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Тәуелсіздік тарихынан

уған Отанымыздың тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Тәуелсіздіктің 25 жылды-

АҚЫН,  ӘНШІ-САЗГЕР – 
ЕРМҰРАТ  ЗЕЙІПХАН

Сайраш  ӘБІШҚЫЗЫ,
баспасөз  ардагері

Т
ғының тарихи шежіресі «Ұлы дала ұлағаттары» 
туындысының «Қиырдан келсе қандастар» тарауын-
да: «...1991 жылы 31 желтоқсанда Қазақ радиосы-

нан шет ел қазақтарына арнап сөз сөйледім. Ол сөз жан жүрегімнен 
қайнап шыққан еді. Сол сөз әлемнің әр елінде ғұмыр кешіп жатқан 
бауырларымызды дүр сілкіндірді. Қазақстанға келемін деп атбасын 
бұрып, ұлы көштің теңін буып, тізгінін қаққан бауырлар сол кезден 
бастап Отанға оралудың қам-қарекетіне кірісті...» деп жазады. 

Арман-мұратқа   айналған   Атажұртта   ақ  таң   атып, Тәуелсіздік 
туын  көтергенін  күллі  әлемге  жария  еткен  бұл  сөз қиялына  қанат 
бітіріп,   жолын   тауып,   Қытайдан Алматыға  аңсап жеткен азамат-
тардың алғашқыларының бірі – жиырма  жасты  еңсере  бастаған    
Ермұрат Зейіпхан еді.

Жалындаған жастығымен қазағының күн сипатты астанасы Ал-
матыда қандастарының ыстық құшағына, риясыз ақкөңіл мейіріміне 
бөленген Ермұрат білімге деген ұмтылысымен қолдау тауып, Темірбек 
Жүргенов атындағы өнер академиясының студенті атанады.

Оқи жүріп те, өнер академиясын бітіріп, еңбек ете жүріп 
те  алматылық өнер сүйер қауымға, әсіресе отызында орда бұзар 
шығармашылық қатарластары ортасында сыпайы мінезімен, сабыр-
лы, сері сырт бейнесімен, өмірге құштар, отаншыл, ойшыл дархан 
жүрегімен, сегіз қырлы, бір сырлы арқалы ақын, әнші-сазгер тума та-
лант өнерімен кең таныла бастайды. Алматыда жиі өтетін концерттік 
кештерде, әр түрлі атаулы көпшілік жиындарында Ермұраттың терең 
ойлы өлеңдері әдемі иірімдерімен тыңдаушысын баурап алатын. Кең 
тынысты қоңыр үнімен әуелете ән салғанда терең тебіреніске бөлейтін. 
Әсіресе, кіндік кескен туған ауылына арнаған «Күнес-ай» әні ерекше 
әсерлі туынды еді. Сұлу да сырлы осы әнін қанша рет тыңдасам да, 
мен сонша рет қатты толқитын едім. Өмірі үзілмесе Ермұрат шұрайлы 
жырларымен, тамаша әндерімен аңсап қауышқан елін, жұртын қуанта 
берер еді. 

Ол бірер жыл айналасында сүйген жары мен жас өскін ұлын 
жетелеп көшіріп әкеліп, Атажұртта отбасылы қуанышқа жетеді. 
Қытайдың төрт жылдық медицина институтын бітірген келіншегі де 
еңбекшілдігімен жаңа ортаға тез бейімделіп, жұбайының сенімді серігі 
болды. Өзіне мүлдем таныс емес кириллицамен жазуға тез төселіп, 
орысшаға ден қойып, С.Асфендияров атындағы мемлекеттік медицина 
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институтының арнаулы курсын тәмамдап, тәжірибелік сынақтан өтіп, 
ақ халаттылар сапына қосылды. Тұңғыш ұлдары музыка мектебінің 
табалдырығын аттады. Екі бөлмелі пәтердің кілтін алып, отбасымен 
Ермұраттың бақыттың биігіне, шабыттың шалқарына шыққан шағы 
еді бұл кезең. Атажұртта сүйіншілеп келген екінші сәбиі ұлы туғанда 
жүрегі жарылардай қуаныштан киелі қазақ елі топырағын жата қалып 
сүйген шағы еді бұл кезең. Тәуелсіздікке жеткен, өз тізгінін өз қолына 
алған, азаттық бақытына ие болған Қазақ Елінің, қазағының алыстан 
аңсап келген өзіндей бір перзентіне көрсеткен шексіз қамқорлығына 
шексіз риза әнші-ақын-сазгер жүректің түкпірінен жарып шыққан 
біртуар «Көк тудың желбірегені» әнінің дүниеге келген шағы да осы 
кезең еді. 

Амал қанша батпандап кірген ауыр дерт атпалдай азаматтың – 
Ермұрат Зейіпханның  өмірін  қырық бес жасында қиып кетті. 

Қазақстан Жазушылар Одағы үйінде Ермұратты соңғы сапарға 
шығарып салуға арналған қаралы жиынға қатысқан алматылықтардың 
қарасы қалың болды. Жиналған қауымның алды-артын орап  алған 
қабағы қатулы жастар көп болды.  Бақиға аттанған хас талант иесі өмірі 
қысқа болғанмен артында өшпейтін асыл мұра қалдырды. Азаттықтың 
ақ құсындай Атамекенге аңсап жетіп, Тәуелсіздіктің қадір-қасиетіне 
тәу етіп, жастық жалынмен қазағына бар дарынын ақтарыла тарту ет-
кен Ермұрат Зейіпханның өмірі мен шығармашылығын өзек еткен көк 
кітаптың қолға тиетін уақыты да келер. 

Тәуелсіздік шарапатымен Атажұртқа бет бұрған Ұлы көштің жолын 
ашқан Көшбасшы Елбасы жоғарыда аталған туындысында: «Біз әрбір 
бауырымызды Атамекенін аңсап келген ағайын деп қана қарамай, елге 
қосылған елеулі қазына деп қабылдаймыз» деп жазады.  

Талантты бауырымыз Ермұрат Зейіпханның бір ғана «Көк тудың 
желбірегені» әні еліміздің еңсесін тіктеуге, отансүйгіштік рухымызды 
көтеруге қосылған мәңгілік қазына екенін баршамыз жақсы білеміз. 
Бұл әннің сөзін жазған ақын А. Ахметбектен осы әнді өз репертуар-
ларына қосуға рұқсат сұраушылар да көбейіпті. Төрткүл дүниені дүр 
сілкінткен Рио олимпиадасына қатысқан қазақстандық спортшылардың 
осы ән рухын көтеріп, жеңіске жетеледі десек, артық айтқандық емес. 
Әлемдік спорт сайысынан үзбей хабар таратқан Қазақ радиосының бұл 
ән тұрақты үн жаршысына айналды. Жан дүниеңді баурап алатын әннің 
рухани қуат-күшінің құдіретімен «спортшыларымыз жеңіске жетіп, 
Көк туымыз әлемдік жарыс тұғырына көтерілсе екен» деген тілекпен 
әлемдегі барлық қазақ бір қазақтай болып ұйыса түстік, бір жұрт бо-
лып бір-бірімізге жақындай түстік.

Тәуелсіздік дәуіріміздің төл туындысы осы әннің құдіреті менің 
қолыма қалам алғызды. Айтайын дегенім, отаншылдық рухтың асқақ 
көрінісі іспетті «Көк тудың желбірегені» әнінің авторы Ермұрат 
Зейіпханның есімін есте қалдыру, өмір жолын жас ұрпаққа үлгі ету 
Қазақ елі мен халқына үлкен парыз емес пе?!  Өмірден ерте озған  
Ермұрат Зейіпханды есте қалдыруға лайық игі шаралар атқарылса, 
Қазақстанның қай өңірінде болса да жаңадан салынып жатқан мек-
тепке, көшеге Ермұраттың есімі берілсе, әсіресе жас ұрпаққа өлшеусіз 
үлгі-өнеге болар еді. 

Астана қаласы.
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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

азақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев халыққа Жолда-
уында «Қазақстан болашағы – өскелең ұрпақтың жан-жақты білімді де 

ШЕТЕЛ  ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІН
ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕУ ДАҒДЫСЫН ДАМЫТУ

Улбосын  КАНСЕИТОВА,
педагогика ғылымының кандидаты,
Тәттігүл  ӨТЕБАЙ,
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 
магистранты

Аннотация. Мақалада шетел тілі сабағында   оқушылардың  ағылшын тілінде 
сөйлеу дағдысын дамытудағы ойын түрлері қарастырылады. Оқушылардың тілге 
деген қызығушылығы артып, ақыл-ойы дамыған еліміздің ертеңі болатын бәсекеге 
қабілетті жеке тұлғаларды даярлау мүмкіндігі айқындалады. 

Түйінді сөздер. Ойын, сөйлеу дағдысы, коммуникативтік ойындар, грамматикалық 
ойындар, білім беру үрдісі.

Қ
білікті болуымен өлшенеді» деген болатын. «Ағылшын тілі – ХХІ ғасырдың 
тілі, әлемдік деңгейге шығаратын тіл. Сондықтан да ағылшын тілін мектептер-
де жүйелі оқыту үрдісін қалыптастыру бүгінгі күннің басты талабына айналып 
отыр. Жалпы білім беретін мектептердегі ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің 
мақсаты – оқушылардың ағылшын тілінде жазу дағдысын, қарым-қатынас 
біліктілігін қалыптастыру, ағылшын тілін меңгертіп, ойын арқылы сөйлеу 
дағдысын дамыту. Елбасы «Мұғалімдер – қоғамның ең білімді, ең отаншыл 
бөлігі болып табылады», – деп атап көрсеткен. Әр мұғалім күнделікті сабақта 
өз ісін зерттеп, жаңашыл әдіс-тәсілдермен оқушының ағылшын тілінде 
сөйлеу дағдысын  арттыру керек [1]. Осы талапты іске асыру үшін әрбір 
мұғалім инновациялық білім беру технологияларын дұрыс таңдап алып, осы 
әдіс-тәсілдерді сабақ үстінде жүйелі түрде түрлендіріп қолдану тиімді.  Сол 
әдіс-тәсілдердің бірі – ағылшын тілі сабағында ойын элементтерін қолдану 
арқылы оқушылардың сөйлеу дағдысын қалыптастыру.

Ағылшын тілін оқытуда ойын түрлерін қолдану оқушының тілді 
үйренуге деген ынтасын арттырады. Ағылшын тілін үйрету кезінде ойын 
элементтерін пайдалану оқушының шетел тіліне деген қызығушылығын арт-
тырып, сөйлеу дағдысын қалыптастырып, жаңа тақырыпты жақсы түсінуге 
әсер етеді. Ойын арқылы оқушылар ағылшын тілінде жеңіл қарым-қатынас 
жасай алады және ойын кезінде оқушылар шаршағандығын сезбей, әсерлене, 
қызыға отырып тілді тез үйренеді. Шетел тілі сабағында ойын элементтерін 
қолдану  оқушының жан-жақты дамып жетілуіне, дүниеге көзқарасының, 
сана-сезімінің, рухани және эстетикалық көзқарасына, өз бетінше білімін 
көтеруге ұмтылуын дағдыға айналдыруына игі әсер етеді. Жалпы орта білім 
беретін мектептегі шетел тілін оқыту тұжырымдамасында төменгі және 
ортаңғы сатыда және тіпті жоғары сатыда да сабақта ойындар мен ойын 
элементтерін кеңінен қолданған тиімді. Ағылшын тілі сабағында ойын 
элементтерін  қолданудың  басты мақсаты – білім беруді ойынмен ұштастыру 
және оқушының сөйлеу дағдысын қалыптастыру. Сабақта оқушының ойынға 
белсенді түрде қатысуы оның ұжымдағы басқа да әрекеттерін айқындайды. 
Ойын бір қарағанда қарапайым құбылыс не әрекет сияқты болғанымен, ол 
ұжымдық әрекет. 
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Ойын элементтерін қолдану арқылы оқушының:
– қисынды ой-қабілеті дамиды;
– өздігінен жұмыс істеуге үйренеді;
– сөздік қоры байиды, тілі дамиды;
– зейіні қалыптасады;
– байқампаздығы артады;
– өзара сыйластыққа үйретеді;
– ойынның ережесін бұзбау, яғни, тәртіптілікке баулиды;
– бір-біріне деген оқушы сенімі артады;
– сабаққа қызығушылығы артады;
– сөйлеу дағдысы қалыптасады [3,4].
Ағылшын тілі сабағында ойын элементтерін   жаңа тақырыптарды 

өткенде, сөздерді, грамматикалық материалдарды, тұрақты сөз тіркесін 
пысықтауға арналған жаттығулардың бір түрі ретінде қолдануға болады. 
Сабақ кезінде оқытушы ойын түрін қолдануға ыңғайлы, ықшам, өткізілуі 
жағынан қарапайым түрлерін таңдап алғаны дұрыс. Таңдап алынған ой-
ындар оқушылардың сөз байлығына, тілдік қорына, жас ерекшеліктеріне 
сай болуы керек. Сөйлеу дағдысын қалыптастырудағы мынандай ойын 
түрлерін қолдануға болады. Атап айтқанда: ситуациялық, рөлдік ойындар, 
грамматикалық ойындар, дидактикалық ойындар, сөздік ойындар.    

Аталмыш ойын түрлерін қолдануда мұғалім алдын-ала жоспарды 
әдістемелік тұрғыда төмендегідей шарттарға жауап беруі тиіс:

– ойын мен өтілетін сабақтың тақырыбы мен мазмұнына сәйкес келуі;
– ойынға бөлінетін уақыттың нақты белгіленуі;
– ойынның ойналу түрінің  топ болып ойнау, кішірек топ болып ойнау, 

т.б. нақтылануы;
– ойынға қажетті материалдардың түгел дайындалып қойылуы;
– қолданатын сөздер, сөз тіркестері, мақал-мәтелдер, тақпақтар, өлең-

дердің таңдалынып алынуы;
– пысықтау грамматикалық, фонетикалық, лексикалық материалдардың 

анықталуы.
Оқытудың бастапқы сатысында оқу ойындарын немесе коммуникативтік 

ойындарды қолдану оқушылардың білім, білік, сөйлеу дағдыларына байла-
нысты.  Себебі, тілді жаңадан оқып жүрген оқушылардың сөздік қоры көп 
болмағандықтан, еркін қарым-қатынас жасап, сөйлесе алмайды, сондықтан 
мұғалім тек коммуникативтік ойындарды қолданғаны өте ыңғайлы. 

Дидактикалық  ойындар – оқушылардың білімдерін  арттырудағы  
ағылшын тілінде сөйлеу дағдысын қалыптастыратын  құралы. Сабақта 
дидактикалық ойындарды қолданудың түрлі жолдары бар. Дидактикалық 
ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндетті шешеді. Ойын 
сабақтың басында өткен сабақты еске түсіреді. Сабақтың ортасында көңіл 
күйін сергітеді, ерік- жігерін ағылшын тілінде сөйлеу дағдысын  дамытады,  
сабаққа деген ынтасын арттырады. Сабақтың соңында тақырыпты бекіту, 
сабақта алған білімді тиянақтау мақсатын көздейді. Ойын оқушылардың 
оқуға деген ынтасын арттыратын құралдың бірі болып табылады. Сондай-
ақ, ойын арқылы қызықсыз тақырыптарды жеңіл, оңай меңгертуге бола-
ды.  Ойындардың қажеттілігін іріктеп ала білу – ұстаз шеберлігіне байла-
нысты. Ағылшын тілі сабағында оқушының тілін дамытуда дидактикалық 
ойындардың ішінде  сөздік ойындарын қолдану тиімдірек. Who is a  leader of 
the XXI century? атты ойынын ойнатуға болады. Мысалы, балалар «с» әрпін 
оқудың құпияларымен танысады, «Сөз аукционы» жүргізіледі. Сынып екі 
командаға бөлінеді. Бір команда тек сөздерді сатып алады, бұл сөздерде «с» 
әрпі /s/ болып оқылады. Ал келесі команда «с» әрпі [k] болып дыбыстала-
тын сөздерді сатып алады. Мұғалім тез шапшаңдықпен балаларға саt, сіnemа, 
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сlub, nісе, welсоmе сөздері жазылған карточкаларды көрсетеді. Команданың 
тапсырмасы - "I buy it" деп айқайлап үлгеріп және сатып алу. Егер де сіrcus, 
соnсеrt сияқты «с» әрпі /s/ болып оқылатын сөздер ұсынылса, онда бұл ко-
манда да сөзді сатып алуға болады. Кім көп сөз сатып алса, миллионер деп 
таныстырылады. Көп сөз жинаған команда жеңімпаз атанады [3,5].

Шетел тілі сабағында ситуациялық-рөлдік ойындарды қолдану 
оқушыларды топ болып жұмыс істеуге дағдыландырып, бір-бірімен 
сөйлеу арқылы қарым-қатынасқа түседі, жыл өткен сайын мұғалімнің 
ұйымдастырушылық, ұжыммен жұмыс істеу шеберлігін шыңдай түседі. 
Ситуациялық-рөлдік ойындарды ағылшын тілі сабағында қолдану бары-
сында әр оқушы өзіне белгілі бір рөлді алады да, сол рөлге сай өзін ұстауға 
тырысады. Ол рөлдерді орындағанда оқушы өзі мен басқалардың тәртібіне, 
өзін-өзі ұстауына, әрекетіне көңіл бөліп, түрлі елдердегі жағдайларды 
салыстыруға  мүмкіндік алады. Оқушы ойын ойнау арқылы сөйлеу дағдысын 
қалыптастыра отырып, түрлі ұлттар мәдениетінен хабардар болады, түрлі 
білімдік, біліктік ақпараттар алады. Сондай-ақ әр оқушы өзінің қабілетін 
көрсетіп, шығармашылық жұмыс істеуге бейімделеді. Ситуациялық-
рөлдік ойындар барысында көптеген өзара байланысты тілдік ситуация-
лар қолданылады. Тақырыптық «рөлдік ойындар» оқушылардың сөйлеу 
дағдысының қалыптасуын дамытады. Мысалы «My family»  атты ойынын 
өткізу арқылы оқушылардың отбасы мүшелерін ағылшын тілінде айту 
арқылы рөлге қойып, ойнатуға болады.  Әр оқушыға отбасы мүшелерінің 
бір рөлі беріледі. Mother, father, brother, sister  сөздерін қолданады. Отба-
сы мүшелерінің рөлін  ойнай отырып, оқушылар ағылшын тілінде қарым-
қатынасқа түседі. Сөйлеу дағдысы дамиды. 

Сабақ барысында оқушылардың қызығушылығы, зейіні, тілін дамы-
ту үшін дидактикалық ойындар мен тапсырмалардан басқа грамматикалық 
ойындардың орны ерекше. Яғни, құзыреттілік тапсырмалар арқылы 
оқушының тілімен, оқуға және пәнге деген ынтасы артады. 

