда шығарылған өнімге мектеп қаржысы жетерлік, сапасы 
ұзақ уақытқа шыдарлық, халыққа қол жетерлік болуы қажет.

2-кесте. Қазақстан Республикасындағы жалпы білім беретін мектептердегі 
2–4 сыныптар үшін дене дайындығын тексеретін бақылау нормативтері

                    ұ    6,0     6,6     7,1     5,7     6,2      6,8    5,4    6,0      6,6

      қ    6,3     6,9     7,4     5,8     6,3     7,0     5,5 6,2      6,8

       ұ         10,6  11,2     11,8
      қ         10,8  11,6      12,2

               ұ     +       +        +        +       +        +       +        +       +                                  

                 қ      +     +         +        +   +        +       +        +       +

        ұ           9,0      9,6         10,5

      қ          9,5     10,2         10,8

       ұ   150    130    115    160    140     125   165   155     145

      қ   140    125    110    150    130     120    155   145    135

 "5"   "4"   "3"   "5"   "4"   "3"  "5"  "4"    "3"

   2-сынып              3-сынып     4-сыныпНормативтер

  1.     30 м жүгіру (сек.)

  2.     60 м жүгіру (сек.)

  3.    1000 м жүгіру (мин,сек.)
          ("+" – уақыт өлшемінсіз)

  4.    3х10 м қайтара жүгіру (сек.)

  5.      Бір орыннан секіру (см)
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Ескерту: қ – қыздар; ұ – ұлдар.

Қай елдің болсын, дене шынықтыру және спорт мәселелері алдыңғы 
қатарда тұрады. Себебі, бұл мәселесі шешілген елдің экономикалық, сая-
си, әлеуметтік, тіптен, әскери әлеуеті жоғары болады. Ал әскери әлеуеті 
жоғары мемлекеттер әлемде көшбасшылар қатарында екенін күнделікті 
жаңалықтардан-ақ естіп-біліп жүрміз. Дене тәрбиесі жүйесі толығымен 
әскерилендірілген елдер де баршылық. Ондағы жаттығулардың барлығы 
әскери іс-қимылдарды қайталайды. Жасыратыны жоқ, кезінде КСРО-да 
спорттық жүйесі әскерилендірілген «Еңбекке және Отанды қорғауға дайын-
мын!» атты жаңа жүйе (1931 ж.) енгізген-ді. Ондағы нормативтердің барлығы 
дерлік әскери-медициналық тұрғыда еді (граната лақтыру, «сынған» көпірден 
өту, кедергілерден өту және т.б.).

Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің  «Ел боламын десең, бесігіңді 
түзе!» деген сөзін әр сала мамандары өздеріне сайып, балайды. Соның ішінде 
дене шынықтыру мамандары да дана сөздің мәнісін өскелең ұрпаққа жете 
түсіндіруде. Егер баланы жас кезінен бастап, дене қасиеттерін жетілдіре, 
спорт түрлерінің біріне баули өсірсе, ертеңгі күні әлеумет оның жемісін көреді. 
Елге жанашыр, мықты денсаулығының арқасында ортаға үнемі пайда әкеп, 
экономикалық тұрғыда қоғамға пайдалы бола білген азамат түбінде елінің 
егемендігіне де сүбелі үлесін қосады. Себебі, азаматтарының дені сау, мықты 

16.   Отырып-тұру (рет/мин)

17.   Бір қолға сүйене, оң және
        сол аяқта пистолеттер
        орындау (рет)

      ұ     3,00  2,80   2,60   3,30    3,10   2,90    3,50   3,30    3,10 

             қ    2,60   2,40   2,20    3,00  2,60    2,30    3,20   3,00    2,80

      ұ     80       75      70      85     80      75        90     85        80

          қ     70      65      60       75 70       65       80     75        70

                       ұ     70      60       50       80 70       60       90      80       70

          қ     80      70       60        90     80       70      100   90        80

      ұ     10      8        6        13   10     7         16     14       12 

      қ      8         6        4        10     7        5         14      11       8

                    ұ      3        2         1        4      3         2        6          4        3

       ұ     15     12         10      18    15      12       21      18        15

                            қ     12      10         8       15 12      10       18       15       12

                     ұ    12      10        8         13    11       9         15      14       13 

               қ    12      10        8         13   11       9         14        13      12
                    ұ    23       21       19       25   23       21      28       25       23

                            қ    28  26        24      30    28      26        33      30       28 

       ұ     4       3         2          5           3          2       6      4      2 

                    қ      6       4         2           8     6 4         9      7      5 

     ұ     6  4         2           7     5          3        8     6      4

         қ     7 5          3           8       6 4        9    7       5 
  
     ұ     40  38       36       42    40       38       44       42      40

                                                 қ     38  36        34       40      38     36      42   40     38
                     ұ      5  3         1          6       4 2        7     5       3 

                               қ     4  2         1          5      3 1         6     4        2

 6.     Жүгіріп келіп ұзындыққа
        секіру (м)

 7.    "Аттап өту" әдісімен биік-
         тікке секіру (см)

 8.     Секіргішпен секіру (рет/ 
         мин.)

 9.     Қолды жерде бүгіп-жазу
        (рет) 

10.   Кермеде тартылу  (рет)

 11.    150 гр. допты лақтыру (м)

12.   Көп қайтара секірулер   –
        8 рет секіру (м)
13.   Шалқалай жатып, денені
        көтеріп-түсіру, қол желкеде
        (рет/мин)

 14.   Швед қабырғасында ілініп,
        аяқты көтеріп-түсіру (рет)

15.   Швед қабырғасында аяқтар-
        ды 90º бұрышта ұстап тұру
        (сек.) 
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мемлекетке жымысқы әрекетпен көз тіккен көрші мемлекеттің ойлана қарым-
қатынас жасайтыны тарихтан белгілі. Бұған дене шынықтыру мен спорттың 
нағыз қосар үлесі бар. Ал оның қайнар көзі – мектептегі дене тәрбиесі 
жүйесінің бірқалыпты жұмыс істеуі. Сайып келгенде, «Елу жыл ішінде ел 
жаңа» мақалындағыдай, әр ортаның өз әдіс-айласы, әдістемесі, қағидалары 
бар. Қазіргі заман талабы – салауатты өмір сүру салтын берік ұстану. Оны әу 
бастан қоғамымызға енгізсек, келешекте жоғарыда айтқандағыдай, әлеуетті 
мемлекет боларымыз хақ.

Дене қасиеттерінің жетілуін өздігінше көріп, ондағы орындалар дене 
жаттығуларын еліміздің білім беру мекемелерінде мүмкіндігінше толыққанды 
пайдалана білсек, алға қойған міндеттерді орындадық деп айтсақ та бола-
ды. Сол сияқты жер-жерден алған білімдерді осылай ортаға салып, пайдалы 
тұстарын әжетімізге жаратсақ, ертеңгі күні еліміздің болашағы болар өскелең 
ұрпаққа бар білетінімізді үйретіп, рухани-патриоттық, отансүйгіштік бол-
мыста тәрбие бере білсек, келешекте еліміздің болашағы үшін қам жемеуге 
болар. Намысқа тырысып, ұлттың қамын ойлап, өз жұмыстарын ынтасымен 
орындайтын мамандар да жеткілікті. Солардың қатары басым көпшілік бол-
са, патриот ұрпақ көбейері анық. Меніңше, әлеуметтік қоғамның тұрмыстық 
психологиясын өзгертіп, жаңа идеялармен қамтып, салауатты өмір сүру сал-
тын жалпылай енгізсе, баяғы кеңес заманындағыдай, аулалық спорт түрлерін 
бұқаралық түрде өткізгендей, тұрғын халықтың жанын жадыратарлық, бір 
оңтайлы ахуал туғызу қажеттігі өзінен-өзі өзекті мәселе болып, табысты 
жалғасын табар еді.

Осы идеяларды өмірде қолданып, жемісін көретін шақ – мектептегі дене 
тәрбиесі мен спорт жұмыстарын жақсы жағынан жолға қоя білу арқылы іске 
аспақ. Ол үшін жер-жерден алған білім мен тәжірибенің қаймағын дұрыс 
қолдана біліп, ұлттық дәстүрімізді бұзбай, өскелең ұрпаққа білім беруден 
жалықпай, еліміздің болашағы үшін жұмыла еңбектенейік. Олай болса, 
«Іске сәт, ағайын!» нақыл сөзін ұстанып, баршамызға ортақ жұмысқа білек 
түре кірісейік. Себебі, қанша майлы сорпа, ет пен қаймаққа толы қасықты 
қолымызға ұстатқанымен (бұған, еліне пайда тигізер қажетті білім алып, 
тәжірибе жинақтау үшін шетелдерге шығып жатқан жүздеген, мыңдаған 
мамандар мен ғылыми қызметкерлерге еліміздің қаншама қаржы жұмсап 
жатқаны мысал бола алады), оны өз қолымызбен аузымызға апара алмасақ, 
өндірілген істің барлығы еш болатыны белгілі.
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Резюме
В статье автор поднимает проблему улучшения здоровья учащихся, совершенство-

вания методики преподавания предмета “Физическая культура” путем внедрения новых 
разделов спорта в учебные программы и учебные планы общеобразовательных школ.

Summary
The author raises the issue of improving the health of students, improving the methods of 

teaching the subject of Physical education by introducing new sections in sports training programs 
and schools plans.
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Ұстаз ойы, ұсынысы

оңғы 10–15 жылда жалпы білім беруді жетілдіруге қатысты жүргізілген 
кең ауқымды реформалардың ішінде білімді бақылау мен бағалауға 

ҰБТ – БІЛІМ СТАНДАРТЫНЫҢ 
САПАЛЫҚ ДЕҢГЕЙІН КӨРСЕТУШІ

Нәсіпқали ДӘУЛЕТОВ, 
Батыс Қазақстан облыстық дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған
мектеп-интернатының директоры,
педагогика ғылымының кандидаты, 
«Құрмет» орденінің иегері

С
және білім сапасына ерекше ықпал еткен тестілік моделдің енгізілуі десек 
қателеспейміз.

Мемлекеттік Ұлттық бірыңғай тестілеу моделі – мектепке де, ата-
аналарға да, білім мекемелеріне де тәуелсіз, өйткені, ол білім үрдісіне  сырт-
тай бақылау мен бағалаудың бірыңғай жүйесін қалыптастыра отырып білім 
сапасына қолайлы ықпал ететін білімдік факторға айналды.Күнделікті білім 
беруде мектеп стандартының қандай дәрежеде жүзеге асып жатқанын қатаң 
бақылауда ұстағымыз келсе, қазіргі қолданыстағы ҰБТ-ның 4 пәндік форма-
тын да, оны ұйымдастыру жүйесін де сақтауымыз қажет.

Мектепті аяқтау – мемлекеттік емтиханда, ҰБТ әрбір оқушыдан білім 
стандартындағы бағдарламалық материалды нақты білуін талап етеді. Сол 
себепті оқушы бұған дейінгі білімді күнделікті баға  (отметка) алу үшін емес, 
мемлекеттік Ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары балл жинау үшін әрбір 
заңдылықтар мен ережелердің, құбылыстар мен оқиғалардың ішкі байланыс-
тарымен, оның мәнін терең түсіне отырып ұзақ есте сақтау үшін білім алула-
ры қажет болып шықты.

ҰБТ  нәтижесі әр облыстың, ауданның ғана емес, әр мектептің, жеке-
леген әрбір оқушының білім стандартын меңгеру сапасын, әр мұғалімнің 
кәсіби қызметінің деңгейін нақты көрсетіп береді. Бұған дәлел, біздің 
мектебімізде  берілетін білім сапасы жылдан-жылға жақсарып, жетіліп 
келеді. 2014 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігі 11 жылдан бері 
қолданыстағы ҰБТ моделінің республика бойынша рейтингін шығарды. 
Оның қорытындысында Орал қаласындағы облыстық дарынды балалар 
мектебі республикадағы  ең үздік білім сапасын көрсеткен мектеп болып 
танылды. Мектеп бітіруші түлектеріміздің 100 пайыз грантпен жоғары оқу 
орнына қабылданып, үздік білім алуларына негіз болды. Және де осы жыл-
дары жүзден астам түлектеріміздің «Болашақ» бағдарламасы бойынша әлем 
елдерінің университеттерінде оқуына қолайлы жағдай жасалды.

Бірақ, соңғы ондаған жылдары бойы ҰБТ-ға қатынасты республиканың 
жалпы білім беретін мектептерінің соншалық мол тәжірибе жинағанына 
қарамастан, бүгінге дейін ҰБТ  «оқушыларға қысым жасайды», «жүйкелеріне 
салмақ салады», «білім сапасын бағалаудың  көрсеткіші болудан қалып бара-
ды»  дейтін пікірлер әлі де болса айтылып қалып жүр.

Күн сайын, оқу жылы бойына әрбір оқушының күнделікті материалды 
үздіксіз  меңгеріп  отыруын,  әсіресе,  жай  мектептерде   қамтамасыз етіп 
отыру – ең күрделі мәселе. Тест білімдегі осы кемшіліктерді оқушыға да, 
мұғалімге де, ата-анаға да «соқырға таяқ ұстатқандай» көрсетіп береді. 
Сол үшін тестіні оқушы да, ата-ана да, мұғалімдер де, біздің әріптесіміз де 
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«жақсы» көре бермейді. Оқушының  барлығының бірдей жоғары балл жи-
науы мүмкін еместігін, оның ең алдымен, бала қабілетіне, оның өзіндік 
мүмкіндігіне және  соған сәйкес жекелеген пәндерден тереңдетіп білім алуына 
қатысты екендігін түсіне бермейміз, не түсінгіміз келмейді. Сөйтіп, тестіден 
жоғары балл жинай алмасақ, әлі күнге дейін кемшіліктің бәрін тестіден іздеп 
отырмыз.   Оқушының білім сапасының төмендеуіне, төмен болуына тестінің 
қатынасы жоқ. ҰБТ – оқушының білім деңгейін айқындаушы ғана әдіс.

ҰБТ-ның қазіргі  қолданыстағы негізгі 4 пәндік форматын сақтауымыз 
қажет. Теориялық ғылыми негізі бар тәжірибе. ҰБТ форматына кіретін                
4 пәннің жалпы білім беруде әр қайсысының өзіндік ерекше орны бар. Олар: 
мемлекеттік тіл мен математика пәндері – әлемдік жалпы білім беру-
де міндетті оқытылатын пәндер және олардың бүгінгі өмірдегі  қажеттілігі 
мен маңыздылығы талас  туғызбайды; тарих пәні – өтпелі кезеңде, біздің 
қоғамдық жағдайымызда міндетті оқытылатын пәндердің қатарында бо-
луы тиіс. Ол арқылы жастарды патриоттыққа тәрбиелеу – қай қоғамда да 
жеке тұлға қалыптастырудағы  ең басты адамгершілік сапа болса, біздің 
жағдайымызда   ол қазіргі тәрбиедегі ең көкейкесті мәселе; оқушылардың 
таңдау пәні  – біреу болуы дұрысқа келеді.

Соңғы ондаған жылғы практика көрсетіп отырғандай және  қазіргі бір 
ғылымның өзі,  оған қатынасты мамандықтар дүниесі әрі салаланып әрі 
күрделеніп кетті. Таңдау пәні –  оқушының қабілеті мен  қызығушылықтарына, 
болашақ  таңдаған мамандықтарына қарай жан-жақты бейінді жалпы білім 
алуына  негіз болатын, тұтас бір ғылым саласынан  сапалы білім алуын  
бірінші кезекте  қамтамасыз ететін мектептің ең басты  бірден-бір міндеті.

ҰБТ-ға қатысты көптен айтылып келе жатқан мәселелердің бірі – ҰБТ  
тапсырудың екі деңгейлі жүйесін іске асыру, бірінші, орта мектепті аяқтаған 
қорытынды баға үшін, екіншісі, жоғары оқу орнына түсу үшін.

Біздіңше, бұл жобаға қосылу қиын. Біріншіден, бүгінгі таңда жастардың 
жоғары оқу орнына даярлығы жалпы білім беретін мектептерде жүзеге асы-
рылады. Әлемдік тәжірибеде солай. Жоғары оқу орындарына жастарды ал-
дын ала әзірлеу 5 жылдан 7 жылға дейін жалпы білімнің жоғары сатысында 
және арнайы мектептерде (гимназия, лицей, мамандандырылған дарынды  
балалар мектептері, т.б.) жүргізіледі. Бүгінгі таңда ХХІ ғасырдың күрделі 
интеллектуалдық мамандықтарына жастарды даярлау үрдісі барған сайын 
күрделеніп те, сараланып та барады. Ол жалпы білімнің жоғары сатысына 
ерекше талап қойып, шапшаңырақ 12 жылдық білім беруге  көшуімізді қажет 
етіп отыр.

Қазіргі біздің жағдайымызда, бейінді білім  беру мақсатында  оқушы-
лардың таңдаған мамандығына қарай жекелеген пәндерді тереңдетіп оқыта 
отырып жалпыға бірдей энциклопедиялық білім беруден таңдау бойын-
ша бейінді білім беруге көшуіміз керек. Бұл түлектердің мамандыққа дейін 
даярлығын жоғары деңгейде қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар болып 
табылады. Ал ҰБТ осы даярлықтың сапалық деңгейін айқындайды. 

Біздіңше, оқыту үрдісін тұрақты, жүйелі сырттай тәуелсіз бақылай оты-
рып сапалы білім беруді қамтамасыз етудегі  ең басты кедергі: мектептің оқу 
жоспарымен  байланысты. Бүгінгі таңда мектептің жоғары сыныптарында  
19-дан 23-ке дейін пән оқытылады және ол пәндердің  бағдарламаларының 
күрделігі өз алдына бөлек тақырып, өз алдына бөлек әңгіме. Өйткені, ол 
пәндердің әрқайсысының өз бағдарламалары бар және сол ғылымның 
ХХІ ғасырға дейін даму деңгейін, ертеңі мен бүгінін толық қамти отырып 
құрастырылған. Сонда осы 19–23 пәннен осынша көлемде берілетін білім 
көлемі бір оқушыға түсетін «салмақ» екенін тіпті ойлап та жатпайтын 
сияқтымыз.

Яғни, оқу жоспары оқушыларға бейінді  білім беру ұстанымына емес, 
кеңес мектебінен бері өзгеріссіз келе жатқан жалпыға бірдей міндетті 
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энциклопедиялық білім беру ұстанымына негізделіп құрылған. Сондықтан 
ол, «Білім туралы» заңның мектептің сыныптарда оқушыларды өз қабілетіне, 
таңдаған болашақ мамандығына, өзіндік қызығушылығына қарай  «оқытуды 
саралап және даралап» оқыту талабына мүлде  келе  бермейді. Әр жеке 
тұлғаның өз қабілет икемділігіне қарай әлемдік деңгейде бірыңғай бейінді 
білім беруді жүзеге асыру қажет деек те, әлі де мамандандырылған дарынды 
балалар мектебінің өзінде де сол пәндер дәл сол мазмұнда  толықтай міндетті 
оқытылады.

Оқу  жоспарындағы  бейінді  және   міндетті  пәнге берілетін уақыт 
көлемінің  жай  пәндерден айырмашылығы жоқ. Болашақ таңдаған маман-
дықтарына қарай оқушылар бейінді пәндерден білімді қосымша түстен кейін 
ғана арнаулы курстар арқылы жан-жақты тереңдетіп, меңгеруі  тиіс. Сонда 
түске дейін оқушылар 6 сағат стандарттағы (оқу жоспарындағы) пәндерді 
оқиды. Оған қоса оқушылардың, түстен кейін 4 сағат уақыт көлемінде 
ертеңгі сабаққа – үй тапсырмасына әзірленуі және факультативтік сабақтарға 
қатынасуы керек. Сөйтіп, оқушылардың бір күндік жұмыс уақыты 12–14 
сағаттан асып жығылады.

Бұл   жағдай  оқушыға  да, мұғалімге де өз күштерін, мүмкіндіктерін 
бір бағытта – бейінді, міндетті пәндерді  жан-жақты  тереңдетіп  оқып,  
бағдарламалық материалды – бейінді білім алу   талабына сай меңгерулеріне 
мүмкіндік бермейді. Оқу жоспарындағы бейінді, міндетті пәндерге 
бөлінетін уақыт көлемін әр оқушының ертеңгі өмірлік мүдделеріне, қабілет 
икемділіктеріне қарай анықтамайынша, оқушылардың тағдырына тікелей 
қатынасты бейінді, сапалы білім алуын қамтамасыз ету үлкен қиындық 
туғызып отыр.

Сондықтан қазір оқушылар ҰБТ-ға – мемлекеттік емтиханға әзірлену 
үшін мектептен тыс репиторлар жалдауына, шпаргалка әзірлеуге  және 
тікелей тестінің әзір жауаптарын  сырттан көшіріп алу үшін түрлі байла-
ныс құралдарын жаппай қолдануға мәжбүр. Қазір ол барлық жерде  бірдей 
әдеттегі жағдайға айналып барады. Тіпті мұғалімдердің өзі, жалпы мектептер 
осы бағытта жұмыс істей бастады десе де болғандай.

Биылдан бастап енгізілген «жылдық орташа арифметикалық бағаны 
аттестатқа қою» дегенмен де  келісу қиын. Өйткені, ол өткен ғасырдың 
70-жылдары кеңес мектебінің  практикасына  енгізіліп, сынақтан өткізілген 
еді. Ол мұғалімдердің  білім сапасын жаппай  жасанды көтеріп бағалауына  
негіз болып, бірден практикадан алынып тасталған болатын. Бүгінгі таңда оны 
Ұлттық бірыңғай тестілеумен қатар қолданып, ҰБТ-ның  білім сапасының 
көрсеткішін  оған тәуелді жасаудың ешқандай негізі жоқ.

Барған сайын ҰБТ өткізу пункттерінің санын көбейту ҰБТ-ның тәуелсіз, 
сырттай бақылау ұстанымын, мемлекеттік емтиханның объективтілігін 
қамтамасыз ететін бақылауды толық жүзеге асыруға кедергі ғана. Керісінше 
түлектердің жоғары балл жинауына мүдделі адамдардың – ата-аналардың, 
мектептің, лауазымды адамдардың тікелей араласуына, сөйтіп тестілеу 
моделінің білімді объективті бағалау қызметіне  жағымсыз пікір туғызуға 
ғана негіз болады.

Толықтай алғанда, жалпы білімнің жоғары сатысында «Білім туралы» 
заңда көрсетілген әр оқушының өз ерекшелігіне, мүмкіндігіне  бейінді білім 
беру талабына орай бүгінгі таңда ҰБТ-ның  4  пәндік форматы сай келеді деп 
қарауымызға толық негіз бар.

Елбасы қойып отырған реформаның 76-тармағында көрсетілгендей,  
«Әлемдік  стандартқа сәйкес адам капиталының сапасын көтеру» бағы-
тында сапалы білім беруді қамтамасыз етуімізге Ұлттық бірыңғай тестілеу 
моделінің білімді сырттай тәуелсіз бақылау және бағалау талабы тиімді 
қызмет ете алатыны шүбәсіз.

Орал қаласы.
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ілім мен тәрбие бастауын балалар балабақшадан немесе мектепалды 
даярлықтан алады. Қазіргі таңда қоғамымыздың даму бағытында мек-

БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ОЙЛАУ МӘДЕНИЕТІ МЕН ЕЛЕСТЕТУ
ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 

Рәзия РАХМЕТОВА,
“Озерки”  жалпы орта білім беретін мектебінің 
шағын орталық тәрбиешісі

Мектепке дейінгі  мекемелерде

Б
тепке дейінгі тәрбие саласы мамандарының алдында жан-жақты дамыған, са-
уатты, саналы, өзіндік орны бар, үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге қамқор бола 
білетін азаматты тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр. Бүлдіршіндердің білімді, 
білікті, саналы болуында ойынның алатын орны ерекше.

Мемлекеттің күш-қуаты, ең алдымен, өз ісіне шығармашылықпен 
қарайтын, ғылымның, техниканың, өнердің, өндірістің ойдағыдай дамуы-
на өзінің жекелей еңбегімен ықпал етуге қабілетті адамдардың санымен 
анықталады. Сондықтан баланың әр уақытта қоғамдық санасының, жеке 
тұлғасының жан-жақты дамыған, еңбек білігі мен шығармашылық қабілеті 
қалыптасқан адам болып өсуі өзекті де көкейкесті мәселе болып отыр.

Мақсаты – мектеп жасына дейінгі баланың шығармашылық ойлау 
мәдениеті мен елестету қабілеттерін жан-жақты жетілдіру.