Сабақта тиімді қолданылған ойын оқушылардың грамматиканы 
толық меңгеріп, сауатты   жазу  дағдысына және де  дұрыс сөйлей білуіне 
мол мүмкіндік   береді.  Оқушыларды  өз  беттерімен жұмыс істеуге дағ-
дыландырады, ізденімпаздыққа баулиды. Ағылшын тілі сабағында  
грамматикалық ойындарды қолданудың өзіндік  ерекшеліктері де бар. 
Бұл ойын   әртүрлі жағдаяттар арқылы жүзеге асады. Ойын сабақтың  әр 
бөлігінде, әр мақсатта жекеленіп, дараланып қолданылады.  Жаңа тақырыпты 
түсіндіруде, өткенді  қайталауда, пысықтау сабақтарында пайдаланылады. 
Мысалы, мына төмендегі сұрақтарды пайдалана отырып, оқушылардың 
сүйікті заттары, әрекеттері туралы айтыңыздар деп сұрақ қою арқылы 
ойнатуға болады.

What is your favorite TV show? Why?
What is your favorite magazine? Why?
What is your favorite car?   Why?
What is your favorite day of the week? Why?
Ағылшын тілі сабағында оқушыларға осындай сұрақтарды пайдалана 

отырып,  ағылшын тілінде сөйлеу дағдысын қалыптастыруға болады. 
Қорыта келгенде,  ағылшын тілі сабағында ойын арқылы дамытуға 

арналған тапсырмалар жүйелі бағытталып, ұйымдастырылып отырса ғана 
мұғалімнің сабақ мақсатына жеткізуіне, оқушылардың ағылшын тілінде 
еркін сөйлеу дағдысының қалыптасуына  мүмкіндік береді. Оқушылардың 
білім, білік шеберліктерінің жан-жақты дамуына, қалыптасуына, тілдік мате-
риалды жақсы біліп, сөз іскерліктерін меңгеруіне ойындардың әсері өте көп. 
Олар арқылы түрлі дағдыларды меңгеру барысында оқушылар белсенділікке, 
өз бетінше жұмыс істеуге, қорытынды жасауға дағдыланады. Ағылшын  тілі 
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емлекет басқарудағы экономика, ғылым, мәдениет, өнер салаларын-
да орын алатын  қабілетті  жастардың  зерделілік  әлеуетін  дайын-               

ПЕДАГОГТІҢ  КӘСІБИ  ӨСУІ – 
БІЛІМ  БЕРУ  САПАСЫН  ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУДІҢ  БАСТЫ  ШАРТЫ

Гүлнара  ТӘЖІҒАЛИЕВА, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған  мамандандырылған  
мектеп-интернат директоры

М
дау – білім берудің  ұлттық  моделін  құрудағы  басым бағыттардың бірі.                       
Елбасы  Н.Ә. Назарбаевтың «100 нақты қадам» стратегиялық Ұлт жоспарының 
76-қадамында адам капиталының сапасын көтеру, функционалдық сауат-
тылықты дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту арқылы та-
бысты мектептерді қалыптастыру міндеті қойылған. 

Нәтижеге бағытталған орта жалпы білім беру, үзіліссіз  білім беру 
жүйесінің базалық буыны ретінде,  пәндік білім санымен емес,  бітірушілердің 
дұрыс өмірлік таңдауларын  жасауға, өз бетімен еңбек етуге, өзіндік шешім 
қабылдай алуға даярлығымен өлшенетін білімнің  жаңа сапасын қамтамасыз 
етуі керек.  Сондықтан, білім көкжиегінің кеңістігін меңгеруге қабілетті, 
білікті ұстаздар қауымының білім деңгейін үнемі жаңартып, толықтырып 
отыру, сапалы маман даярлау – мектептегі ең басты мәселе. «Баланы 
тәрбиешінің  дәл өзіндей қылып шығармай, келешек заманына лайық қылып 
шығару керек», – деп ұлт жанашыры М.Жұмабаев айтқандай, жаңа заманның 
жаңа адамын тәрбиелеу, озық және бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру – аса 
зор міндет. 

Жаңашыл педагог, ол ақпарат берушіден фасилитаторға  (оқушылардың 
өзіндік танымдық қызметін атқаруына қолдау көрсете алатын,  олардың 
өз іс-әрекеттерін талдау жасай алуына бағыттай алатын, жаңа оқу стилін 
қолдайтын сабақтарды дамыта алатын, белсенді оқытудың ерекше стра-
тегияларын игерте алатын, конструктивті кері байланысты орната алатын 
және т.с.с. әрекеттерді) және челенджерге (жоғары ретті ойлау дағдыларын 

сабақтарында дұрыс ұйымдастырылып, пайдаланылған ойындар оқушының 
таным-түсінігіне жағымды әсер етіп, алған білімдерін жаңа жағдайда 
шығармашылықпен қолдана алуына ықпал етеді.

Әдебиет
1. Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011–2020  жылдарға  арналған  

 мемлекеттік бағдарламасы.
2. Әбілғазықызы Ш.Б. Ойын – оқушылардың шығармашылдығы мен ой-өрісін дамытушы  

 факторы// Білім шапағаты, 2009. – 12-бет.
3. Жанпейісова М.М. Модульдік  оқыту  технологиясы  оқушыны  дамыту құралы ретінде.  

 – Алматы, 2006. – 4,5-бет.
Резюме

В статье рассматривается вопрос развития навыков речи, посредством использования 
игровых элементов на занятиях по английскому языку.

Summary
This article focuses on the development of language skills through the use of game elements at the 

English lessons.
Алматы қаласы.
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қолдана алуға оқушыларды міндеттей алатын және т.с.с. әрекеттерді жүзеге 
асыра алатын педагогке) айналуы қажет.

Қазақстан  Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жыл-
дарға  арналған мемлекеттік бағдарламасында «Мұғалімнің кәсіби беделін 
көтеру мақсатында қоғамда педагогтің оң имиджін қалыптастыру 
жұмысы жүргізілетін болады», – деп көрсетілген. Қарқынды дамып, өзгеріп 
келе жатқан өмірде ұстаздардың өмір көшінен қалмай заманымен қатар адым-
дауы үшін Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру курстарының деңгейлік бағдарламасы жүзеге асуда. 

2012–2016 оқу жылдарында мектебімізде педагог қызметкерлердің 39-ы 
(63%) Кембридж университетінің білім беру тәсілімен біліктілікті арттыру 
курстарынан өтіп, оқу мен оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін өз тәжірибелерінде 
кеңінен қолданып жүр. Өз пәнінің шеңберінде қалып қойған мұғалім балаға 
білім, тәрбие берудегі биік мақсаттарға жете алмайтыны анық. Осы бағытты 
іске асыру мақсатында әр оқу жылында 30-40 мұғалім түрлі халықаралық, 
республикалық, облыстық деңгейдегі кәсіби байқауларға қатысып, жүлделі 
орындарға ие болды. География пәні мұғалімі М.Қ. Нұрбаева республикалық 
«Үздік педагог – 2013» байқауының жүлдесін иеленсе, 2014 жылы мектеп 
психологі Ә.Ө. Музеева Республиканың «Үздік жыл психологі» атанып, жас 
маман Б.Ж. Жылкелдин  (2014, 2015 және 2016 ж.) О.Жәутіков атындағы фи-
зика-математика мектеп-интернатының ұйымдастыруымен өткізілген матема-
тика пәні мұғалімдерінің халықаралық және республикалық шығармашылық 
байқауының жеңімпазы болды. Мектептің шығармашыл педагогтері 2007 
жылдан бері  «Авторлық бағдарлама» мен «Инновациялық-педагогикалық 
идеялар фестиваліне» тұрақты түрде қатысуды  дәстүрге айналдырып, 
нәтижесінде элективті курстар жүргізуде. 

«Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін – білім», олай 
болса, әртүрлі іс-тәжірибелерден өтіп, жарыстардан оза шапқан табыс-
ты педагогтеріміздің көптігі – мектептің табысты болуының бір кепілі. 
Мектебіміз ҰБТ ұйымдастырылған 12 жылдың қорытындысы бойынша 
Республикадағы  үздік 3 мектептің, 2014 жылы ҰБТ қорытындысы бойынша 
Республикадағы үздік 10 мектептің бірі, педагог қызметкерлер мен оқушылар 
жетістіктерінің қорытындысы бойынша 2012–2016 оқу жылдарында 
облыстық «Орта білім беретін үздік ұйым» гранты мен сертификатын иеленіп, 
«Құрмет» дипломымен марапатталған облыстағы 3 үздік мектептің бірі, 2010 
жылы «Республиканың үздік инновациялық мектебі» атағын иеленіп, 2013 
жылы облыстық бастауыш кәсіподақтар конкурсында «Ең үздік кәсіподақ 
ұйымы» жеңімпазы атанып, облыстық кәсіподақтар федерациясының Құрмет 
кітабына енді. 

Халқымыздың аса көрнекті қайраткері А.Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз 
ізденгенде ғана шәкірт жанына нұр құя алады», – деп айтқанындай, тыным-
сыз еңбегінің нәтижесінде оқу, іздену арқылы ғана жете алатын ұстаздардың 
мәртебесі қашан да биік болмақ.

Қазіргі кезеңде елдердің бәсекелестік күш-қуаты және болашақ даму 
мүмкіндіктері олардағы табиғи ресурстардың молдығымен ғана емес, ең 
алдымен, адами капиталмен, қоғам мүшелерінің рухани интеллектуалдық  
және мәдени әлеуетімен, инновациялық технологияларды ұтымды пайдалана 
алуы мен анықталады. Ал, бұл мәселені шешетін бірден-бір фактор – білім 
беру жүйесін дамыта отырып, жаңаша білім беру мен тәрбиелеу.

Ғылым мен білімді интеграциялау, оқу үрдісін жетілдіру, мұғалімнің 
тәжірибелік және ғылыми зерттеу жұмыстарын іске асыра отырып кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастыру мақсатында еңбектеніп жатқан мектеп 
ұжымының мақсаты – білім алушыларды тек жетістіктерге жетелей беру.

Ақтөбе қаласы.
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ілім – қоғамды әлеуметтік-мәдени, ғылыми үрдіспен қамтамасыз ететін 
жоғары құндылық. Қоғамымызды алға апаратын – білім. 

ҚОҒАМЫМЫЗДЫ  АЛҒА 
АПАРАТЫН  – БІЛІМ

Алмагүл  ЕСБОСЫНОВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаты директорының оқу ісі жөніндегі 
орынбасары

Б
Білім берудің мақсаты – өз бағытын еркін анықтайтын, өзін-өзі дамыта 

алатын жеке тұлға қалыптастыру. 
Қазіргі таңда білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер 

оқушылардың шығармашылық қабілетін шыңдауды, оқу үдерісіндегі іс-
әрекетті жаңаша ұйымдастыруды талап етуде. Біз – заман талабына сай елін 
сүйетін, алғыр, бәсекеге қабілетті, шығармашыл тұлға дайындап шығуға 
міндеттіміз. 

Н.Ә. Назарбаев «Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар 
деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек. 
Әр оқушының білім мен қабілет деңгейінің бағалаудың біртұтас жүйесін 
жасау қажеттігін, оқу жоспарларына жаратылыстану бейініндегі арнау-
лы сыныптар құруды қарастырған жөн», –  деп атап көрсеткен еді. Бұл 
ретте биылғы оқу жылында мектеп-интернатта 5-сыныпқа мектептің жыл-
жымалы бөлігіндегі сағаттар есебінен жаратылыстану пәндерін ағылшын 
тілінде оқытуға дайындық жасау мақсатында математика, информатика, 
жаратылыстану пәндеріне сағаттар бөлінді. Елбасы ұсынған «100 нақты 
қадам» елді дамытудың жаңа әрі тиімді бағдарламасының «Білім беру 
жүйесінде  жоғары сыныптар мен ЖОО-да ағылшын тілінде оқытуға кезең-
кезеңімен көшу» 79-қадамын басшылыққа ала отырып, Ақтөбе облыстық 
білім басқармасының 2015 жылы 1 қыркүйектегі №735 бұйрығымен экспе-
римент алаңына енгізілген бұл сыныптарда математика пәні ағылшын тілінде 
оқытудың алғашқы қадамдары жасалуда.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Әр баланың 
қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы – жеке адамның дарындылығын 
таныту», – деп берілсе, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Білім ордаларын-
да білім мазмұнын жақсартудың алғышарттарының бірі – дарынды ба-
лаларды таба білу, тәрбиелеп жетілдіру, бойындағы ерекше қасиеттерін 
дамытуға мүмкіндік» деген болатын. Осы орайда М.Құсайынов атындағы 
Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернатында оқушыларға тыңғылықты білім беру, олардың 
бойындағы дарындылықтарын дамыту, шығармашылық қабілеттерін 
ұштау мақсатында жоспарлы жұмыстар жүргізілуде. Оқушылардың 
шығармашылық-зерттеушілік қызметін дамыту мақсатында «Логикалық 
есептер», «Сөз өнері»,  «Enjoy english», «Wonders of mature», «English 
grammar», «Стилистика», «Қылқалам шеберлері», т.б.  үйірмелер  мен  фа-
культатив  курстар жүргізілуде. ҚР Президентінің  «Қазақстанды әлеуметтік 
жаңғырту бағытындағы «Жалпыға ортақ Еңбек қоғамына қарай 20 қадам» 
бағдарламалық мақаласында берілген тапсырмаларды орындау мақсатында 
әзірленіп, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 
бұйрығымен бекітілген оқу бағдарламалары бойынша «Өлкетану», «Абайта-
ну» және «Әбіштану» таңдау курстарын оқыту енгізілді. 

Халқымыздың ардақты ұлдарының бірі Міржақып Дулатұлы “Жалғыз 
сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды 
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сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың 
арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу. Надан 
жұрттың күні – қараң, келешегі – тұман”, – деп сапалы білімді игерсең, 
алар асуың көп болатындығын айтқан екен.

Сапалы білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үрдісі, баланың  
бойындағы бар қабілетін кемеліне келтіріп жетілдіру болып табылады.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, кез келген мемлекеттің әлеуметтік- 
экономикалық дамуы сол елдің білім жүйесі мен азаматтарының білім 
дәрежесіне қатысты екені анық. Елімізді әлемде дамыған 30 елдің қатарына 
енгізудің ең басты жолдарының бірі – білім беру жүйесімен де тығыз байла-
нысты. Ол үшін отандық білім жүйесін халықаралық білім кеңістігінде және 
еңбек нарығы бәсекелестігін қамтамасыз ететін білім сапасының  дәрежесіне 
жеткізу шарт.

Үздіксіз еңбектердің, ұстаздардың тынымсыз ізденістері мен шәкірт-
теріміздің білімге деген ынталары мен құштарлықтарының арқасында 
жетістіктеріміз бен алған асуларымыз да аз емес. 

Көп жылғы тәжірибе ұлттық бірыңғай тестілеудің еліміздегі 
білім сапасының деңгейін анықтайтынын көрсетіп отыр. Бұл рет-
те оқушылар білім сынында үнемі оза шауып жүр, мектебіміз ҰБТ-
дағы білім көрсеткішіне сәйкес республикамыздағы үш үздік мектептің 
бірі болды. Соңғы үш жылда 136 шәкірт мектеп бітірсе, оның 20-сы                                                                                                                                            
«Алтын белгі» иегерлері, 16-сы «Үздік аттестат» иегерлері, Соңғы оқу 
жылдарында  орташа балл 112,4-ті құрады. Білім сапасын сырттай бағалау– 
Ұлттық бірыңғай  тестілеуде облыс бойынша ең жоғары ұпай жинаған  
оқушыларымыз – Жанар Болатова (2014 ж.) мен Арман Құсайынов (2009 ж.). 

Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың 
облыстық кезеңінде жоғары белсенділік танытып, жетістіктерге жеткеніміз 
үшін «Облыстың үздік олимпиадалық командасы» номинациясымен, мек-
теп-интернат директоры Гүлнара Төлепбергенқызы ҚР Білім және ғылым 
министрінің «Білім беру жүйесіндегі Ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру 
мен өткізудегі елеулі еңбегі мен мектептің жоғары көрсеткіштері үшін» Алғыс 
хатымен марапатталды. Бұл – серпінді даму ортасында бәсекеге қабілетті жеке 
тұлғаны қалыптастыруда  оқу мен оқытудағы түрлі инновациялық тәсілдерді 
меңгерген, кәсіби құзыреттілігі жоғары мектеп ұжымының ерен еңбегі. 

үгінгі таңда Қазақстан Республикасының білім беру саласы өркениетті 
әлемнен лайық орын алу үшін адамзат тәжірибесіндегі озық үлгі, 

ДАРЫНДЫ  БАЛА – ӨРКЕНИЕТТІҢ 
БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҒЫ 

Мейрамгүл  НҰРБАЕВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаты директорының бейіндік пәндер 
жөніндегі орынбасары

«Бізге ұлы держава болу үшін күш-қуаты, 
қажыр-қайраты мол,  ақылды да ойлы, дарынды 
жастар керек».

Н.Ә. Назарбаев

Б
тиімді үдерістерді өз білім беру жүйесіне енгізе отырып, дамудың жаңа са-
тыларына көтеріліп келеді. Жас мемлекетіміздің  болашағы  бүгінгі  жас-
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тарда.  Олардың табиғи қабілеттерін, нақты мүмкіндіктерін анықтап, соған 
негіздеп оқыту – бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Сондықтан да оқушылардың 
ой-өрісін, ұлттық мәдениетін, ұлттық рух пен сана-сезімін дамытып, 
әрбір тұлғаны қалыптастыруда оқу-тәрбие жүйесіндегі инновациялық іс-
әрекеттердің ендірілуі үлкен жетістіктерге жетелейді. Қазақстанды әлемге 
таныту үшін білім жүйесі бәсекеге қабілетті жоғары деңгейде болуы керек. 
Оқу үрдісі уақыт талабымен қаншама өзгеріске ұшыраса да, мұғалім ғана 
оның  мазмұнын  оқушы санасына жеткізе алады. Олай болса, бүгінгі мек-
теп – терең білім мен ғылымға жол салатын, ізгілік пен адамдыққа тәрбиелей 
отырып өзін-өзі дамытып, қабілетін жетілдіре біліп, қоғамға белсене арала-
сатын, елінің болашағына өз үлесін қосатын жеке тұлға тәрбиелейтін орта. 
Білім ошақтарында білім мазмұнын жақсартудың алғышарттарының бірі – 
дарынды  балаларды  таба білу, тәрбиелеп жетілдіру,  бойындағы  ерекше 
қасиеттерін дамытуға мүмкіндік туғызу. 

М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған мектеп-интернаты – алпыс жылдан астам тарихы бар, 
бүгінгі биігіне жеткенше талай баспалдақтан өткен, ХХІ ғасыр талабына 
сай ұлттық үрдісте даму үлгісін таңдап, бағыт-бағдары айқындалған, білім 
мазмұны заманауи сипат алған білім ордасы. Мектеп-интернаттың  өзекті 
мәселесі:  «Серпінді  даму ортасында өзін-өзі белсендіруге дайын бәсекеге 
қабілетті адамды және дарынды балалардың функционалдық сауаттылығын 
дамыту үшін жағдайларды қамтамасыз ету». Сондықтан да дарынды бала-
ларды анықтау, қолдау, таланты мен қабілетін ашу, олардың  потенциалдық 
әлеуетін дамытуға және іске асыруға жағдай жасау – мектеп-интернаттың 
миссиясы болып табылады. Мектеп-интернатта қазіргі таңда 468 оқушы 
білім алуда, оның 265-і облыс аудандарынан келген тәрбиеленушілер. 
Мектептің нәтижелілігі мұғалімдердің оқушыларға беретін білімінің са-
пасымен, олардың бойындағы ерекше қабілеттерді, дағдыларды анықтай 
алу қасиетімен өлшенеді. Жас зерттеушілерді қолдау, олардың ғылыммен 
айналысуға ынта-ықыласын арттыру мақсатында «Талап» оқушылардың 
ғылыми қоғамы құрылды. Бұл қоғамның жүйелі жұмысының нәтижесі – 
жас дарындарымыздың облыстық, республикалық, халықаралық  деңгейдегі 
олимпиадалар мен ғылыми жобалар қорғау жарыстарында, шығармашылық  
байқаулардағы жеткен жетістіктері соның айғағы. Атап айтар болсақ, 
cоңғы үш жылда  мектебіміздің 18 оқушысы халықаралық ғылыми жоба-
лар қорғау сайысына қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Тбилиси (Гру-
зия) қаласында өткен   физика, математика, информатика, химия, биология 
пәндері бойынша «IYIPO – 2016» халықаралық ғылыми олимпиадада Сұлтан 
Әлімов І орын, Өскемен қаласында өткен Қ.Бітібаева атындағы қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінен республикалық олимпиадада Гүлжанар Меңдібаева жүлделі 
І орын алды. «Қазақстан – 2030» стратегиясын іске асыруда республикалық 
экономикалық және әлеуметтік-мәдени дамуының модельдері» атты 
республикалық  ғылыми жобалар қорғау жарысында Ұлболсын Асқарова өз 
жобасын ұсынып, жоғары жетістіктерге жетті.         

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясын жүзеге асыру жағдайында оқушыларға 
патриоттық тәрбие беру, дарынды және қабілетті балалардың сабақтан тыс 
оқыту нәтижелерін салыстыру және білім сайыстарына  қатысу деңгейін 
арттыруға  ықпал ету, дарынды балалармен  жұмыс істейтін педагог 
қызметкерлерге  ғылыми-әдістемелік қолдау көрсету, бәсекеге қабілетті 
тұлғаны қалыптастырудағы отбасы мен мектеп арасындағы ынтымақтастықты 
орнату міндеттері  қойылып отыр. Осы міндеттерді орындау мақсатында 
мектептің жылжымалы бөлігінен қосымша сағаттар бөлінген. Биылғы оқу 
жылында «Әбіштану»  курсының енгізілуі де   шәкірттерді адамзаттық руха-
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ни құндылықтарға жауап беретін көркем туындылар арқылы ұлттық үрдісте 
ұйымдастырудың бір жолы болып табылады.                   

Республикалық «Ақберен» байқауында «Шашасына шаң жұқпас» номи-
нациясын, «Жыр алыбы –Жамбыл», «Ел бірлігін сақтаған татулықты айт», 
«Ұлы дала жастары  – Тәуелсіздікті жырлайды» тақырыптарындағы айтыстар-
да жүлделі орындарды иеленіп жүрген жас ақындарымыз Жақсылық Әлихан 
мен Нұрбол Жауынбаевтың жетістіктері «Сөз өнері», «Сөйлеу мәдениеті» 
тақырыбындағы дамытушылық сипаттағы жүргізілген сабақтардың нәти-
жесі деуге болады. Қазақстандық режиссёр Эмир Байғазинның 66-шы  
халықаралық Берлин кинофестивалінде  көрсетілген жасөспірімдер туралы 
“Жаралы періште” фильмінде басты рөлдердің бірін сомдаған мектебіміздің 
оқушысы  Нұрлыбек Сақтағанов екенін де мақтанышпен айтуға болады. 
Сонымен қатар мектеп оқушыларының спорт саласындағы жетістіктері 
де аз емес. Қазіргі таңда Қазақстанның ұлттық олимпиада құрамасының 
мүшесі Болатбек Мыңбаев Бразилияның Жуис-ди-Фора қаласында өткен 
шахматтан әлем чемпионатынан  жүлдемен  оралып, ел намысын қорғады. 
Олай болса, ұжымдағы  заманауи  әдістермен қаруланған педагог санының 
өсуін қамтамасыз ету – дарынды балалармен  жұмысты ұйымдастыру 
арқылы жеке тұлғаға бағытталған білім беру траекториясын үлгілеудің 
педагогикалық  жолдарын дамытуға, оқушылардың зерттеушілік қабілетін 
ашуға, интеллектуалдық өсуі мен танымын кеңейтуге бағытталған шаралар 
желісін түрлі бағытта ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Болашақтағы егеменді еліміздің экономикалық және әлеуметтік дамуы-
ның жетекшісі, интеллектуалды күш-қуаты стратегиясының қоры болатын  да-
рынды жастарымыздың бағындырар белестері көп болары анық. Сондықтан 
да мектеп-интернат ұжымының дарынды жастарымызға білім мен тәрбие бе-
руде биік шыңдардан көрініп, жетістіктерін еселей береріне сенім зор.

орта білім беру жүйесі дамуының мемлекеттік тұжырымдамасында 
«Кез келген білім бағдарламасының табысты орындалуы мұғалімге 

МҰҒАЛІМНІҢ  КӘСІБИ  ШЕБЕРЛІГІ –
БІЛІМ САПАСЫНЫҢ  КЕПІЛІ

Ләззат  ПАНГЕРЕЕВА, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаты директорының 
оқу ісі жөніндегі орынбасары

ҚР
байланысты. Оның кәсіби шеберлігі нысаналы бағдарламаны да, оқу 
жос парын да биік деңгейде жүзеге асыруға ықпал ете алады, ал кәсіби 
дәрменсіздігі істі құлдыратады...» делінген. Еліміздің болашағы – ұрпақ 
тәрбиесінде.  Сол ұрпақты тәрбиелейтін өмірдегі көп мамандықтың ішінде 
жан-жақты білімділікті, икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, 
мейірімділікті қажет ететін мамандық –  ұстаздық.  Ұстаздың  қадір-
қасиет, құрметке бөленуі өзін қоршаған орта мен әрбір шәкіртіне асқан 
сезімталдықпен, жауапкершілікпен қарым-қатынас жасауында. Солай ғана ол 
бір емес, бірнеше жас жүрекке мәңгі ұстаз болып қалады. Елбасы Н.Назарбаев 
«Ғасырлар мақсаты – саяси-экономикалық және рухани дағдарысты жеңіп 
шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, 
жан-жақты  жеке  тұлғаны  тәрбиелеп  қалыптастыру» деген тұжырым  
жасаған. Ол  үшін  бүгінгі  оқу  үрдісіне  сай педагогикалық  шеберлік қажет. 
Осы  орайда  педагогикалық  ұжымға  білім  бағдарламасының  табысты 
орындалуына,  оқу  жоспарын  биік  деңгейде  жүзеге  асыруға,  нәтижеге  
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бағытталған  білім беруге – тек кәсіби шеберлік пен шығармашылық ізденіс 
қажет.   

«М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық мамандандырылған да-
рынды балаларға  арналған  қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Қазақстан халқына Жолдауының мақсаттарына сай, Қазақстандағы 
білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының білім саласына қатысты басты басымдықтары негізінде 
жұмыс жасайды.  

Бүгінгі басты бағыт – орта білім беруді жүйелі жаңғырту жағдайында 
жұмыс істеуге дайындау арқылы мұғалімдерге жан-жақты қолдау көрсету 
болып табылады. Мамандарды ғылыми-әдіснамалық және оқу-әдістемелік 
жағынан толыққанды қамтамасыз ету бағытында мектеп басшысы 
Г.Тәжіғалиеваның бастамасымен Педагогикалық шеберлік орталығы  және 
«Өрлеу» біліктілікті арттырудың ұлттық орталығының филиалы Ақтөбе  об-
лысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру инсти-
туты жанынан  63 % педагог кадрлар курстан өтті. 

Жаһандану дәуірі – әлемдегі елдердің бәсекелестік жағдайында 
халықаралық деңгейде өзара кірігу үрдістерінің жандану да дәуірі 
болғандықтан, білім – пайдалы инвестиция саласы ретінде еліміздің эконо-
микалық және саяси тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Сондықтан қазіргі 
мектепке шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық 
технологияларды жете меңгерген мамандық шеберлігі қалыптасқан мұғалім 
қажет. Мұғалімнің кәсіптік мәдениетін көтеру мектептің әдістемелік 
жұмысының жетекші саласын құрайды. Ал әдістемелік жұмыс дегені-
міз – ол педагогикалық кадрлардың ғылыми-теориялық, жалпы мәдени, 
психологиялық-педагогикалық дайындығын көтеруге бағытталған жүйелі 
және ұжымдық жұмыс. Біздің мектептегі әдістемелік жұмыс – мектептегі оқу-
тәрбие жұмысын басқарудың негізгі саласы ретінде  «Педагог мамандардың  
кәсіби құзыреттіліктерін арттыру» мақсаты негізінде  "Диалогтік оқыту 
тәсілін тиімді пайдалану арқылы сөйлеу мәдениетін жетілдіру және басқару 
жүйесін оңтайландыру" миссиясы   бойынша жұмыс жасайды. Әдістемелік 
бірлестік өз қызметін мұғалімдерге әдістемелік  көмек көрсетуге, олардың 
өз тақырыптары бойынша теориялық және практикалық ақпараттарын 
талқылауға, жоба бойынша жұмыс қызметін, оқу үдерісін ұйымдастыруға 
бағыттайды. Бұл жұмыстар мұғалімдер мен оқушылардың белсенділігін, 
шығармашылығын көрсетуге, өздерінің танымдық үдерістерін жүзеге 
асыруға және ақпараттық және басқа да шараларды ұйымдастырып өткізуге 
мүмкіндік берді.  Сонымен қатар әдістемелік жұмыс аясында мұғалімдердің 
шығармашылық шеберлік қоғамдастығы «Мектеп оқушыларының  жоғары 
жетістіктерге қол жеткізуі үшін сыныптар  арасында оқыту мен оқу үдерістерін 
жетілдіруге бағытталған  іс-әрекеттерді жоспарлау, іске асыру және оның 
мониторингін жүргізу» мақсатымен құрылған. Осы бағытта  мектепішілік 
желілік  кәсіби қоғамдастық құрылып,  пән мұғалімдері, тәрбиешілері, ата-
ана мен жас мамандар арасында педагогикалық ынтымақтастық орнаған. 

Мектептің  нәтижелілігі  мұғалімдердің  оқушыларға  беретін білімінің 
сапасымен, олардың  оқушыларға қолдау көрсету және ынталандыру, соны-
мен   қатар  оқушы  бойындағы ерекше қабілеттерді,  дағдыларды  анықтай  
алу қасиетімен  өлшенеді.  Оқушы  бойындағы  ерекше  қабілеттерді анық- 
тау – табысты әрі талантты мұғалімдердің еңбегі. Білім көкжиегінің кеңістігін 
меңгеруге қабілетті, білікті ұстаздар қауымын үнемі оқытып, сапалы маман 
даярлау – мектептегі ең басты мәселе. Сондықтан мектеп мұғалімдерінің білім 
деңгейін үнемі жаңартып, толықтырып отыру – мектептегі кезек күттірмейтін 
мәселе. Бірнеше жылдар бойы эксперименталдық алаңдар режимінде мектеп  
педагогтері білімдік технологияларды енгізу бойынша жұмыс атқарады. 

Жас мамандарға әдістемелік көмек көрсету тәлімгерлер мен жас 
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мұғалімдер арасындағы байланыс арқылы жүзеге асырылды. Мектепте 
құрылған қоғамдастықтар және бірлестік жоспарының шеңберінде «Жас 
мұғалімдер» мектебі үшін арнайы әдістемелік семинарлар, коучинг-сес-
сиялар өткізіледі. Жас мамандардың кәсіби өсуіне ықпал ету мақсатында 
тәжірибелі ұстаз, Ы.Алтынсарин белгіcі иесі, ҚР білім беру ісінің үздігі 
К.Қоразова жетекшілік етеді. Аймақтық,  республикалық деңгейдегі жарыс-
тарда жас мамандар Н.Абдуллин – ҚР Президентінің Алғыс хаты, облыс 
әкімі орынбасарының Алғыс хаты, «Математикалық олимпиада» облыстық 
турнирде ІІ дәрежелі диплом, Атырау қаласында өткен «Математикалық ре-
гатада»  І орын, Б.Жылгелдин – математик мұғалімдерінің шығармашылық 
слетінде, олимпидаларда жүлделі орындар иеленді.

Мектеп-интернат ЖОО тығыз байланыста жұмыс жасады. Атап айтсақ, 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік институты: оқушыларды ғылыми 
жарыстар мен олимпиадаларға дайындауда теориялық және тәжірибелік- 
әдістемелік көмек; KBTU business School өкілдерінің  қатысуымен кәсіби 
бағдар беру мақсатындағы кездесулер, сонымен қатар Башкирия аграрлық 
институтымен тығыз байланыс орнатылған. Нәтижесінде мектеп түлектері 
тек өз еліміздің ғана емес,  алыс және жақын шетелдер жоғары оқу орында-
рында  білім алуда.

Мектеп басшылығы бастауыш кәсіподақ комитетінің төрағасы 
Ы.Алтынсарин белгісінің иегері, ҚР білім беру ісінің үздігі, ҚР білім 
және ғылым қызметкерлері кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін белгісінің  
иегері А.Жаналинамен бірлесе жұмыстанып, мұғалімдердің әдістемелік 
шыңдалуына ғана емес, материалдық жағдайына да көңіл бөліп отырады.  

Көптілділік  – бұл уақыт талабы, ол адамдар арасындағы келісім мен 
өзара түсіністік мәселесін шешуге көмектеседі, ал тілдерді меңгеру дәре-
жесі  – оның негізгі өлшемдерінің бірі. Қазіргі заманауи кезеңде білім берудің 
мақсаты тек қана білім ғана емес, сондай-ақ  қоғамда өмір сүру үшін жас-
тарды қаруландыруға қажетті көптілділік, еуразиялық көпмәдениеттілік,  
коммуникативтілік және технократиялық сияқты басты құзыреттерді 
қалыптастыру болып табылады. Осы мақсатта ҚР Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай Ақтөбе облыстық білім басқармасының облыс мектептері 
мен облыстық әдістемелік-тәжірибелік орталығымен педагогикалық ынты-
мақтастық жұмысының нәтижесі ретінде мектеп-интернат базасында «Білім 
беру мазмұнын жаңарту жағдайында пән мұғалімдерінің педагогикалық 
шеберлігін жетілдіру» тақырыбында аймақтық әдістемелік семинар өткізуі 
болды. Көршілес Қызылорда облысының, Хромтау, Мәртөк аудандарынан 
тәжірибелі ұстаздары білім беру үдерісіндегі болып жатқан түрлі өзгерістер 
мен жаңашылдықтар турасында бас қосып, пікір алмасты. «Бағалау 
мәдениетін қалыптастыру – педагог кадрларды дайындаудың бағыты» 
бойынша «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Ақтөбе  облысы бойынша ПҚБАИ 
ДБО тренері Б. Асанбай мен пән мұғалімі Г.Байрахметова өткізген бри-
финг,  мектеп ұстаздарының жаратылыстану ғылыми сауаттылығын  және 
оқу сауаттылығын бағалау бойынша  тест тапсырмалар әзірлеуден шеберлік 
сағаттары үлкен қызығушылық туғызды. Жан-жақты  теориялық білімдері мен 
сөйлеу мәдениетін қалыптастыру және шығармашылық ізденісін дамытуға 
қол жеткізу мақсатындағы  жазылған «Аңыздар – халық мұрасы» және «Ру-
ханият» кіріктірілген авторлық бағдарламаларының таныстырылымдары,  
«Критериалды бағалау – нақты бағалау алгоритмінің негізі» коучингінде 
ұстаздар арасында жылы әңгіме өрбіді, өз ойларын ортаға салып, критериал-
ды бағалау жөніндегі пікірлерін бір арнаға тоғыстырды. Оқушыға  өз бетімен 
жұмыс істеуге шығармашылық бағдар беру мен алынған білімді керегіне жа-
ратып, пайдаланудың жолдарын үйрету, сөз өнеріне қызығушылығын ояту 
арқылы пәндік олимпиадаға, мамандық таңдауға дайындау, «Мәңгілік Елдің» 
мұратын жүзеге асыратын тұлға тәрбиелеу мақсатында құрастырылған 
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«Әбіштану» арнаулы курсының бағдарламасы – жаңашыл мұғалімдерге 
арналған  жаңа технологиялық білім жобасы негізінде  қазақ әдебиеті мұғалімі 
К.Шүгірова жүргізеді.

Облыстық  білім басқармасының Ақтөбе және Қызылорда облыстары 
арасындағы аймақаралық байланысты кеңейту және өзара ынтымақтастық 
меморандумын жүзеге асыру мақсатында Ақтөбе облыстық ғылыми-
тәжірибелік орталығымен бірлесе жүргізген семинар жаңартылған білім 
мазмұнын оқу үдерісіне енгізу бойынша жүргізілген жұмыстары көршілес 
облыс педагогтері тарапынан жоғары бағаланды. Тынымсыз еңбектің 
нәтижесінде Ы.Алтынсарин белгісі иегері – 4, ҚР білім беру ісінің үздігі – 5,  
ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері – 7 мұғалім марапатына ие болды.   

Мектеп  мұғалімдері – эксперименттік, зерттеу, қолданбалы жұмыстарға, 
ғылыми жобаларға, бағдарламаларға, оқу және әдістемелік басылымдарға 
сараптама жасауға қазылар алқасы мүшелері.  Сонымен қатар   10 мұғалім  
республикалық  ұлттық тестілеу орталығының әзірлемешілері және сарап-
шылары ретінде жұмыстануда.  Оқушылардың білім сапасы – білім беру 
қызметін көрсететін ұйымдардың, педагогикалық қоғамдастықтың білімдік 
үрдісінің нәтижелері болып табылады. ҰБТ-ға дайындық жүйесін құру бо-
йынша әдістемелік көмек көрсету мақсатында М.Нұрбаева, Г.Мыңжасарова, 
Р.Алматова облыс мектептеріне тиімді үлгі құру жолдарын ұсынып отырады.

  Қоғамдық-гуманитарлық бағыты бойынша оқушылардың рухани-ада-
ми көзқарастарының қалыптасуына, оқушыларды патриотизмге, мәдени, 
әдеби құндылықтарды, ұлттық құндылықтарды бағалай білуге тәрбиелеу 
мақсатымен  бірлескен топтық жұмыстар арқылы таным қабілетінің дамуына 
бағытталған жұмыстар жүргізіледі. 

Жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша оқушылардың 
функционалдық сауаттылығына мән беріледі. Білім – барлық уақытта жоғары 
құндылықтардың бірі болған. Тек білімді, сауатты адам ғана келешек тізгінін 
қолына ала алады. Бүгінгі ұрпақ білімді болса, ел ертеңі жарқын болмақ.  
Ел ертеңінің жарқын да нұрлы болуы мақсатында біздің мектеп-интернат 
мұғалімдері де аянбай еңбек етуде. Мысалы,  тарих пәні мұғалімі Күнімайгүл 
Смадияр – АҒТО  ұйымдастырған  «Ә.Бөкейханов – қазақ  халқының көрнекті 
қайраткері»  тақырыбында өткізілген шарада Алғыс хат, «Үй тапсырмасын 
орындауды ұйымдастыру» сайысында І орын,  «Жемқорлықсыз жол – сенімді 
жол»  ІІІ орын,  республикалық  «Қазақстан  ұстаздары»  олимпиадасында  та-
рих пәнінен – І орын, Роза Алматова  «Жанымның сыры, өнерім саған аманат» 
республикалық өнер байқауы – Алғыс хат, «Ә.Бөкейханов – қазақ халқының 
көрнекті қайраткері»  тақырыбында өткізілген шарада Алғыс хат, география 
пәні мұғалімі Мейрамгүл Нұрбаева  – ұлттық тест орталығынан    Алғыс хат, об-
лыс әкімінің Алғыс хаты,  орыс тілі пәні мұғалімі Ләззат Пангереева облыстық 
тамыз  мәслихаты  аясында ПШО ұйымдастырған Алғыс хатқа ие болды. «Тұма 
жырдың тұнығы...» атты Фариза Оңғарсынова шығармашылығына арналған 
облыстық эссе конкурсында қазақ тілі пәні  мұғалімі  С.Қоңқай бас жүлдеге 
ие болды.  «Президент және перзент» республикалық оқушылар шығарма 
жинағында  «Ел және Елбасы» оқушысы С.Абнасырова Министрдің дипло-
мын алса, мұғалімі С.Қоңқай министрдің Алғысына ие болды. Орыс және 
шет тілі мұғалімдері Г.Бектенғалиева, А.Қожақметова “VІІІ республикалық 
инновациялық-педагогикалық идеялар фестивалінің” жүлдегерлері болса, 
тарих пәні мұғалімі А.Қабыланов – республикалық тамыз мәслихатында 
«Мәңгілік ел идеясы – тәрбие үрдісінде» тақырыбына баяндама жасап Алғыс 
хатқа ие болды. Директор орынбасары А.Есбосынова мамандандырылған 
мектептердің оқу жоспарын шебер ұйымдастырғаны үшін Білім және ғылым 
министрлігінің Алғыс хатымен марапатталса, С.Нұралина ҚР білім беру 
ісінің құрметті қызметкері төсбелгісіне ие болды. 

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясын өмірде іске асырудың іргетасы 
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мектепте қаланады. Білім беру ұйымдарында тәрбие жұмысы мақсатты 
түрде жүргізіліп, оқытудың тәрбиелік құрамдасын күшейтуге ықпал етеді. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Елдің ұлы 
болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың ұлттық 
жалғыз мемлекетінің нығайып көркеюі жолында жан теріңді сығып жүріп 
еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!»  деген жас ұрпаққа 
арналған сөздерін басшылыққа ала отырып, еліміздің азаматы әлемнің кез 
келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге көтерілуіне 
еңбектену қажет. Мұғалімнің кәсіби білік дағдылары оның жеке кәсіби 
педагогикалық мәдениетін көрсететін өлшем. Олай болса, жаңаша өмірге бет 
бұрып, жаңаша ой түзеген егемен еліміздің ұрпағын білім нәрімен сусында-
татын саналы тәрбие, сапалы білім беретін мәдениеті мен кәсіби шеберлігі 
шыңдалған біздің мектеп мұғалімдері – ғасыр көшін бастаушы болып  жұмыс 
жасауда деп сеніммен айта аламыз.

үгінгі таңда еліміздің білім жүйесінде оқыту 
үдерісін тың идеяларға негізделген жаңа мазмұнмен 

ЕҢБЕК  НӘТИЖЕСІ  БІРЛІКТЕ 

Ақжеңіс  ЖАНАЛИНА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған мектеп-интенаттың 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Б

барлық қажыр-қайратын аямай жұмсап жүрген ұстаздар еңбегі ұшан-теңіз. 
Адам тәрбиелеу – ең қиын да жауапты жұмыс. Сол қиындықты терең сезінетін, 
үлкен жүректі, ізгі ниетті адам ғана ұстаз бола алады. Ол үшін әрбір ұстаздың 
бойында терең білім, өз ісіне деген төзімділік,  мейірімділік, адамгершілік 
қасиеттер болу керек. 

«Ел болам десең, бесігіңді түзе» дейді халық даналығы, сондықтан 
өркениетті мемлекеттер қатарына қосылу бізден, ең әуелі, жалпы орта білім 
беретін мектептерімізді түзеп, білімді ұрпақ тәрбиелеуімізді талап етеді. 
Шын мәнінде, әрбір адамзат баласының өмір бойғы жиған ілім-білімі мектеп 
қабырғасынан бастау алатыны анық. Сондықтан бірінші кезекте жалпы білім 
беретін мектептерімізге, ондағы білім сапасына, мұғалімдердің біліктілігіне 
айрықша көңіл бөлінгені абзал. 

Әрбір ұжымда қалыптасқан кәсіподақ ұйымының алға қойған басты 
міндеті – өз мүшелерінің кәсіби, еңбек, әлеуметтік-экономикалық құқықтары 
мен мүдделерін қорғау болып табылады.

Ақтөбе қаласындағы М.Құсайынов атындағы облыстық дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаты тәуелсіз еліміздің 
ертеңгі тұлғасы – өскелең ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие жолында 
оқу-тәрбие үрдісінің тың әрі жаңа әдіс-тәсілдерін оқып-үйреніп, осы бағытта 
аталған ұжымның ұстаздар қауымы инновациялық өзгерістерге ден қойып 
отыр. 

«Мұғалім – мәңгі нұрдың қызметшісі», – деп Ян Коменский айтқандай, 
шәкірттің білімді де тәрбиелі болуы ұстаздың білігі мен біліміне байланысты.   

Ұстаздық – ұлы мамандық. Бойындағы бар білімі мен өнегесін ел 
келешегі – жас ұрпақ тәрбиесіне арнаған, осы жолда қандай қиындықтар кез-
дессе де мойымай жеңе білген адам ғана шәкірттерінің ыстық ықыласына 
бөленеді. Қарқынды дамып, өзгеріп жатқан өмірде ұстаздардың өмір көшінен 

қамтамасыз ету міндеті тұр. Білгенін оқушыларға үйретіп, 

2. “Қазақстан мектебі” №1, 2017.
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қалыспай, заманымен қатар адымдауы үшін Қазақстан Республикасы педагог 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының деңгейлік бағдарламасы 
іске қосылды. Бағдарлама – мұғалімдер үшін жасалып отырған зор мүмкіндік. 
Көз ілеспес жылдамдықпен өзгеріп жатқан заманда оқушыны қалай оқыту 
керектігіне бағыт-бағдар беретін бірден-бір бағдарлама екендігіне көз жетіп 
отыр. 

Осы мақсатта өткен 2012–2016 оқу жылдары ішінде 39 мұғалім Кем-
бридж университетінің білім беру тәсілімен дәріс өткізу бойынша біліктілікті 
арттыру курстарынан өтті.

Халқымыздың аса көрнекті қайраткері А.Байтұрсыновтың «Ұстаз 
үздіксіз ізденгенде ғана шәкірт жанына нұр құя алады» деп айтқанындай, 
математика пәні мұғалімдері К.Қоразова, Д.Боқаева, Б.Әлиұлы, І.Ернияшев, 
С.Құлмағамбетова, Н.Абдуллин, тарих пәні мұғалімдері Р.Алматова, 
К.Смадияр, А.Қабыланов, Р.Жұмабай, қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімдері С.Нұралина, С.Қоңқай, Б.Жолаева, К.Шүгірова, А.Әділова, 
Г.Жолаева, А.Нұрғали, А.Абдулдаева,  К.Жаңабаева, орыс  тілі  мен 
әдебиеті пәні мұғалімдері Г.Сәрсенова, А.Есбосынова, Г.Ізтілеуова, 
Л.Пангереева, Г.Бектенғалиева, Г.Жұрымбаева, Л.Дәрменова, ағылшын 
тілі пәні мұғалімдері Н.Қазкенова, А.Қожақметова, Ж.Баешева, геогра-
фия пәні мұғалімі, республикалық «Үздік педагог – 2013» байқауының 
жеңімпазы М.Нұрбаева, физика пәні мұғалімі Н.Бегежанова, биология пәні 
мұғалімдері Г.Мыңжасарова, Г.Оспанова, информатика пәні мұғалімдері 
Г.Байрахметова, А.Мусина, С.Ерболатова, дене тәрбиесі пәні мұғалімдері 
М.Жанпейісов, Д.Ахметов, А.Шудабаев, Б.Қалитов, бейнелеу өнері пәні 
мұғалімдері А.Қоянбаев, Н.Жетімекова, көркемдік жетекші Қ.Мағзымбетов, 
психолог А.Елубаева, әлеуметтік педагог А.Музеева, тәрбие жетекшілері 
Б.Жолдасбаева, Н.Сариман, Г.Қойлыбаева, Ж.Демеубаева, Ж.Ізғалиев, 
М.Тұрлыбаевтың  тынымсыз еңбектері өзгелерге үлгі боларлықтай. 

2011 жылы ҚР еңбекшілер форумына ағылшын тілі пәні мұғалімі 
Н.Қазкенова, 2014 жылы Астана қаласында өткен ҚР Кәсіподақтар 
федерациясының XXIV съезіне қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, баста-
уыш кәсіподақ комитетінің төрайымы А.Жаналина қатысып қайтты. 

2012 жылдың қаңтар айында ҚР Кәсіподақтар Федерациясы төрағасының 
орынбасары Қ.Амандықов, облыстық Кәсіподақтар кеңесінің төрағасы 
Т.Айжарықов, облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы 
комитетінің төрайымы Р.Серікова бастауыш ұйымның жұмысымен танысып, 
сәттілік тілеген болатын.                                                                    

Бүгінгі жас ұрпақ ғылым мен мәдениеттің жаңа жетістіктерін білетін, 
ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды бойына сіңірген, ақпараттық 
технологиялармен қаруланған, өз ұлтының азаматы әрі патриоты болып өсіп-
жетілуі тиіс. 

Ұлы ғұлама Әбу Насыр Әл-Фарабидің: «Ұстаз...жаратылысынан 
өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған 
мәселелердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, бұлардың ешқайсысын 
ұмытпайтын, алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі, мейлінше шешен, өнер-білімге 
аса 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» деген нақыл сөзі Гүлнара Төлепбергенқызына айтылғандай.

Мектеп-интернат ұжымының бірлігі нәтижесінде 2013 жылдың «Үздік 
бастауыш ұйым» облыстық сайысында жүлделі орынды иеленіп, облыстық 
кәсіподақтар кеңесінің Құрмет кітабына еңгізілді.

Мектеп-интернатта өтетін түрлі мерекелік шараларға кәсіподақ мүшелері 
белсене қатысады. Мерейтойлар, Ардагерлер күні, Мұғалімдер күні мен Жаңа 
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жыл, Наурыз мерекесі қарсаңында қызметкерлерге сыйлықтар, материалдық 
көмектер жасалып, табиғат аясына саяхатқа шығу дәстүрге айналды. Ұжым 
мүшелері еңбек демалысы кезінде «Меркі», «Бурабай», «Сосновый бор», 
«Шипагер», «Жаңақорған», «Біркөлік», «Арман»  шипажайларында демалып 
жүр. Жыл ішінде мерейлі 50, 55, 60 жасқа толған кәсіподақ мүшелеріне сый-
құрмет көрсетіліп, марапатталады. Сонымен бірге зейнеткерлікке шығатын 
кәсіподақ мүшелерін сый-сияпатпен шығарып салу біздің дәстүрімізде 
қалыптасқан жағдай.

2015 жылдың 22 сәуірінде Ақтөбе қаласында «Өскелең ұрпақ бойын-
да азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастырудағы ата-ана 
рөлінің өзектілігі» тақырыбындағы республикалық съезд аясында пленарлық 
және секциялық мәжіліске қатысушылар мектеп-интернатта жүргізіліп 
жатқан мазмұнды іс-шаралардың куәгері болып, ризашылықтарын білдірді. 

2016 жылдың қазан айында 5 мұғалім республикалық «Үздік авторлық 
бағдарлама» жарысына қатысып, арнайы дипломдарды иеленді.

«Туған жерге тағзым» акциясы бойынша мектеп түлектерінің қолдауымен 
Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген білім беру қызметкері, мектеп-интернатта 1979–
1996 жылдар арасында абыройлы еңбек еткен ардагер ұстаз М.Құсайыновтың 
кабинеті жабдықталып, мұражайы толықтырылды, ұстаз бюсті орнатылды. 

Жаңа оқу жылында Қазақстанның Еңбек Ері, Қазақстанның халық жа-
зушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, отандық әдебиет классигі, 
мемлекет және қоғам қайраткері Ә.Кекілбаевқа арналған оқу кабинетінің 
ашылуына қатысқан халық қалаулылары З.Алшынбаев, К.Сағадиев, 
Ә.Кекілбаевтың жары К.Жұмабайқызы, ақындар Х.Есенқараева, О.Тұржан 
және облыс әкімшілігі ұжымдағы жасалып жатқан игілікті істерге риза бо-
лып, сәттілік тіледі. 

Білім беру жүйесін түбегейлі жаңғыртуға үлес қосуға бағытталған жаңа 
жағдайдағы жұмыстардың бастамасы жалғасын табатынына, кәсіподақ 
мүшелерінің  жұмыла еңбек ете беретініне, шәкірттерге білім мен тәрбие бе-
руде   биік шыңдардан   көрініп,  жетістіктерін  еселей  түсетініне  сеніміміз 
айқын.

азіргі таңда егеменді Қазақстанның дүниежүзілік білім беру кеңістігіне 
ену үрдісінде оқу-тәрбие үдерісін ізгілендіру бағытына байланысты 

ТАБЫСТЫ МЕКТЕП –
ҚҰЗЫРЕТТІ МҰҒАЛІМ

Роза АЛМАТОВА, 
Күнімайгүл СМАДИЯР,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың мұғалімдері

Қ
мұғалімдердің кәсіби дайындығына деген талап арта түсуде. 

Қазақстандағы білім беруді дамытудың  2011 – 2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы жобасында «Қазақстанды сапалы біліммен 
қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы 
мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең ал-
дымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойы-
на мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз 
ету, сондай-ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыру-
ды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Дәстүрлі білім беру жүйесінде 
білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу орындарының басты 
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мақсаты – мамандықты игерту ғана болса, ал қазіргі мақсат – әлемдік білім 
кеңістігіне ене отырып, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның 
құзырлылық қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беруді 
ұсыну. Құзырлылықтың латын тілінен аудармасы «competens» белгілі сала 
бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай 
да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім шығара алады дегенді 
білдіреді», –  деп көрсетеді. Шығармашылық жұмыстар жүргізу арқылы оқу 
пәніне деген қызығушылығын дамыта отырып, оқушы әлемдегі өзгерістер 
мен жаңалықты қабылдай алатын, шығармашылық таныммен тікелей байла-
ныс жасай алатын, өзінің жеке ойлау мүмкіншілігі бар дара тұлғаға айналады. 

«Құзыреттілік» дегеніміздің өзін қазіргі заман талабына сай педагог 
қауымының өзін-өзі өзгерте алу қабілеттілігі, акме-педагог  деп түсінуге бола-
ды. Оқушылар ұстаздар қауымынан тек білімге ғана емес, өмірге де үйрететін 
қабілеттілікті қажет етіп отыр. Демек, болашақ педагогтеріміз осы ақпараттық 
қоғамнан қалыспай,  жедел ойлаушы, жедел шешім қабылдаушы, ерекше 
ұйымдастырушылық қабілетті, нақты бағыт-бағдар беруші болып шығуы – 
бұл қазіргі заманның талабы. Міне, құзыреттілік қалыптастыру дегеніміздің 
өзі болашақ мұғалім – қазіргі оқушылардың шығармашылық қабілеттерін да-
мыта отырып ойлаудың, интеллектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне 
шығу, жаңаны түсіне білуге, білімнің жетіспеушілігін сезуіне үйрету 
арқылы ізденуге бағыттауды қалыптастырудағы күтілетін нәтижелер болып 
табылмақ. Бұның өзі өз кезегінде қазіргі ұстаздардан шәкіртті оқытуда, білім 
беруде, тәрбиелеп өсіруде белгілі бір құзыреттіліктерді бойына сіңірген жеке 
тұлғаны қалыптастыруды талап етеді. 

«Білімді  болу  деген  сөздің  мағынасы – белгісіз  нәрсені   ашуға  қабі-
летті  болу  деген  ұғым», –  деп  ұлы  ғұлама  Әл-Фараби айтқандай, да-
рынды балалардың қабілеттерін шыңдауға мол мүмкіндіктер беріп отырған 
«Дарын» РҒПО-ның орны ерекше. «Дарын» орталығы бүгінде көптеген 
мемлекеттік маңызы зор істер атқарып, заман талабына сай дарынды бала-
ларды тәрбиелеуде өз жұмыстарын үздіксіз орындап келеді. Елбасымыздың 
бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену стратегиясының бір ұшы тікелей бізге 
бағытталатыны анық. «Дарынды балалар – ел болашағы!»  демекші, дарын-
ды балалардың сапалы білім алуына, шетелдерде болатын олимпиадаларға, 
интеллектуалдық сайыстар ғылыми жобаларға қатысуына жағдай жасап келе 
жатқан  орталық жұмысын зор мақтанышпен атап өтуге болады.

«Ақтөбе – Дарын» өңірлік ғылыми-тәжірибелік  орталықпен 2004-2005 
оқу жылынан бері тығыз байланыста жұмыстар жасап келе жатырмыз. 
Оқушыларымыз облыстық, республикалық «Дарын» ғылыми жұмыстарды 
қорғауда, пәндік олимпиадаларда үздік нәтижелерге қол жеткізуде.

Өзіміздің педагогикалық біліктілігімізді көтеру, тәжірибе алмасу 
мақсатында  облыстық, республикалық «Ең үздік авторлық бағдарлама», 
«Ұлағатты ұстаз –  дарынды шәкіртке», республикалық VI, VII инновациялық 
педагогикалық идеялар фестивальдеріне қатысып, жүлделі орындарға ие бо-
лып жүрміз. 2013 жылы Алматы қаласында Қазақстан Республикасы педа-
гог біліктілігін көтерудің деңгейлік курсының негізгі деңгейін аяқтадық. Әр 
кезеңде  мұғалімдердің облыстық шығармашылық топ мүшесі, тарих пәнінен 
облыстық «Атамұра» шығармашылық шеберханасының және аудандық, 
облыстық семинарларда шебер сыныптар ұйымдастырушысы, аудан 
оқушыларын ҰБТ-ға дайындау, республикалық ҰБО-ның  сарапшысы және 
ауыл балаларын облыстық олимпиадаға қатысуға мүмкіндік беру мақсатында 
тарих пәнінен сырттай оқу мектебінде жұмыстар жасап, өз іс-тәжірибемізбен 
бөлісіп келеміз. 