Міндеттері мыналар:
– мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық ойлау қабілеті мен 

қиялдарын дамыту, эстетикалық талғамын, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу;
– мектеп жасына дейінгі балалардың есте сақтау қабілетін дамы-

та отырып өз бетінше жұмыстарын көзбен шамалауын, жоспарлауға, 
бақылауға, бағалауға, түр-түстерін анықтауға үйрету;

– мектеп жасына дейінгі балалардың зейінін, икемділігін, шеберлігін 
және бір-біріне деген көмегін, эстетикалық талғамды анықтауға тәрбиелеу;

– мектеп жасына дейінгі балаларға қоршаған ортаға, адамдарға, 
құрбыларына, өзіне деген қарым - қатынас мәдениетін қалыптастыру.

Күтілетін нәтиже мынадай:
–  шығармашылық тапсырмалар арқылы баланың ұсақ бұлшық еттерін 

қозғалысқа келтіретін кіші моторикасы қалыптасады;
– шығармашылық тапсырмалар арқылы елестету және ойлау қабі-

леттері артады;
–   шығармашылық тапсырмалар арқылы эстетикалық және әлеуметтік 

мәдениеті жетіледі.
Әдетте адамның жекебасының қасиеттері бес жасқа дейін қалыптасады 

екен. Сондықтан да баланың жан-жақты қалыптасуы үшін мектеп жасына 
дейінгі бүлдіршіндердің бойына жақсы, жағымды қасиеттерді сіңіре білу ке-
рек. Бала әр нәрсеге құмар, қызыққыш, ол өзінің айналасында болып жатқан 
өзгерісті, тамаша құбылыстарды сезінуге тырысады. Өсіп келе жатқан 
ұрпаққа шығармашылық  тәрбие  берудің тиімді нұсқаларын әртүрлі жас 
мөлшеріндегі балаларға мақсаттың қолайлы құрылысын анықтаудан бастау 
керек. Онсыз оқушылардың білімін жетілдіру жемісті бола бермейді. Жүйелі, 
дұрыс ұйымдастырылған шығармашылық әрекет түрлері нәтижесінде 
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шәкірттің білімі,  біліктілігі   кеңейіп,  шығармашылық  ізденімпаздығы  
қалыптасады.

Балалардың жұмысты шығармашылықпен ойлап, оны ұйымдастыра білуі, 
танымдық іс-әрекет түрлерін таңдап, оны жоспарлай білуі, ізденімпаздығын 
арттыру – өте маңызды жұмыс. Оқушылардың шығармашылық іс-әрекеттерді 
жоспарлауда және іске асыру біліктерінің қалыптасуында оқу-танымдық тап-
сырмаларды шығармашылық тұрғыда шешудің маңызы зор.

Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттері, әсіресе, 
ән-күйде, ойын үстінде, еңбек сабақтарында жаңа бір қырынан танылды.   
Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, 
ізденуі, еңбек етуге құлшынысы. Өмірге дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой 
түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі керек.

Шығармашылық қабілетті дамытудың психологиялық, педагогикалық 
ережелерін басшылыққа алып қарастырғанда, мұғалімнің дидактикалық 
дайындығына мына бөліктер кіруі керек:

– педагогикалық қызметке толық берілуі, оны дұрыс атқаруы;
– ақыл-ой әрекетін кезеңмен қалыптастыру теориясын білу;
– бала психологиясының жасқа байланысты ерекшеліктерін білу;
–  шығармашылық үрдістің негізін меңгере білу.
Мектепке дейінгі балалардың зейіні тұрақсыз, импульсивті, қабылдау 

мүмкіндіктері де әртүрлі болады. Баланың жасырын, тіпті тым тереңде 
жатқан қабілеттерінің көрінуіне мүмкіндік жасау тек оқыту үрдісі кезінде 
үлкендердің басшылығымен жүзеге асады. Бала жастайынан еңбек ету-
ге талпынады. Оны еңбек дағдыларына үйрету үшін отбасы мен мектепте 
еңбек тәрбиесі қазіргі заман талаптарына сай ұйымдастырылып жүргізілуі 
керек. Мектепте бұл іс-әрекеттің бірнеше түрлері бар. Олар: баланың өзіне-
өзі қызмет етуі, қоғамдық пайдалы еңбек, өнімді еңбек. Әрекеттің мұндай 
түрлері оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай іске асырылады. 

Еңбек әрекеті жүйесінде оқушылардың өзіне-өзі қызмет етуінің мәні зор. 
Шығармашылық еңбек барысында адам өз күшінің шамасын және қабілетін 
анықтайды.

Мектеп жасына дейінгі балалардың көру және есту қабілеттерін 
қалыптастыруда әртүрлі құбылыстар мен фактілерді байқау, шынайылық 
объектілерінің мағынасын, аз байқалатын жақтары мен белгілерін есепке алу 
қажет. Оның тұжырымында көз алдына елестету сөйлеу дамуына тәуелді, 
яғни балалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасының негізі болып са-
налатын ұжымдық-әлеуметтік кепілі. Егер бала көркемөнермен байланысты 
болмаса, сурет салу, ән айту, өлең оқу дағдысы болмаса, оқуға, еңбек етуге 
ынтасы болмаса сөйлеу үрдісі тежеледі, көз алдына елестету қабілеті жойы-
лады. Ал бұл жағдай баланың шығармашылық әрекетін тоқтатады.

Мектеп жасына дейінгі балалардың ойлау қызметі оның моторикалық іс 
жүзіндегі өзгеріс енгізуші қызметімен ұштасып, бір-бірімен қосылған кезінде 
оңайлана түседі. Бұл жерде «өзгеріс енгізуші қызмет» деген ұғымға баса на-
зар аудару керек. Өйткені, таным дамуының алғашқы кезеңінде моторика-
лы, затты қолмен ұстап көру қызметі басым болып келеді. Егер балаларға 
берілетін тапсырмалар оларға ешқандай қиындық келтірмейтін болса, 
онда ойлану қажетсіз деген сөз. Мәселені шешу барысындағы сәтсіздіктер 
мен қиындықтар ойланып-толғануды тудырады, олар психикалық жаңа 
құрылымдардың қалыптасуына ықпал етеді.

Көңіл күй бұл кез келген істі орындауға негізгі, қажетті көрсеткіш деу-
ге болады. Сондықтан да баланың шығармашылық қабілеттерін дамытуда 
олардың осы бағыттағы іс-әрекетке деген көңіл күй деңгейі маңызды, сондай-
ақ олардың жұмысының нәтижелілігіне әсер ететіні белгілі.

Кез келген іс-әрекетті біз ақыл-ой қабілеттері негізінде ғана іске асыра 
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аламыз. Сондықтан баланың шығармашылық бағытта жұмыс істеулері үшін 
оны ақыл-ой қабілеттері арқылы жоспарлап алып, оны практика жүзінде іске 
асыруларын талап ету керек.

Балалардың заттық нәрселер мен іс жүзінде әрекет етуі олардың шынайы 
болмысты сезім арқылы танып білуін қамтамасыз етеді. Мұның өзі заттық 
нәрселермен әрекет ету барысында оларды өз қолдарымен ұстап, сипап көруі, 
қарап шығуы, тыңдап байқауы арқылы жүзеге асырылады. Бұл сезімдік таным 
ақыл-ой үшін нақты ақпарат болып табылады, яғни айнала қоршаған дүние 
туралы алғашқы білім түйсіктерін қалыптастырады. Бұдан ойлау қабілеттері 
дамиды. Баланың іс жүзінде өзгеріс енгізуші қызметі заттың өзін және оның 
бөлшектерін неғұрлым мұқияттылықпен терең зер сала қарап шығуға бағыт-
бағдар береді, яғни заттың «неғұрлым мұқият әрі терең ой жүгірте қарап 
шығуын» қажет етеді.

Баланың шығармашылық қабілетін дамыту деп, ең алдымен, оған 
қатысты адам сапаларын қарастырамыз. Оған ойлау белсенділігі, тездете 
үйрену, ептілік пен тапқырлық, нақтылы практикалық жұмысты орындауға 
қажетті білімді игеруге талпыну, еңбексүйгіштік, әртүрлі құбылыстардағы 
өзгешелікті көре білу қабілеті және т.б. жатады. Дербес жасалатын 
шығармашылық өнім: ермексазбен, қағазбен жұмыс, макет, өлең, ойыншық, 
шығармашылық, іскерлік қызметке қажетті сапалардың осыншалық ауқымды 
әрі тиімді дамуының нәтижесі болуы тиіс.

Мектеп жасына дейінгі балалар көп нәрсенің бәрін бірдей меңгеріп 
кете алмайды. Егер оқытылатын материал мөлшері оның ақыл-ой, ерік-
жігер мүмкіншілігінен асып кетсе, онда бала артық білімді игермек түгілі 
өз мүмкіндігіне сай келетін қалған материалды іріктеген кезде балалардың 
белгілі бір уақыт өлшемінде тиімді игере алмайтын материал санына шек 
қоямыз. Алайда іс-әрекетін оның дербестігімен бірлікте қараймыз. Өйткені, 
олар бір-бірімен тығыз байланысты және бірінің дамуына екіншісі ықпал 
жасайды. Баланың еңбекке деген бейімділігі бала күннен бастап қалыптаса 
бастайды. Оқу және еңбек үстінде ол әрі қарай дамып нығаяды. Дарындылық 
оқу және шығармашылық болып екіге бөлінеді. Бұл екеуі егіз ұғым секілді. 
Өмірді танып білу әдетте оқып үйренуден басталады. Сонан соң бала 
сол білімін шығармашылықпен пайдалануға ұмтылады. Яғни, оқушы бір 
деңгейден екінші деңгейге көтеріліп, әрі қарай толыса түседі. Оқу және 
шығармашылық қабілеттің арасындағы байланыстарды ескеру өте маңызды. 
Адамның ақыл-ойы биіктеген сайын шығармашылық қабілеті де жоғарылай 
түспек.

Ойлау үрдісі субъектінің қажеттілігіне, сарынына, себеп-дәлеліне байла-
нысты пайда болады, яғни ойлауды зерттеу адамның іс-әрекеті сарынын және 
есебін қарастырады.

Ойлау шындықтың жалпы бейнесі ретінде әрқашан мазмұнды. Ойлаудың 
мазмұны адамның танымдық белсенділігінің бағытталуына, таңдалуына, 
әлеуметтік шарттарға байланысты жүргізілетін іс-әрекеттің қажеттіліктері 
мен сарынына байланысты болады. 

Балалардың ойлау қабілетін қалыптастыру – білімді, дағдыны және 
шеберлікті белсенді меңгеру үрдісін мақсатты бағытталған түрде басқару, 
оларды танымның қажетті әдістерімен және тәсілдерімен қамтамасыз ету, 
танымдық қажеттіліктерді тәрбиелеу және соның негізінде ізгіліктік көзқарас, 
пайдалы еңбекке әдеттенуді үйрету. 

Шығармашылық есте сақтауды, ойлауды, байқағыштықты, мақсаткерлікті 
белсенді ете түседі. Балалардың шығармашылық ойлау мәдениеті мен елес-
тету қабілетін дамыту тәсілдерін қолдану арқылы балалардың кішкентай 
кезінен бастап дүниеге өзіндік көзқарасының қалыптасуына жол ашуға бо-
лады. Бала қиялын дамыту барысында оларды бақылауға, зерттеуге, ойлауға, 
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өзінің болашағын болжауға және идеяларымен еркін әрекет жасауға үйренеді. 
Ендеше тапқырлыққа, білгірлікке, мақсатқа талпынуға және қиялдауға 
итермелейтін шығармашылық ойындармен, тапсырмалармен көп жұмыс 
жүргізу керек.

Әдебиет
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 мектеп. – 2006. – №7. – 24-б.
4. Бекболғанов Е. Ойлау қабілетін дамыту//Қазақстан мектебі. – 2005. – №4. – 49-б. 

Семей қаласы.

Министрліктің баспасөз орталығынан

азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу 
орындарына мемлекеттік білім гранттарын ала алмай қалған 45 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІРҚАТАР ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНА 
ӨЗ ҚАРАЖАТЫ ЕСЕБІНЕН МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ ГРАНТТАРЫН
АЛА АЛМАЙ ҚАЛҒАН 45 «АЛТЫН БЕЛГІ»
ИЕГЕРЛЕРІН ОҚЫТУҒА ДАЙЫНДЫҚ ТАНЫТТЫ

Қ
«Алтын белгі» иегерлерін тегін оқыту мүмкіндіктерін талқылады. Бұл 
игі бастаманы оншақты қазақстандық жоғары оқу орындарының рек-
торлары қолдап, бүгін олардың бөлгелі отырған гранттық орындар саны 
да белгілі болды: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті – 10,  
Тұран университеті – 10, Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университеті – 1, Қазақ мемлекеттік заң университеті – 15, Нархоз 
университеті – 3, С. Демирел атындағы университет – 2, Абылай хан 
атындағы  Қазақ  халықаралық  қатынастар  және әлем тілдері универси-
теті – 1, Алматы менеджмент университеті – 1, М. Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті – 2 орын.

ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу орындарының мұндай 
бастаманы қолдап, қоғамға, жұмыс берушілер мен түлектерге көрсеткен 
әлеуметтік жауапкершілік үлгісі үшін алғысын білдіреді. Өйткені, үздік 
оқып, ҰБТ барысында «Алтын белгіге» лайық жоғары білім деңгейін 
растаған мектеп түлектері оқуларын тегін жалғастыру мүмкіндігінен айы-
рылуы мүмкін еді. Ондай жағдай «Алтын белгі» иелерінің бәсекелестік 
деңгейі жоғары әрі мемлекеттік тапсырысы аз бөлінетін мамандықтарды 
таңдауларынан туындап отыр. 

Осылайша, биыл мемлекеттік білім гранттарын ала алмай қалған 
45 «Алтын белгі» иегерінің 19-ы экономикалық, 8-і – халықаралық 
қатынастар, 14-і – заңгерлік, 4-і – аудармашылық мамандықтарын 
таңдаған. Ал елімізде мемлекеттік білім гранттарының негізгі бөлігі 
еңбек нарығында сұранысы жоғары, ел экономикасына аса қажетті 
техникалық және технологиялық мамандықтарға, атап айтқанда, көлік 
техникасы, құрылыс, радиотехника, электроника, телекоммуникациялар, 
нанотехнологиялар, т.с.с. көптеген басқа мамандықтарға бөлініп отыр.
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азіргі заманғы отбасы тәрбиесінің этнопедагогикалық аспектілері 
ізгіліктік бағытқа байланысты туындап отыр. Отбасы иесін қазақ 

ӘОЖ (УДК): 37.035.6:512.1

ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІНІҢ
ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

А.ДҮЙСЕНБАЕВ, 
педагогика ғылымының кандидаты, 
доцент

Аннотация. Мақалада қоғамдағы отбасы тәрбиесінің этнопедагогикалық про-
блемалары қарастырылып, жан-жақты ғылыми-педагогикалық сипаттама беріледі.

Түйінді сөздер. Отбасы, отағасы, әке, ана, бауыр.

Қ
қоғамында «отағасы» деп атайды. Ал соңғы кездері отанасы деп те ай-
тылып жүргенін байқап жүрміз. Бұл дұрыс емес. Себебі, қазақ халқында 
«отағасы» сөзі отбасы иесіне ерекше құрмет ретінде айтылады. Ал әйел 
адамды «ошақ иесі» деп сипаттайды. Оның үлкен философиялық мәні бар. 
Яғни үйдің ішкі тыныс-тіршілігі әйел адамға байланысты болып келеді. 
Сондықтан біз ата-бабаларымыздың салты бойынша отбасы құндылықтарын 
дұрыс қолдануымыз қажет. Анықтамалық сөздікте «Отбасы – туысқандық  
байланыста  болатын (күйеуі,  әйелі,  ата-анасы,  әжесі,   т.б.) бірлесіп,  
әлеуметтік-тұрмыстық  өмір  сүретін  адамдар.  Мынадай  функциялар  
жүзеге  асырылады: репродуктивтік,  яғни  балалардың  тууы;  шаруашылық-
экономикалық;  тәрбиелеушілік;  адамгершілік-психологиялық  ахуалды  
қамта масыз  ету;  отбасыішілік  қарым-қатынасты  ұйымдастыру;  бос  
уақытты  өткізуді  ұйымдастыру», –  деп келтірілген.

Олай болса, отбасы құрылымы – отбасының құрамы мен санынан, со-
нымен қатар оның мүшелері арасындағы өзара қарым-қатынастарының 
жиынтығынан тұрады. Отбасы құрылымын талдау барысында отбасында 
кім басшылық етеді және кім орындаушы, отбасы мүшелерінің арасындағы 
құқықтары мен міндеттері қалай бөлінген деген сияқты. 

Отбасы құрылымының бұзылуы – бұл оның қызметінің отбасымен орын-
далуына қиындық тудыратын және кедергі келтіретін құрылымдарының 
ерекшеліктері болып табылады. Мысалы, ері мен зайыбының арасындағы 
шаруашылық-тұрмыстық міндеттерінің тең бөлінбеуі өзара қарым-қатынас 
құрылымының бұзылу негізінде ілгері басады, яғни маңызды міндеткерлікті 
алған сол ерлі-зайыптылардың қажеттілік қатарының қанағаттануына кедергі 
жасайды: жеке күшті бұрынғы қалпына келтіру, рухани қажеттілікпен 
қанағаттандыру. Осы себептен отбасындағы қарым-қатынас құрылымының 
бұзылуы оның түрлі қызметінің отбасымен орындалуына кедергі келтіретін 
отбасылық қақтығыстар екенін мойындау керек.

Қазіргі таңдағы жас отбасылардың ажырасу деректерінің өскеніне байла-
нысты жас отбасыларға олардың дәстүрлі отбасылық құндылықтары туралы 
теледидардан, ғаламтордан көруге болады. Әр отбасында бұл құндылықтар 
әртүрлі болып келеді. Бірақ олардың ұқсас жақтары да бар. Мысалы, «кез 
келген отбасында дінді сақтау, некені бұзбау, ұрпақ жалғастыру, балаларды 
тәрбиелеу деген дәстүрлі құндылықтар ортақ болады».

Педагогика ғылымы: зерттеулер
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Қоғамда отбасылардың бұрынғы салт-дәстүрді ұстануына бірнеше фак-
торлар әсер етеді. Бірақ сол ұстанымның өзгеруіне байланысты олар әр от-
басында әртүрлі болып келеді. Ол ұстанымның өзгеру себептері заманның 
өзгеруіне байланысты қалыптасады. Мысалы, бұрынғы замандағы отбасы 
құндылықтарымен қазір өмір сүру мүмкін емес. Бұрын адамдар әйелдеріне 
орамалды сыйға тартса, қазіргі жас отбасылар бір-біріне гүл немесе т.б. 
құнды заттар сыйлайды. 

Отбасына этнопедагогикалық ықпал ету – ондағы тәрбиелік және білім 
беру мәселелерін шешуге бағытталған. Отбасының материалдық және ру-
хани игілікпен қамтамасыз ету, баланы сүндетке отырғызу, ұлды үйлендіріп 
ота уын тігіп, еншісін беру, қызды орнықты жерге ұзату, сондай-ақ, балаларын 
сауаттандыру, оқытып, білім беруге мүмкіндік жасау, т.б. мәдени-әлеуметтік 
маңызды міндеттер – ата-ананың мойнындағы жауапты іс. Осымен байланыс-
ты ата-ананы сыйлау, құрметтеу, оған қарсы келмеу отбасылық этиканың, 
қарым-қатынастың императивті әлеуметтік нормалары қатарына жатады.

Әке – өзінен туған немесе асырап алған баласы бар ер адам, туыстық 
қатынасты білдіретін ұғымның атауы. Ғылыми еңбектерде «Әке туыстық 
терминдер жүйесіндегі түпқазық ұғым, өйткені қазақ шежіресінде жеті 
атаға дейін санау дәстүрінде санақ әкеден басталады... Әке – отбасының 
асыраушысы, отбасы мүшелерінің тірегі, қамқоршысы. Әкенің мінез-құлқы, 
өзгелермен қарым-қатынасы, өнері мен білімі баланың көз алдындағы үлгі, 
өнеге алатын, оған қарап өсетін нысанасы», –  деп сипатталады.

Отбасының пейілі, береке, ынтымағы үшін отағасының әділ, ұстамды бо-
луы орасан маңызға ие. Оның тәрбиелік рөлі де зор. Ер бала әкесімен сырлас, 
жолдас, дос. Ол әрқашан бір әрекет жасау үшін әуелі әкесімен сырласады. Ер 
баланың өсіп, жетіліп, өз алдына жеке тұлға болып қалыптасуына, қоғамдағы 
өз орнын дұрыс табуына әкенің атқарар еңбегі ерекше. Отбасының ұйытқысы, 
берекесі, мейір-шапағат көзі – әке. Әкенің бұл рөлі бала-шағаның әкеге, анаға 
деген сүйіспеншілігімен, қамқорлығымен, ана жанын қас-қабағынан, жана-
рынан танығыштықпен нығая биіктей береді және сырт көзге отағасының 
беделімен сипатталады. 

Түсіндірмелік сөздікте «Отағасы – әлеуметтік зерттеулер терминдеріне 
әсер ететін отбасындағы үлкен ер азамат (яғни, ХІХ ғасырдың ұғымындағы 
«асыраушы»), үкіметтік шолуларда отағасы фирманың иегері немесе арен-
даторы немесе фирманың иегері немесе арендаторы әйелмен тұратын ер 
адам ретінде» анықталады.

Баланың туған әкесі емес, асырап алған немесе ерлі-зайыптылардың 
ажырасып, екінші мәрте үйленуімен немесе тұрмыс құруымен отбасыға ие 
болған адамды өгей әке деп атаған. Дүниеге келген баланың кіндік шешесі 
болған әйелдің күйеуі өкіл әке деп аталады. Сондай-ақ, өкіл әкені баланың өз 
әке-шешесі тағайындайтын жағдай да кездеседі, алайда өкіл әке болған адам 
балаға өз әкесіндей ақылшы, қамқоршы болады.

Ата – көне түркі дәуірлерінде әрі қолбасы әрі елбасы болған кісілер 
есіміне жанама қосылатын атау. «Ата» сөзі тіркескен қасиетті орындардың 
бәрі де сондай адамдардың аттарымен байланысты болып келеді. Ата – осын-
дай жерді, мекенді киелі рухқа теңеуден шыққан. Демек, ол – ұран тектес сөз. 
Бұл  әсіресе, ежелден аталар рухына – аруаққа сыйынған түркі қауымдарына 
тән нәрсе.  Ата – көне замандарда ру, тайпа иелігіндегі белгілі бір аймақ, өңір 
болса, бертін келе туған жер, Отан ұғымдарының баламасына айналған. Ол 
еліміздің, мемлекеттілігіміздің негізі. Аумалы-төкпелі заманда империялық 
отаршыл және кеңестік қызыл саясат салдарынан шетке ауып кеткен қандас 
бауырлар Қазақстанның егемендік алуына орай өз Атамекеніне қайтып ора-
луда.

Сонымен қатар туыстық атауларда «Аға – орта ғасырдағы түркі 
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мемлекеттеріндегі әскери атақ. ХV–ХVІІ ғасырларда Түркияда янычарлар 
корпусының қолбасшылары аға деп аталған. Ауыз әдебиетінің деректері 
мұндай қолбасылық дәреже осы кезде қалыптасқан  Ноғайлы Ордасын-
да, Қырым хандығында, Қазақ хандығында да болғанын көрсетеді. Қазақ 
тілінде «қол ағалық» сөз тіркесі аға сөзінің әскербасы мағынасын көрсетеді. 
Биік әскери дәрежені көрсететін аға сөзі шығыста хан сарайларындағы 
«есік ағасы», «есік ағасыбасы», «шора ағасы» дәрежелерінде де сақталған. 
Өзінің толғауында айтылғандай Доспамбет жырау да аға дәрежесіндегі 
әскербасы болған. Аға дәрежесі әмір, бек дәрежесімен тең болған», – деп 
сипаттайды.

Кейін аға сөзі жалпы басшы, жетекші, ақылшы мағынасында қолданыла 
бастады. Мысалы, «ел ағасы», «отағасы» деген сөздерде кездеседі. 

1. Адамның жас жағынан үлкен бауыры ер адам. Кез келген жасы үлкен 
ақылшы, жетекші ер адамдарды да аға деп атай береді. 

2. Қызмет, шен, лауазым дәрежесін көрсететін ұғым (аға лейтенант, аға 
ғылыми қызметкер, аға сұлтан, т. б.). 

3. Аға – бірге туған, туысқан, ағайынды, аталас, рулас ер адамдардың 
патролиния (әке) жағынан жасы үлкені. 