Жас  өркеннің  жақсы азамат, білікті тұлға ретінде қалыптасуы мұғалім-
дердің  білімі  мен кәсіби шеберлігіне, мемлекет пен халық алдындағы 
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азаматтық  парызына  деген  жауапкершілігіне тікелей  қатысты. Еліміздің 
мәртебесінің биік болуы әсіресе, жас ұрпақтың білімділігі  мен  белсенділігіне 
байланысты.  Қазіргі  заманғы білім беруге қойылатын басты талап 
сапалылық. Мұғалім заман талабына сай, білім беруде жаңалыққа жаны 
құмар, шығармашылықпен жұмыс істейтін оқытудың жаңа инновациялық 
әдістерін шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары 
жетекші тұлға саналады. 
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згермелі әлем жағдайында бүгінгі күннің талабына орай мақсат, 
міндеттерді шешу үшін оларды іске асыратын болашақ ұрпақ қоғам да-

БІЛІМ  САПАСЫН  КӨТЕРУДЕГІ
ӘЛЕУМЕТТІК  ТӘРБИЕНІҢ  РӨЛІ 

Бақытгүл  ЖОЛДАСБАЕВА, 
М. Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың тәрбиешісі

Ө
муына сәйкес болуы қажет. Қоғамдағы өзгерістердің бағыт-бағдары мен та-
лаптары сол қоғамда өмір сүріп отырған адамдарға да жаңа талап-тілектер 
мен құндылықтарды жүктеп отырары сөзсіз. Ал бүгінгі күннің қояр басты 
талабы – әрбір адамның өзі өмір сүріп отырған кезеңдегі өзгерістерді ой 
елегінен өткізіп, жаңа жағдайға, өмірге қарай бейімделуі, яғни, өздерін қайта 
құруы, бойларындағы құндылықтарды қайта бағалап, байыта отырып, өмір 
сүре алуы болып отыр. Бұл – қажеттілік, өйткені өмір талабы осыны қажет 
етеді.

Адам өмірге дайын мінез-құлық нормалар, рухани құндылықтар және 
қызығушылықтармен келмейді. Бұл қасиеттердің барлығы бірте-бірте әр 
түрлі әлеуметтік құрылымдар мен топтарда қалыптасып, дамып, қоғам 
дамуындағы өзгерістерге орай, қоғамдық қатынастар негізінде қалыптасқан 
топтар мен жеке адамдардың іс-әрекетін реттейтін талаптарға бағынады.

Ал әрбір адам қалыптасып, дамып тұлға, дербес адамға айналғанша өзі 
өмір сүріп отырған әлеуметтік жүйенің мәдени мұралары мен құндылықтарын 
игеруде өзіне тән жолдары мен сатылардан өтеді.

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыты –патриоттық 
сезімі бар және Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жаңғыртуын 
қамтамасыз етуде өз рөлін түсінетін әлеуметтік жауапты тұлға тәрбиелеу бо-
лып табылады. Әлеуметтік тәрбие қоғамдық көзқараста әлеуметтік, рухани 
және эмоциналды адамға қажетті құндылықтарды  адамдардың игеруі үшін 
мүмкіндік жасайды. Әлеуметтік адамға қажетті құндылықтар дегеніміз – 
білім, көз жеткізер сенім, ептілік, мөлшерлер, қарым-қатынас, мінез-құлық 
үлгілері, т.б. 

Аннотация. Бұл мақалада білім сапасын көтерудегі әлеуметтік тәрбиенің рөлі 
туралы айтылады.
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 Әлеуметтік тәрбиенің негізгі мақсаты – адамның жеке тұлға ретінде 
дамуына, оның қоғамдағы қабілеті мен мүмкіндігінің таралуына ықпал ету 
болып табылады. Жеке тұлғаның жан-жақты дамуындағы қоғамдық тәрбие 
мақсатын анықтайтын идеал, негізгі мақсат ретінде қарастырылады, оның 
қол жеткізер жетістігі қоғамдық тәрбие жүйесінде ерекше жолдармен, 
құралдармен жүзеге асырылады.

Заман талабына лайық  әлеуметтік тәрбие мен білім беру жұмысын 
кешенді ұйымдастыру жаңа технологияларды, идеялар мен шығармашылық, 
инновациялық жаңашылдықты қажет етеді. Жас ұрпаққа білім беруді 
жетілдіру мәселесі толассыз күн сайын өзгеріп тұрған әлеммен бірге жүрері 
анық. Тәрбие – қоғамдық үрдіс, қоғам мен жеке тұлғаның ара қатынасын 
қамтамасыз ететін басты жүйе. Оның негізгі  өлшемі өмірге қажетті тұлғаның 
қасиеттерін дамыту болып табылады. Балалардың сапалы білімі  мен  са-
налы тәртібін  қалыптастыру оған сәйкес сезімін және сенімін тәрбиелеу  
тәрбиешінің мақсатқа бағытталған  іс-әрекетіне байланысты. Әлеуметтік 
тәрбие үдерісінің бір бөлігі ретінде әлеуметтену әлеуметтік өмірдің өзін-өзі 
басқару механизмінің элементі ретінде әлеуметтік ортаның дамуын және 
сақталуын қамтамасыз етеді.

Адам туған сәттен бастап әлеуметтендіру ықпалына түседі. Отба-
сы тәрбиесі, мектептегі оқу-тәрбие жұмысының барлығы да оқушыларды 
әлеуметтендіруге арналған  деуге болады. Себебі, сол арқылы балалар 
болашақта қоғамдық ортада қатарынан қалмай өмір сүруге үйренеді, қажетті 
білік, дағдыларды бойына сіңіреді. «Әлеуметтік қалыптастыру» – кең 
көлемдегі түсініктердің  бірі, ол жеке тұлғаның қалыптасуын сипаттайды. 
Бұл дегенің балаға барлық әлеуметтік  әсер етудің үдерістері мен нәтижесі: 
мақсатты түрдегі, стихиялы, позитивті және негативті. Әлеуметтендіру – 
қоғамдық қатынастар  жүйесіне қосылуды ұсынатын жеке тұлғаның әлеуметтік  
тәжірибесін жетілдіру үдерісі. Әлеуметтендіру әртүрлі әлеуметтік, әлеуметтік 
психологиялық, психологиялық-педагогикалық және психологиялық фактор-
лармен шарттасады. Олардың  арасынан қоғамның мақсатты бағытталған 
күштері мен жеке тұлғаны қалыптастыратын әртүрлі әлеуметтік институт-
тарды ажырата білген жөн.

«Жастар – болашақтың  тұтқасы»  демекші,  Қазақстан  қазір өз жастары-
ның білімі мен тәрбиесіне көп көңіл бөлуде. Осы мақсатты жүзеге асыру жо-
лында өзіне деген сенімі мол, ерік-жігері мықты патриот, жан-жақты дамыған, 
сауатты, саналы адамзат тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр. Қазіргі білім бе-
руде қоғамдық бейімділігі бар, өзін-өзі жүзеге асыра алатын, қарым-қатынас 
жасай білетін жастарды жаңа әлеуметтік ортаға дайын тұлға қалыптастыруды 
міндеттейді. Сондықтан жастарға әлеуметтік тәрбие беру бүгінгі таңдағы пе-
дагогика ғылымының ең көкейкесті мәселесінің бірі болып табылады.

Әлеуметтік тәрбие үдерісі отбасында, білім беру мекемелерінде, бейрес-
ми қатынастар ортасында жүзеге асырылады.

Осыған орай, мектеп оқушылары республика, облыс көлемінде ұйымдас-
тырылған іс-шараларға белсене қатысады. Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасында «Әлемді өзгертетін 
идея лар» ұзақ мерзімді жобаның бір айы аяқталды. Қазақстанның түкпір-
түкпірінен жиналған 370 оқу озаты, дарынды балалар «Мемлекет басшы-
сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бес институционалдық реформасын 
жүзеге асыру  жөніндегі  Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» курсы бойын-
ша лекциялар  мен тәжірибелік дәрістер тыңдады. Соның ішінде, біздің 
оқушылар – Сағи Ақниет, Смамытов Нұртас, Тыныштыққызы Гүлнафис, 
Барсай Жандос, Көшерова Ұлдай, Қонтаева Камила курсқа қатысып, серти-
фикат алды.  Аталған  оқушылар  «Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
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Назарбаевтың бес институционалдық реформасын жүзеге асыру жөніндегі 
Ұлт жоспары – 100 нақты қадам»  жоспарын  түсіндіріп берді.

Елбасының қатысумен өткізілген «Жастық. Жігер. Еңбек»  республикалық 
жастар форумына 10-сынып оқушылары қатысты. 

Еліміздің қоғамдық әлеуметтік  өміріне нарықтық қатынастардың енуіне 
байланысты өзгеріске түскен саяси, экономикалық, әлеуметтік мәдени, ру-
хани жағдайлар жас ұрпақты тәрбиелеу мәселелерін жаңаша ойластыруды 
талап етеді. Қазақстан  Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«Қазақстан жолы – 2050: бір  мақсат, бір мүдде, бір  болашақ» стратегиясын-
да  Қазақстан 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған отыз елінің қатарында 
болу үшін негізгі  7 мақсатты  атап өткен. Соның бірі – Жаңа әлеуметтік үлгіні 
қалыптастыру.

 Осыған байланысты еліміздің даму стратегиясына сай жас ұрпақтың 
рухани байлығын одан әрі жетілдіруге, әлеуметтік қорғауға ерекше мән 
берілуде. Біздің мақсатымыз – бала жанын түсіну, сезімін, көңіл күйін, 
ықыласын, тілегін, қажеттілігін сезіну, оқушының тұлғасын қалыптастыру 
және дамытуда оны әлеуметтік тұрғыдан қолдау. Бүгінгі таңдағы 
оқушылардың қоғамға әлеуметтік ортаға бейімделуі, әлеуметтенуіндегі 
қиыншылықтар, оның тұлғалық қасиеттерін зерттеуге, зерттеу нәтижесінде 
түзету  жұмыстарын жүргізуге, өмірдің қиын жағдайынан шыға білуге ықпал 
етуге қажеттіліктерінен туындап отыр. Осындай жауапты жұмысты атқара 
отырып, біз оның табысына барлық қоғам  мүдделі екенін есте ұстауымыз 
керек.
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Резюме
В данной статье рассматривается  роль социального воспитания подрастающего поколе-

ния  в развитии качества образования.
Summary

The problem of social education is given in this article in developing the quality of  knowledge.

лімізде қазақстандық патриотизмді қалыптастыру мәселесі қоғамдық 
институттардың, ғалымдар мен саясаткерлердің, білім беру жүйесі 

МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – 
ТӘРБИЕ ҮДЕРІСІНДЕ 

Арман  ҚАБЫЛАНОВ, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған  мамандандырылған 
мектеп-интернаттың тарих пәні мұғалімі

Е
саласындағы қызметкерлердің бәрі үшін өзекті тақырыптың біріне айна-
лып отыр. Қоғамдық санада патриотизм қалыптастыру қысқа мерзімде іске 
асатын, саяси науқандық шара немесе әлеуметтік акт емес, өз кезегінде ол 
рухани тәрбие, ұлттық құндылықтар, азаматтық, мәдени-әлеуметтік, саяси, 
экономикалық көзқарас пен дүниетаным сияқты категориялармен үндесетін 
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кең ауқымды, жүйелі ұғым. Нәтижесінде осының бәрі еліміздегі патриоттық 
тәрбиенің іргетасы іспетті «Мәңгілік ел» идеясының аясында тоғысуы қажет. 
Елбасының «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
атты Жолдауы бойынша Президенттің жалпыұлттық идеясы – болашақ 
табыстардың негізі екені баса айтылды. Ал ең бастысы – еліміздің рухын 
көтеретін, ұлы мақсаттарға жеткізетін «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы жария-
ланды. «Мәңгілік ел» идеясы – елімізді өз мақсатына талай дәуір сынынан 
сүріндірмей жеткізетін тұғырлы идея. «Мәңгілік ел» отандастардың бірегей 
тарихи мақсаты мен қаһармандық ұраны десек қателеспейміз. Аталған идея 
қазақ елінің ғасырлар бойы армандаған мақсаты ғана емес, Тәуелсіздік 
жолындағы жанқиярлық еңбегі мен тынымсыз шығармашылығының 
нәтижелері арқылы қол жеткен асу. Елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
геосаяси және ішкі, сыртқы қорғаныс шеңберін жасап, мәңгілік ел саясатын 
Көк Түріктер іске асырды. Сол идея, сол мұрат бүгінгі қазақ елінің басты 
ұранына айналуда. 

Тәрбие – халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық 
тәжірибесі   мен  ізгі   қасиеттерін  жас  ұрпақтың  бойына  сіңіру.  Тәлім-
тәрбие – жеке тұлғаның адамдық бейнесін, ұнамды мінез-құлқын қалып-
тастырып, өмірге бейімдеу мақсатында жүргізілетін жүйелі үдеріс. Қазақстан 
Республикасы өркениетті елдер қатарына қосылу жолында саяси-әлеуметтік, 
экономикалық өзгерістермен қатар білім саласындағы басты мәселе – келе-
шек ұрпақты  заман талабына сай  интеллектуалы жоғары, мәдениеттілігі  
имандылығымен  ұштасып  жататын елжанды азамат етіп тәрбиелеу. 
«Тәрбие – ұлағатты іс»  деп ұлы ойшыл Әл-Фараби айтпақшы, тәрбие  
қызықты, қиын,  өнегелі,  бала болашағына жол сілтейтін ғажайып жұ-
мыс.                                                                                                                                                                                     

Біздің мектептегі тәрбие жұмысының мақсаты және міндеттері
Еліміздің оқушыларын  патриотизмге тәрбиелеу, белсенді өмір позиция-

сын қалыптастыру барысындағы қоғамдық ұйымдарының маңыздылығын 
ескере отырып, қазіргі жалпы орта білім беру жүйесін дамытудың негізгі 
тенденциялары:  зайырлылық, ізгіліктілік, демократиялық және кәсіби 
бағдарлық.

Оқушыларды адамгершілік және рухани тұрғыда дамыту – еліміздің жас 
ұрпақтарының бойында жақсы қасиеттерін  меңгеру  жұмыстарын  толық  
игеру. Осы тұста оқушының  эстетикалық  құндылығының  басымдылығы    
жекебасын сыйлау, даралық, қоғам мен мемлекет үшін және маңызды көркем 
шығармада өзінің қабілетін шыңдаудан тұрады, осы бағытта тәрбиелеу 
тәсілдерін жандандыру.

Экологиялық ой - санасы шығармашылық үйлесімділікпен қалыптасқан 
ХХІ ғасырдың жан - жақты, үйлесімді жеке тұлғасын тәрбиелеп шығару.

Мектеп оқушылары мен олардың ата - аналарының алдында мамандық 
таңдау және оның салдары ретінде оқу орнын таңдау туралы мәселе қашанда 
маңызды болып табылады.

Отбасындағы тәрбие жігерді құм қылып, жерге қаратпасын десек, балаға 
кішкентайынан түзу тәрбие беріп, инабатты, адамгершілігі мол, білімді, сана-
лы ұрпақ тәрбиелеуге ұмтылуымыз қажет. 

Ұрпақ болашағы әрқашан басты мақсат ретінде қаралады және де осы 
орайда дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтына баулу.

Біздер, яғни, ұстаздар оқушыларды тек қана кіші буын ұрпақтары ретінде 
емес, сонымен қатар қоғамдық қатынаспен, қоғам өмірімен тығыз байланыс-
та жүретін әлеуметтік топ ретінде тәрбиелеу.

Оқушылар ұжымындағы өзін-өзі басқару жүйесін мектепте ұйымдастыру 
және оның тиімділігін арттыру мақсатында жұмыстар атқару.

Нарық жағдайындағы өскелең ұрпақтың алдында заманауи кешен тұр, 
сол басқару құрылғыларын меңгеру дағдысын қалыптастыру.
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Өркениеттің бастауы интеллектуалды мәдениет тұтқасын берік ұстаудан 
десек, оқушыларымызды мәдени шараларға араластыру, сол арқылы өз 
қасиетін, өзгенің қасиетін бағдарлай білетін ұрпақ тәрбиелеу.

Біздің жас ұрпағымыз парасатты да білімді, саналы да мәдениетті бол-
сын десек, дүниетаным көзқарасын адамзат деңгейіне көтереміз десек, 
бойымыздағы күш-жігерімізді тәрбие жұмысына жұмсауымыз керек. Міне, 
сонда ғана «Мәңгілік ел» идеясы жүзеге асып, ел болашағы жарқын болады. 
Иә, адам тәрбиелеу – ұлы міндет. Ұлы міндет қашаннан да ұлы күреспен ғана 
жүзеге асырылатыны хақ.                                 

Осы міндеттерді басшылыққа ала отырып тәрбие үдерісі  жүзеге асады. 
Оқу жылының алғашқы күнінен бастап «патриоттық тәрбиеге» байланысты 
тәрбие сағаттары өтеді. «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» тақырыбында өткен тәрбие сағатында оқушылар 2050-жылдағы 
Қазақстанның даму барысын болжайды. Өз ойларын еркін түрде жеткізеді. 
Бір-бірінің ойларын тыңдап, баға береді және ұсыныс жасайды. Өздерінің 
көзқарастарын қалыптастырады және қорғай алады. Оқу жылында түрлі 
мәдени шаралар, акциялар, кездесулер өткізіледі. Соның ішінде Әлихан 
Бөкейхановтың 150 жылдығына арналған облыстық семинар. Семинарға 
келген қонақтар мен оқушылар «Алаш арысы – Әлихан Бөкейханов» туралы 
тың мәліметтер алды. Әлихан Бөкейхановтың бес ұстанымына талдау жасай 
келе,  Елбасы ұсынған реформалармен тығыз байланыс бар екені анықталды. 
Отаншылдық сезімді тәрбиелеуде апталықтардың орны ерекше. Мектеп-ин-
тернат болған соң, Ақтөбе облысының түрлі аудандарынан оқушылар оқиды. 
Ырғыз, Әйтеке би, Байғанин, Шалқар, Ойыл, Алға сияқты аудандар бар. Осы 
аудандарға арналған апталықтарға,  аудан оқушылары  мен осы ауданның 
белгілі азаматтары қатысады. Олар өз туған жері туралы қызықты мәліметтер 
беріп,  туған  жер  тарихымен  таныстырады. Жоғары сынып оқушылары 
бойында патриоттық сезімді қалыптастыруда тарих пәнінің алатын  орны  
ерекше.  Отанын сүйген, елін  жаудан  қорғау  үшін  қасық  қаны қалғанша  
аянбай  шайқасқан   Бөгенбай,   Қабанбай,  Наурызбай,  Есет,   Райым бек 
тұлғалары, ақын-жыраулардың, билердің татулыққа, адамгершілікке, елін 
сүюге шақырған өлең жырлары, шешендік сөздері оқушылар бойында 
патриоттық сезімді қалыптастыруда маңызы өте зор. Патриоттық сезімнің 
объектісі мен қайнар көзі – Отан десек, оның мазмұны: туған жер, табиғат, 
оның байлықтары, тіл, дәстүр, тарихи ескерткіштерін сақтау және өз халқына 
деген сүйіспеншілік. Олардың адам көкірегіне жылылық, жақындық, 
туысқандық сезімдерді ұялатып, ізгі де ерлік істердің қайнар көзіне айналуы 
патриотизмге тәрбиелеудің арқауы. 

Мәңгілік ел дегеніміз – мемлекеттің ғасырлар тоғысында, ірі держава-
лар арасында бәсекеге төтеп беріп, өзіндік қорғаныс саясатын ұстану деп 
түсінуге болады. Халықаралық аренада Қазақстанның беделі нығайған 
сайын, түрік мемлекеттерінің бірлігі идеясы ашық әрі табанды насихатта-
ла бастады. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен жүргізілген түркі тілдес мемлекеттерді 
жақындастыру саясаты, елімізді Орталық Азияның көшбасшысына айналды-
ру идеясы өз жемісін берді. Түркі мәдениетінсіз, түркілік санасыз, түркі тари-
хынсыз Еуразия кеңістігін елестету мүмкін емес. Ежелгі түркілер, сақтар мен 
скифтер, ғұндар мен қыпшақтар Еуразияның ен даласын еркін қоныстанғанын 
тарихтан білеміз. Ұрпағымызды кеудесінде намысы бар, білімді, туған елін, 
жерін сүйетін өнегелі ұрпақ етіп өсіргіміз келсе, бар назарды келешек ұрпақ 
тәрбиесіне аударуымыз қажет. Заманауи ұлттық идеямызды балабақшада 
тәрбиеленіп жатқан бүлдіршіндерден бастау оқушыларға кеңінен жеткізу 
үшін бар күшті салған артық етпейді. Әр оқушының санасына, өмір салтына 
сіңген құндылық пен сенім «Мәңгілік ел» орнатудың қозғаушы күші болары 
күмәнсіз.   
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ылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны 
күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның 

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ
ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ
ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ

Б.АСАНБАЙ,
«Өрлеу» БАҰО АҚФ Ақтөбе облысы бойынша ПҚБАИ 
ДБО тренері, М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың  информатика пәні мұғалімі

Ғ
қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып 
отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару – оқытушының 
қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. 

Сондықтан да әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны 
дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыра-
тын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс 
жасалуы қажет. Өйткені, мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін 
ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. 
Олай болса, білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған 
міндеттердің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және 
қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. 

К.Д. Ушинский «Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге 
деген құштарлығын ояту ең маңызды мақсат» екендігін атап көрсеткен. 
Сондықтан баланың білім алуға деген құштарлығын ояту үшін қазіргі заман-
да мұғалім сабақтың тиімді өтуіне, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау 
түрлерін оқушының жеке тұлға болып қалыптасуына бағыттауы қажет. Жаңа 
білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыны шығармашылықпен жұмыс жасауға 
итермелейді, себебі, оқушы білімді өздігінен іздену арқылы алу керек бол-
са, мұғалім оқушының білім алуына себептер, жағдайлар тудыруы керек. Ол 
үшін мұғалімнің сабақты оқушыларға өз бетінше орындау құқығын беретін, 
сыныпта демократиялық атмосфера қалыптастыратын тәсілмен оқыту 
үдерісіне көңіл бөле ұйымдастыруы қажет. Сабақ үстінде қандай болмасын 
оқушы тарапынан туындаған әртүрлі мәселелер бойынша мұғалім бағыт-
бағдар беруші бола білуі керек. Егер оқытуға белсенділік пен өзара әрекет 
кіретін болса, ол тиімдірек бола алады.  

 Сондықтан да «XXI ғасыр оқушысы қандай болу керек?» деген сауалға 
жауап іздер болсақ, балалар қоғамының зерттеушілері А.Н. Лутошкин, Л.И 
Уманский, М.И. Рожкова, Е.В. Горохова  өз еңбектерінде  оқушы бойында 
қалыптасуы қажет мынадай қасиеттерді атап көрсеткен: 

– құзыреттілік – өзі белсенділік танытып отырған істі білуі;
– белсенділік танытуы;
– ұсыныс жасай алуы;
– ашықтық – басқалармен қарым-қатынас жасай алуы;
– ойлай білуі – негізіне жете білу, басты мәселені ажырата алу;
– табандылық – ерік-жігер таныта білу, істі аяғына дейін жеткізе білуі;
– өзін-өзі ұстай білу – өз сезімін, әрекетін қиын кезде бақылай алуы;
– аңғарымпаздық – елеусіз нәрсені көре білуі;
– ұйымдастырушылдық көрегенділігінің болуы – өзге адамның ішкі 

әлемін түсіне білуі;
– жұмысқа ұйымдастырушылық қабілеті – өзіне жауапкершілік ала білуі, 

т.б. 
«Баланы оқыту мақсаты – оны мұғалімнің көмегінсіз әрі қарай дамуына 

қабілетті ету»  деген Э. Г.  Хаббардтың пікірін құптай отырып, оқушылардың 
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жеке тұлға болып қалыптасуында олардың сыни  ойлай білу мен ұмтыла білу 
қабілетін ашуға тырысуымыз қажет.  «Кез келген білім  егер оқушы бойын-
да  ұмтылыс пен өз бетінше  ізденіс қалыптастырмаса,  өлі болып қалады. 
Оқушыны тек ойлауға ғана емес, сонымен бірге қалауға да үйрету керек» 
деген Н.А. Умов. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың білім саласын ерекше назарда ұстап, 
өзінің тікелей қамқорлығына алуы, оны – мемлекеттік даму саясатының өзегі 
деп қарауы да осының айғағы. 

Ал  қазіргі білім беру үрдісінде үлкен проблемалы мәселелердің 
бірі – оқушы жетістігін бағалау ғана  емес, оқушының жеке тұлға ретінде 
қалыптасуына бағаның ықпалы туралы мәселе болып отыр. 

«Оқу жетістігін бағалау» – білім алушының оқу мақсаттарына сәйкес 
жоспарланған білім беру үдерісін реттеу және түзету арқылы нақты қол 
жеткізген нәтижесін белгілеу үдерісі болып табылады. 

Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың қазіргі жүйесі «нормативті 
бағытталған» тәсілге негізделген. Бағалауда мұғалім оқушының пән бойынша 
тоқсан барысында алған барлық бағаларын орташа арифметикалық негізде 
қабылдайды, мұғалімдердің субъективті шешім қабылдауы негізінде үшке 
бағаланған оқушылардың үлесі жоғары болып отыр. Бес балдық жүйенің 
қазіргі заманға сай білім жүйесін қанағаттандыра алмауы, білім саласындағы 
және оқушы танымындағы өзгерістер арасындағы қайшылықтардың болуы, 
білім беру жүйесіндегі болып жатқан өзгерістер, осы жүйені басқарудың сипа-
ты арасындағы қайшылықтар мен қоғамдағы сұраныстардың өзгеруі себепті 
бұрынғы қалыптасқан жүйе өз міндетін бүгінгі күні толық атқара алмай отыр 
деуге негіз бар. Сол себепті бағалау жүйесінің өзгеруі де заңды  құбылыс. 
Сондықтан да қазақстандық білім беру үрдісіне критерийлер негізіндегі 
бағалау жүйесін енгізу қажеттілігі туындап отыр. 

Мектептегі бағалауды жаңартудың мақсаты – оқушылардың бағаларын 
мазмұнды, объективті, дифференциалды ету. Білім алушының құзыреттілігін 
дамытуға, тұлғаның қалыптасуына бағытталған бағалау жүйесін жүзеге асы-
ру.

«Критериалды бағалау» термині оқушылардың оқу жетістіктерінің қол 
жеткізген және потенциалды деңгейлері арасындағы сәйкестікті анықтауға 
мүмкіндік беретін үдерісті сипаттайды. Оқушылардың оқу жетістіктерін 
салыстыруға негізделіп, нақты белгіленген, ұжымдық жасалған, барлық 
қатысушыларға алдын ала белгілі білім мазмұны мен мақсатына сәйкес 
критерийлері бар үрдіс. Әрбір критерий тапсырмаларды жүйелі бағалауға 
арналған. Бұл критерийлер  арқылы бағалау үшін әрбір оқушыны жеке және 
топтық жұмыстарын бағалауға арналған тиімді дескрипторлар құрылады.  
Әрбір дескрипторлар арқылы бала өз жұмысын  бағалай алады.  Критер-
иалды бағалау басқа оқушылардың жетістіктерін салыстырмайды және бір-
біріне тәуелді етпейді, сонымен қатар әр оқушының құзыреттілік деңгейі ту-
ралы ақпарат беруге бағытталады. Ал дәстүрлі білім беру жағдайында баға 
қою үшін анық критерийлер жоқ болғандықтан, әдетте, бағалар  мұғалімнің 
еркімен қойылады, оқушылардың оқу жетістіктерін басқа оқушылардың 
оқу жетістіктерімен салыстырады, ағымдағы бағалау – мұғалімнің жүйелі 
түрде бағаны тіркеу арқылы үнемі жүргізіп отыратын бағалауы  арқылы 
қойылса, қорытынды бағалаудың нәтижесі оқушының барлық бағаларының  
арифметикалық  ортасы негізінде қойылады. Бағаны сандық түрде қою 
ақпараты аз бағалауға әкеледі, мұндай бағалау нәтижесінде оқушы өзінің 
даму бағыттарын айқындай алмайды. Олай болса, қолданыстағы білімді 
бағалау жүйесіне міндетті түрде  радикалды өзгертулер енгізу аса қажет.  

Демек, қазіргі таңда білім беру үрдісіне критерийлерге негізделген 
бағалау жүйесін енгізу өте  маңызды мәселе болып отыр.  Ол өз кезегінде 
мұғалімдердің бағаны көтеріп қоюларына тосқауыл болады. Бағаларды 
жоғарылатуға жол бермейді және ата-аналар үшін оқушылардың үлгерімі 
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жайында есептерді барынша  түсінікті етуге ықпал етеді,  әділ болып табы-
лады, берілген модель шеңберінде субъективті стандарттарға негізделудің 
орнына шынайы және алдын ала мәлімденген мақсаттарға бағытталған 
объективті стандарттар бойынша оқушылардың үлгерімі салыстырылады, 
бұл мұғалімдерге өздерінің жоғары немесе төмен баға қоюды таңдауын 
негіздеуге көмектеседі, оқушылардың оқу жетістіктерін критерийлерге 
негізделген күтілетін нәтижелермен салыстыру арқылы бағалайды. 

Қазіргі таңда критерийлерге негізделген әдістер Қазақстан территория-
сында және жетекші жеке мектептерде, соның ішінде Назарбаев Зияткерлік 
мектептерінде қолданылады.

Оқу мен оқыту үдерісінің негізіне келесі үш сұрақ жатады: «Оқушылар 
оқудың қай сатысында тұр?», «Өз оқуында олар қайда ұмтылады?» және 
«Соған жету үшін оларға қандай көмек көрсету қажет?» бұл сұрақтар 
оқудағы мұғалім, оқушы және сыныптас қатынасымен тікелей байланысады 
(П.Блэк, Д.Уильям, 2009). Бағалау критерийлері таксономиялық деңгейлерге 
сай бөлінеді: 1. Білу және түсіну. 2. Қолдану. 3. Анализ. 4. Синтез. 5. Бағалау. 
Тілдік пәндер бойынша бағалау критерийлері  сөйлеу әрекетінің 4 түрін си-
паттайды: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым. Бағалау критерийлерінің 
айқындылығы және бағалау тапсырмаларын олармен сәйкестендіру тапсыр-
маларын құрастыру мен сараптау, нәтижелерді бекіту мен талдау сапасын 
арттыруға жағдай жасайды. Бірыңғай стандарттар белгіленеді.

Критериалды бағалаудың ұйымдық құрылымы.
Қалыптастырушы бағалау: 
– оқу мақсаттары мен күтілетін нәтижелерді анықтау және оқушыларға 

беру; 
– нені және қандай деңгейде түсінгенін (қол жеткізгенін) дәлелдеуге 

көмектесетін сыныпта нәтижелі талдау үшін арнайы ортамен және басқа іс-
шарамен қамтамасыз ету;

– оқушылардың дамуына ықпалын тигізетін нақты кері байланыспен 
қамтамасыз ету;

– бірін-бірі бірлесе оқытудың көзіне айналдыру үшін оқушыларды 
бірігуге шақыру;

– оқушыларды өз оқуын «құрастырушыларға»  айналдыру.
Жиынтық бағалау: бөлім бойынша бағалау. 
1. Тоқсан ішіндегі бекітілген бағалау рәсімдері. 
2. Оқу бағдарламасы бөлімінің оқу мақсаттарына жеткендігі туралы 

шешім қабылдау.
3. Тоқсандық баға шығарудағы нәтижелерді ескеру және тіркеу.
Бір тоқсанның жиынтық бағалауы.
1. Қорытынды рәсім әр тоқсанның аяғында өткізіледі. 
2. Тоқсанның оқу мақсаттарына жеткендігі туралы шешім қабылдау. 
3. Жылдық баға шығарудағы нәтижелерді ескеру және тіркеу (тоқсандық 

бағалардың орта арифметикалық мәні).
Білім беру деңгейлерінің соңындағы жиынтық бағалау.
1. Жоғары және орта кезеңді аяқтағанда өткізілетін қорытынды рәсім. 
2. Пән бойынша күтілген нәтижелерге сәйкес оқу бағдарламасының оқу 

мақсаттарына жеткендігі туралы шешім қабылдау.  
3. Сыртқы бағалау. 
Кері байланыс: «мұғалімнен оқушыға», «оқушыдан мұғалімге», 

«әкімшіліктен мұғалімге» байланысы жүзеге асырылады.
Критериалды бағалаудың басты қағидаттары:
– бағалау білім беру жүйесінің міндеттеріне негізделеді; 
– бағалау шынайы, валидті, сенімді және айқын болады;  
– бағалау білім беру мазмұнының құрамдас бөлігі; 
– бағалау қолжетімді, түсінікті және ашық;
– бағалау үздіксіз үрдіс, ол өзін-өзі машықтауды талап етеді. 
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Бағалау мектептің, педагогикалық ұжымның, оқушылардың даму бағытын 
анықтайды және жетекшілік етеді. Бұл әр қатысушының жауапкершіліктері 
мен өз қызметтерін жүзеге асыруға ықпалын тигізеді.

Критериалды бағалаудың басты қағидаттарын негізге ала отырып, 
М.Құсайынов атындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернатында оқу үрдісіне критериалды бағалау тәжірибесі жоспар-
лы түрде енгізілуде.  

Мұғалім – оқушылардың жеке тұлғасын дамытуға басымдық бере-
тін, күрделі әлеуметтік-мәдени жағдайларда еркін бағдарлай алатын, 
шығармашылық үрдістерді басқара алатын, адам туралы ғылымның 
жетістіктерін, оның даму заңдылықтарын, компьютерлік оқыту өнерін терең 
меңгерген жан-жақты дамыған шығармашыл тұлға болуы керек. Ең бірінші 
кезекте мұғалімнің «өзіндік жаңалығы» болуы қажет. Ғылым жаңалығын 
түрлендіруде жасаған нәтижелі жұмысы, өзіндік іс-әрекеті барысында 
айтарлықтай нәтижеге қол жеткізуі керек. Сондықтан да енгізіліп отырған 
тәжірибе жұмыстарын зерделеу барысы критериалды бағалау мұғалімге өз 
оқушыларының нені білетіні, түсінетіні және істей алатыны туралы шешім 
қабылдау кезінде қолданатын стратегияларын таңдауда және оқушылардың 
оқу тәжірибесіне үлкен әсерін тигізетінін көрсетіп отыр. Сонымен қатар 
критериалды бағалау оқушылардың ілгерілеушілік нәтижелерін, алдағы оқу 
мақсаттарын анықтау  үшін өз оқуының рефлексиясын және өз ілгерілеуінің 
мониторингін өткізуге мүмкіндік беретіндігін байқадық. 

Білімділіктің, адамгершіліктің, кәсіби шеберліктің және іс-әрекетке 
икемділіктің жаңаша түсінігі, оқушылардың әрекеттері мен өз орнын 
анықтау, өзін-өзі жетілдіру, адамның табиғи мүмкіндіктерін ашу, ойлау 
қабілетін жетілдіру, сөйлеу, әрекет ету сияқты қасиеттерін ашып, осылардың 
нәтижесінде – өмірдегі өз орнын табуға көмектеседі. Әрбір мұғалім өз жұмыс 
тәсілі мен формасын, өз педагогикалық технологиясын таңдай отырып, 
балалардың білімін жетілдіру бағытында жұмыс істеуі керек. 
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лемде болып жатқан жаңа, игі өзгерістерден кейін қалмай, заман тала-
бына сай қызмет ету – білім саласында тұрған басты міндеттердің бірі. 

ЖАҢА  ҒАСЫР – ЖАҢА  ҰСТАЗ 

Айнұр  АБДУЛДАЕВА,
М.Құсайынов  атындағы Ақтөбе  облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі

“Мұғалім өз ісіне деген сүйіспеншілікті оқушыға деген 
сүйіспеншілікпен ұштастыра алғанда ғана шын мәніндегі мұғалім 
болмақ”.  

Л.Н. Толстой
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Жас ұрпаққа сапалы білім беру арқылы болашақта  әлемдік бәсекелестікке 
қабілетті ұрпақ етіп тәрбиелеу үшін де мұғалімнің өзі де жаңашылдық 
көшінен қалмай, үнемі білімін жетілдіріп отыруы қажет деп білемін. Ең басты-
сы, қойылған мақсаттарыма жету болып табылады. Осы мақсаттар негізінде 
оқушыларды жаңа білім беру үдерісіне сай түрлі әдіс-тәсілдер арқылы 
білімдерін жетілдіруді көздедім. Өзім еңбек ететін ұжымда мұғалімдердің 
90%-ға жуығы жаңа бағдарлама бойынша білімін жетілдірген. Диалогтік 
оқыту арқылы оқушылардың сөздік қорларын дамытуды басты мәселе деп 
таныдым. Мектептің басым бағыттарының бірі – диалогтік оқытудың әдіс-
тәсілдерін қолдану арқылы оқушылардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, 
басқаруды оңтайландыру болатын. Мектептің өзекті мәселесінен  өз сабақ 
беру тәжірибеме негізгі өзекті мәселені таңдау  етіп алдым. Осы мәселемен 
өз сабақтарымда жұмыс жүргізуіме негіз болған – оқушылардың өз ойын 
жеткізуде сөздік қорының жұтаңдығы, сұрақ қоюдағы олқылықтар, ойын 
қысқа, шолақ сөйлемдермен қайыра салуы, сөйлемдерінің арасында 
логикалық байланыстардың бұзылуы секілді мәселелер. Күнделікті сабақта 
диалогтік қарым-қатынасты дамыта отырып, оқушылардың тапсырманы 
өздігінен игеруін зерттеушілік әңгіме дәрежесіне жеткізу – жаңа білім беру 
бағытындағы жұмысымның өзектілігін айқындайды. Оқушылар жұпта не-
месе топта жұмыс істегенде, олар мұғалім-оқушы сұхбаты түріндегі өзара 
іс-қимылға қарағанда, мейлінше «симметриялы» болып табылатын өзара іс-
қимылға тартылады. Сондықтан оқытудағы сұрақ қоюдың маңыздылығына  
мән беруді назардан тыс қалдырмауымыз керек. Өзімнің сабақ беру 
тәжірибемде оқушылар әртүрлі тәсілдер арқылы жүргізілген диалогтер-
ге қатыса отырып, өзіндік жеке түсініктерінің өрісін зерттей алады. Сөзді 
орынды қолдана білуге үйреніп, танымдық іс-әрекеті дамиды. Тіл – білімді 
жеткізудің негізгі құралы екеніне көздері жетеді.