Сонымен қатар, ана жағынан туысса, бұл атауға нағашы сөзі қосылып, 
нағашы аға  деп айтылады. Аға ұғымы жалпылама мәнде жұмсалғанмен, оны 
айтушы «эго» бірге туган аға, туысқан аға, аталас аға, рулас аға дегендерді 
ретімен қандық жағынан алыс-жақындығына қарай ажыратады. Сондай-
ақ дәстүрлі ортада туыстық байланысы болмаса да өзінен жасы үлкен ер 
адамдардың барлығын да аға ретінде құрмет тұту моральдық-этикалық 
нормалардың қатарынан орын алған.

Дәстүрлі  қазақ  қоғамында  елеулі  орын  алатын  аға  мен  іні  сый-
ластығы – этностың қорғаныс механизмінің қалыпты әрі ырғақты қызмет 
атқаруын қамтамасыз ететін әдеп нормалары және моральдық құндылықтар 
қатарында ағаның жөні де, жолы да үлкен деп есептеледі. Қазақ тәрбиесінде 
інінің қашан да өзінен жасы үлкен ағасын сыйлап, ақылын тыңдап, әдепті, 
ілтипатты, ізетті болуы талап етіледі. Ағасы болса інісіне көмектесіп, 
қамқорлық көрсетіп жүреді. Ағалы-інілі адамдардың арасындағы қатынастың 
мұндай әлеуметтік ерекше мәні «Ағасы бардың жағасы бар», «Үлкен тұрып 
кіші сөйлегеннен без, аға тұрып, іні сөйлегеннен без», «Ағаға қарап іні 
өсер», «Ағаның үйі ақжайлау», «Жеңім жаман болса да, жағам жақсы, 
өзім жаман болсам да, ағам жақсы», «Көп ақымақтың ағасы болғанша, бір 
ақылдының інісі бол», т.б. мақал-мәтелдерден де аңғарылады. Бұл мақалдар 
туысқандар арасындағы өнегелі қарым-қатынас, үлкенді-кішілі адамдардың 
өзара сыйластығы, қайырымдылық пен адалдығының нормалары тәрізді.                
Аға – жасы кішілер үшін айбар, қорған, сүйеніш әрі мақтаныш. Қазақта өзінен 
үлкен деп сыйлап, құрметтеуге байланысты аға тұтты деп айту қалыптасқан. 
Әдеп (этикет) бойынша өзінің туған ағасына немесе ағасымен тұстас, жақсы 
көретін адамын құрметтеу мәнінде аға, ағажан, ағажай, ағатай сияқты ата-
уыш қаратпалар қолданылады. Сондай-ақ, әпкелерінің, тіпті шешесінің де 
отбасылық үрдісте қалыптасқан ахуал бойынша аға атап кететін жайт және 
ағаны тәте деп те атайтын жергілікті ерекшеліктер ұшырасады.

Ана – отбасы  ұғымында  балалы  әйел,  туған  шеше,  туыстық  байланыс-
та – әже, апа, қарындас, жеңге, балдыз, құдағи, құдаша, т.б. Ана бейнесі ежел-
ден жыр, аңыз желісі болып келе жатыр. Хауа Ана есімі қасиетті кітаптарға 
түскен. Хәууа көне түркі, араб тілінде «өмір бастауы», «әнам» – парсыша 
(кітаби) адамдар, адамзат, қарапайым жандар деген ұғымды білдіреді. Тарихи 
деректерде: «Ананың көшпелілер қоғамында алатын орнын, бітім-болмысын 
жан-жақты ашып көрсететін мұрағаттарды қадым замандардан көптеп 
табуға болады. Зерттеушілер  Қазақстан жеріндегі археологиялық 
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қазбалардан табылған заттарға, кісіні жерлеу ерекшеліктеріне сүйеніп, 
ежелгі дәуір адамдарының ұғым-нанымында ру басшысы және ошақ иесі 
ретінде Анаға табынғандығын жазады. Бұған Қазақ даласынан табылған 
сүйектен ойып, тастан қашап жасалған әйел мүсіндері куә», –  деп келтіреді.

Қазақстан жеріндегі Аналар атымен аталған жер-су, кешендер, күмбездер, 
қалалар, тайпа-ру атаулары бұған айқын айғақ бола алады. Мысалы, Қозы 
Көрпеш – Баян сұлу күмбезі (Аягөз өзені бойында), Бикен-мұнара (Сырда-
рия бойында), Белең-Ана, Жұбан-Ана күмбездері (Сарысу өзенінің бойын-
да) сақталған. Жеке ескерткіштерді былай қойғанның өзінде ортағасырлық 
талғам-түсінікпен тұтас бір қаланың әйел атымен аталғаны дүние жүзінде 
сирек кездесетін құбылыс. Бұл ретте қазақ даласында Қатын қала, Баршын-
кент, т.б. болғанын атап айту керек.

Тарихи-дерекнамалық еңбектерде қазақ ішіндегі қасиетті Аналардың ел 
басқару ісіне араласып, кейде олардың есімімен тұтас ру-тайпалардың аталу 
деректері көп кездеседі. Мысалы Енең (шын аты Бөкей), Домалақ-енең (Ал-
бан-Суан, Дулат руларын кейде осылай атайды), Қызай (Найман), Дәулетбике, 
Алтын, Мәукеш, Айбике, Нұрбике, Ұлдай, Жезбике, Нәнжіл, т.б. аналар 
есімдері ру атына айналған. Тіпті, кейбір қазақ руларының елдігін танытатын 
ұрандары да Ана есімімен аталған. Мысалы, Арғыннан тарайтын Сүйіндік 
руының ұраны да – Қызай, т.б. Халық болмысының айнасы іспеттес фолькло-
рымыздан (ертегі, аңыз, әңгіме, жыр, шешендік сөз, қисса-эпостарымыздан) 
қиял-ғажайып мыстан кемпірден басқа жағымсыз әйел бейнесін кездестіру 
қиын. Оның орнына Құртқа, Гүлбаршын, Қаракөз, Қарлыға, Назым, Ақжүніс, 
Қыз Жібек, Баян сұлу, Айман, Шолпан, Қарашаштың бірі ақылымен, бірі 
көркімен, енді бірі өжеттік-ерлігімен елге қорған, ұрпаққа Ана болғанын 
көреміз. 

Қазақ қоғамында ұрпақ тәрбиесі, дәстүр жалғастығы, әдет-ғұрыптардың 
қалтқысыз орындалуын қадағалап отыруда Ананың қызметі айрықша. Аналар 
әуелі үй-ішімен, отбасы береке-бірлігінің ұйытқысы болып, одан асса, ауыл-
ел ынтымағының жарасуына ықпал жасаған. Адуын би, азулы хандардың өзі 
ел Аналарының айтқан ақылына құлақ асып отырған. Аналар бейнесі қазақ 
жазушыларының тарихи-көркем шығармаларында да жан-жақты сомдалған. 
М.Әуезовтің «Абай жолындағы» Зере, Ұлжан, Ғ.Мүсіреповтің Ұлпаны, т.б. 
көркем бейнелерде бүкіл қазақ әйелдерінің бітім-болмысы жинақталып, 
шеберлікпен көрсетілген. Халқымыз қара жерді – Жер-Ана деп құрметтеп, 
туған тілін – Ана тілі деп әспеттеген. 

Кіндік шеше – әйел босанғанда көмек көрсетіп, нәрестенің кіндігін 
кесетін әйел. Қазақ салтындағы үлкен бір сыйлы ана, мол кәделі әйел «кіндік 
шеше» болып табылады. Туу үстінде баланың кіндігін кескен әйелді «кіндік 
шеше» деп атайды. Кіндік шеше баланың екінші анасы болып саналады. 
Қазақтар екінің бірі, егіздің сыңарына баланың кіндігін кестіре бермейді, 
қол-аяғы жеңіл, ауылда, ел ішінде беделі бар, мінезі жайраң қаққан, ақ еділ 
аналарға ғана кестіреді. Өйткені, бала кіндік кескен адамға тартады, кіндік 
апасы қандай болса, балада дәл сондай болады деп ырымдайды. Кіндік жо-
лын алған әйел балаға ит көйлек әкеп кигізеді. Бала қырқынан шыққанша 
қарап, тамақ жасап беріп көмектеседі. Әуелі үлкен азамат болғанда, азамат 
боп толғанда да кіндік шешесін құрметтеп, кәдесін өтеп жүреді. Оған кіндік 
кескені үшін мал атап, қымбат бұйым сыйға тартылады. Баланың мінез-
құлқы, жүріс-тұрысы, ақылы, адамгершілігі, еңбекқорлығы  кіндік шешеге 
тартады деген түсінік бар. 

Қарындас – туыстық атаулар. Дәстүрлі қазақ қоғамында ер адам-
дардан жасы кіші қыздар қарындас аталады. Қыздар ағаларына туыстық 
жақындығына қарай немере, шөбере,  аталас  қарындас деп те бөлінеді. 
Сондай-ақ,  руластық,  елдестік, тіпті  тайпаластық бірлікті  ескере отырып 
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жасы кіші әйелдерді, қыздарды қарындас дей береді. Қазақтар қарындасты 
ерекше құрметтеп, оған әрдайым қамқорлық жасап отырған.

Бауыр – туыстық атау. Дәстүрлі ортада бір  әке-шешеден  туған, жақын 
немере, туысқан адамдар бауыр деп аталады. Бір әкеден, бір анадан туған 
ағайынды адамдарды бірге туған бауыр, бірінен кейін бірі туған бір әкенің 
балаларын тете бауыр, бір әкеден туған, жастары үлкенді-кішілі адамдарды 
туған бауыр дейді. Бауырдың кішісі өзінен үлкенге арқа сүйеп еркелесе, үлкені 
жақсысына сүйініп, жаманына күйінеді, тілегін тілеп, ақыл-кеңес береді. Кей-
де немере, шөберелер, тіпті рулас адамдар да бірін-бірі бауыр дейді. Қазақтар 
жақыны қайтқанда «Ой, бауырымдап» дауыс салып келеді. Бұл дәстүр қазақ 
қоғамында бауырдың өте үлкен мәнге ие екендігін білдірсе керек. Құдалық 
барысында жақын туыс болғандығын білдіретін «құйрық-бауыр жеу» дәстүрі 
көне наным-сенімнен туған. Этнотілдік ұжымның сөз қолданысындағы ба-
уыры езілу, жер бауырлап қалу, жерден бауырын көтере алмай қалу сынды 
тіркестер қайғыға душар болған адамға қатысты айтылатын сөз орамдары. 
Мұның негізінде ең жақын, етжақын туыс дегенді білдіретін ұғым жатыр. 
Дәстүрлі ортада бауыр қимас жан, орны ерекше туыс сипатында түсініледі. 

Ел аузындағы аңыздарда бауырдың жақындығын көрсететін үлгілер 
көптеп кездеседі. Солардың бірінің мазмұны мынадай: «Ертеде Төлек атты 
батыр болыпты. Қазақ пен қалмақтың арасындағы бір қақтығыста қазақ 
жағы жеңіліске ұшырап, Төлек батыр ұлын артына міңгестіріп қашып келе 
жатса, «ағатай, бізді қалдырма!» деп Есенбай, Құлтан деген інілері алды-
нан шығыпты. Соңынан дұшпаны өкшелеп, алдынан екі інісі шырқырағанда 
Төлек батыр: «Көзімнен аққан қанды жас, Атаңды күнде жау қумас. 
Әйелдің ұлы аттан түс, құдайым ұлсыз қалдырмас. Емшектес болған қос 
бауыр, Төлекке қайтып табылмас!», – деп баласын жауға қалдырып, екі 
інісін құтқарып қалған деседі. Осы тектес бір нұсқада әйел адамның бауыры 
үшін баласы мен күйеуін өлімге қиғаны туралы айтылады.

Сөзімізді жинақтай келе, отбасының тағылымдық өнегелері ұлттық 
құндылықтармен байланысып жатқан халық  санасындағы ғасырлар бойғы 
қалыптасқан архетиптер, сана түкпірінен тамыр тартатын қалыптасып 
қалған ішкі дүниеден хабар беретін жадыдағы мәліметтер екенін атап өтеміз. 
Сондықтан мұндай салттардың қалыптастырушылық, реттеушілік, тәрбиелік, 
өнегелілік функцияларының маңызы айрықша зор. Ұрпақ тәрбиелеудің 
негізгі, басты ықпал етуші құралы да осы деп білуіміз қажет. 
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Резюме
В статье рассматриваются этнопедагогические проблемы семейного воспитания и дает-

ся всесторонний научно-педагогический анализ.
Summary

The article deals with the ethnopedagogical problems of family education and provides a 
comprehensive scientific and pedagogical analysis.

Ақтөбе қаласы.
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лемнің тілдік бейнесін танудағы негізгі ұғым-түсініктің біріне мөлшер 
мазмұн да кіреді. Ғалымдар бұл категорияға ерте кезден бастап-ақ 

Педагогика ғылымы: зерттеулер

ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ МӨЛШЕР 
СӨЗДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ

Фарида ОРАЗАҚЫНҚЫЗЫ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің  доценті

Аннотация. Мөлшер – адамдардың дүниетанымы, оны меңгеру мен бейнелеудегі 
басты көлемі іспетті ұғым. Мақалада қытай тіл білімінде оқытылатын мөлшер 
сөздердің зерттелу тарихы туралы баяндалған.

Түйінді сөздер. Қытай тілі, грамматика, мөлшер сөздер, өлшем.

Ә
ерекше назарын аударды, оны философия, логика, математика, геометрия, 
физика, астрономия және тіл білімі сияқты ғылымдар тұрғысынан зерттеу 
нысаны етіп келді. Г.Гегель өлшем деп сапаның анықталған саны (мөлшері), 
өлшемі деп, тұрмыс-тіршіліктің аясында анықталған сандар, мөлшерлер, 
межелер, шамалар жүйесі деп танығандығы белгілі.  Мөлшер – адамдардың 
дүниетанымы, оны меңгеру мен бейнелеудегі басты көлемі іспетті ұғым. 
Адамның дүниетанымы, құбылыстар мен заттар, олардың көлемі барлығы 
да мөлшерсіз, шамасыз болмайды. Кез келген заттың, құбылыстың белгілі 
бір өлшемі, мөлшері болады. Қытай тілі типологиялық жағынан даралану-
шы тілдер тобына жатады. Қытай тілінің негізгі ерекшеліктері деп сөздердің 
морфологиялық яғни тұлғалық өзгерістерге түспеуін, сөздердің орын тәртібі 
және көмекші сөздер арқылы грамматикалық мағына білдіруін, мөлшер 
сөздер ерекше көп қолданылуын атауға болады.Қытай тіл білімінің дамуы 
ертеден басталған, дегенмен көне заман қытай тілі грамматикасы туралы 
біршама жүйелі жазылған еңбектердің аз екендігі шындық. Бірақ бұл қытай 
тілі грамматикасы мүлде сөз болмады дегенді білдірмейді. Қытайдың бектер 
заманы ғылымның өркендеген дәуірі деп саналады. Тіл білімінің алғашқы 
өркендеуі осы кезден бастау алады. 

«Мөлшер сөз» атауының мағынасына келсек, ол мөлшерлеу, шамалау 
дегенді білдіреді. Қытай тіл білімінде 1898–1952 жылдар аралығындағы 
ғылыми еңбектерде мөлшерге берілген атауларда бірізділік жоқ екенін 
байқауға болады. 1898 жылы Ма Цзен Чжұң (MaShi wentong) «Граммати-
ка сауаты» кітабының есім сөздер тарауында былай деген: «Өзі сөз емес, 
бірақ зат санымен қабысып келетін сөздер болады. Мысалы, ат, арба деген 
атаулардың алдында тұрады». 

Қытайдың белгілі лингвистері Ли Жиңший (Lijinxi),Уаң Ли (Wangli), Лу 
Шусяң (Lvshuxiang), Гау Миңкай (Gaomingkai), Лу Чжі Вей (Luzhiwei), Тан 
Жыңби (Tanzhengbi), Жаң Жыгоң (Zhangzhigong), Диң Шыңшу (Dingshengshu) 
және Чың Ваңдаудың (Chenwangdao) еңбектерінде мөлшер сөздер әртүрлі 
атаулармен аталып зерттелген. Америкалық қытай ғалымы Жао Юанренның 
(Zhaoyuanren) «Қытай тіліне кіріспе» атты еңбегінде мөлшер сөздерді 
«көмекші зат есім» деп қарастырған.

Тек ХХ ғасырдың 50-жылдарынан кейінгі уақытта ғана қытай тіліндегі сөз 
таптарының құрамында ол жеке сөз табы болып, ресми атау алды. 1954–1956 
жылдары құрастырылған «Қытай тілінің мектеп грамматикасының уақытша 
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жүйесі» оқулығында: затты немесе қимылды білдіретін мөлшер сөздерге 
«сандық мөлшер сөз» деген анықтама берілген. Пекин университетіндегі 
«Қазіргі қытай тілінің грамматикасы» оқулықтарында мөлшер сөздерді 
қытай тілінің сөз таптары құрамына енгізу мәселесі бойынша кейінгі жыл-
дарда мөлшер сөздерді зерттеушілер Хе Жие мен Го Сианжын мен Ли Үймиң 
еңбектері аталады. Мөлшер сөздерге қатысты пікірлерді  Жао Юанрен, Паул  
Кратович  еңбектерінен кездестіруге болады.

Қытай тілі грамматикасы зерттеушілерінің қытай тіліндегі мөлшер 
сөздерді жүйелеу туралы жазған еңбектерін қарастыратын болсақ, олардың 
пікірлері әртүрлі. Ху Үйшу (Huyushu, 1962), Хуаң Борун (Huangborong,1979), 
Жаң Жыгоң (Zhangzhigong,1983), Ли Жиңший (Lijinxi) мен Лю Шыру 
(Liushiru,1978) оларды әртүрлі топтарға бөліп қарастырады. Мәселен, олар 
заттық мөлшер сөздерді арнаулы және ауыспалы мөлшер сөздер деп екіге 
бөлген. Го Шауүй (Goshaoyu,1979), Ли Жиңший (Lijinxi) және Лю Шыру 
(Liushiru, 1978) өз еңбектерінде мөлшер сөздерді үш топқа бөліп көрсеткен. 

Қытай ұлттар университеті филология факультетінің қытай тілі 
бөлімінің оқытушылары құрастырған «Қытай тіліндегі мөлшер сөздердің 
қолданылуы» деген еңбекте мөлшер сөздерді заттық мөлшер сөздер, етістік 
мөлшер сөздер, күрделі мөлшер сөздер деп үш топқа бөліп, «заттық мөлшер 
сөздер заттардың санын мөлшерлеуді білдіреді», «етістік мөлшер сөздер 
әрекеттің немесе қимылдың ретін санауды білдіреді», ал «күрделі мөлшер 
сөздер екі мөлшер сөздің бірігуі арқылы жасалып, күрделі бір бірлікті 
білдіреді» деген анықтамалар берілген. Оны Жаң Ваңчи (1992), Го Сианжын 
(1987) еңбектерінен табуға болады. Лүй Шушяң (Lvshuxiang) «Қазіргі қытай 
тіліндегі 800 сөз» деген кітабында мөлшер сөздерді: жекелік мөлшер сөздер, 
жинақтық мөлшер сөздер, бөлшектік мөлшер сөздер (часть) (bufenliangci), 
сыйымдылық мөлшер сөздер (rongqiliangci), уақытша мөлшер сөздер, 
өлшемдік мөлшер сөздер, тәуелсіз мөлшер сөздер, қимылдық мөлшер сөздер, 
күрделі мөлшер сөздер – деп топтастырады. 

Ли Үиехуа мөлшер сөздерді заттық және қимылдық мөлшер сөздер деп 
екіге бөліп, ал заттық мөлшер сөздерді арнаулы және ауыспалы мөлшер 
сөздерге бөлген. Ол арнаулы мөлшер сөздерді: жекелік, жинақтық, өлшемдік, 
белгісіздік, потенциалдық және күрделі мөлшер сөздер деп бөлген. Қимылдық 
мөлшер сөздерді де арнаулы және ауыспалы деп бөліп қарастырған. 

Біз мақаламызда тек қана қытай ғалымдарының еңбектеріне тоқталып 
өттік. Сонымен қатар қытай тіліндегі мөлшер сөздердің зерттеу аясының кең 
екендігін атап өту керек. Оған орыс ғалымдарының зерттеулері дәлел бола ала-
ды. Қытай тілінің грамматикасы бүгінгі күні шетел ғалымдары мен еліміздегі 
зерттеушілердің ғылыми зерттеу жұмыстарының өзекті тақырыптарына  ай-
налып  отыр.
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4.  Яхонтов С.Е. Категория глаголов в китайском языке. – Ленинград, 1957.

Резюме
Количество – это  мировозрение людей и концепция освоение объема как основного изо-

бражения. В статье рассматривается  история исследования  количественных слов  в обучении 
китайского языка.

Summary
Number to this world view of people and the development of the concept of volume as the main 

image.  The  article  discusses  the history of the study of quantitative words in teaching Chinese 
language.
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ұғалім мамандығы, әсіресе, тәжірибесіз жас мұғалімнің күнделікті 
жұмысты істеуін  қажет етеді, яғни ол  сабақ берген уақытынан  тыс кезде 

ЗАМАНАУИ ХИМИЯ САБАҚТАРЫНА
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Күлбарам   СӘДУАҚАСҚЫЗЫ,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің профессоры,
Айжан  ТИМУРҚЫЗЫ,  
Қызылорда қаласындағы №212  мектеп-гимназияның 
химия пәні мұғалімі

М
көбірек жұмыс істейді. Сабаққа немесе сабақтан тыс шараға дайындалғанда 
мұғалімге үлкен көлемді  ақпаратпен жұмыс жасау,  оны меңгеру, арнайы 
және әдістемелік әдебиеттерді оқып,  қайта ойлап пайымдау талап етіледі.   

Заманауи химия сабағын жетілдіру проблемаларына мыналар жатады.  
1. Әрбір сабақта өзінің мазмұны, әдістері және жұмыс тәсілдері, сабақты 

ұйымдастыру, оның құрылымы, сөйлеу мәнері бойынша тәрбиелік бағыттың 
деңгейін көтеру.  Мұғалім әрбір тақырыпты және жеке сабақта оқушылардың 
білімділік, тәрбиелік және дамытушылық міндеттер бойынша тапсырмалар-
ды шешуде, дүниеге көзқарасын қалыптастырудағы мәндерін түсінуі керек.   

2. Сабақтың барлық кезеңінде әрбір оқушының қарқынды жұмыс- 
бастылығының проблемаларын шешу. Сабақта оқушылардың оқу еңбегінің 
қарқынын жоғарылату, оқуға міндетті қатынасты қалыптастыруды іздестіру 
қажет.    

3. Сабақта жаңа материалды меңгеруде, қорытындылауда және қайталауда 
оқушылардың өз беттерінше жұмыс жасауының рөлін және салыстырмалы 
салмағын жоғарылату.   

4. Оқушылардың сөйлеуін дамыту және сабақта мұғалімнің материалды 
баяндауын жүзеге асыру.   

5. Оқыту үдерісін жекешелендіру мақсатында техникалық және басқа да 
дидактикалық тәсілдерді пайдалануда тиімді әдістерді таңдау.  

6. Оқыту және тәрбиелеу үдерісінде оқушылардың жұмысын ұйым-
дастырудың ұжымдық және топтық формаларының тиімді үйлесімділіктерін 
пайдалану.  

7. Сабақты дайындау және өткізу үшін жаңа педагогикалық  инновациялық 
технологияларды пайдалану.  

Іс-тәжірибелік кеңес. Заманауи, сапалы химия сабағының жалпы талап-
тарының ішінде келесілерді атап көрсетеді.  

1. Химия ғылымының жаңа жетістіктерін пайдалану.  
2. Сабақта барлық дидактикалық ұстанымдардың (ғылымилық, көрне-

кілік, қолжетімділік және т.б.) тиімді қатынастарын жүзеге асыру.  
3. Мұғалімді оқушылардың танымдық әрекетінде, химияны оқытуда, 

оқушылардың қызығушылықтарына, қажеттіліктеріне сәйкес кәсіби 
дайындығында туындайтын шарттармен қамтамасыз ету.  

4. Химияны оқытуда біріктірілген тенденцияларды ескеру: пәнішілік (жал-
пы түсінік негізінде, химия заңдары және органикалық және бейорганикалық 
химия теориясы), дүниенің біртұтас көрінісін қалыптастыру мақсатындағы 
пәнаралық байланыстар, химияны оқытуды гуманизациялау мақсатында 
гуманитарлық тізбекті пәнаралық байланыстар.  