Менің  өз  сабақтарымда  тиімді  пайдаланған әртүрлі стратегиялар 
ЖИГСО, РАФТ, «Қарлы кесек», «Синквейн», «Автор орындығы»,  «Дананың  
кілттері»  әдіс-тәсілдері арқылы сабағымызда жетістікке жете білуге жол 
таптым. Білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану   оқушыларымның 
сабаққа ынта-жігері бұрынғыдан арта түскендігін аңғардым. Тек білімге 
деген ынтасы ғана емес, кейбір оқушыларымның басқа талап-қабілеттері 
көрініп, мінез-құлықтарында жағымды өзгерістер орын алып, достарымен 
қарым-қатынасы жақсара түскендігін байқадым. Бұдан мен топтық жұмыс 
арқылы  оқушылар бір-бірін жақын қарым-қатынасқа жетелейтіні, сабақта  
жүргізілетін тренингтің психологиялық ахуал тудыратыны – мұғалімнің өз 
мақсатына жету жолына апарар үлкен баспалдақтар деп білемін. Оқушылар 
арасында да шынайы, бірақ жағымды бәсекелестік орын алды деп айтуға бо-
лады. Өйткені, құрдастарынан қалыспай, олардың пікірі мен ойын сыйлай 
отыра, білімге деген ұмтылысы – оларды болашақта әлемдік білім сатысында 
тұруға жол ашады. Ынтымaқтacтықпeн тoптa бipлece жұмыc жacaу apқылы  
oқушылap әлeумeттiк жәнe эмoциoнaлдық тұpғыдaн дaми түceдi деп ойлай-
мын. Өйткeнi, oлap түpлi көзқapacтapды тыңдaп, өздepiн epкiн ұcтaуғa, өз 
ойлapын aйтуғa жәнe қopғaуғa үйpeнeтiндiктepiн бacты нaзapғa aлдым. Жаңа 
бағдарламамен білім алу нәтижесінде оқушылардың өзін-өзі бақылау, бағалау, 
сөйлеу, тыңдау қабілеттерінің артқаны байқалады. Сондықтан дәстүрлі 
оқыту жүйесін алмастыратын сындарлы оқытуда баланың ізденімпаздық, 
зерттеушілік әрекетін ұйымдастыру әрі дамыту үлкен жауапкершілікті талап 
етеді. Мұғалім әр оқушыға өз пікірін айтуға мүмкіндік беріп, жауаптарын 
тыңдау қажет. Әрине, жауаптар барлық жағдайда дұрыс бола бермес. Деген-
мен әр бала жасаған еңбегінің нәтижесімен бөлісіп, дәлелдеуге талпыныс жа-
сайды, жеке тәжірибесін қорытындылауға үйренеді. Мұғалім ынтымақтастық 
атмосферасының қалыптасуына көшбасшылық жасап,  бағыттап отырса, 
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тұлғаның  бойындағы бар қасиеттерін зерттеуде көп жетістіктерге жету-
мен қатар нәтижесі де мол болмақ. Оқушылap тoптa жұмыc icтeугe жaқcы 
қaлыптacа біледі деп ойлаймын. Жұмыc бapыcындa oлap бip-бipiн тыңдaуғa, 
бipлeciп шeшiм қaбылдaуғa, cөйлeу мәдениетін дамытуға машықтанады. 

Оқушылардың сабаққа ынтасы мен құштарлығын білім берудегі жаңа 
ізденістерімнің аз да болса жақсы нәтижесі деп тани аламын. Бұл маған мұғалім 
ретінде әрі қарай тәжірибемді жоғарылатуға уәждендіреді, жұмысымды осы 
бағытта жалғастыруға ынталандырады.  Қазіргі жаңашыл  мұғалім өз пәнін 
жетік білуімен қатар, жаңа заман талабына сай озық технологияларды жетік 
меңгерген, әлемдік стандарттарға ілесе білетін, сонымен қатар өз тарихы мен 
танымын жоғалтпаған озық ойлы болуы қажет. Мен де сол қағидаға сай ұстаз 
болу жолында үзбей, үздіксіз еңбек етіп, өз білімім мен біліктілігімді дамыта 
отырып, білімді шәкірт тәрбиелеу жолында жүре берсем деймін.

атематика күрделі ғылым саласы. Ол, ең алды-
мен, оқушылардың дұрыс ойлау мәдениетін қалып-

ДИАЛОГТІК  ОҚЫТУДЫҢ  МАҢЫЗЫ

Гүлжан БАЙРАХМЕТОВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың математика-
информатика пәні мұғалімі

М
тастырып, дамытып, шыңдай түседі. Өйткені, математиканың әрбір 
жаттығуы ой жұмысын қажет етеді. Тіпті ең қарапайым жаттығуларының өзі-
ақ шәкірттердің ақыл-ойын, логикалық ойлау қабілетін ұштай түседі. Алайда 
оқушылардың қызығуы, белсенділігінің артуы, жан-жақты ойлана ізденуі, 
жалпы алғанда, өздігінен жұмыс жасауға еңбектенуге дағдылануы өзінен-
өзі келетін қасиет емес. Ол арнайы ұйымдастырылып, дәйектілікпен үнемі 
жүргізілетін жұмыс жүйесіне, оның мазмұны мен түрлеріне байланысты. 
Осы саладағы қандай да болсын жетістік – шығармашылық еңбектің, үздіксіз 
ізденістің жемісі.

Математикалық біліктілік – әртүрлі дәрежеде ойлаудың математикалық 
нысандары мен ұғымдарын пайдалана білу мүмкіндігі. Адам негізгі 
математикалық қағидаттар мен үрдістерді күнделікті жағдайда, үйде, 
жұмыста қолдана білуі, дәйектемелер тізбегін анықтап, бағалай алуы тиіс. 
Іскерліктер ғылыми мағлұматтармен қатар, мақсатқа жету үшін техникалық 
құралдар мен машиналарды пайдалану және қолдану қабілетін қамтиды. 

Оқушылардың ойлау қабілетін дамытуда математика сабағы ерекше 
орын алады. Сондықтан мұғалімнің сабақты оқушыларға бұрыннан та-
ныс ережедегі, берілген жаттығулардан бастап, бірте-бірте күрделендіру 
бағытында құрған дұрыс. Математика сабағында оқушыларға, математикалық 
кестелерді және терминдерді жақсы меңгертудің үлкен мәні бар. Математи-
ка сабағында оқушылардың ойлау қабілетін дамыту шамаларды салыстыру, 
есеп шығаруға жоспар құру, есеп құрастыру, шығарылған есептерді талдау, 
түсініктемелер жазу, сондай-ақ, ауызша есептеу арқылы жүзеге асады.

Сонымен қатар, оқушыны қоршаған ортадан алынған мағлұматтар 
бойынша есептер құрастыруға және оны шығаруға үйрету, яғни пәнді 
оқытуды өмірмен байланыстыра білуге дағдыландыру – оқушылардың 
ой белсенділігін арттырудың тиімді жолдарының бірі. Геометриялық ма-
териал мен практикалық жұмыс жасау (сызу, салу, құрастыру, бөлшектеу, 
өлшеу, т.б.) – оқушылардың ойлау қабілеттерін арттырудың тиімді жолы 
ғана емес, сондай-ақ геометриялық түсініктер мен ұғымдарды балаларға 
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игертудің негізгі құралы. Міне, осындай дағдыларды жеке тұлға бойында 
қалыптастыруда оқушылардың әңгімелесуінің, пікірлесуінің көп маңызы 
бар. Топтық, жұптық жұмыс барысында диалогтік оқыту оқушыларға өз ой-
ларын білдіруге мүмкіндік береді, өзінің серіктесін түсінуге, онымен қарым-
қатынас жасауға көмектеседі. Идеяларын ортаға салуға, сыни тұрғыдан 
ойлауға мүмкіндік алады.  Жоғары деңгейлі сұрақтарға жауап беруде ізденіс 
жасайды.

Жалпы алғанда, оқушылардың қаншалықты білетіндігін анықтау үшін 
жақсы қарым-қатынас, тілдік дағдылар және оқушылардың бір-біріне 
түсіністікпен қарауы талап етіледі.  Оқушылардың қысқа жауап беретін 
сұрақтарымен салыстырғанда, диалогтік сұхбаттасу мұғалімдер де, оқушылар 
да білім алуға қомақты үлес қосатын өзара іс-қимылдың шын мәніндегі 
тиімді түрі болып табылады.

Нейл Мерсер, Литлтон еңбектеріндегі сапалы оқытудың бір көзі – әңгі-
мелесу, яғни, адами когнитивті және әлеуметтік даму негізінде оқушылардың 
қызығушылығын диалогтік стратегияларды қолдану арқылы жүзеге асыру 
қажет десе, ал Рэгг және  Браун  ұсынған  зерттеулеріндегі оқушылардың 
жауаптары мен түсініктемелеріне қарай әрекет етуінің түрлерін тиімді 
қолдануды ұсынады. 

Мектептегі зерттеу барысында оқу материалын меңгерту үшін когнитивті 
іс-әрекетті ұйымдастыру пайдалы, сондықтан түрлі тапсырмаларды диа-
лог арқылы талдауды ұйымдастыру, балалардың әрбір сабақтағы іс-әрекетін 
бағалау үшін диалогтік қарым-қатынас өте қажет.

Оқушылардың білетін, білмейтіндігін анықтау үшін жақсы қарым-
қатынас, тілдік дағдыларының болуын талап етеді. Әңгімелесу пәрменді 
құрал болып табылады, оның көмегімен мұғалім оқушылардың оқу үдерісін 
қолдап, дамыта алады. Сыныпта диалогті пайдалану арқылы мұғалімдер 
оқушылардың білім сапасына ерекше оң әсер ете алады. Оқушылардың 
білімі мен ойлау қабілетін зерттеуге шынайы ұмтылу оқу үдерісіне барынша 
қызықтыру үшін ынталандыру болып табылады.

Математика – барлық ғылымдардың логикалық негізі, демек, математи-
ка – оқушының дұрыс ойлау мәдениетін қалыптастырады, дамытады, оны 
шыңдай түседі және әлемде болып жатқан жаңалықтарды дұрыс қабылдауға 
көмек береді. Математика сабағында оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін 
қолдана отырып, оқушылардың шығармашылық ізденістерін, өз бетінше 
жұмыс істеу белсенділіктерін арттыру барысында теориялық білімдерін 
кеңейтіп, логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға болады. 

Математика пәні адамның ой-өрісін, ойлау, талдау қабілетін дамыта-
ды және білім қазынасын игеру, әсіресе, математиканы оқыту, оқып-үйрену 
дәйектілікті, табандылықты, сонымен бірге қажырлы еңбекті талап етеді. 
Сондықтан, барлық оқушылар жүйелі дайындықсыз жоғары нәтиже көрсетуі 
мүмкін емес. Оқушыларды сырттай мемлекеттік бақылауларға дайындауда 
пән мұғалімі математика пәніне деген өзінің көзқарасын түсіндіріп жеткізуі 
және математиканы санақ жүйесі немесе қандайда бір өлшеуші құрал ретінде 
ғана қарастырмай, біріншіден, ғылым екендігін түсіндіріп, ал екіншіден, кез 
келген оқушы жігерлік танытып, бар күш-қайратын салып талаптанса ғана 
меңгеретіндігі туралы бойларына сезім тудыру, қазіргі кезеңдегі мектептің 
ең күрделі психологиялық мақсаты деп білу өте орынды. Математика арқылы 
оқушыға мұғалім күнделікті іс-әрекетін ғылыми стильмен жеткізу, оларды 
адамгершілікке, өз-өзіне сын көзімен қарауға, сонымен қатар, жауапкершілік 
пен адалдыққа бейімдейді. Бұл қасиеттерді бойына сіңірген оқушы келешек-
те қиындыққа және уақытша психологиялық қолайсыздыққа төзімді болады.

Математикалық есеп дегеніміз – математикадағы заңдылықтар, ережелер 
және әдіс- тәсілдер негізінде оқушылардан ой мен практикалық іс-әрекетті 
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талап ететін және математикалық білімдерді меңгеруге, оларды практика-
да қолдана білуге дағдыландыруға, ойлау қабілетін дамытуға бағытталған 
ситуа ция. Ойын есептері де ойлау қабілетін дамытуға бағытталған ситуа-
ция, ой мен практикалық іс- әрекеттерді талап етеді және математикалық 
білімдерді меңгеруге, оларды қолдана білуге дағдыландырады. Есепті шешу 
де ойын есепті шешумен бірдей. Мұнда қажетті логикалық ой тұжырымдауды 
математикалық түрлендірулерді, есептеулерді және салуларды толықтай 
жүргізу қорытындысында оның сұрағына жауап береміз. 

Оқу-танымдық іс-әрекетке, педагогикалық үдеріске оқушының әлеуметтік 
болмысының ең маңызды, мәнді бөлігін қамтиды, бұл ұғымды көптеген 
ғылымдар: философия, әлеуметтану, психология, педагогика, білім беру 
философиясы, педагогикалық психология, т.б. қарастырады. Оқу-танымдық 
іс-әрекетін ұйымдастыруда оқушыларды ғылымдар, білімдер жүйесімен, 
іскерлік дағдылармен қаруландыру, ақыл-ой, ерік-күш, жігерін, психикалық 
үрдістерін: зейінін, есін, қабілетін дамыту, іс-әрекетті орындаудың нақты 
амал-әрекеттерін пайымдау, дүниетанымын және жекебасын дамыту жолда-
рын, қалыптастыру тәсілдерін зерттейді.

Танымдық іс-әрекеттің өзге әрекет түрлерінен ең басты ерекшелігі – 
оқушының үнемі «жаңа дүниеге енумен», әрбір жаңа әрекеттерде оқушының 
оның бірінен екіншісіне ауысып отыруымен байланысты. Сондықтан, оқу 
үрдісінде оқушының білім алуға, өз бетімен әрекет етуге деген құлшынысын 
оятуға, ақыл-ойының дамып, жетілуіне түрткі болатын танымдық іс - әрекетті 
ұйымдастырудың тиімді әдіс-тәсілдерін іздестіру – өзекті сипат береді.

Оқу үрдісі оқушылардың оқу-танымдық әрекеті негізінде жүзеге асады, 
ал оқу-танымдық әрекеті негізінде оқушылардың танымдық белсенділігі 
қалыптасады. Белсенділіктің ең жоғары көрінісі оқушылардың алған 
білімдерін өмірде пайдалана білуі болып табылады. Танымдық белсенділік 
оқушының оқуға, білуге деген ынта-ықыласының, құштарлығының ерекше 
көрінісі. Сабақ барысында оқушының бойында танымдық белсенділік пай-
да болса, сонда оқушыларда ақыл-ой қабілеттерінің мынандай элементтері 
дамиды: зеректік, зейіндік, байқағыштық, ойлау мен сөйлеу дербестігі, 
қызығушылығы, т. б.

Балаларды диалог пен дәйектеуге, талқылауға тарту белсенді жүргізілген 
жағдайда олардың оқуы тиімдірек және зияткерлік жетістіктері жоғары бо-
латыны дәлелденген. Диалогтік оқытудың тиімділігі, әсіресе топпен жұмыс 
жасауда көрінеді:

– Топ ішінде ортақ мәселені шешуде ой тастауы, өз пікірін дәлелдеуі, 
талқылауы, оқушылардың ортақ ойға келуде диалогтік оқытудың маңызы 
зор. Басқаша айтқанда, оқушылар бірге ойланады. Оқушылар зерттеушілік 
әңгімеге тартылғанда, өз ойларын дауыстап айтады, болжамдар ұсынып, 
талқылайды. Талқылау кезінде олар «мүмкін», «егер», «бәлкім» деген сияқты 
сөздерді қолданып, өз ойын дәлелдеу үшін «сондықтан» деген сөзді пайдала-
нып, топ тарапынан қолдау қажет болғанда «Солай емес пе?» деген сұраққа 
сүйенеді.

– Осындай сценарий бойынша оқушылар бір-бірін тыңдап, өз жауапта-
рын талдайды. Бұлай жұмыс істеген оқушылардың дәлелдері пікір алмасудың 
нәтижесі болып шығады. Балалар өз топтарын артта қалдырмау мақсатында 
жұмыла жұмыс жасайды және әркім жауапкершілікті сезінеді.

– Қалай оқу керектігін үйретудің идеялары осы диолог арқылы оқытумен 
тығыз байланысты.  Яғни, мұнда оқушылар өздігінен білім алу жауапкершілігін 
түсінеді. Өзара әңгімелесу арқылы өзінің пікірі қалыптасады.

– Диалогтік оқытудың маңызды бір бөлшегі – оқушылардың өзін-өзі 
бағалауы, өз жұбын бағалауы және өзара топ мүшелерін бағалауы. Мыса-
лы, диалогтік оқыту әдістемесі негізінде жүргізілген алғашқы сабақтарда 

3. “Қазақстан мектебі” №1, 2017.
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оқушылар өздерін, жұбын, тобын бағалаған кезде өзара қарым-қатынас 
негізінде бағаласа, келесі сабақтарда балалар мұғалімнің кеңесі бойынша 
берілген критерийлерге жүгініп, толық мағыналы және әділ бағалау жүргізуге 
дағдылана бастайды. Балалардың ойлау деңгейлері олардың жас шамасына 
бейімделген сындарлы диалогті ынталандыру стратегиясы да әр жастағы ба-
лалар мүмкіндігіне беріледі.

– Диалог бойынша талдау жұмыстары балалардың білім деңгейінің 
қаншалықты дамуының дәрежесін анықтауға көмектеседі. Топ ішінде 
әңгімелесу оқушының өзін-өзі реттеу үдерісіне әкеледі. Олар түсіну, бақылау 
және өзін-өзі бақылауды реттеу қабілеттерін дамытады.

Талқылау мен диалог өзінің танымдық әлеуетімен ерекшеленеді. Диа-
лог барысында балаларға баламалы мүмкіндіктер беріліп, басқа адамның 
көзқарасын өзінің тұжырымдамалық түсінігін тереңдетіп, дамуын ынталан-
дыратын әдістермен қарастырылады. Диалогтік оқыту ұжымдық, өзара білім 
алмасуға жағдай туғызатын және қолдаушы болып табылады. 

Оқушылардың логикалық ойлауын  дамытып және сенімдерін 
қалыптастыру үшін оқушыларды дәлелдерге және өз көзқарасын негіздеуге 
үйрету жөніндегі жұмыстар өте пайдалы болып табылады.