5. Аталған курс бойынша (тақырыптық жоспарлау) химия сабағындағы 
дидактикалық тізбекте нақты сабақтың рөлі және орны.  
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6. Оқу материалының өмірмен (оқушылардың тәжірибелік және 
тұрмыстық әрекеті), заттармен, материалдармен және химиялық үдерістермен 
қауіпсіз жұмыс жасаудың химиялық мәдениетіне дағдыландыру.  

7. Химия сабағын  материалдың қарқынды меңгерілуіне себеп болатын  
ашық, танымдық теориялық және эксперименттік фактілермен, эстетикалық 
және эмоционалдық тұрғыдан қамтамасыз ету.  

8. Әрбір сабақтың нәтижесін тиянақты  бақылау, болжау және жоспарлау.
Кәсіби шеберлікті және педагогикалық мәдениетті жүзеге асыру үшін 

мұғалімнің өзінің қалауы бойынша өз бетінше қалыптастырылуы  керек.  
Химияның  алғашқы сабақтарын жүргізудің  өзіндік  ерекшеліктері бар.  

8-сыныпта химияның алғашқы сабақтары қалай жүргізілетіндіктеріне көп 
жағдайда мектептегі пән ретінде химияны оқушылардың меңгеруге ынтасын 
жатқызуға болады.  Әрине, химияның алғашқы сабағы бірінші сабаққа ба-
ратын мұғалім үшін ғана емес, сонымен қатар химияның бірінші сабағына 
дайындалатын білімгер үшін де маңызды. Осыған сәйкес, мұғалімнің ал-
дында күрделі міндет тұр, ол – оқу материалын өңдеу ғана емес, сонымен 
қатар сабақты біршама қарқынды және ақпаратты ететін формалардың, 
әдістердің және әдістемелік тәсілдердің жиынтығы. Мұғалімдер, көбінесе, 
химия тарихынан және оның қолдану аймақтарынан, қызықты танымдық 
тәжірибелерді пайдаланады. Сабаққа назар аударту  мақсатында ыстық ба-
лауызды көмірқышқыл газымен демонстрациялауға, темір (ІІІ) хлоридінің 
калий роданидімен өзара әрекеттесуін көрсетуге болады.   

Химия сабағындағы тәртіп. Сабақтағы тәртіп маңызды мәселеге жата-
ды. Кейде сабаққа тыңғылықты және де жақсы дайындалуда да оқушыларды 
бірлікке шақыру қиын болуы мүмкін. Әдістемелік әдебиеттердегі көптүрлі 
бағдарларға қарамастан, аталған жағдаяттан бірігіп немесе әмбебап түрде 
шығу мүмкін емес, мүмкін болғанда емес. Оның себебі, тиімді жолды та-
буда емес, оны анықтауда болып табылады. Кез келген мұғалімнің қолында 
әр сыныпта нағыз тәртіпті орнататындай әмбебап құрал  болуы мүмкін 
емес. Неліктен? Себебі,  химия сабағын  өткізу кезінде бірдей екі сынып, 
екі бірдей мұғалім, екі бірдей орнатылған педагогикалық жағдаят болмайды.  
Бірақ әзірге  бұл шешімі жоқ сұрақ, келешекте өзінің шешімін табуы мүмкін. 
Себебі, ауруды емдегеннен, оның алдын алуды ескерткен жөн.   Осының 
барлығы да мұғалімнің педагогикалық әрекетінде жүреді.   Мұғалімге әрбір 
сыныпты, әрбір оқушыны, сыныптағы микротопты, олардың арасындағы 
ішкі қатынастарын меңгеру керек.  Мұның барлығы уақыт бойынша тиімсіз, 
бірақ өзінің нәтижесін береді, ең  бастысы – сабақта қарама-қайшылықтар 
тудырмайды.   

Мысалы, сабақ барысында  барлық  оқушыларды назарда ұстап отыру  
қиын.  Барлық тәсілдерді бір жерге жинақтауға болады. Оқушылардың наза-
рын біршама қызықты фактіге немесе құбылысқа аударту керек. Ұзақ уақыт 
бойы сөйлеу жақсы нәтиже бермейді. Мұғалім осындай жағдаятты туындатса  
қиын жағдайға душар  болатыны сөзсіз. Бұл педагогикалық тұрғыдан дұрыс 
емес.  

Іс-тәжірибелік кеңес. Жас мұғалімнің сыныпқа енуі – әртістің сахнаға 
шығуымен бірдей. Балалар әрбір ұсақ нәрсенің өзіне қатты назар аударады. 
Яғни мұғалімнің қалай шыққаны, қалай сөйлегені, не айтқаны, қандай көңіл 
күйде болғаны және т.б.  Олар мұғалімнің әдістеріндегі өздеріне қызықты  
немесе ерсі  деп тапқан (тұрысы, сөзі, киімі, «бізде газ бөлінеді» (сынауықта) 
сөзі, «біздің атомдық ядромызда» және т.б.) жақсы және әлсіз жақтарын ой-
ларына сақтап алып, оларды жасай бастайды. Мұғалім өзінің сөздерін және 
істерін үнемі бақылап отыруы керек, кейде сабақтың бір бөлігін диктофонға 
жазып алып, кейін өзі немесе басқа білімгерлермен, әдіскерлермен тыңдап, 
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сабақты  жүргізу  және  оқушылармен  қарым-қатынасын  болжауына  бола-
ды.    

Егер мұғалім оқушылардың шаршағанын байқаса, онда сабақты физ-
культпауза немесе жеңіл әзілмен ауыстыруға болады. Толығымен айтқанда 
мынадай көріністі байқауға болады:  сабақ барысында сынып жетекшісі не-
месе сыныптан тыс жұмыстар бойынша жетекші кіріп, оқушылардың ойла-
рын бөлетін хабарлама жасауы мүмкін.    

Кез келген жағдайда сабақты оқушыларға қызықты болатындай, басқа 
нәрселерге назар аудармайтындай етіп өткізуге болады.  Химия сабағының 
барысында сыныпты басқаруда үш шартты сақтау қажет: біріншіден, ескер-
ту жасалуы керек, бірақ қарқынды,  жоғары қарқынды, себебі, ол әсер ет-
пей қоюы мүмкін. Екіншіден, ескертулер мүмкіндігінше аз жасалуы керек. 
Үшіншіден, ескерту нақты бір оқушыға ғана айтылуы тиіс.   

Тәртіп бұзушыны тақта немесе есік қасына тұрғызып қою жақсы  нәтижеге 
келтірмейді, себебі, бұл «фигура» сыныптағы барлық оқушылардың ойла-
рын бөледі. Сыныптан оқушыны шығарып жіберу педагогикалық тұрғыдан 
алып қарағанда  дұрыс емес. Сынып жетекшісін немесе директор орынбаса-
рын шақыру оқушылардың алдында мұғалімнің қадірін түсіреді. Тәжірибелі 
мұғалімдердің сабағында ескертулер аз болады.  Олар іс-қимылмен жұмыс 
жасағанды дұрыс көреді. Ешқандай сөзсіз, тек іс қимылмен-ақ  не айтқысы 
келетінін көрсететін сәттер де болады. Жақсы көзқарас, жымию, мұғалімнің 
әдемі көзқарасы – мұның барлығы  оқушы тұрғысынан оң қабылданады да, 
химия сабағының алдағы уақытта қарқынды жүруіне себепші болады.   

Іс-тәжірибелік кеңес. Сабақ барысындағы абсолютті тыныштық мүмкін 
емес.   

Егер жұмыс барысында оқушылар қатыспаса немесе олар игеретін 
ақпарат оларға қызықты болмаса, шулар туындауы мүмкін. Мынадай сөз бар –  
«сабақты шумен бастасаң шумен аяқтайсың».  Мұғалімнің кабинеттегі дұрыс 
ұстанымы – ол сыныптың алдында тақта жақта және алдыңғы партаның  жа-
нында тұру. Кабинетте мұғалімнің әрлі-берлі жүруі әсер етуді әлсіретеді. 
Мұғалімнің бір жерден екінші жерге ауысып тұруы да оқушылардың наза-
рын аудартады.    

Аз сөйлеп, оқушыларды көп сөйлетуге тырысатын мұғалім жақсы 
нәтижеге жетеді.  Дауысты реттеп қою керек. Себебі, дауыстың жай неме-
се қатты болуы оқушыларды шаршатады. Дауыстың үнділігін ауыстыру 
қажеттілігі – жоғарылатып, төмендету, мұның барлығы оқушылар тарапынан 
көзқарастың өзгерісіне себепші болады.   Жаңа химиялық терминдерді айту 
бір мезетте оларды тақтада жазумен қатар жүргізілуі керек.  Мұғалім матери-
алды түсіндіруді көрнекі тәжірибе көрсетумен, коллекциялармен немесе 
модельдермен тақтаға ақпаратты жазу арқылы  жүргізуі тиіс. Әдіскерлер 
сабақ жоспарын тақтаның бұрышына жазып қоюды ұсынады, себебі, ол 
мұғалімге сабақ жоспарының реттілігін сақтауға көмектеседі, ал оқушылар 
материалдың барлық жоспарының реттілігін  есте сақтайды.   

Химияның алғашқы сабақтарын берудің өз қиындықтары бар.Әсіресе 
тәжірибесіз жас мұғалімдер үшін көптеген мәселелерді шешуіне тура келеді.

Сондықтан алғашқы химия сабақтарына жас мұғалімнің тек әдістемелік 
қана емес психологиялық тұрғыдан да дайындалуын қажет етеді.

Әдебиет
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Резюме
От того, как будет проведен первый урок химии в 8 классе, зависит многое, в том числе, 

и мотивация учащихся на изучение химии как школьного предмета. Конечно, первый урок химии 
важен как для учителя, идущего на первый урок, так и для студента-практиканта, готовяще-
гося к первому уроку по химии. В связи с этим, перед  молодым учителем  стоит сложная зада-     
ча – не только отобрать учебный материал, но и определить всю совокупность форм, методов 
и методических приемов, которые сделают урок более эффективным и информативным.

Summary
From that, how the first lesson of chemistry will be conducted in a 8 class, a great deal depends, 

including, and motivation of students on the study of chemistry as a school object. Certainly, the first 
lesson of chemistry is important both for a teacher going to a first lesson and for student-practice 
preparing to the first lesson on chemistry. In this connection, an intricate problem stands before  моло-
дымучителем - not only to take away educational material but also define all totality of forms, methods 
and methodical receptions that will do a lesson more effective and informing.

настоящее время речевая культура студентов вуза является важной со-
ставляющей их подготовки. Ее значимость определяется тем, что рече-

ЕДИНЫЙ ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КАК 
ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РЕЧЕВОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА

Ирина СКИБИЦКАЯ,
кандидат педагогических наук, доцент

Аннотация. В статье дано определение единого орфографического режима. 
Обоснована необходимость его проведения в высшей школе. Рассмотрена языковая 
компетентность. Показано, как она формируется в высшей школе.

Ключевые слова. Единый орфографический режим, подходы, языковая компе-
тентность личности, языковая культура, речевая культура.

В
вая деятельность занимает особое место в жизни современного человека, 
без нее немыслимы ни овладение профессиональными знаниями, ни обще-
культурное развитие.  В понятие хорошей речи включаются как минимум 
три признака: богатство, точность и выразительность. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного сло-
варя, разнообразие используемых морфологических форм и синтаксических 
конструкций.

Точность  речи – выбор таких языковых средств, которое наилучшим 
образом выражают содержание высказывания, раскрывают его тему и ос-
новную мысль.

Выразительность создается  с помощью отбора языковых  средств, в 
наибольшей мере соответствующих условиям и задачам общения. Если че-
ловек обладает правильной и хорошей речью, он достигает высшего уровня 
речевой культуры. Это значит, что он не только не допускает ошибок, но и 
умеет наилучшим образом строить высказывания в соответствии  с целью 
общения, отбирать наиболее подходящие в каждом случае слова и конструк-
ции,  учитывая  при  этом, к кому и при каких обстоятельствах он обраща-
ется [1].

В Законе РФ “Об образовании” разработаны требования к формирова-
нию речевой культуры обучающихся в соответствии с “Типовым положе-
нием об образовательном учреждении”, а также в Методическом письме 
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“Направления работы учителей-словесников  по исполнению единого орфо-
графического режима на современном этапе развития школы” [2] и в других 
нормативных правовых актах федерального, регионального и муниципаль-
ного уровня.

Для реализации такой формы в высшей школе необходимо решить сле-
дующие задачи: определить сущность и содержание орфографического 
режима; разработать научно-методическое сопровождение использования 
единого  орфографического режима для формирования речевой культуры 
студентов экономического вуза.

При проведении занятий преподавателями русского языка и культу-
ры речи необходимо постоянно формировать у студентов представление о 
богатстве русского языка, регулярно проводить обучение нормам литера-
турной речи; уделять внимание письменной и устной речи обучающихся, а 
также проводить научно-методические семинары для преподавателей выс-
шей школы. С этой целью каждому преподавателю при подготовке к учеб-
ным занятиям необходимо продумывать логику изложения содержательной 
учебной информации, предъявлять строгие требования к речи студентов, а 
именно: обучающиеся должны логично излагать мысли  в устной и пись-
менной форме, правильно отбирать языковые средства, совершенствовать 
написанное, соблюдать стилевое единство в устных и письменных  выска-
зываниях, употреблять (использовать) основные формулы речевого этикета 
(приветствия и ответов на них, обращения, знакомства  и просьбы, благо-
дарности, извинения, поздравления, приглашения, прощания, обмен инфор-
мацией в типовых ситуациях и др.). Преподавателям необходимо грамотно, 
разборчивым почерком оформлять все виды записей (на доске, в журнале 
группы, в тетрадях обучающихся и других документах), не допускать в сво-
ей речи неправильно построенных предложений и обращений, нарушений 
норм произношения. Кроме того,  бороться с употреблением жаргонных,  
вульгарных, диалектных слов и выражений, как на занятиях, так и вне их, а 
также не поддерживать речь студентов, использующих ненормативную лек-
сику. Образцовая речь преподавателя – основа всей учебной работы по усо-
вершенствованию речевой культуры обучающихся. Профессорско-препода-
вательскому составу вуза  на учебных занятиях следует применять такую 
методику, которая была бы направлена на полноценное восприятие студен-
тами учебного текста и слова преподавателя, которые являются не только 
основными источниками учебной информации, но и образцами правильно 
оформленной речи.

Педагогам при проведении занятий необходимо настойчиво учить сту-
дентов работать с книгой, правильно  оформлять результаты самостоятель-
ной работы с книгой, учить составлению списка литературы и т.д. В списках 
основной литературы по различным учебным дисциплинам необходимо 
указывать словари и справочники известных лингвистов. В процессе учеб-
ной работы обучающимся необходимо целенаправленно предлагать такие 
задания, которые бы формировали у них не только профессиональную, но 
языковую компетентность.

Опыт нашей  работы показывает, что обучение профессиональной тер-
минологии должно основываться на тех терминах, которые наиболее часто 
употребляются в профессиональной деятельности специалистов (интегра-
тивно-развивающий подход). Поэтому при проведении занятий для лучше-
го запоминания иноязычной терминологии необходимо проговаривать ее 
(вместе со студентами), толковать, записывать на доске, подчеркивать ор-
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фограммы. Это позволяет запоминать толкование термина, его правописа-
ние и произношение.

Наши  исследования показали, что успех работы по повышению рече-
вой культуры и общей культуры обучающихся зависит от совместной дея-
тельности участников педагогического процесса, от того, как проводятся в 
жизнь единые требования к устной и письменной речи студентов, то есть 
единому орфографическому режиму.

Таким образом, введение в систему педагогического процесса едино-
го орфографического режима позволит студентам стать грамотными, а по 
окончании вуза – конкурентоспособными специалистами.
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г.Новосибирск.

Өсиетте – насихат

Ұстаз... жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, 
көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы 
сақтайтын, бұлардың ешнәрсесін ұмытпайтын... алғыр да аңғарымпаз 
ақыл иесі..., мейлінше шешен, өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл 
жаны асқақ және ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, 
жат адамдарына да әділ..., жұрттың бәріне... жақсылық пен ізгілік 
көрсетіп... қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек 
болуы керек.

Әл-Фараби
* * *

Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға.
     Абай Құнанбаев

* * *
Адамгершілік сенім жоғалысымен, сол сәтте-ақ мұғалімнің сөзі өз 

күшін жояды.
Н.А. Добролюбов

* * *
Педагог беделі... – оның парасаты мен жанының перзенті, өз 

мұраттарына, принциптеріне, сенімдеріне коллективте терең 
құрмет орнықтыра білу шеберлігі.

* * *
Дербес ойланбайынша, ізденбейінше, ұстаз сөзінсіз ешқандай про-

грамма да, оқулық та, техникалық құралдар да түкке аспайды.
В.А. Сухомлинский
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Ы.Алтынсаринның туғанына 175 жыл

олашақ ағартушы-педагог Ы. Алтынсарин қазақ балалары үшін Орын-
борда ашылған мектепті үздік бітіргені көпшілікке мәлім. Талапты жас 

Ы. АЛТЫНСАРИН: ОҚУ, ОҚУ ҚҰРАЛЫ ЖӘНЕ
КІТАПХАНА МӘСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ

Пиалаш СҮЙІНКИНА, 
Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-
гуманитарлық колледжінің оқытушысы, 
ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері

“Шын беріле қызықтаған нәрсе ғана
адамның жүрегінен орын алады”.
          Әл-Фараби

Б
алған білімін жетілдіре түсуді мұрат тұтып, кейін де оқып-үйрену, ізденуді 
өмірлік қажеттілік санап, осы жолдан таймаған. Өне бойы білген үстіне 
білмекке ұмтылған Ыбырай өнегесі бүгінгі заман талабы – өмір бойы оқып-
үйрену қағидатымен үндеседі. Оның қалдырған мұрасы өміршеңдігінің де 
бір ұшы осында жатқан болар. Осы орайда таңғаларлық мына бір сәйкестікті 
жаңғырту сұранып тұрғандай. Бүкіләлемдік экономикалық форум (Давос 
қаласында өткен) сарапшыларының анықтауынша, XXI ғасырға ең қажетті 
білім мен дағды үш санатқа бөлінген. Олар – іргетастық білім мен қабілет, 
біліктілік және адамның жекебасының сапасы. (Сұңғат Әліпбай. Өзгеленді 
бұл ғалам. «Егемен Қазақстан», 2 маусым, 2016 ж.).

Бұл аталған құндылықтар кейіпкеріміздің бойында шоғырланған және  
ұдайы даму үстінде болған. Ыбырай бабамыз өмір бойы оқу, білім жинау, 
өзін-өзі жетілдіру арқылы жасампаз еңбек үлгісін көрсетіп, елі үшін адам 
нанғысыз қызмет етті. Оның  «Менің білімім өте аз, соны біле тұра мен аз 
білімімді іске қосқым  келеді, өйткені ешкім іске кіріспесе, өздігінен келетін 
нәрсе жоқ қой» деген сөзі ұлт ұстазы атанған Ахмет Байтұрсыновтың мына 
бір өлең жолдарымен үндеседі:

Мен  бұқтым, жаттым,
Сен   бұқтың, жаттың,
Кім істемек қызмет?
Сөз басын осылайша өрбітуіміз тегін емес. Білімнің оқу, еңбектену, 

қажымай іздену арқылы келетіні анық.18 жастағы Ыбырай білімінің аздығын, 
орыс тілін жетік меңгермегенін сезініп, қайткен күнде де олқылықтың орнын 
толтыруға, биіктерге өрмелеуге тынымсыз ұмтылады. Бұған дәлел ретінде 
оның Орынбор бекінісіндегі басшысы В.В. Григорьевтің кітапханасында тап-
жылмай отырып, орысша сөздік қорын байыту жолындағы әрекетін келтірсек 
те жеткілікті. Осылайша Алтынсарин білім көзі – кітаптың маңызын ерте 
ұғынып, оқыту ісінде оқулықтың рөліне ерекше мән беріп отырған. Мұны 
ағартушы-педагогтің хаттарынан анық аңғарамыз. Солардан бірер дәйек  
келтірейік.

Алтынсарин оқулықтардың білім алушылар үшін қажетті, пайдалы, 
ұғынықты болуын ұдайы ескертіп отырады. Бұған дәлел  сөздерінің бірі: 
«менің ойымша, оқу құралдарын мұғалімдермен және басқа білетін адам-
дармен күнілгері сөйлесіп, таңдап алу керек сияқты, өйтпейінше оқыту 
және жалпы оқу жұмысын белгілі бір жүйеге салуға болмайды, ал белгілі 
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бір жүйеге салынбаса, онда ісіміз ойдағыдай болып шықпайды». Ол 
көңілінен шығатын немесе ұнамайтын кітаптарын айтып отырған. Мыса-
лы, «Иловайскийдің тарих оқулығы маған мүлдем ұнаған жоқ... К.Смирнов 
құрастырған география оқулығы қысқаша және айқын баяндалғандықтан 
маған қатты ұнады...  «Жалпы тарих пен орыс тарихының қысқаша кур-
сы» (Биллярминовтың) өте ұнайды. Қысқаша жазылған, бірақ қажетті 
мәліметтердің бәрі бар. Менің пікірімше, бұл кітапты оқыған балалар 
анағұрлым кең түсінік алады», – деп жазуы сөзімізге дәлел.

В.В. Катаринскийге жазған хатынан үзінді келтірейік: «Халыққа 
арналған оқу әдебиетін үнемі шолу» жөніндегі нұсқауыңыз үшін Сізге көп 
алғыс. Бұл қымбатты кітап, сондықтан мен қазірдің өзінде мұғалімдер 
үшін қолдан  түспейтін кітап ретінде оларға жіберу үшін өз ақшама үш 
данасын алдырғалы отырмын (1880 жылғы 14 ақпан). Оған жолдаған тағы 
бір хатынан үзік: «Мүмкін болса, қысқа және түсінікті етіліп жазылған оқу 
құралдарын жібергеніңіз жөн болар еді» (1880 жылғы 7 сәуір).

Ы.Алтынсарин халық мектептерінде оқытылатын жалпы пәндерге 
қатысты  ең нақты және қолдануға қолайлы оқу құралдарын алдағы уақытта 
да іздестіріп отыратынын, мұндайлар бола қалған күнде оларды сатып алып, 
мектептерге жіберіп тұратынын білдірген. Тағы бір айтып өтетін жайт: та-
лантты педагог ұсынылған  кітаптарды мұғалімдердің өздері бастан-аяқ 
мұқият  оқып шығуға тиістігін қатаң ескертіп отырған.  Бұл оларға әрбір оқу 
құралының мақсатын және мазмұнын жете анықтап алу үшін, сонан кейін 
оларды іс жүзінде қолдана бастауы үшін керек болады. Бұл бүгінде де өзекті 
мәселе. Пәнді терең меңгермеген мұғалімнің оқушыларын да жарытпасы 
анық.

Осы орайда мына бір ұлағатты сөз тілге оралады. «Басқаларды 
оқытып-үйретуі нәтижелі болсын десе, ең әуелі мұғалімнің өзі оқуы керек. 
Оқығанда да әбден қартайғанша оқуы керек» (Патон). Демек, өмір бойы 
оқып-үйренуді ұстанған Алтынсарин өнегесі өміршеңдігімен құнды. Бүгінгі 
күннің көкейкесті мәселесіне қатысты «функциялық сауаттылық» термині 
ол кезде қолданылмаса да, ұлы педагог бар іс-әрекетімен өзіне, мұғалімдерге 
қойған талаптарымен алған білімді өмірде қолдануға үндегенін аңғару қиын 
емес.

Ақтөбе екі кластық мектебінің меңгерушісіне жолдаған нұсқау хатында 
ол өзі қарап шығып, орыс-қазақ мектептеріне қолдануға өте пайдалы деп 
тапқан  кітаптардың тізімін жасап, мұғалімдердің  назар аударуын  көптен-
көп өтінеді. Олардың қатарында Бунаковтың әліппесі мен оқу кітабы, 
Тихомировтің элементарлық грамматика курсы және т.б. бар. Бұлардан басқа 
оқытушылардың оқуына және өнеге алуына пайдалы деп Бобровскийдің пе-
дагогикасын, Коменскийдің «Халық – оқу әдебиетін жүйелі шолу», «Ұлы 
дидактика», Бунаковтың «Ана тілі» және т.б. оқу құралдарын жоғары 
бағалайды. Сондай-ақ оқушылармен кешкісін әңгімелесу үшін және оқып 
түсіндіріп беру үшін мұғалімдерге Зобовтың табиғат туралы әңгімелерін, 
Фигьенің маңызды жаңалықтары мен өнер табыстарын, Константиновичтің 
химия жөніндегі әңгімелерін ұсынады. Тілді оқыту әдістемесіне қатысты 
мына бір кеңесі де көңіл аударарлық. Тәжірибелі әдіскер-мұғалім ретінде 
Алтынсарин оқушыларға  қабілеттілігіне және орыс тілін білулеріне қарай өз 
беттерімен қазақ тілінен орыс тіліне және керісінше сөз аудартуды ұсынады. 
Бұл қазіргі білім берудегі деңгейлік тапсырмаларды еске түсіреді.

Ы.Алтынсарин оқулық мазмұнының оқушыға білімді тәжірибеде қол-
дануына жәрдемдесетіндей ықпалы болуы қажет деп санайды. Мәселен, 
кәсіптік білім беруді қолға алуды көздеп, қажетті оқу құралдарына қол 
жеткізу  мақсатымен Н.И.Ильминскийге жолдаған хаттарының бірінде: 
«Сізде қолөнер, бау, огород,  мал және егін шаруашылықтарын үйретуге 
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керекті қандай болса да практикалық түсінікті оқу құралдары жоқ па 
екен? Бізде мұғалімдерге жетекші боларлық бір нәрселер болғанымен, олар 
түсінуге және оқушыларға түсіндіруге өте ауыр», – деп жазады (1881 
жылғы 4 қазан).                        

Торғай облысы мектептерінің   инспекторы Алтынсаринның сөздеріне 
зер сала үңілсек, ол білім алу өзіне басқа, алған білімді тәжірибеде қолдану 
басты мәселе екендігін осыдан бір жарым ғасырдан астам уақыт бұрын ай-
тып кеткен екен. Бұған мына сөздері де дәлел. «Қазір қайткен күнде де дала 
өміріндегі мектеп ісін тиісті жолға қою қажет болып отыр. Ол үшін үлкен 
білімнен гөрі, тәжірибелілік көбірек қажет. «Ашу қажет», «бағыт беру 
қажет» деген екі ауыз сөзді  айту мен жазу оңай, ал осы сөздерді орындау 
үшін маған қаншама қиындық, еңбектену, реніштерді бастан кешу керек». 
Бұл бүгінгі күн талабы – функциялық сауаттылықпен үндесетінін аңғару 
қиын емес.

Бүгінде көпшілік ғаламторға үңіліп, газет-журнал, кітап оқу, өкінішке 
қарай, екінші кезекке ысырылған заманда ұлы ағартушы-педагогтің мына 
бір жан сырының өзектілігіне мықтап назар аударғанымыз жөн-ақ: «...
жақсы адамдармен таныс болу, өзімнің ақыл-ойымды, білімімді артты-
ру – мұның бәрі де менің сағат сайын ойлайтыным  еді», «...кітап – ажы-
рамас серігім», «...кітап оқу ойымды сергітеді» (1862 жылғы 27 тамыз, 
164-б.,196-б.).  Кітаптарға, түрлі оқу құралдарына үңіле жүріп Алтынсарин 
қазақ балаларына арнап оқулық жазуды ойластырады. Бұған дейін де ұстазы 
әрі досы Н.И. Ильминскийге оқулық жазысуға қуана-қуана келісетінін 
білдіріп жазған хатында мынадай жолдар бар: «Сіздің тағы бір өтінішіңіз 
оқу құралын құрастыруға қабілетті бір көмекші тауып бер дегеніңіз еді. 
Амал не, мен бұл жұмысқа лайықты ешкімді атай алмай отырмын. Сіздің 
қолға алып отырған ісіңіз – маңызды іс, мұның ең қиын жері – оқу құралын 
түзудің жоспарын жасау, сол жоспарға қарай материал таңдап алу ғой» 
(1871ж.31.08).Кейін ұлы педагог оқулық түзудің қиын іс екенін өз басынан 
өткереді.

Ы.Алтынсарин 1876 жылы оқулық мәселесімен Қазан, Петербург 
қалаларында болып қайтады. Өзінің орыс достары Н.И. Ильминскиймен, 
В.В. Григорьевпен кездеседі. Мұнда ол мәдени-ағарту мекемелерінде, оның 
ішінде  Петербургтың әйгілі көпшілік кітапханасында (қазіргі М.Е. Салты-
ков-Щедрин атындағы) болады, орыс және өзге тілдердегі оқу құралдарымен 
тереңдей танысады. Орыстың педагог-жазушылары еңбектерінен Ыбы-
райдың көптен-көп ұнатқан кітаптары: К.Д. Ушинскийдің «Балалар дүниесі 
және хрестоматия», «Ана тілі», Л.Н. Толстойдың «Орысша бірінші оқу 
кітабы»,  «Орысша үшінші оқу кітабы», «Орысша төртінші оқу кітабы», Ио-
сиф Паульсонның «Орыс тілінде оқу және жаттығулар кітабы».

Озық тәжірибеден үлгі ала отырып  1879 жылы әйгілі «Қазақ хрестома-
тиясын» бастырып шығарады. Бұл кітап оқулық ретінде ғана емес, соны-
мен қатар кезінде мектеп бітірушіге сыйлық ретінде де ұсынылғанын А.С. 
Будиловичтің естелігінде айғақтайды. «Қазақ хрестоматиясын» ол ақыл-
кеңестің көзі, дүниетанымның алғышарты санап, «әрбір мектеп бітіретін 
жастың қолтығына осы кітапты сыйлық ретінде қыстырып жібереді», 
«қолың босаса-ақ қайта оқып, екінші адам болса, оқып бер», – деп тапсырма 
береді екен (Отчет о командировочной поездке. Стр.169).

Кітап сыйлау дегеннен шығады, сонау 60-жылдары, біз мектепте оқып 
жүргенде, оқу жылын жақсы аяқтаған оқушыларға мектеп әкімшілігі ын-
таландыру ретінде кітапты сыйға тартатыны әлі күнге есімде. Өкінішке 
қарай, бұл тамаша дәстүр үзіліп қалды. Әйтсе де, үлгілі шәкіртті өзгелерге  
өнеге ету, жас ұрпақтың баспасөз құралдардарына қызығушылығын арттыру 
мақсатында, елең еткізер ескіні жаңғыртудың маңызына көңіл бөлер болсақ, 
ұтылмасымыз анық. 
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Оқулық түзуде мол тәжірибе жинақтаған ұлы ағартушы-педагог 
хрестоматияның екінші бөлімін жазуды да жоспарлап, оған қазақ халқының 
тарихына қатысты материалдар енгізбекші болады.Тағы да Н.И. Ильмин-
скийге хат жолдап, тарихи мәліметтерді  Қазаннан табуға болмас па екен деп 
сұрайды (1884 жылғы 30 қыркүйек). 

Кітаптың адам өміріндегі рөліне қөз жеткізіп, тигізетін пайдасына 
өз тәжірибесінде  қаныққан Алтынсарин ендігі жерде кітапхана ашуды 
ойлас тырады. «Оқу құралдарының жайы» атты есебінде «... мектептердің 
бәрінде де оқушыларға да, оқытушыларға да қажетті кітаптар мен оқу 
құралдары бар. Ал, енді өз бетімен оқып, білімдерін арттырғысы келетін 
қазақтарды кітаппен және басқа да оқу құралдарымен пайдалана ала-
тын орны – кітапхана ашуға ұйғарылды. Осыған арнап төрт құрметті 
қамқоршы қаржы беріп отыр», – деп жазады (Ә.Дербісалин, Ыбырай Ал-
тынсарин. Алматы, 2015 жыл, 304-б.). 

Белгілі  ыбырайтанушы  ғалым Ә.Дербісалиннің зерттеуінше, Ыбырай 
1881 жылдың жазы мен күзінде мектептердегі кітапхана ісін жолға қою 
мәселесімен шұғылданады. «Бұл кезге дейін Ыбырайдың өз кітапханасы 
әжептәуір  дәрежеге жетіп қалған еді. Ыбырай мектеп кітапханалары 
жөнінде  іздене жүріп, ең алдымен, жұмысты жаңадан ашылатын мектеп 
үйлерінен арнау лы кітапхана бөлмесін салудан бастады» (Ә.Дербісалин, 
222-б.). Торғай мектебінің кітапханасын жабдықтауға Ыбырайдың туған 
нағашысы және алғашқы шәкірттерінің бірі – Қорғанбек Бірімжановтың  көп 
жәрдемі тиді. (Ы.Алтынсарин 1880 жылы министрліктен әрбір мектептің 
тәртіп, шаруашылық жұмыстарына қамқорлық жасауға тиіс ресми адамдар-
ды бекіттіріп алды, оларды кітапхана жұмысына пайдалана білді.)

Бұл кітапханаларға, ең алдымен, балаларға ғылымның негізгі сала-
ларынан білім беретін және өмірге үйрететін, өнерге баулитын, тіршілік 
үшін қажет шараларды білдіретін кітаптар қажет деп санайды. Сондай-ақ 
әрбір мектепке «Семья и школа» немесе «Народная школа» журналдарын 
жаздырып алады. Бұл кітапханалардың мақсаты жалғыз оқушылар мен 
оқытушылардың кітап алып пайдалануын ғана емес, сонымен қатар курс 
бітірген жалпы сауатты адамдарды да келешекте өз білімдерін арттыра беру-
ге керекті пайдалы кітаптар мен оқу құралдарын алуға мүмкіншілігі болатын 
орын болуын көздейді.

Ы.Алтынсарин қазақ халқын сауаттандырудағы кітапхана рөлін, бұл 
тұрғыдағы өз міндетін былайша ашып көрсетеді. «Орталық мектептер 
жанындағы  кітапханаларды байытудың амалын қарастыра бермекшімін, 
сөйте келіп, ерте ме, кеш пе оларды қазақ халқының кітап оқып, өз бетінше  
білімін көтерумен шұғылданатын сауатты адамдарының  талабын азды-
көпті қанағаттандыра алатын дәрежеге жеткіземін деп сенемін. Бұған 
сенетін себебім – қазақтар мұндай пайдалы іске келгенде тайынбайды, ал 
екінші жағынан, Торғай облысының халыққа өкімі жүретін және ықпалы 
күшті кейбір әкімдері қазақтарға білім беруге ерекше тілектес». 

Қазақ халқының ұлы перзенті, нағыз патриот білім қөзі кітапта деп са-
нап,  өз елін оқуға, «өнер-білім бар жұрттар» қатарына қосылуға үндеген 
Ы.Алтынсаринның отандастары бүгінде «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық 
идеясының жүзеге асуы адами капиталымыздың әлеуетіне, сапалы білім 
мен біліктілікке байланысты екенін терең сезініп, ұлы ағартушының ілімін 
лайықты жалғастыруда.

Әдебиет

1. Дербісалин Ә. Ыбырай Алтынсарин. – Алматы, 2005.
2. Сатыбалдин Ә. Рухани қазына. – Алматы, 1987.
3. Алтынсарин Ы.Таза бұлақ. – Алматы, 1987.
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45 минут

еометрия пәнінен 11-сыныпта  «Пирамида көлемі» тақырыбына есептер 
шығару  сабағымда тақырып бойынша оқушылардың білімін жүйелеу: 

“ПИРАМИДА КӨЛЕМІ” ТАҚЫРЫБЫНА 
ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ

Дина АТКЕЕВА,
Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 
математика пәні мұғалімі

Г
пирамида көлемін табу тұжырымдамаларын пысықтап,  формуласын пайда-
ланып есептер шығару. Пирамиданың  бүйір беті, толық беті, көлемі форму-
лаларын жете білу, білімін, білігін және дағдысын тереңдете түсу, дамыту, 
жауапкершілікті сезінуге, тиянақтылыққа  тәрбиелеу мақсат етілді. 

Сұрақ-жауап,  тест тапсырма, сөзжұмбақтар деңгейлік тапсырма форма-
сында өткізілді. 

Кеспе қағаздар, плакаттар, слайдтар көрнекілік қызметін атқарды.
Сабақты мынадай кезеңдерге бөлу арқылы өткіздім.
1. «Кім білгір?» (қайталау сұрақтары).
2. «Біліміңді тексер»  кезеңі  (есептер шығару). 
3. «Сәйкестендіру»  (математикалық сөздердің қазақша баламасын табу).  
4. «Ойланайық, кім ойшыл» (сөзжұмбақ).
5. «Қорытынды тест»  (әр оқушы жеке орындайды).
Тарих пәнімен  байланыстыра отырып оқушылардың қызығушылығын 

арттыру мақсатында, әлемнің алғашқы жеті кереметтерінің ең ғажайыбы – 
Египет пирамидасы жайлы қысқаша мәлімет беріп өттім.

Әлемнің алғашқы жеті кереметінің ең ғажайыбы – Египет пирами-
дасы. Ол – біздің жыл санауымыздан 27 ғасыр бұрын салынған Египет 
патшаларының мазары. Ең биігі – 146 метр. Византиялық Филон жазып кет-
кен әлемдегі жеті кереметтің біріншісі осы Египет пирамидасының біз білетін 
тарихы: мұнан бес мың жылдай бұрын, біздің дәуірімізге дейінгі 2700 жыл-
дары перғауын Хеопстың бұйрығымен алғашқы пирамида құрылысы баста-
лып, кейіннен үлкенді, кішілі бірнеше пирамида салынды. Пирамида ежелгі 
Мысыр перғауындарының қабіріне ескерткіш белгі ретінде (Гизадағы Хеопс 
пирамидасы және тағы да басқалары) тұрғызылғанымен, кейбір пирамидалар 
ғибадатхана, қазына қоймасы рөлін де атқарды.

Үй тапсырмасын тексеру.
1. Пирамиданың табаны – тік төртбұрыш, оның қабырғалары 4 см және 6 

см. Оның әрбір бүйір қыры 7 см-ге тең. Пирамиданың көлемін табыңыз. 
Жауабы: 48 см3.   
2. Көлемі 4 см3, ал табанының қабырғасы 2 см-ге тең төртбұрышты дұрыс 

пирамиданың бүйір қырының ұзындығын табыңыз. 
Жауабы:√11 см.
«Кім білгір?» бөлімінде өтілген тақырыптар бойынша оқушыларға 

сұрақтар қойылды.
1) Көпжақ деген не?
2) Призма (анықтамасы, табаны, бүйіржағы, қыры деген не?).
3) Призманың диагоналы, биіктігі деген не?
4) Призма түрлерін ата.
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5) Параллелипед деген не?
6) Тікбұрышты параллелипед, куб деген не?
7) Пирамида (анықтамасы, қыры, биіктігі, табаны)
8) Пирамиданың диагоналдық қимасы деген не?
9) Пирамиданың апофемасы деген не?
10) Дұрыс, қиық пирамида деген не?
 «Біліміңді тексер» бөлімінде есептер шығарылды.
1-есеп.
        SABCD-пирамида
        ABCD-шаршы
           ∟ASC=900     

        SASC = 24 см2

        V=?

Шешуі:
V пирамида = – Sтаб ·Н 

S ∆ASC =       ,   AS = SC

SC2 = 2S∆,    SC =     2*24  =√48 =  3√4
∆ASC
AC = √AS2 + SC2  = √ 96 = 4√6
AO = – AC = – *4√6 = 2√6

∆ASO
SO =√AS2 – OA2  = √48 – 24 = √24 = 2√6
H = OS = 2√6
∆ASO.  SO = AO
∆AOB.  AO = OB
AB = 4√3
Sтаб =48

V =  –  *48*2√6= 32 √6 cм3

2-есеп.          
        SABC-пирамида
        ∆АВС-тең бүйірлі
        АВ=ВС=13
        АС=10
        ∟АСО = 300

          V-?

Шешуі:

V пирамида = – Sтаб ·Н
∆АВВ
Sтаб = √p(p–a) (p–в) (р – с) = 60

√

1
3

SC2

  2

1
2

1
2

1
3

1
3
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R =         =         

∆ASO
AO = R
        =  tg300

 abc
 4S∆

  169
   24

 AO
 OS

  AO
 tg 300

169 √3
   24

169 √3
    24

OS =            =           

V =    *60*             =            cм3    
 

       

1
3

845 √3
    6

«Сәйкестендіру» бөлімінде оқушылардың тілдік қорларын молайту 
мақсатында математикалық сөздердің қазақша баламасын тапты:

биссектриса – тік   дискриминант – амалгер
вертикаль – айқындауыш  конус – ақиқат
аксиома – көкжиек  оператор – текше
горизонт – жарма   куб – айналма
квадрат – шаршы   цилиндр – шошақ
«Ойланайық, кім ойшыл» бөлімінде сөзжұмбақтар шешілді.
1. Қиық пирамиданың бүйір жағы.
2. а2 + в2 = с2 кімнің теоремасы.
3. Пирамиданың бүйір жағы.
4. Ең алғашқы әйел математик кім?
5. Пирамиданың бүйір жағына түсірілген биіктік.
6. Пирамиданың төбесінен табан жазықтығына түсірілген перпендику-

ляр.
7. Табаны көпжақ, бүйір жақтары үшбұрыш болатын фигура.
8. Пирамиданың көпбұрыш болатын жағы.
Сабақты   әр  оқушыдан   «Қорытынды  тест» ала отырып қоры тын-

дылаймын.

Сабақ соңында оқушылар еңбегі белсенділіктері бойынша бағаланып, 
үйге тапсырма берілді.

Қарағанды облысы
Шет ауданы
Жұмыскер ауылы.

№ Тапсырмалар    А               В  С

1.    Пирамида көлемінің формуласын тап      V = SH           V = aвс          V =      SH

2.    Пирамиданың бүйір жағы қандай      квадрат         үшбұрыш        төртбұрыш 
       фигура?    
3.    Пирамида бүйір бетінің ауданының          Sбб= ½ P k Sбб=2ПRl       Sбб= 2ПRH 
       формуласын тап 
4.    Пирамида табаны болады....                    үшбұрыш дөңгелек       кез келген   
                                            көпбұрыш
5. Пирамиданы тап        тетраэдр гексаэдр        икосаэдр

оғары санатты тәжірибелі мұғалім Төлеубаева Гаухар Толеубайқызын 
әріптестерімен өз білімін бөлісу қасиеті үшін өзіме үлгі тұтатынмын. 

ТОПТЫҚ  ЖҰМЫС

Динара АРЫНОВА,
№8 мектеп-кешенінің география пәні мұғалімі

Ж
Сол кісіден үйренуге тырысатынмын. 

Мен өзімнің сабақ беру барысында қиналып жүрген сұрақтарым тура-
лы айтып, әдіс-тәсілдерді үйретуін сұрадым. Гаухар мұғалім педагогикалық 

1
3
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шеберлік деңгейімді анықтау және сыныптың білімін анықтап, қажетті 
көмекті жоспарлау мақсатында сабағыма қатысты.  Сабақты бірлесіп талдай 
келе, қазіргі сындарлы оқыту мен дәстүрлі оқытудың айырмашылығы көп 
екенін байқадым. Тәлімгер екеуміз бірлесе отырып келесі сабаққа жоспар 
жасадық.  Топтық жұмыстан байқағаным, бұрын сабақта сөйлете алмайтын 
оқушыларымның сабақта топтағы оқушылардан қалыспай белсенді қатысып 
отырғанын көріп, риза болдым. Оқушылардың топ бойынша армандарын 
айтуға тапсырма бергенде, олардың бойынан әртүрлі қиял-ғажайып ертегі 
айтуға, кей оқушыларымның ойлау деңгейлерінің жоғары екендігін көріп, 
осындай оқушылармен жеке жұмыс жасау керектігін түсіндім. Бұрынғы 
сабақтарымда пайдаланып жүрген әдістерімді жетілдіріп, қажетті жерде 
қолдануды білдім.

7 «ә» сыныбына «Жоғары, төмен деңгейлі сұрақтарды қою арқылы 
оқушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыру» тақырыбында іс-әрекетті 
зерттеу үдерісін жүргіздім.

Топқа бөлініп жұмыс істеу кезінде оқушылардың арасында түсіністік, 
ынтымақтастық, өзара көмек пайда болғанын байқадым. Жұптық жұмыс өзіне 
сенімі аз оқушыға көп көмегін тигізді. Жоғары деңгейлі сұрақтар қою кезінде 
оқушылардың көпшілігі сыни тұрғыдан ойлай алатындықтарын, өз ойларын 
ашық, дәлелді жеткізе алатындықтарын көрсете білді. Зерттеу нәтижесінде 
дарынды оқушыны анықтауға қол жеткіздім. Өзімнің ой-тұжырымдамамды 
түйіндей келе салыстыру кестесін жасап толтырдым.

Дәстүрлі және жеті модуль негізінде оқытуды салыстыру кестесі

Зерттеу жүргізу кезінде оқушының қызығушығы мен қажеттіліктері 
сабақ үстінде қанағаттандырылса, шынымен танымдық белсенділігі артады. 
Сабақ үстінде оқушыларды жоғары, сыни тұрғыдан ойландыру үшін сұрақты 
дұрыс қоя білу керек. Сабақта оқушының сыни тұрғыдан ойлауға дайын 
екенін, мұғалім-оқушы, оқушы-оқушы болып диалогтік қарым-қатынасқа 
түсуге дайын болады. Оқушы өз деңгейінде метатануға да, рефлексия жасауға 
да қабілетті екені көрінді. Өзін-өзі бағалау дағдысына да төселуі оңай екен. 
Оқушы бағдарлама идеясында айтылған әдістердің барлығына дайын, тек 
оларға бағыт беретін көшбасшы мұғалім ғана керек екен. 

Семей қаласы.

      Дәстүрлі оқыту                     Сындарлы оқыту
  Мәні      Білім, ептілік, дағдыны меңгеру        Баланың өзін-өзі суъбект   
                ретінде өзгертуі
 Оқыту стилі     Авторитарлы             Демократиялы 
       мұғалім – субъект            мұғалім – субъект
                                 оқушы – субъект            оқушы – субъект 
 Мұғалімнің            Дайын білімді түсіндіруші, бақы-     Танымдық іс-әрекетті 
 рөлі         лаушы, бағалаушы, тәртіпті қада-      ұйымдастырушы, ұйымдық
                     ғалаушы,білім насихатшысы             істердің ұйытқысы, кеңесшісі
 Педагогтің негіз-   Мен  сияқты істе                          Ойлап істе 
 гі талабы 
 Педагог қызметі    Білім беру                                       Адамды «өсіруші»
 Оқытудың басым  Монологті, мәліметтік (мұғалім        Диалогті, ізденісті зерттеу-   
 әдісі       жағынан) көрсету – түсіндіру,            шілік, табылған шешімді 
                                 жаттықтыру – бақылау, бағалау         дәлелдеу, тексеру
 Сабақ ұйымдас-     Фронтальды, топтық           Жекебастық, топтық.
 тыру формасы              Сабақтың  әртүрлі формалары
 Білімді бақылау     Күнделікті өткенді сұрау           Күнделікті, аралық,  т.б. 
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жылы мен бала кезімдегі әуестігіммен қайта шұғылдануға бел бу-
дым. Бимен айналыса бастаған кезде алғашқы қойылымымды 

ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУ ЖОЛЫ

Жанна РАМАДАНОВА, 
№ 5 есту қабілеті төмен балаларға арналған 
арнайы (түзету) мектеп-интернатының 
түзету ырғағы пәні  мұғалімі, 
би үйірмесінің жетекшісі

«Қабілеттілік – бұл адамға сырттан келетін нәрсе. 
Бұл –  еңбексүйгіштіктің құтты негізінде өсе келе
зор ағашқа айналатын кішкене ғана дарын өскіні». 
                  В.А. Сухомлинский

Аннотация. Мақалада автордың педагогикалық қызмет саласында жеткен 
жетістіктері, педагогикалық тәжірибесі мен нәтижелері жайлы баяндалады.

Түйінді сөздер. Жетістік, сана-сезімді өзгерту, "Пери Шелкового пути", "Тан-
цевальная деревня", "Жұлдызай", "Мейірім", мұғалімдердің этикаға жатпайтын 
қылықтары.

2006
Дидюляның "Фламенко" музыкалық композициясына қойылған испан 
биін сол кезде жұмыс істеп жүрген "KAZGOR" Жобалау академиясында 
әріптесімнің мерейтойында тәжірибе ретінде сынап көрдім. Әріптестеріме 
билеген биім өте ұнады, бұл менің жаңа қойылымдар қоюыма түрткі болды. 
Көрермендердің ризашылығы менің өзімді бақытты сезініп, қабілеттерімді 
одан әрі дамытуыма және жанымның ішкі жасырын күштерін оятуға себеп-
кер болғанын алғаш байқадым.

2009 жылдың сәуірінде мен өмірімде алғаш рет "Жібек жолы перісі" 
(Пери Шелкового пути, Алматы қаласы, ұйымдастырушысы – "АВАЛИМ-
ДАНС" би студиясы) атты халықаралық шығыс биі байқауына қатысып, 
халықаралық әділқазылар алқасының назарына 2 би: G-Right-тың "Muri gagi" 
музыкалық композициясына ракс-шарки шығыс биі мен Құрманғазының 
"Адай" күйіне қойылған қазақ биін ұсындым. Осы халықаралық байқауда мен 
сияқты әуесқой бишіге қазылар алқасының бірден "Классика" және "Халық 
билері" номинациялары бойынша 2 диплом бергені қатты таңдандырып, ру-
хымды көтерді. 

"Жібек жолы перісі" (Пери Шелкового пути) атты халықаралық шығыс 
биі және республикалық байқауларда алған дипломдарым маған 2011 
жылдың қазан айында Алматы қаласының № 5 есту қабілеті төмен балаларға 
арналған арнайы (түзету) мектеп-интернатына би үйірмесінің жетекшісі бо-
лып жұмысқа орналасуыма мүмкіндік берді. 

Би – дене қимылымен бейнеленетін, аударуды қажет етпейтін өнер тілі 
болғандықтан да болар мен оқушыларыммен тез тіл табыстым. Егер мұғалім 
өзі шұғылданатын пәнін жақсы көрсе, бұл оқушыларға астарлы сана-сезім 
деңгейінде жеткізіліп, игі әсерін тигізетіні белгілі. Мен қазір ишарат тілін 
үйреніп жүрмін, бұл менің қамқорлығымдағы балаларды жақсырақ түсінуіме 
көмектеседі.

Жұмыс істеген бірінші жылы үлкен тәжірибесі бар ырғақ сабағы 
мұғалімдерінің кеңесі бойынша мектептегі барлық билегісі келетін 
балалардың биге икемділігін қарап, ең қабілеттілерін таңдап алып, олармен 
аптасына 3 рет қарқынды сабақ жүргізе бастадым: түрлі би стильдерінде 
(халықтық, шығыс, заманауи) денені ширықтыру жаттығулары, иога 
элементтері қосылған бұлшық еттерді созу жаттығулары, түрлі билердің 
элементтерін үйрену, қазақ биі мен заманауи би қойылымдарын бастадым.

4. “Қазақстан мектебі” №9, 2016.
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2011 жылдың қарашасында мен 
"Шығыс маржаны" шығыс биі бойын-
ша Қазақстан кубогінде (Кубок Казах-
стана по Belly Dance  "Жемчужина Вос-
тока", ұйымдастырушысы – Алматы 
қаласы Фитнес Аэробика ассоциация-
сы) "Шоу-беллиданс" номинациясы 
бойынша, "Сеньорлар" категориясын-
да 3-орын алдым. Ал 2012 жылдың 
көктемінде Алматы қаласының есту 
қабілеті төмен балаларға арналған 
№ 5 мектеп-интернатының балалар 
шығармашылық ұжымы «Жұлдызай» 
мен «Мейірім» республикалық ба-
лалар байқауларында мүмкіндігі 
шектеулі балаларға арналған ар-
найы мектептер арасында 1-орын 
алды. Өнер көрсеткен балалардың 
арасында менің жетекшілігімдегі 
5-ші орыс сыныбының 6 қызы Се-
кен Тұрысбековтың "Көңіл толқыны" 
күйіне қазақ биін билеген еді. Ал 
тәжірибелі мұғалімдер байқауда өз 
қойылымдары ретінде бұрын менің 
жетекшілігімде болған балалармен Де-
нис Чевардиннің шеберлік сабағында 

дайындаған қойылымын көрсетті. 
Оқушыларым сайыстарға қатысып болғаннан кейін 2013 жылдағы 

көктемгі демалыс күндері негізгі жұмысымда демалыс алып Ресейге, 
Мордовияның Ковылкино қаласында бір уақытта болатын 4 халықаралық 
байқауға қатысу үшін бардым. 4 халықаралық байқаулардың әділқазылар 
алқалары жиналатын Мегажобаның аты "Танцевальная деревня" болатын.

Позитивті психология жөніндегі кітаптарда жазылған жетістікке жету 
әдістемелерінің жұмыс істейтініне бірте-бірте менің көзім жете бастады. 
Бірақ нәтижеге жету үшін талпынушы өзінің барлық болмыс мүмкіндігінің 
шегінде жұмыс істеуі қажет. Сонда адам алдынан жаңа жолдар ашылады. 

Секен Тұрысбековтың "Көңіл толқыны" күйіне қазақ биін 3-рет 3-ші 
қазақ сыныбының қыздарымен қайта қойып, Тәуелсіздік күніне арналған ме-
рекеде билеттім. Сондай-ақ, 2013 жаңа жыл мерекесіне мен 3 "А" қазақ сы-
ныбы оқушыларымен Eric Simoni-дың "Pop Corn" шығармасына "Мәңгілік 
өмір ағыны" (Вечное движение) атты латина элементтері енгізілген за-
манауи биді, ал 1-ші қазақ сыныбының оқушыларымен Paul Mauriat-ның 
"Minuetto" шығармасына вальс-менуэт қойылымын қойдым. Балалардың 
биге қызығушылығын арттыру үшін мектептегі концерттерде мен өзім жеке 
би де орындайтынмын. Мұғалім үлгісі оқушыларды шабыттандырып, би би-
леуге қызығушылығын арттыра түседі.

2013 жылдың ақпанында қазақ тілі апталығының қорытынды шарасы 
кезінде 3 "А" қазақ сыныбының 10 оқушысымен: 5 қыз, 5 ұлмен бұрын қойған 
Шәмші Қалдаяқовтың "Ақ бантик" әніне вальсті қайта қойдым.  Ал 2 "А" 
қазақ сыныбының 6 оқушысымен 8 наурыз мерекесі қарсаңында  Ескендір 
Хасанғалиевтің "Анаға сәлем" ("Музарт" тобының орындауында) әніне бала-
лар вальсін қойдым. 

2013 жылдың көктемінде біздің мектептің балалар шығармашылық 
ұжымы республикалық «Мейірім» байқауында Гран-при жүлдесін жеңіп алды, 
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байқауға  қатысушылар қатарында Eric Simoni-дың "Pop Corn" шығармасына 
"Мәңгілік өмір ағыны" атты латина элементтері енгізілген заманауи биді би-
леген менің оқушыларым да болды.

Мектепте жұмыс істеген 2 жыл ішінде мен оқушыларыммен барлығы 
5 қойылым қойдым. Есту қабілеті төмен балалардың көпшілігінің 
психологиялық дамуының тежелуі, сөйлеу қабілетінің жалпы дамымауы 
сияқты диагноздарына сәйкес ағза реакциясы тежелген, қимыл үйлесімі 
бұзылған болатынын ескерсек, оларға әр биді үйрету үшін ұжым жетекшісінің 
қаншалықты жігер-күш салу керек екенін ойлап көруге болады.

"Мейірім" республикалық балалар шығармашылығы байқауында 4 "А" 
сыныбым хип-хоп стиліндегі биін  биледі. Ал «Жұлдызай» арнайы мектеп-
тер арасындағы республикалық балалар шығармашылығы байқауында 4 "А" 
сыныбымен қатар 3 "А" сыныбы да Ескендір Хасанғалиевтің "Анаға сәлем" 
("Музарт" тобының орындауында) әніне балалар вальсімен өнер көрсетті. 3 
"А" сыныбы оқушыларымның алғаш үлкен сахнада өнер көрсетіп, тәжірибелі 
болғанына мен өте қуандым.

2014 жылдың сәуір айында 3 "А" және 4 "А" сыныбы оқушыларым Нау-
рыз мерекесінде қойылған концертте 7 нөмірмен өнер көрсетті.

4 "А" сыныбы Наурыз мерекесінде 5 қойылым биледі: 1) Шәмші 
Қалдаяқовтың "Ақ бантик" әніне қойылған вальс; 2) Секен Тұрысбековтың 
"Көңіл толқыны" күйіне қойылған қазақ биі; 3) Eric Simoni-дың "Pop Corn" 
шығармасына "Мәңгілік өмір ағыны" атты латина элементтері енгізілген 
заманауи биі; 4) Фаусто Папеттидің музыкасына қойылған пантомима биі;            
5) Өмірбек Байділдаевтың "Туған ел" әніне қойылған қазақ биі. Сондай-ақ,  
4 "А" сыныбы оқушысы Лашын Рабатова "Көктем келді" әнін орындады. Ал 
3 "А" сыныбы Ескендір Хасанғалиевтің "Анаға сәлем" әніне балалар вальсін 
орындады.  Оқу жылының соңында мен 4 "А" сыныбы оқушыларымен "Болли-
вуд" үнді биінің, ал 3 "А" сыныбы оқушыларымен Paul Mauriat шығармасына 
"Құс жолы" (Полет птиц) биінің қойылымдарын бастадым.

Сондай-ақ, бұл ақпарат өз мансап жолын бастаған педагогтерге 
"ескертілген адам – алдын ала жарағын сайлаған адам" принципі бойынша 
пайдасын тигізуі және де мектеп басшылығына педагогикалық ұжымда жай-
сыз ахуалдың алдын алу үшін де пайдалы болуы мүмкін. Жетістікке жету 
жолы тек қызық, рухтандыратын, "тікенекті" ғана емес, "дауыл құлатқан 
ағаштарға да толы" болуы мүмкін екеніне көз жеткізуге болады.

Алматы қаласы.

демі жазуды меңгерудің әр адамға маңызы өте зор. Әдемі жазу бұл 
мәдениеттің белгісі әрі сол жазуды оқитын адамға көзқарасы, құрметі. 

БАСТАУЫШТА ОҚУШЫЛАРДЫҢ КӨРКЕМ 
ЖАЗУЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Шынар  УРАЗБАЕВА,
“Көктұма” қазақ орта мектебі мектеп жасына 
дейінгі шағын орталығы бар коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі 

Ә
Көркем жазудың мақсаты – дұрыс, анық және тез жазуды қалыптастыру. 
Оқушының каллиграфиялық қабілетін қалыптастырудың педагогикалық, 
қоғамдық тәрбиелік мәні зор.

Мектептегі оқыту үрдісі сауат ашудан басталатыны белгілі. Сауат 
ашу жұмысының негізгі мақсаты – балаға хат таныту, яғни оған жазу мен 
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оқуды үйрету. Сауат ашу – аса жауапты да, күрделі жұмыс.  Өйткені сауат  
ашу кезеңінде  оқушылар  дыбысты әріппен таңбалай білуге (фонетика – 
графикалық жазуға) үйретіліп қоймайды, сонымен бірге каллиграфиялық 
талапқа сай жазуға дағдылануы тиіс. Демек, сауат ашудың міндеті әріпті 
жаза білуге үйрету емес, оның әрбір элементін дұрыс сақтауға, дәптерге 
қалай болса солай жазбай, оңға қарай,  таза, анық жазуға машықтандыру 
міндеті тұр. Осы талаптарды орындау негізінде оқушының көркем жазу 
дағдысы (каллиграфия) қалыптасады.

Әдемі жазу – өнер. Таза, анық, әдемі жазуды оқу да жеңіл, ондай жа-
зумен берілген ойды түсіну де оңай. Әріп таңбаларын әдемі, көркем етіп 
салуға жаттықтыру мақсатында жүргізілетін жұмыстардың оқушы бойында 
жақсы қасиеттердің қалыптасуына ықпалы бар. Мектепке алғаш келгеннен 
бастап, баланың жазуына жете көңіл бөлмеу көп жағдайда оның өз ісіне сал-
дыр салақ қарауына, жауапкершілікті сезінбеуге әкеп соғады. Таза, әдемі жа-
зуды талап ету оқушының әсемдік сезімін оятып, мінез-құлқын тәрбиелеп, 
жауапкершілікке, ұқыптылыққа үйретеді. Әдемі, анық жазуға үйрету арқылы 
мұғалім оқушыны еңбексүйгіштікке, ұқыптылыққа, әдемілікке тәрбиелейді.

Жазу үрдісінде оқушы дұрыс отыру керек, қаламсапты дұрыс ұстауы, 
дәптерді партаға орналастыру осының бәрі баланың көзіне, жазуына, жұмыс 
қабілетіне әсерін тигізеді. Отырғанда орындық партаға кіріп тұруы керек, 
сол қол дәптерді басып тұрады, ал оң қолдың басы дәптерде жатады. Бала 
мен партаның арасына жұдырық сыятындай болуы керек. Көз бен дәптердің 
арасы 30 см болуы шарт. Жарық сол жақтан түсуі керек. Жазу ұзақтығы 
1-сыныпта 5 минут, 2-сыныпта 8 минут, 3-сыныпта 12 минут, 4-сыныпта 
15 минут. Одан ұзақ жазу баланы шаршатады. Арасында балаларды де-
малдырып, сергіту жаттығуларын жасаған жөн. Мектепке алғаш келген 
баланың жетекші әрекеті – ойын, ал штрихтау ойын түрінде жүргізіледі. 
Әртүрлі зат бейнесін, геометриялық фигураларды штрихтау баланың қолын 
жаттықтырмайды, оның сөйлеуі мен ойлауын дамытады. Штрихтар арқылы 
сурет салу жаттығуларын сурет альбомына орындатқан жөн. Штрихтар-
ды өзара қосып сурет салу кезінде балалар заттардың пішінін, құрылысын 
жазықтықта орналасу қалпын еркін қабылдап, оң, сол, шеті, жоғары, төмен, 
түзу, қисық, дөңгелек, т. б. ұғымдарды меңгереді.

Жазуды үйренуде мына ұстанымдарды сақтаған жөн.
1. Көрнекілік ұстанымы: мұғалім тақтаға, дәптерге көрнекіліктер 

арқылы жазып көрсетеді.
2. Сапалылық ұстанымы: мұғалім не үшін қиғашынан жазады, әріптерді 

қалай басқарады, әріптердің биіктігі қандай болу керек екенін түсіндіреді. 
Қиғашынан жазу тез әрі ыңғайлы.

3. Қайталау ұстанымы: жаттығу орындау кезінде пайдаланады. 
Жазылған нәрсеге міндетті түрде талдау беріледі. 

4. Генетикалық ұстанымы: алғашында жеңіл әріптер, содан соң салы-
нуы қиын әріптер мысалы, а, о, ш, т, п, н,.... қолы жаттыққаннан кейін қ, ж, 
б, в, ф, т.с.с.

5. Жеке-дара  ерекшелігін ескеру ұстанымы: оқушылардың көз нашар-
лығы, бас ауруы, жүрек ауруы, т.б. ескеріп отыруы қажет. Барлық бала бірдей 
емес, олардың жас ерекшеліктері, ойлау қабілеттері әртүрлі. Сондықтан да 
жазу каллиграфиялары әртүрлі. Біреуі өте жақсы, енді біреулері өте нашар 
жазады. Нашар жазатын оқушылармен жеке жұмыс жасау талап етіледі.

Алматы облысы
Алакөл ауданы.
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әулетті ұрпақты тек қана жоғарғы білімді, дарынды, дана және ел-
жанды мұғалім ғана тәрбиелей алады”, –  деп Елбасымыз айтқандай, 

ЖЕКЕ  ТҰЛҒАНЫ  ДАМЫТУ

Ажар ТУЕЧИЕВА, 
“Көктұма” қазақ орта мектебі мектеп жасына 
дейінгі шағын орталығы бар коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі

“С
бастауыш сыныптарда оқытудың сапасын жетілдірудің тиімді жолдарымен 
жұмыс жасаймыз. Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыруда білім жетілдірудің кезеңдері де жүзеге асырылуда.

Мектеп қазіргі қоғамның дамуымен, әлеуметтік практикамен тығыз 
байланысты.Мектеп өмірі балаға жаңа әлемнің есігін ашып беріп, рухани 
дүниесінің қалыптасуына негіз салады. Әр ұстаз үйретуші ғана емес, өзі 
де күнделікті үйренуші. Үйрену дегеніміз өзгеру және өзгерту. Өзгермелі 
қоғамға сай білім беру үшін ұстаздар үнемі ізденіспен, шығармашылықпен 
айналысып, өз білімін күнделікті жетілдіріп отыру керек. Білім жолында 
шаршамаған жандар ғана өзінің көздеген мұратына қол жеткізе алады. За-
ман талабы: «білу аз, сол білгеніңді іске асырып, өмірде қолдана біл»дейді. 
Осыған орай, елімізде оқыту мазмұны жаңартылып, 12 жылдық білім беру 
жүйесіне көшу мақсатында жаңа буын оқулықтарының негізінде жасалған 
бағдарламалар бастауыш мектептің жаңа жүйеге көшуін, әрбір мұғалімнен 
жаңаша жұмыс істеуін, батыл шығармашылық ізденісін, оқушылардың 
белсенділігі мен қызығушылығын арттыруды талап етуде.

«Қазақстан – 2050» атты еліміздің стратегиялық бағдарламасында ең 
негізділерінің бірі – жоғары интеллектуалды жастарды жан-жақтылыққа 
тәрбиелеу, олардың потенциялдық деңгейінің көтерілуіне үлес қосу. Ел-
басымыз Н.Ә. Назарбаевтың: «ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің 
тығырыққа тірелері анық. Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – 
бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан 
сол деңгейде болады» деген ұлағатты қағидалы сөздері мектеп ұстаздарына 
үлкен жауапкершілік жүктейді.  Білім стандартында белгіленген, білім 
беру бағдарламаларында айқындалған талаптарды нақты жағдайларда 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін педагогикалық технологиялардың бірі – 
деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы. 

Сабақ өткізу формаларын және түсіндіру әдістерінің жаңа тәсілдерін 
күнделікті сабаққа қолдануға тырысамын. Көбінесе, мына жағдайларға көңіл 
бөлемін. 

1. Сабақтың мазмұны.
2. Сабақты өткізудегі тәсілдері мен әдістерін таңдау.
3. Сабақтың нәтижелілігі.
Сабақта қандай оқушы болмасын, жақсы оқитынына қарамастан жұмысты 

І деңгейден орындайды. 1-деңгей тапсырмаларын орындау мемлекеттік білім 
стандарты талаптарының орындалуына кепілдік береді. І деңгейді орындаған 
оқушы «3» деген бағамен бағаланады. Әрбір оқушы І деңгейді орындауға 
міндетті және одан жоғарғы деңгейдегі тапсырмаларды орындауға құқылы. 

І деңгейден аса алмай жатқан жағдайда қалған тапсырмаларды үйде 
орындауға беруге болады. Оқушыларға өздік жұмысын ұйымдастырып 
өткізуге көмегін тигізеді. Мысалы: 2-сыныпта қазақ тілінен «Зат есім» 
тақырыбын қайталау мақсатында өткізген сабағымның құрылымы ұжымдық 
оқыту, саралап, деңгейлеп оқыту. Оқушыларды 3 топқа бөліп, әр топқа осы 
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тақырып бойынша деңгейлік тапсырмалар бердім. Оқушылар жұмыстарын 
орындап, білімдерін өздері бағалауға үйренеді. Әр оқушының белсенділігін 
оятады. Оқушыларды олимпиадаға дайындауға деңгейлік тапсырмалар 
беріп отырамын. Оқу әдісін қайталау, пысықтау сабақтарында сөзжұмбақты, 
ребустар құрастыру, шешу, қосымша әдебиеттерден тақырып бойынша 
мәліметтер жинақтау, оқушылардың білімін бағалау үшін пайдаланамын. 
Үлкен тақырыптар мен тарауларды қайталағанда оқушыларға үйде осы 
тақырып пен тарау бойынша деңгейлік шығармашылық тапсырмалар орын-
дап әкелуді тапсырамын. Мұндай тапсырманы оқушылар бар ынтасымен 
орындайды. Мұндағы ең басты мақсатым:

1. Оқушылар қосымша тапсырмаларды орындауда өз бетінше ізденеді.
2. Балаларға арналған әртүрлі журнал-газеттерді, басылым мен анықта-

маларды қарайды, олармен өздігінен жұмыс істеуді үйренеді. 
Оқушының пәнге қызығушылығын арттырудың тиімді жақтары:
– Сыныптағы барлық оқушы жұмыспен қамтамасыз етіледі. Оқушы 

белсенділігін оятады.
– Оқушы өз білімінің деңгейінде жұмыс жасайды. 
– Оқушы өз бетімен жұмыс істеуде тиянақтылыққа, ұстамдылыққа 

тәрбиеленеді және жауапкершілігі артады.
Тәрбиенің сан-салалы, күрделі мәселелеріне терең бойлауға бастайтын, 

күнделікті тұрмыста кездесетін дағдылар арқылы баланың жан дүниесіне 
әсер ететін білім мен тәрбиенің алғашқы баспалдағы – бастауыш мектеп.

Бастауыш саты – бұл оқушы тұлғасы мен санасының қарқынды  дамитын 
құнды, қайталанбайтын кезеңі. Бастауыш білім беру – оқушыларда оқу, жазу, 
санау, оқу іс-әрекетінің негізгі біліктері мен дағдыларын, теориялық ойлау 
элементтерін меңгеруін, сонымен қатар оқу әрекеттерін өзін-өзі бақылаудың 
қарапайым дағдыларымен, тәрбие және салауатты өмір салтымен  жеке-
бас гигиенасы негіздерімен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ бастауыш мектеп 
балаға белгілі бір білім ғана беріп қоймай, оны жалпы дамыту, яғни сөйлеу, 
оқу, қоршаған ортаға дұрыс көзқарасты қалыптастырады.

 Бастауыш мектептің негізгі міндеті – жеке тұлғаны дамытып, оның 
алғашқы қалыптасуын қамтамасыз етуін, білімге деген сенімін нығайту, 
іскерлігі мен дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын оя-
тып, ынтасын арттыру болып табылады. Осы міндеттерді жүзеге асыратын 
басты  тұлға – ол ұстаз.

Ұстаз үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс таңдау. Өз іс-
тәжірибемде білім беру мазмұнын жаңарту мақсатында әлемнің түкпір-
түкпірінен жиылған педагогтердің бірлесе ұсынған оқытудың интербелсенді 
әдіс-тәсілдерін басшылыққа аламын. 

Оқытудың интербелсенді әдіс-тәсілдерін баланың өз бетінше білім алу-
ын, тұжырым, қорытындыға келу қабілетін, ұқсас құбылыстар арасынан 
тиімділерін таңдай білуін, проблеманы шеше білуін, пікірталасты жүргізе 
білу қабілеттерін қалыптастыруда қолданып келемін. Оқушы ойын дамы-
ту үшін оқытудың интербелсенді әдістерін шеберлікпен қолдануға болады.
Ұтымды әдістерді пайдалана отырып оқушының білімге деген  ынтасын арт-
тырып, таным-білім көкжиегін кеңейтуге ықпал етемін. 

Психолог Л.С. Выготскийдің айтуынша «Бала дамуының ең шарықтау 
шегі – бұл тіл мен ойдың шығармашылығы». Оқыту мен дамыту әдістерінің 
екеуі де жеке тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін маңызды айғақтар болып 
саналады. Мерсер (2005) құрдастар тобындағы өзара қарым-қатынас оқуда 
маңызды  рөл атқаратынын көрсетті. Алайда топтық жұмысты бастауыш сы-
ныптарда, әсіресе 1-сыныпта қолдану тиімсіз, бастауыш сынып оқушылары 
бірлескен оқу әрекетін ұйымдастыра алмайды, өз ойларын жеткізе алмайды де-
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ген пікірлер айтылып жүрді. Мен алғашқы күннен бастап сынып оқушыларын 
топтық жұмысқа үйрете бастадым. Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастыру – оқу іс-әрекетінің тиімділігін қамтамасыз етеді. Сондықтан 
сыныпта қалыпты психологиялық ахуал тудырып алуға баса көңіл бөлемін. 
Психологиялық тренингтер жүргізіп, сергіту сәттерін түрлендіріп отырамын. 
Оқушыларды «Шаттық шеңберіне» жинап өзара сыйластыққа тәрбиелейтін 
«Ыстық орындық», «Жүректен жүрекке», «Көршімнің жақсы қасиеті», өзін-
өзі тануына ықпал ететін  «Менің бойымдағы жақсы қасиеттер», «Қарлы 
кесек», «Мен ақылдымын, өйткені ...» «Балық аулау» , «2 жұлдыз, 1 тілек»,          
«Мен қуаныштымын», «Алғысым  шексіз», тағы басқа тренингтерді жүргізіп, 
оқушылардың бір-бірімен жақын танысуына, сыныпта ынтымақтастық ат-
мосферасын қалыптастыруға ықпал етіп отырамын. Осының нәтижесінде 
оқушыларымда өзіндік ой-пікір қалыптаса бастағандығын байқадым. Бірінің 
ойын екіншісі қайталамауға, ерекше пікір айтуға тырысады. Сабаққа де-
ген қызығушылықтары, белсенділіктері артады.  Топтық жұмысты көбіне 
дүниетану сабағында қолданамын. Оқушыларым жазуды меңгермесе де пос-
термен жұмыс істеуді үйренді. Табиғат денелері тақырыбын өткенде түрлі 
сурет қиындыларын топтарға үлестіріп беріп, өлі табиғатты бөлек, тірі 
табиғат денелерін бөлек топтастыруды ұсындым. Оқушылар бірлесе отырып 
жұмысты өте жақсы орындады.  

Білім мазмұнын жаңарту бағытында құрылған инновациялық сабақтар 
проблеманы айқындау, проблеманы шешу, проблема шешімін қолдану 
кезеңдерінен тұрады. Проблеманы айқындау – үйрену үрдісі, бұрынғы 
білетіні мен жаңа білімді ұштастырудан тұрады. Үйренуші жаңа ұғымдарды, 
түсініктерді өзінің бұрынғы білімін жаңа мағлұматтармен толықтыра түседі, 
білімін кеңейтеді. Сондықтан да  сабақ қарастырғалы тұрған мәселе жайлы 
оқушы не біледі, не айта алатындығын анықтаудан басталады. Осы арқылы 
ойды қозғау, ояту, ми қыртысына тітіркенгіш арқылы әсер ету жүзеге аса-
ды. Бұл кезеңде «Топтау», «Түртіп алу», «Ойлану», «Жұпта талқылау», 
«Болжау», «Әлемді шарлау», «Инсерт кестесі»,  т.б. оқытудың тиімді әдіс-
тәсілдерін қолданып жүрмін. 

Бастауыш сыныптың қай пәнінде болмасын оқушылардың танымдық, 
шығармашылық қабілетін дамыта оқыту, олардың пәнге қызығушылығын оя-
тып, ойын, ынтасын дамыта түседі. «Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік 
емес, ол – үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер», – деп Ж.Аймауытов 
айтқандай, бүгінгі күннің мұғалімі шығармашыл адам болу керек.

Алматы облысы
Алакөл ауданы.

ҚАЗІРГІ ТІЛ ҮЙРЕТУДЕГІ 
АЙТЫЛЫМНЫҢ МАҢЫЗЫ

Нағима ДАРЫБАЕВА, 
Гүлбибі  ЖАППАРҚҰЛ,
химия-биология бағытындағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері

Қ азіргі таңда тіл үйренуде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне 
артылатын жүк ауыр.  Себебі, заман талабы көп тіл білуді қажет етеді.  

Осыған сәйкес оқушы бойындағы көп тіл білуге деген ынтаны дамыту – ХХІ 
ғасыр оқытушысына қойылатын басты талаптардың бірі болып қала бермек. 

Қай кезден-ақ тіл адам қатынасының аса маңызды құралы болып саналған. 
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Адам баласы өзінің ішкі сезімдерін, сыртқы оқиғалардан алған әсерлерін, 
көңіл күйін, бір сөзбен айтқанда, өмірдегі барлық құбылыстарға деген 
көзқарасын тіл арқылы, дұрыс сөйлеп, айту арқылы жеткізеді. Сондықтан да 
адамның сөзі, сол адамның өзі болып есептеледі. Қазіргі оқыту жүйесіндегі 
басты мәселенің бірі – оқушыны өмір сүруге бейімдеу, күнделікті тұрмыс-
тіршілікте кездесетін түрлі жағдайларға қарсы тұра алатындай жеке тұлға 
етіп қалыптастыру. 

 Назарбаев Зияткерлік мектебі осы мәселені басты назарда ұстап, 
әр оқушыға жеке-жеке қарым-қатынас жасайды. Мектеп мұғалімдері 
әр сабағында оқушылардың сөздік қорын, тілдік байлығын, айтылым 
дағдыларын ұштау мақсатында әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланады.  Осы іс-
тәжірибелерімен қала мектептеріндегі мұғалімдермен бөлісті.  

Қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдері сабақта, көбіне, жазылымға, 
оқылымға көп көңіл бөледі де, айтылым дағдыларын назардан тыс қалдырып 
жатады. Оқушының оқығанын, жазғанын біз сол оқушының айтуы арқылы, 
айтылымы арқылы бағалаймыз. Сол себептен де айтылым дағдыларын 
жетілдіре түсу – бүгінгі таңдағы басты мәселе.

Айтылым ерекшеліктерімен, әдіс-тәсілдерімен, ішкі дағдыларымен бөлісу 
үшін әртүрлі жаттығулармен жұмыс жүргіземін. Орыс сыныптарындағы 
оқушыларға сабақ өткенде, ең әуелі айтылымның мынадай ішкі дағдылары 
таныстырылады.

Грамматиканы, сөздерді және қарым-қатынасқа түсу себебі мен мақсатын 
анықтап аламыз. Мәселен, тілді сәлемдесу, кеңес беру, кешірім сұрау сияқты 
жағдайларда қолдана білу.  Сөйлеу барысында қажетті стильді қолдана білу, 
сөздерді дыбыс үндестігінің ерекшелігіне сай айта білу. Қазіргі кезде біздің 
жастарымыз, оқушылар мен студенттер қазақ тіліндегі көп сөздерді дұрыс 
айта алмай, ана тілімізге теріс өзгерістер туғызатын құбылыстар көптеп 
ұшырасып жататындығы шындық. 

Біз айтылымды сыныпта қолданғанда, оқушылардың айтылымдағы 
жетістігі практикалық жаттығулар арқылы байқалады. Ол жаттығуларға 
сөздерді дауыстап айту, қайталау және сөздерді жаттап айту (есте сақтау) 
сияқты әдістер жатады. Бұл әдістер оқушыларға сөздерді, олардың дыбыс-
талуын, грамматиканы айтылым барысында сауатты қолдануға көмегін 
тигізеді. Сауатты сөйлей алатын оқушының өзіне деген сенімі күшейе түседі, 
одан ары қарай айтылым жаттығуларын меңгеруге деген құлшынысы артады.  
Бұл әдістен басқа жартылай бақылауға алынған практика және еркін практи-
ка сияқты әдістер бар. 

Бірінші жаттығуда, төмендегі сөйлемдерге ұнатамын және ұнайды 
сөздерін пайдаланып, айтып көр, – деп тапсырма беремін.  Осы жаттығу 
арқылы бала етістіктің алдына керекті сөз тіркесін қоюды үйренеді.  Мы-
салы: мен гүл өсіргенді ұнатамын, маған гүл өсірген ұнайды, мен шахмат 
ойнағанды ұнатамын,  маған шахмат ойнаған ұнайды. Осы  жаттығуды бала 
миында автоматтандыру керек. Сонда ғана баланың күнделікті  айтылымы 
түзеледі. Бұл – жартылай бақылауға алынған практикалық жаттығу. 

 Енді осы практиканы еркін практикаға ауыстыру тиімді. Бұл жаттығуды 
мүмкіндігінше жұппен жасаған дұрыс. Мынадай сұрақтар аясында бір-
бірімен сөйлеседі. 

Сенің сүйікті ісің не?
Саған не ұнайды?
Сен нені ұнатасың?
Сүйікті ісің несімен қызықты?
Бұл жаттығулардың барлығы 5–7 сынып оқушыларына лайықты. Баланың 

деңгейіне қарай жаттығуларды күрделендіре беруге болады.  Осы айтылым 
тапсырмаларына байланысты мұғалімдерден: 
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1. Сіз айтылым тапсырмаларына бұрын-соңды қаншалықты мән беретін 
едіңіз?

2. Айтылым жаттығуларының сабақ тиімділігіне әсері қандай? де-
ген сұрақтар қойылып, кері байланыс алынды. Кері байланыс берген 
мұғалімдердің пікірлері мынадай болды.

А. Шектелген жартылай бақылауға алынған практика және еркін 
практикалық жаттығулар қатты ұнады. Өз сабағыма міндетті түрде 
қолданамын. Айтылымның ішкі дағдыларын керемет түсіндіре алдыңыз. Хат 
жазуға, жарнамаға, сөздерді дұрыс дыбыстап айтуға мән беретін боламын.

Ә. Айтылым тапсырмаларына деңгейлі оқу аясында білім алғаннан бас тап 
ерекше мән беретін болдым. Сіз ұсынған айтылым жаттығулары теориялық 
білім мен практикалық білімді ұштастыруға септігін тигізеді.

Б. Бұл тапсырмаларға ұқсас тапсырмаларды орындататынымыз рас. 
Бірақ айтылымды дамытатын тапсырмалар деп қарастырмайтынмын. Бізге 
ұсынылған тапсырмалар сөйлемейтін оқушының ойын жеткізу дағдысын да-
мытады.

В. Айтылым тапсырмаларына енді толық мән беретін болдым. Айтылым 
жаттығулары арқылы баланың тіл байлығын, сөздік қорын жақсы дамытуға 
болатындығына көз жеткіздім.

Мұғалімдердің пікірінен олардың айтылым дағдыларына жете мән 
бермейтіндігі байқалады. Барлық балалар сөйлей алады. Бірақ қалай сөйлейді? 
Мұғалім осыған назар аудару керек деп ойлаймыз. Сондықтан оқушыларға 
қазақ тілін үйретуде айтылым дағдыларына ерекше мән беру керек. Өйткені, 
бала сөйлегенде, қазақ тілінің заңдылықтарын сақтап сөйлеуге міндетті. 
Әр мұғалім әр сабағында  айтылым дағдыларына жете мән беріп отырса, 
баланың тілдік құзыреттілігі дамиды.  Үндестік заңын сақтап сөйлейтін жас 
жеткіншектер көбейеді.

Әдебиет
1. Әлімов А.  Интербелсенді әдістер//Оқу құралы.
2. Қазақстан  Республикасы педагог қызметкерлерінің  біліктілігін  арттыру  курстарының  

 бағ дар ламасы//Мұғалімге арналған нұсқаулық. Бірінші (ілгері) деңгей.
3. Әбдіғалиев Қ.Осы заманғы педагогикалық технология. 

Шымкент қаласы.

лемнің екінші ұстазы атанған ғұлама Әбу Насыр әл-Фараби өз сөзінде: 
«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз берген білім – 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНА МЕКТЕП
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН СІҢІРУДЕ ҰЖЫМДЫҚ
ЫҚПАЛДАСУ

Айгүл  ИСМАИЛОВА, 
Ұлбосын АРАПБАЕВА, 
химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік 
мектебінің мұғалімдері

Ә
адамзаттың қас жауы, ал келешекте оның өміріне қауіп әкеледі» дейді. Қазіргі 
таңда ғылым мен техниканың қарқынды жаңарып, күнделікті әлеуметтік-
экономикалық жағдайдың қарыштап дамуы жас буынның тәрбиесіне аса мән 
беруді қажетсінуде. Оқушының жан-жақты білімін дамытып қана қоймай, 
оның алған білімін саналы және дұрыс бағытта қолдануына, өзін-өзі үнемі 
жетілдіріп, қоғамнан тек оң көзқарасты таңдауына ықпал етуіміз сөзсіз екені 
анық. 
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Іс-әрекеттегі зерттеуді жүргізу барысында осы кезеңге дейінгі мектеп 
деңгейінде орын алып отырған мәселелерге шолу жасалынды. Күнделікті 
тәрбиеші қызметкерлермен талқыланатын мәселелерге сараптама жаса-
лынды. Оқушыларға мұғалімдер және өзге де қосымша қызмет көрсетуші 
тұлғалар тарапынан айтылатын сын-пікірлерді қарастыру да назардан тыс 
қалмады. Қорыта келе, бұған дейінгі жасалған тәрбиелік іс-шараларды белгілі 
бір бағытта жетілдіре түсу қажеттілігі анықталды. 

Бұл мәселені шешуде мектеп құндылықтары және "Мәңгілік ел" 
құндылықтарын сабақ барысында мектептен тыс іс-шараларда оқушы бойы-
на сіңіре беру қажеттігі туындады. Әрине, аталған құндылықтарды күнделікті 
сабақта болсын, сыныптан тыс жағдайда болсын мұғалім мен тәрбиешілер 
оқушыларға үйретуде, бірақ бұл құндылықтарды жүйелі әрі жекелей тоқтала 
отырып енгізсе нәтиженің жақсара түсетіні анық.

Іс-әрекеттегі зерттеудегі мәселені шешуде мектеп әкімшілігі және әдістеме 
бірлестік жетекшілерімен өткізілген кеңесте бірнеше кезеңнен тұратын 
жоспар құрылды. Кеңесте талқылай отырып алғышартты мұғалімдердің 
қысқа мерзімді жоспарына күнделікті құндылықтардың кем дегенде  біреуі 
енгізілуін міндеттеу жүктелді. Педагогикалық кеңесте осы тақырыпта баян-
дама жасалынып, құндылықтардың сапалы енгізілуіне және әрбір сабақта 
оқушыны бағыттап отыруға назар аудару қажеттігі айтылды. 

Зерттеудің келесі қадамы – ұжымдық ықпалдастықты құру назарға 
алынды. Мұғалім, ата-ана, техникалық қызметшілер және оқушылардан 
құндылықтардың енгізілуі және оның қаншалықты тиімділігін анықтау 
мақсатында сауалнамалар жинақталды. 

"Оқу үрдісінде мектеп құндылықтарын кіріктіру" тақырыбында 
мұғалімдер құрамына сауалнама жүргізілді. Сауалнама онлайн түрде 
алынып, 78 адам қатысты. Сауалнаманың негізгі мақсаты – іс жүзінде 
мұғалімдердің берілген міндеттемені қысқа мерзімді сабақ жоспарына сапа-
лы әрі тиімді енгізіп отырғандығын және оқушыларға қаншалықты ықпал етіп 
отырғандығын анықтау болды. Сауалнама қорытындысы бойынша қатысқан 
мұғалімдердің 90 пайызы құндылықтардың күнделікті сабақ жоспарында 
көрініс табады десе, қалған 30 пайызы мән бермейтіндіктерін жеткізген.

Мұғалімдердің көпшілігі өзге құндылықтарға қарағанда құрмет және 
ынтымақтастық құндылығына аса мән беретіндігін байқауға болады. 

Дегенмен, сауалнамаға қатысушылардың кедергілерге тап болатындығы 
анықталды. Осыған байланысты әдістемелік бірлестіктер жиналысында осы 
мәселе қарастырылды. 

Сауалнамаға қатысушылардың көпшілігі құндылықтарды сапалы енгізу 
белгілі бір деңгейде оқушыларға оң әсерін беріп жатқандығын жеткізген. 

Сауалнама нәтижелерін сараптай отырып құндылықтарды оқушы бойы-
на сіңіруде ата-аналардың тартылуы қажет деген қорытынды жасалды. Осы 
орайда ата-аналар кеңесінде баяндама жасалып, құндылықтардың маңызын 
және оны  оқушы бойына сіңіруде отбасының рөлі айтылды.

Құндылықтарды енгізуде сыныпішілік, сыныпаралық спорттық жарыстар 
ұйымдастыру, ата-аналармен өткізілетін жиындар, сайыстар, қайырымдылық 
акциялары, түрлі бағыттағы үйірме жұмыстары жан-жақты ықпал ете түсті. 
Өткізілген оқудан тыс іс-шаралар оқушылардың бойында ізгі қасиеттердің 
сіңуіне, қоғамдық ортамен үйлесімді байланысуына,  әр оқушының пікірін 
қалыптастырып, өзін-өзі айқындауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар 
оқушы бойында патриоттық жауапкершілігі артып, Отанын, отбасын, доста-
рын, мектебін сүюге, қайырымдылыққа тәрбиелеуді көздеді.

Іс-әрекеттегі зерттеуде алға қойылған жоспарлар мен жасалынған 
жұмыстардың нәтижесін анықтау мақсатында оқушылардың ата-анала-
ры және мектептің техникалық қызметкерлерінен сауалнама алынды. Са-
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уалнама қорытындысы бойынша оқушылардың былтырғы оқу жылымен 
салыстырғанда өзара қарым-қатынасы, мектеп мүлкіне деген жанашырлығы 
және өзін-өзі ұстауында оң өзгерістердің бары айқындалған. Оқушылар 
мектеп және "Мәңгілік ел" құндылықтарын терең меңгеріп, оны күнделікті 
өмірлерінің айнымас бөлігіндей қарастыруды әдетке айналдырды. Оны мек-
теп ауласын абаттандыруда, мектепішілік қоғамдық жұмыстарды атқаруда 
байқауымызға болады.

Әрине, құндылықтарды дарыту бағытында жасалынған іс-әрекеттегі 
зерттеу жұмысы әлі де болса жаңа жоспарлармен толықтыруды қажет 
етеді. Себебі, мұғалімдер тарапынан болсын, ата-аналар тарапынан бол-
сын құндылықтарға байланысты айтылатын сын-пікірлері, мысалы: "Бұл 
әрекет күнделікті жасалынады және айтып жүрміз? Қағазда көрінуі міндетті 
емес?" деген секілді түсініспеушіліктер тағы да жұмысты жетілдіре түсуді 
қажетсінеді.
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Шымкент қаласы.

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ БІЛІМ БЕРУДЕ
ҚОЛДАНЫЛУЫ 

Гүлнара ҚАЛТАЕВА,
№4 Булаево орта мектебінің математика және 
информатика пәні мұғалімі

ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Тәуелсіз 
Қазақстан да сол ғасырда өзгеруде. Ел өмірінің барлық саласы 

Аннотация. Жазылған материалда  жаңа ғасырдың талабы ақпараттық білім 
алуда ақпараттық технологияларды қолданудың маңыздылығы келтірілген.Білім беру 
ресурстарының ішіндегі ақпараттық технологияларды сабақта қолдану жолдарын, 
қашықтықтан оқыту технологиясын, мультимедиалық технологияларды қолдану  ту-
ралы айтылған.

ХХІ
компьютерлендіре бастады. Ендігі кезекте еліміздің ертеңі болар бүгінгі жас 
ұрпақ компьютердің қыр-сырын терең меңгеруі тиіс.Қазақстан Республика-
сында қабылданған білім ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламалары 
еліміздің біртұтас дүниежүзілік білім кеңістігіне ену мүмкіндіктерімен бай-
ланысты білім беру сапасын ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз етудің  жаңа 
сатылық жүйесін жасауға бағытталған. Бағдарламаның жүзеге асуы білім 
мекемелерін компьютерлендіруге ғана емес, білім беруді ақпараттандыруды 
қамтамасыз ету әдістемесіне, ғылым мен тәжірибенің  өзара байланысуы-
на да тәуелді. Қазіргі кездегі компьютерлік технологияның даму деңгейі 
жаңа дәуірдің мультимедиалық, телекоммуникациялық мүмкіндіктері мен 
артықшылықтарын көрсететін толыққанды сапалы, нақты алғышарттар бо-
лып табылады. Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды пайдалану оқушылардың білім сапасын арттыруға және болашақ 
мамандардың кәсіптік біліктілігін күшейтуге негізделген. Ақпараттық ре-



60

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

сурс қазіргі замандағы өркениеттің басты құндылығына айналды. Компью-
тер оқушылардың  белсенділігін арттыруға  көмектеседі, әсіресе, егер оған 
үйренуді емес, оны құрал ретінде пайдалануды игерсе, көп көмегін тигізеді.
Осы орайда оны дұрыс қолданса, компьютер білімді жетілдіру құралы 
рөлін жақсы атқара алады. Оқушы  компьютермен жұмыс жасағанды қызық 
көреді, сондықтан сабақ үстінде АКТ-ны  тиімді пайдалану өзінің нәтижесін 
береді деп ойлаймын. Жаңа ақпараттық технологияларды   сабақта барынша 
өнімді пайдалану заман талабы. Қазіргі кезде  кез келген салада компьютерді 
жұмыс жасаудың  негізгі құралы ретінде пайдаланады. Сондықтан да білім 
беру жүйесінде компьютерсіз жұмыс істеуге болмайтындығын көріп отыр-
мыз. Бірақ та АКТ енгізген кезде  теориялық және тәжірибелік білімдердің 
біртұтастығы  оларды ойланып қолдану қажет екендігін білеміз. 

Жаңа компьютерлік технологияларды сабақта пайдалану  түрлерін 
атап өтсек. 

Презентациялар технологиясы. Презентация  бір жағынан, оқушыларға 
жаңа материалды (иллюстрация, фотографиялар, бейнелік, дидактикалық 
материалдар, т.с.с.) көрнекі түрде көрсету құралы болса, екінші жағынан, 
мұғалімдерге осы материалдарды дайындауды және оны қолдану үрдісін де 
жеңілдетеді. 

Қашықтықтан оқыту – ақпараттық-коммуникациялық технологиялық 
құралдар (компьютерлер, телекоммуникациялар, мультимедиа құралдары) 
және ғылыми негізделген тәсілдер арқылы білім алу. Бүгінгі таңда осы тех-
нология өте кең тараған. Қашықтықтан оқытудың тиімділігі: 

а) компьютерлік телекоммуникациялар оқу материалдарын тыңдаушыға 
тез жеткізеді; 

ә) телеконференциялар арқылы нақты уақыт режимінде  сұхбаттасуға бо-
лады; 

б) ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың барлық уақытын 
оқытуға да әрі оқушылармен кері байланыс жасауға да пайдалануға болады. 
Бұл технологияны біздің елімізде кең таралып кетті деп айтуға қиынырақ.
Себебі, байланыс арналарының да сапасы әзірше әлсіздеу . Әсіресе ауылдық 
жерлерде.

Мультимедиалық технологиялар – әртүрлі типті мәліметтерді дайын-
дау, өңдеу, біріктіру, ұсыну әрекеттерін ақпараттық және бағдарламалық 
жабдықтарды пайдалану арқылы жүзеге асыратын құралдар, әдістер мен 
тәсілдер жиынтығы. 

Білім берудегі мультимедиа – таным үрдісінің жоғарылауына септігін 
тигізетін, білім беру мазмұнын интерактивті формада ұсынатын, дидактикалық 
ақпаратты-бағдарламалық құрал. 

Мультимедиа – пайдаланушыға әртүрлі типті ақпаратты біріктіріп 
ұсыну технологиясы, зерттеушілердің пікірі бойынша дәстүрлі оқу әдісімен 
берілген материалдың 82%-ы, көру арқылы, көру-есту арқылы 50%-ы. 
Мультимедианың ажырамас бөлігі болып табылатын лазерлік дискілерде 
жазылған электрондық энциклопедиялар, оқулықтар мен сөздіктер оқыту 
үрдісінде ерекше орынға ие. Мысалы, электрондық сөздіктерде әрбір сөздің 
аудармасы ғана емес, сонымен бірге оның айтылу үлгісі де қамтылады.Мен де 
өз сабақтарымда мультимедиалық  технологияны барынша  көп қолданамын.
Себебі, тақырыпты түсіндіру барысында бейне арқылы  суретін де көрсетіп, 
дыбысын да естіп сабақтың мазмұны оқушылардың есінде қалады. Мысалға 
5, 6, 7-сыныптарда математикадан  электронды оқулық қолданамын. Инфор-
матика сабағында барлық сыныптарда электронды оқулықты, бейнемате-
риалдарды жаңа  сабақ түсіндіргенде қолайлы деп санаймын. 7-сыныптағы 
ақпаратты кодтау тақырыбын қарастырғанда сөзбен айтып түсіндіру қиын, 
себебі, оны оқушы көре алмайды, сондықтан да бұл жерде  мультфильм 
түрінде көрсетілген анықтамаларды оқушы көз алдында сақтап қалады. Өз 
тәжірибемнен қанша сабақ өтсе де, оқушылар  бейнематериалда не көргенін 
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есте сақтап, кез  келген уақытта айтып бере алады. Электрондық басы-        
лым – бұл графикалық, мәтіндік, цифрлық, музыкалық, видео, фото және т.б. 
ақпараттар, сонымен қатар басылым мәліметтерінің жиынтығы. Электронды 
басылым магниттік (магниттік таспа, магниттік диск, т.б.), оптикалық (СD-
ROM, DVD, CD-R, CD-I, CD+ және т.б.) электронды тасушыларда болуы 
және электронды компьютерлік желілерде жариялануы мүмкін. 

Электронды оқулық – оқу курсы мен оның тарауларының жүйелік 
мазмұнынан тұратын, мемлекеттік білім беру стандартына сәйкестеліп 
жасалған, өзінде қарапайым оқулықтың, анықтамалық, тапсырма-жаттығу-
лардың, лабораториялық практикумдардың және т.б. қасиеттерін қамтыған 
мемлекеттік органдармен нақты бекітіліп, мәртебеге ие болған электронды 
оқу басылымы. 

Электронды оқу құралы (пособие) – толық және жартылай электронды 
оқулықты алмастыра алатын, мемлекеттік білім беру стандартымен нақты 
бекітілген басылым. Электронды оқу құралы болып мамандықтар мен оқу 
бағыттарындағы аса маңызды мемлекеттік жалпы білім беру стандартындағы 
пәндер бөлімдері, типтік пәндер мен оқу жоспары бойынша жаттығулар және 
тапсырмалар жинағы, сызбалар, карталар альбомдары, атлас конструкцияла-
ры, пәндер хрестоматиясы, оқу жоспары, оқу жоспарын жүргізудегі нұсқау, 
практикумдарға байланысты нұсқаулар, курстық, дипломдық жұмыс жобала-
ры, анықтама-энциклопедиялар, жаттықтырушылар (тренажеры) саналады. 

Электрондық курстың құрылымы 
Жалпы алғанда электронды оқулықтың құрылымы әр кітаптарда әрқалай 

беріледі. Солардың ішінен 7-сыныптың математика пәнінен ҚР білім беру 
және ғылым министрлігі ұлттық ақпараттандыру орталығында жасалған 
электронды оқулықтың құрылымына қысқаша тоқталып кетсем. 

Электронды оқу басылымдарының құрылымы екі бөлімнен тұрады  (ал-
гебра және геометрия): 

– титульдік бет – бағдарлама,түсінік хат, авторлық ұжым, пайда-
ланушыға нұсқау. Тақырыбы – жасалып отырған оқу курсының және 
семантикалық оқу бірліктерінің тақырыптары (бөлім, параграф, т.б.) 
кіреді; 

– бағыттауыш – электронды оқу басылымдарының элементтері 
арасындағы байланысты және электронды оқу басылымы бойынша жылжу 
мен бағдарлауға қажетті құралдарды көрсетеді. Бағыттауыш электронды 
оқу басылымының әрбір бетінде болуы керек; 

– мазмұны – электронды оқу басылымының есептері мен мақсаттарына 
байланысты оқу материалдарының барлық көлемін қамтиды; 

– тапсырмалар – өткен материлды меңгеру мақсатымен әртүрлі 
қиындық деңгейдегі тапсырмалар мен түрлі типтегі тапсырмалар берілуі 
керек. Дұрыс жауапты белгілегенде жай табу әдісі болмас үшін, сұрақтар 
мен жауаптар жеткілікті ойланып жасалуы керек. Дұрыс емес жауаптар 
мазмұны бойынша дұрыс жауаптарға өте жақын болуы тиіс. Тек қана терең 
білімі және жұмыстың барысын түсінгенде, оқу материалын тиянақты 
меңгергенде ғана, оқушы дұрыс жауабын таба алатындай жағдай жасалуы 
қажет; 

– пайдаланылған  әдебиеттер тізімі; 
– дыбыс, видео, анимация элементтері және т.б. элементтер. 
Оқыту мақсаттарын жүзеге асыруда электронды оқулық бірнеше қызмeт 

атқарады. Ол оқытуды дараландыруға, оқытудың тиімділігін артыруға және 
материалдық ресурстарға кететін шығындарды азайтуға да мүмкіндік береді. 
Электронды оқулық оқу әрекетінің өнімділігін, білім алушының оқуға деген 
ынтасын арттырумен қатар, тың оқу материалы жинақталған аса маңызды 
ақпарат көзі болып табылады. Яғни, электрондық түрде пән мазмұнын (мәтін, 
кесте, сызба, диаграмма, бейне) беру арқылы ақпараттық қызмет атқарады, 
танымдық әрекеттер үрдісін басқаруға мүмкіндік береді. 
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Ақпараттық-комуникациялық технологияны қолданып оқытудың тағы 
бір түрі – электронды оқыту жүйесі (e-learning). Е-learning электронды 
оқыту бағдарламасы Елбасының тапсырмасы бойынша ҚР Үкіметі 2010 
жылдан бастап іске асырып  келе жатқан  білім беруді дамыту мемлекеттік 
бағдарламасының маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Орта білім 
беру үшін электрондық оқытудың бірыңғай жүйесінің мақсаты: білім беру 
үрдісінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен тех-
нологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету. Осы бағдарлама бойынша 
Солтүстік Қазақстан облысында 2012 жылы 60 мектеп қосылған болатын, 
оның ішінде  біздің мектеп те 2012 жылдың қаңтарынан бастап  Е-learning 
жүйесінде жұмыс істеуде. Осы бағдарламаның аясында біздің мектепке әр 
мұғалімге моноблок, интерактивті тақта, жылжымалы интерактивті тақталар, 
жаңа кабинет, сымсыз интернет (WI-FI), мобильдік сынып, желілік интернет 
қосылды. Қазіргі уақытта оқушылар үшін де, мұғалімдер үшін ақпараттық 
технологияны сабақта қолдану қолжетімді болып отыр. Электронды оқыту 
жүйесінің мазмұнына тоқталсам: электронды журнал, оқушылардың, ата-
аналарының тіркелу жазбасы, LMS, SMS және  т.б. көптеген функциялар 
орналасқан. Мен де өз сабағымда интерактивті тақтаның барлық функция-
ларын қолдану барысында оқушылар еркін жазады.joi klass бағдарламасын 
сабақта барынша қолдану тиімді. Бұл бағдарламада сыныпта  желі арқылы  
әртүрлі тапсырмаларды орындауға болады. Желі арқылы тапсырма беріп оны 
тексеруге мүмкіншілік береді.Тесттер жинағын алдын ала осы бағдарламада 
жазып, желі арқылы таратуға болады.

Қорыта келе, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды барынша 
білім алу құралы ретінде қолдану қажет деп ойлаймын.

Әдебиет
1. http://adilet.zan.kz/.
2. http://goo.kz/.
3. Сапарғалиева Б.Қ., Масалимова Н.Е. Информатика.

Солтүстік Қазақстан облысы.

ғылшын пәнінен “Достар” тақырыбына сабақ өткіздім. (Сабақ ағылшын 
тілінде өтілді.)

FRIENDS

Анаргүл ҚОЖАҚМЕТОВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық  
дарынды балаларға арналған мамандандырылған
мектеп-интернатының ағылшын тілі пәні мұғалімі

А
Мақсаты – достарының мінез-құлықтарын суреттей алу,  сұрақ-жауап 

іскерлігін жетілдіру,  ойлаудың жоғары деңгейіне ұмтылу,  мәселенің шешімін 
бірлесе табу, сұрақ қоя білу, бағалау арқылы өз білім деңгейін саралау, 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді қолдану.

Org. moment.
Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру мақсатында 

оқушыларға психологиялық тренинг өткізілді. 
Оқушылар топқа бөлінеді  (1, 2, 3 ). Әр топқа 4 оқушыдан бөлінді.
Today we have a lesson which is not quite ordinary. I want you to determine the 

theme of the lesson yourselves after listening to the poem I shall read.
So, boys and girls what is the theme of our lesson?
Evocation
Today we'll speak about your classmates and friends, about the qualities of your 

friends. What association do you have when you hear the word "Friend".                                                    
Realization of meaning 
1. We continue to speak about friends. Now, open your books on page 10, Ex-4
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Now, you will listen to the texts then tell us what do you think the texts are about.
2. Read the texts yourselves. Your task is to ask questions and answer them. And 

the members of other group will retell it.
Warm-up.  It's time to have a rest. Are you tired?              
Let's play  the game  "We make a flower". 
Now, I'll give to each group tasks.
The1st  group should find proverbs about friends from the internet and give their 

Russian and Kazakh equivalents.
The 2nd group should divide the pictures into two groups (Games and interests).
The 3rd group should interview one of the pupils asking about his/her friend.
– Excuse me, I'm a journalist. I'd like to interview you. Do you have some 3-4 

minutes to spare?
– What's your friends name?
– How old is your friend?
– Has she/he got brothers or sisters?
– Where does she/he live?
– What's her/his hobby?
– What's he/she going to be when he/she finishes school?
– What kind of music does he/she like?
– What's his/her favourite subject?
– What sports does he/she play?                                          
– How does he/she get to school?
– What does he/she do at the weekends?
Reflection
Make up cinqwayns about friends. If you forget what it is, I’ll remind you. It is a 

kind of poem, which consists of 5 lines (this word has French origin; cinq means five 
in French). The first line is a general word, the second line consists of two adjectives 
which describe this word, the third line includes 3 verbs on the topic, the fourth line 
is the main idea of your “ poem” (It must consist of 3-4 words) and the last line is a 
synonym of the general world (friend).

Make up as many cinqwayns as you can. All your cinqwayns will be different. 
Read aloud your cinqwayns, when you are ready.

Complete the questionnaire         What are you like?

Hometask: To write an essay  "My best friend".
Our lesson comes to end. I'm glad that you have got a lot of real friends. I think 

it's nice and I want you to be always honest, kind, hardworking and frank people. 
At the end of the lesson you can make compliments to each other in English. Did 
you like the lesson?  Was it interesting  for you ?If you liked  the lesson, learned 
something  new and  useful write down your 2 stars and 1 wish. 

I’d like to thank you for good work at the lesson.  I wish you be healthy and 
wealthy. The lesson is over. See you later. Good- bye!

Ақтөбе қаласы.

Are you interested in ...?       Are you good at ...?

Science     Swimming

History     Chess

Languages     Drawing

Sport     Maths

Computers     Dancing
Reading     Tennis

Music     Playing an instrument

Fashion     Singing
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

050010, Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 
8 (727) 291-33-36.
8 708-847-70-99

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

Басуға 02.09.2016 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 186.

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” 
№9, 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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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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Мерейтой

ерейтой – әр адамның өмірінде болатын ерекше мәнді оқиға. Осы 
кезеңде адам өткендегі өміріне көз жүгіртіп, жеткен жетістіктерін 

ДАРЫНДЫ БАСШЫ,  
ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ

Сақыпжамал  ҰЗАҚБАЕВА, 
педагогика ғылымының докторы, профессор,
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университетінің 
педагогика және психология 
кафедрасы меңгерушісі
 

М
қорытындылап жинақтайды, өз-өзіне есеп береді және көкейде жүрген 
тың идеяларын жүзеге асыруды жоспарлайды. 

Халық та осы меретойда «елінің елеулісі, халқының қалаулысына» 
айналған азаматының Тұлғалық қасиеттерін мақтап, мадақтап, зор 
құрметке бөлеп, таза ықылас, ниетін білдіреді. 

Халықтың осындай ықылас-мейіріміне бөленген ұлағатты тұлғаның 
бірі – ҚР ҰҒА-ның академигі, Ресей және Грузия Білім академияларының 
академигі, педагогика ғылымының докторы, профессор – Күләш 
Құнантаева. 

Күләш Құнантайқызы дарынды ғалым ғана емес, тамаша 
ұйымдастырушы, шындықты тура айтатын, қолдан келер көмегін үлкен-
кішіден аямайтын, ақ пейілді абзал жан. Оның өмірден алған тәжірибесі 
де, жеткен жетістіктері мен алған асулары да биік. Қазақстанның 
қоғамдық өмірі мен білім беру жүйесінің дамуына да қосқан үлесі теле-
гей теңіз. Қазақ жастарына, соның ішінде қазақ қыздарына тәлім-тәрбие 
беріп, олардың білікті маман иесі болып шығуына жанашырлық танытып, 
әлеуметтік жағдайларына қарай материалдық көмек беріп отырғаны да 
тәжірибелі ректормен қызметтес болған педагог-ғалымдарға таңсық емес. 

Ұлағатты ұстаздың міне, осындай адами қасиеттеріне, қазақ қыздарына 
деген аналық жылы мейірімі мен шынайы таза пейіліне, болашаққа деген 
сенімі мен қайрат-жігеріне еріксіз таңырқап, таңданасыз. 

Күләш  Құнантайқызы  50-жылдардың  орта  шенінен бастап басқару-
шылық қызметте болды, алғашқы қадамды Алматы қаласындағы Ленин 
аудандық комсомол комитеті мектеп бөлімінің меңгерушілігінен бас тап, 
ректорлық қызметке дейін көтерілді, нақтырақ айтсақ, 17 жыл Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының (қазіргі кезде Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті) ректоры болып қызмет 
атқарды. 

Осы жылдар аралығында тәжірибелі басшы институтты жаңа деңгейге 
көтерді, студенттердің жүйелі білім алуына барлық жағдайды жасады: 
студенттерге арнап 4 жатақхана, европалық стильде кітапхана, 800–1200 
студентті бір мезгілде тамақтандыратын асхана, жабулы спорттық кешен 
салдырды, студенттердің денсаулығы мен мәдени деңгейінің жетілуіне 
аса мән берді. «Ақыл көпке жеткізер, өнер көкке жеткізер» деген ниет-
пен «Арулар клубының» ашылуына, көркем гимнастика үйірмесінің, сту-
денттер хоры мен ұлт аспаптар оркестрінің ұйымдастырылуына себепші 
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болды, оларға қатысатын студенттерге арнап концерттік ұлттық киімдер 
тіктіріп, музыкалық аспаптар алдырды. 

Күләш Құнантайқызы бұдан басқа да аса күрделі мақсаттарға қол 
жеткізді. Атап айтсақ, студенттерге меңгертілетін білім мазмұнын сапалы 
деңгейге көтеру мақсатында институтқа тәжірибелі ғалымдарды шақырды. 
Бұл тұрғыда тіл-әдебиет мамандары, филология ғылымының докторлары, 
профессорлары З.А. Ахметовты, С.М. Исаевты, А.Аманжоловты, А.Ф. 
Харасахал мен К.И. Кочеваны, тарих ғылымының докторлары, профес-
сорлар Б.Абишевты, Т.А. Найзағаринді, философия ғылымының докторы 
Е.Жиреншинді, психология ғылымының докторы, профессор Е.Суфиевті, 
педагогика ғылымының докторы И.Мадинді, атақты композиторлар 
Ө.Байділдаевті, Д.Ботбаевты, Б.Байқадамовты атауға болады. 

Институт ұстаздарының, соның ішінде, әсіресе, жас мамандардың 
әлеуметтік жағдайы мен олардың біліктілігін көтеру мәселесі де басшының 
назарынан тыс қалмады. Олардың бірқатарына институт қаржысына 
салынған үйден пәтер (80 пәтер) берсе, енді біріне, қалалық әкімдік 
арқылы пәтер алуы на көмектесті. Осылайша жас мамандардың әлеуметтік 
жағдайын түзете отырып, аспирантура мен докторантураға оқуға жіберді. 
Жас мамандар да ректордың сенімінен шығып, өздері бітірген оқу орнына 
ғылыми дәрежемен оралып жатты.

Әдетте, қайсібір оқу орнының болмасын лауазым, беделі сол оқу 
орнын бітіріп шыққан маманның кәсіби біліктілігімен айқындалатыны 
белгілі. Міне, осының бәрін ескерген тәжірибелі басшы институттың оқу 
және ғылыми жұмыстарының материалдық базасын жетілдіру мақсатында 
12 лаборатория ашып, олардың жаңа үлгідегі оқу материалдарымен 
жабдықталуына және осы оқу материалдарының сабақ беру барысында 
тиімді пайдаланылуына аса мән берді.

Дарынды басшының осындай ізденісінің, өз ісіне деген  
жауапкершілігінің нәтижесінде Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
институты жоғары санаттағы институттар қатарынан көрінді. Өзінің 
жаңашылдығымен, оқытушылар білімінің сапалығымен, студент 
құрамының өзіндік ерекшелігімен бұл институт шетел мемлекеттеріне де 
танымал болды. 

Институттың шетел мемлекеттеріне танымал болуына дарынды бас-
шы Күләш Құнантайқызының қолдауымен, сол кезде Москва консер-
ваториясын бітіріп келген жас маман М.Балтабаевтың жетекшілігімен 
ұйымдастырылған «Айгүл» вокалдық-аспаптық ансамблінің қосқан 
үлесі мол болды (құрамы: Г.Қарамолдаева, С.Ұзақбаева, А.Дайрбаева, 
А.Артықова, Р.Ерназарова, М.Искакова, Қ.Мұртазина, Г.Бехтеолова). Ан-
самбль алғашқы күннен бастап өнер жанашыры – институт ректорының 
тікелей қамқорлығында болды. «Балаға ата-ана сыншы» дегендей, 
«Айгүлдің» институттың ғана мақтанышы емес, күллі ел мәртебесін 
өсіретін өнер ұжымына айналатынын дарынды басшы ансамбльдің 
алғашқы қадамдарынан-ақ бағамдаған еді. Сенімі алдамады. «Айгүл» 
ансамблі ел мен елді жалғап тұрған алтын көпірге айналды. Герма-
ния, Польша, Югославия, Франция, Жапония, Сингапур, Моңғолия  
мемлекеттерінде өнер көрсетті. 

Институт ректорының өнерді қоштап-қолдауы, әрине бекер емес 
еді. Халық  «егер  адам  талантты  болса,  онда  ол  барлық жағынан  
талантты», – деп айтады. Бұл сөз тікелей Күләш Құнантайқызына 
арналғандай. Өйткені дарынды басшы, ұлағатты ұстазға табиғат тумасы-
нан тамаша бұлбұл үнді (колоратуралық сопрано) дауысты сыйлаған. Оның 
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орындауындағы әндерді, әсіресе, «Қыз Жібек» операсындағы «Жібектің» 
ариясын тыңдағанда құдды Күләш Байсейітованы тыңдағандай боласыз. 
Әсіресе, дауыс ырғағы мен орындаушылық мәнерінің ұқсастығына қайран 
қаласыз. 

Күләш Құнантайқызының білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелер 
бойынша жазған ғылыми-әдістемелік еңбектері де, педагогика ғылымы 
саласында даярлаған 4 ғылым докторлары мен 20 ғылым кандидат-
тары да оның көп қырлы талантынан туындаған нәтижелі еңбегінің 
жемісі. Осылардың ішінде алғашқы болып докторлық диссертация-
ны мен (С.Ұзақбаева) қорғадым, менен кейін И.Халитова, Ә.Әмірова, 
П.Сейітқазы қорғады. Бәріміз ұлағатты ұстаздың аналық мейірімі мен 
кеңпейілін көріп, үйреткен білім-ілімін құймақұлағымызға құйып өскен 
шәкірттеріміз. Бүгінгі таңда беделі биік ұстаздан диссертация қорғаған 
ғылым докторлары мен кандидаттары еліміздің беделді оқу орындарында 
болашақ маман иелеріне дәріс беріп жүр. «Ұстаз мақтанышы – шәкірті» 
деген міне, осы.

Ойды тұжырымдай айтқанда, белгілі бір нәтижеге қол жеткізудегі 
табандылық, мақсаттылық пен бағыттылық, өмір даналығы – осы бір 
сирек кездесетін қасиеттерді Күләш Құнантайқызы Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық институтындағы ректорлық қызметінде жүзеге асы-
ра білді. Оның өмір жолы мақсаттылықтың, шығармашылық ізденістің, 
жоғары кәсіби біліктіліктің үлгісі болып табылады. 

Беделі биік Дарынды басшы, Ұлағатты ұстаздың өмір жолын, білім-
ғылымдағы жетістіктерін толық бағамдап, баяндап шығу мүмкін емес. 
Мен тек сол өмір жолының кейбір белестеріне ғана тоқталдым.

Ұстазыма тілейтінім: шығармашылық табыс, сарқылмас тың идея-
лар және осы идеялардың жүзеге асырылуына күш-қуат беретін зор 
денсаулық, ұзақ өмір!

Алматы қаласы.

Құрметті Күләш ҚҰНАНТАЙҚЫЗЫ!
Жаратылысынан ұстаз болып туған, бойында бар білімі мен 

ақыл-парасатын төңірегіндегілерге таратудан жалықпаған жай-
дары жан, аса көрнекті қоғам қайраткері,  кешегі білікті бас-
шы, Қазақстан Республикасы ұлттық Ғылым академиясының 
академигі, Ресей және Грузия Білім академияларының ака-
демигі, педагогика ғылымының докторы, аса қадірлі Күләш 
ҚҰНАНТАЙҚЫЗЫН мерейтойымен құттықтай отырып деніне 
саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз!

Редакция ұжымы 

Ұстаз болу – жүректің батырлығы, Ұстаз болу – сезімнің күншуағы,
Ұстаз болу – сенімнің айқындығы. Ұстаз болу – адамның асылдығы, – 

деп ақын Ғ.Қайырбеков жырлағандай, бойындағы бар асыл қасиеті мен 
дархан көңілін, білімі мен біліктілігін Қазақстанның мұнайлы өлкесі Аты-
рау мен Маңғыстаудың келешек ұрпағын тәрбиелеуге арнаған  Ақкерік 

ӨНЕГЕЛІ  ӨМІРІ  ҮЛГІ  БОЛАР  ӨЗГЕГЕ...
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Қарабалинаны осындай батыр жүректі, асыл сезімді ұстаздардың бірі 
де, бірегейі деп білеміз. Халық арасында кеңінен айтылатын, 

Өткен өмір есік пен төрдей екен,  Бозарып атқан таңдай екен,
Өзен мен көлдей екен.   Қызарып батқан күндей екен!

деген даналық сөздің мағынасында терең философиялық ой, тұжырым 
жатқан тәрізді. Өмірінің саналы ғұмырында шәкірттеріне математи-
ка пәнінің сан түрлі амал-тәсілдерін меңгертумен қатар, «адами бол-
мыс», «ұлттық намыс» сияқты өмірлік  ұстаныммен тәрбиелеп, олардың 
жүрегінен мәңгілік орын алуының өзі ұстаз үшін үлкен бақыт, биік 
мәртебе. Көне заманның әйгілі тарихшысы Плутархтың: «Біз тарих емес, 
өмірбаян жазамыз» дегені тектен тек болмаса керек, өйткені Ақкерік 
Қарабалинаның ұстаздық өмірі, жүріп өткен жолы өзінше кішігірім та-
рих.    

1963 жылы Гурьев  (қазіргі Атырау)  қаласындағы  педагогикалық 
институттың физика-математика факультетін бітірген Ақкерік   
Қарабалина Жылой  ауданының  Шоқпартоғай ауылындағы орта  мек-
тепке орналасады. Ұстаз өзінің еңбек жолының сәтті басталып, 
үлкен тәжірибеден өтуіне мектеп басшысы Жанаш Нұрмахановтың 
жанашырлығы мен әкелік қамқорлығын ерекше ықыласпен еске алады. 
Өз әріптестерінің арасында жас та болса зеректігімен, шығармашылық 
белсенділігімен  көзге түскен Ақкерік Қарабалинаның сол өңірдегі 
дәрігерлік училищенің студенттеріне де математикадан дәріс беруге жиі 
шақырылуы соның бір дәлелі іспеттес.

Өз ісіне адал, көпшілік қауымға үлгі болатындай,  биязы да кішіпейіл 
мінезімен, математика пәнінің кәсіби шебері атанып,  өзі сынып жетекшісі  
болған оқушыларымен қатар олардың ата-аналарының да құрметіне 
бөленді.

«Ұстаздың  биігі ойлана қарасаң биіктей береді, үңіле қарасаң 
тереңдей береді, айналсаң артыңда тұрғандай» деген грек ойшы-
лы Сократтың тұжырымымен үндес келетін, Ақкерік Қарабалинаның 
шығармашылық жұмысы, жеткіншек ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі 
ұзақ жылғы оқу-әдістемелік еңбектері ескеріліп, әлденеше рет аудандық, 
қалалық,  облыстық  білім  беру ұйымдарының  марапаттауларына ие 
болды.         

Ақкерік Қарабалина өзінің жан-жары Мәскеудің Губкин атындағы 
мұнай-газ институтының түлегі Мусин Телман ағамызбен сегіз пер-
зент тәрбиелеп өсірген, «Күміс алқа» және «Алтын алқа» ордендерінің 
иегері «Батыр ана». Кезінде отбасының ұйтқысы болған қарт енені 
анасындай бағалап, инабатты  келін атанған Ақкерік апайымыз бұл 
күндері жапырағын тереңге жайған мәуелі бәйтеректей, 30 немере мен 5 
шөберенің қуанышына бөленіп отырған  бақытты әже. 

Тұла бойынан тектілік пен бекзаттықтың, қарапайымдылық 
пен парасаттылықтың,  жан сұлулығы мен рухани байлықтың лебі 
есіп тұратын ардақты ұстазымызды мерейлі 75 жасымен құттықтап, 
болашақта да бейнеті аз, қызығы мол ұзақ ғұмыр тілейміз!

Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің профессоры,
педагогика ғылымының докторы
Ақсәуле МАНКЕШ және “Сарықамыс” 
орта мектебінің 1972 жылғы түлектері. 
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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.



74

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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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