ртегі – қазақ фольклоры тарихында өз бастауын тым тереңнен ала-
тын жанр. Ертегіден халқымыздың ой-арманын, мақсатын, ертеңгі 

ОҚУШЫ  БОЙЫНДА  ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДА  ЕРТЕГІ 
ЖАНРЫНЫҢ  МАҢЫЗЫ 

Гүлзат  ЖОЛАЕВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі

Аннотация. Мақалада ертегі жанрын оқыту арқылы құзыреттілікті қалып-
тастыру жолдары сөз болады. Сабақтағы тілдік көріністің көрінуі, танымдылық, 
коммуникативтілік құзыреттілікті қалыптастыру барысында қолданылатын әдіс-
тәсілдер туралы айтылады.

Е
күнге деген үміт-сенімін көреміз. Оқушылардың арман-қиялына ерік беріп, 
шығармашылық қабілетін ұштауда, адамгершілік қасиеттерін нығайтып, 
еңбексүйгіштікке тәрбиелеуде ертегінің маңызы өте зор. Ел ертеңін 
тәрбиелеуде рухани қордың маңызы аса зор. Өмірдің қиын асу-адырларынан 
ептілікпен, ерлікпен өте білетін ертегі кейіпкерлерінен олардың алар үлгі-
өнегесі мол болары анық.

Белгілі қазақ жазушысы М.Әуезов ертегіге былай анықтама берген 
екен: «Ертегі деп баяғы замандағы елдің дүниеге көзқарасын білдіретін, 
я сол көзқарастың белгілі ізін көрсететін онан соң, елдің белгілі санатын 
білдіретін арнаулы үлгі айтатын жамандықты жерлеп, жақсылықты 
айтқан, ойдан шығарған көтерме әңгімені айтады». (1.168)

Ертегілер мазмұнына, әр алуан ерекшеліктеріне қарай бірнеше түрге 
бөлінеді. Ауыз әдебиеті үлгілерін ең алғаш жинаушылардың бірі Ә.Диваев 
қазақ ертегілерін тақырып жағынан: а) ақыл, алғырлық, ә) әйелдер, б)шындық 
және әділеттілік, в) сараңдық және жомарттық, г) байлық және кедейлік деп 
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бөлсе, М.Әуезов аңыз ертегі, салт, яки үлгі ертегісі, мысқыл-мазақ ертегілері, 
өтірік  әңгімелер  деп бөлген. (2.75) С.Қасқабасов ертегілерді а) жануар-
лар  туралы  ертегілер,  ә) қиял-ғажайып  ертегілер, б)  батырлық  ертегі,  
в) новеллалық ертегі, г) сатиралық ертегі деп көрсетсе, ғалым М.Ғабдуллин 
«Қазақ халқының ауыз әдебиеті» атты еңбегінде қазақ ертегілерін мазмұнына, 
әр алуан ерекшеліктеріне қарай бірнеше түрге бөлген. Солардың ішінде бас-
тылары: а)қиял-ғажайып ертегілер, ә) хайуанаттар жайындағы ертегілер, 
тұрмыс-салт ертегілер. 

Мифологиялық ертегілер (қиял-ғажайып ертегілер) тым ерте заман-
да пайда болған. Бұл ертегілер адамдардың болмыс, табиғат сырын та-
нып білуге, оны өзіне деген бағындыру қиялынан туындаған. Бұл жөнінде 
М.Горький былай дейді: «Тіпті атам заманғы уақытта-ақ адам баласы 
әуеде ұшу мүмкіншілігі жайлы ойлаған, мұны... «Ұшқыш кілем» туралы 
ертегі бізге айқын көрсетеді. Жер бетіндегі жүрісті жылдамдату тура-
лы да ойлаған, мұны «Жүрдек етік» туралы ертегіден көруге болады,... өзен 
үстінде оның ағысынан гөрі жылдам жүруге ұмтылғандықтың арқасында 
ескек пен желкенді ойлап шығаруға; жау мен хайуанды өлтіруге талпыну-
пращты, садақты, садақ оғын ойлап шығаруға түрткі болды. Жіп иіру мен 
бір түн ішінде бірталай кездеме тоқу мүмкіндігі туралы, бір түн ішінде 
жақсы үй салу туралы, тіпті «сарай» салу туралы, яғни жаудан қорғайтын 
пана салу туралы ойлап, жұрт осының арқасында еңбектің ең ерте заманғы 
құралдарының бірі болған ұршықты, тоқу үшін жабайы қол станогын ойлап 
шығарды». 

Қиял-ғажайып ертегілерінің басты кейіпкерлері қарапайым адамдар бо-
лып келеді, оларға таусоғарлар, көлтауысарлар, саққұлақтар, тұлпар аттары 
көмекке келіп отырады. Жауыздық пен әділдік, қастық пен достық, жақсылық 
пен жамандық арпалысқа түскен сәтте үнемі адам баласы жеңіске жетіп оты-
рады. 

«Хайуанаттар жайындағы ертегілердің түп төркіні адамзат тарихының ең 
арғы заманында, аңшылық өмір кезінде жатыр. Басқаша айтқанда, жануар-
лар жайындағы ертегілер ертедегі адамдардың аң аулаумен ғана күнелткен 
шағында туған. Ол кездегі адамдар кейбір аңдарды қасиетті деп санап, қадір 
тұтқан, оларды өздерімен туыстас деп ойлаған, ал кейбір жануарларды рудың 
бабасы деп сенген. Осындай аңдардың мейірі түспесе, аңшылардың жолы 
болмайды деп түсінген. Сондықтан еркектер аң аулауға кеткенде, әйелдер 
үйде отырып, сол аңдарды мақтаған, оларға арнап неше түрлі әдемі әңгімелер, 
өлеңдер шығарған. Оларды өте күшті, айлалы, айбарлы етіп бейнелеген». 
(3.192) Хайуанаттар жайлы ертегілерде адалдық пен арамдық, ақымақтық пен 
ашқарақтық, адамгершілік мәселелері көтеріледі. Хайуанаттар жайындағы 
ертегілерде қасқыр зорлықшыл, аңқау, ашқарақ бейнесінде көрінеді, тіпті 
кейбір сәттерде қозыдан да алданып қалып жатады. 

Ал шыншыл ертегілердің басты қаһармандары – ақылды қарт, тапқыр 
жігіт, кедей, қойшы, тазша бала, т.б. болып келеді. Бұлардың көбісі халық ор-
тасынан шыққан адамдар болғандықтан, әділеттілік пен әділетсіздік тартысқа 
түскен сәтте арман-тілектері орындалып, жеңіске жетіп отырады.

«Ертегінің соңы: «Сөйтіп, пәленше мақсат-мұратына жетіпті» деп келеді. 
Бұл – ертегі тыңдаушыға берілген сабақ, ғибрат, ақыл. Енді бірде күлдіргі 
ертегі сарынға түсіп: «Ертегім ұтылды, ойға қарай құтылды» дейді. Расында 
ешбір ертегінің ұтылған жері жоқ, оның батырлары әркез ұтып шығады. Ен-
деше ертегі өмір философиясына толы». (4.118) 

Оқушылардың бойындағы түрлі ізгі қасиеттерді дамыту жолында қазақ 
фольклорының қай саласының болмасын алар орны ерекше. Соның ішінде 
оқушы ұғымына жеңілі, қызыға да құныға оқитыны ертегілер болып табы-
лады. Жалпы оқу бағдарламасына сәйкес мектеп оқулықтарында ертегілер 3 
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бағытта берілген. Қиял-ғажайып ертегілер үлгілерінен «Ер Төстік», «Керқұла 
атты Кендебай», шыншыл ертегілерден «Аяз би», «Тазша бала» ертегілерін 
оқиды. Қазіргі жаһандау заманында оқу үдерісінде оқушы бойындағы 
құзыреттілікті қалыптастыру сұралса, бұл ретте ертегі жанрының да берері 
мол болмақ. 

Құзыреттілік – балалардың іс-әрекеттің әртүрлі тәсілдерін меңгеруінен 
көрінетін білімнің нәтижесі. Қазақстан Республикасы 2015  жылға дейінгі 
білім беруді дамыту тұжырымдамасында да білімге бағытталған мазмұнды 
құзыреттілік, яғни нәтижеге бағдарланған білім мазмұнына алмастыру 
қажеттілігі көрсетілген. 

Құзыреттілік адамдардың қарым-қатынас жүйесін игеріп, өзара іс-
әрекетке қосылу барысында қалыптасады. Сонымен қатар, құзыреттіліктер 
арқылы жеке тұлғаның өмір байлығы, ақыл тереңдігі, күйіну-сүйіну қалпы, 
қиялдауы, ерік-жігері, икемділігі мен мінез-құлық сипаты ашылады.

Осы орайда ертегілердің мазмұнын меңгерту және талдау барысында 
джигсо, автор орындығы, пікірталас, ББҮ кестесі, Венн диаграммасы сияқты 
әдіс-тәсілдер пайдаланылады.

Сонымен қатар ертегі жанрын әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып 
оқытқанда олардың шығармашылық қабілеті ұшталып, іскерлігі дамиды.

Шығармашылық жұмыстар: автор идеясын өрбітіп жазу; ойтолғау, эссе 
жазу; өтірік өлең құрастыру; көркем тілмен мазмұндау, суреттеу; жуан және 
жіңішке сұрақтар беру; көрініс қою және ертегі құрастыру.

Оқушылар ертегі мазмұнын құр оқып қана қоймай, кейіпкер іс-әрекетіне 
баға береді, ой түйеді, ситуациядан шығу жолын іздейді. Мысалы, «Алтын 
сақа» ертегісін оқыған оқушы жалмауыздан баланы құтқарған тұлпардың 
жүйріктігі, көзсіз ерлігі мен иесіне деген адалдығынан, қарлығаш пен төбеттің 
достығынан үлгі алады, жан-жануарларды аялау, күтіп-баптау жөнінде 
еске алады. Ертегілер оларды адалдықты, еңбекті қадірлеуге шақырып, 
жалқаулықтан, тәртіпсіздіктен бойын аулақ ұстауға тәрбиелейді. Оқушы бо-
йына адалдық, мейірімділік, имандылық сияқты қасиеттерді сіңіреді. Ғалым 
Ф.Ш. Оразбаева «Сабақта тілдік қатынас үш түрлі жолмен жүзеге асыры-
лады, олар: жұптық, топтық, ұжымдық» десе, сабақта тілдік қатынастың 
бар түрі көрініс табады. Сұрақ-жауап әдісімен сабақ жанданып жатса, рөлдік 
ойындар, ертегіні өзі аяқтау тәрізді тапсырмалар орындау барысында образға 
енеді, сыни тұрғыдан ойлайды. Ертегі жанрын оқыту барысында оқушы бо-
йында танымдық, коммуникативтік құзыреттілігі қалыптасады. Сапалы білім 
алған, танымдылығы жоғары, құзыретті, бәсекеге қабілетті, шығармашыл 
оқушылар ғана болашақта өз орнын тауып, еліміздің даралануы жолында 
еңбек етпек.

Оқушыларымызды жаңа заман талабына сай ұлттық құндылықтарымызды 
сіңірген білімді, зерделі, өзіндік пікірін жеткізе алатын, өмірге икемделген 
тұлға ретінде қалыптастыру үшін олардың бойындағы құзыреттілікті дамыта 
білуіміз қажет.

Әдебиет
1.Әуезов М. Әдебиет тарихы. – Алматы: Ана тілі, 1991. – 240-б.
2. Қазақ фольклористикасы. – Алматы, 1972.
3. Қасқабасов С. Ой-өріс. – Астана: Астана полиграфия, 2009.
4. Қоңыратбаев Ә.  Қазақ фольклорының тарихы. – Алматы: Ана тілі, 1991.

Резюме
В статье затронуты вопросы о совершенствовании компетентности через обучение жан-

ра сказки. Кроме того, говорится о методах и приёмах, способствующих познавательной, ком-
муникативной компетентности.

Summary
The article touched upon the issues of improving the competence of the fairy tale genre through 

training. In addition, the article refers about  the methods and techniques that promote cognitive, 
communicative competence.
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овременный мир становится все более сложным, динамичным и проти-
воречивым. Ценностью становится высокий интеллект, так как от коли-

РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКОЙ 
ОДАРЕННОСТИ  ДЕТЕЙ  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Гульзия  БЕКТЕНГАЛИЕВА, 
областная специализированная школа-интернат 
для одаренных детей им. М.Кусаинова г. Актобе
учитель русского языка и литературы

“Учитель является для детей путевым огоньком,  све-
точем, искрой, от которой в сердцах детей разгорается 
пламя любви к науке,  стремление к знанию, к развитию  
личных способностей, дарований, талантов”. 

В.А. Сухомлинский  

С
чества интеллектуальных, творческих личностей зависит благосостояние и 
успешное развитие нашего общества, качество жизни в нем. В связи с этим 
остро встает вопрос развития высоко одаренных, талантливых детей на всех 
этапах их обучения. Поэтому выявление и развитие одаренности учащихся, из-
учение условий и факторов, способствующих формированию и становлению 
интеллектуальных и творческих способностей детей, становятся одной из акту-
альных проблем процесса образования. Школьный возраст чрезвычайно важен 
для формирования и развития умственной одарённости и креативности.

В современной психологии на основе слова «одаренность» созданы два 
термина: «одаренные дети» и «детская одаренность». Термином «одаренные 
дети» обозначается особая группа детей, опережающих сверстников в развитии. 
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или имеет предпосылки для таких до-
стижений) в том или ином виде деятельности. Термин «детская одаренность», 
напротив, указывает на то, что каждый индивид имеет определенный интеллек-
туально-творческий потенциал.

Одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии «Казахстан  – 
2030» является образование. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по-
ставил задачу обеспечить новый уровень развития университетского образова-
ния и науки. 

Одной из заслуживающих внимания задач  в современном образовании яв-
ляется проблема раннего выявления, обучения и воспитания одаренных детей. 
От ее решения в итоге зависит интеллектуальный и экономический потенциал 
государства. 

Современными научными исследованиями доказано существование особо-
го вида одаренности – творческой, то есть способности к творческой самореа-
лизации в различных областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не 
связана однозначно с интеллектом. Как указывает известный авторитет в обла-
сти одаренности Э. Торранс, если бы мы выявляли одаренных детей на основе 
тестов на интеллект, то мы бы отсеяли 70% наиболее творческих из них.

Создание  оптимальных  условий для развития личности в школьной сре-
де  и возможность проявить себя во внеклассной деятельности позволяют  уча-
щимся расширить свой  кругозор, раскрыть свой творческий  потенциал, уча-
ствуя в городских турнирах.

 В настоящее время развитие творческой одаренности учащихся является 
одним из основных запросов, которые жизнь предъявляет к образованию. Из-
менения во всех областях жизни происходят с невиданной скоростью. Объем 
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информации удваивается каждые два года. Знания устаревают быстрее, чем че-
ловек успевает их использовать. Для того чтобы успешно жить и действовать в 
современном мире, необходимо быть постоянно готовым к изменениям, сохра-
няя при этом свою неповторимость.

Учитель является определяющим фактором в системе обучения одаренных 
детей. Поэтому к учителю, работающему с одаренными детьми, предъявляются 
повышенные требования: позитивная Я-концепция; знания соответствующих 
концептуальных моделей, использующихся в обучении для разных возрастов 
одаренных детей; умение осуществлять правильный выбор учебного материа-
ла; умение правильно оценивать успехи детей.

Поисковая активность в учебной деятельности является движущей силой 
саморазвития и самосовершенствования каждого индивида, делает его актив-
ным соучастником этой деятельности [10]. Каждый индивид рождается с био-
логическими предпосылками к поисковой активности, потребность в поиске у 
новорожденных еще не сформирована. Она может сформироваться окончатель-
но и реализоваться только в процессе индивидуального развития и обучения.

Для развития одаренности требуется организация особой, развивающей 
среды. Поэтому одним из главных направлений работы образовательного уч-
реждения является создание условий для оптимального развития одаренных 
детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть еще не 
проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть се-
рьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способ-
ностей.

Таким  образом,  развитие творческой одаренности становится одной из 
основных задач современного образования.  Педколлектив  областной  специа-
лизированной  школы-интерната  для одаренных детей имени М.Кусаинова 
г.Актобе  много лет успешно решает эти задачи.

Русский и английский языки являются неродным для учащихся нашей шко-
лы. Поэтому участие в олимпиадах и конкурсах  – это хороший стимул для 
более глубокого и осознанного изучения учениками русского и английского 
языков. После участия и побед в конкурсах и олимпиадах у детей повышается 
интерес к предмету, появляется уверенность в своих силах. 

Так,  в декабре 2016 года в Областном конкурсе научных проектов «Дарын» 
защищали свой проект, подготовленный на русском  языке, учащиеся 9 класса 
Бисенгали Шерхан и Онбай Альбина.  Тема их работы: Стилистические функ-
ции онимов.  Руководители  проекта: учителя русского языка  и литературы  
Бектенгалиева Гульзия Хайруллаевна и Изтлеуова Гульбадан Салимгереевна.   
Ребята заняли 2 место, но самое главное, что они с увлечением работали над 
темой, которая оказалась интересной, не только им, но и их одноклассникам.  
Ученики исследовали особую группу собственных  имен (онимов) в языке –  
антропонимы т.е имена людей. В настоящее время ономастика, как одно из 
ведущих направлений национально – языковой политики в республике, при-
обретает не только научно – практическое, культурно – историческое, но и об-
щественно – политическое значение.

Имя важно для человека и, как отмечает российский ученый А.Ф. Лосев, 
«именем и именами пронизана вся культура, все человеческое бытие, вся жизнь. 
С именами начинается разумное и светлое понимание, взаимопонимание и ис-
чезает  слепая  ночь  живого  самоощущения.  В  слове  и,  в особенности в 
имени, – все наше культурное богатство, накопленное в течение веков».

В ходе работы над темой Шерхан и Альбина выяснили, что  в семантике 
слов каждого языка находят отражение исторические, социальные, культурные, 
экономические изменения, происходящие на разных этапах развития общества. 
Язык выступает хранителем информации о мире, которая добыта всеми члена-
ми определенной этнолингвистической, культурно-языковой общности людей.  
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Исходя из этого, был сделан вывод,   изучение онимов в плане содержания на-
ционально-культурной информации на сегодняшний день один из актуальных 
вопросов. 

На  вопрос о том, что означает имя, почему дали именно  такое имя, мно-
гие не сразу могут ответить и только тогда задумываются над его значением и 
историей.  При выборе имен  казахи могли руководствоваться  разными факто-
рами, но главное, они хотели, чтобы имя было красиво и отражало суть нового 
человека, чтобы  выросший  ребенок  действительно  стал  таким,  каким  был 
назван. 

В практической части своего исследования ребята проанализировали ре-
зультаты опроса, который они провели в своем классе. Выяснилось, что, если 
раньше практически к каждому имени прикреплялись компоненты: жан, бек, 
бай, хан, болат, гали, бол, гуль, нур, сулу, шаш и др., то наблюдения и анализ 
имен учеников показывают, что такая тенденция сохраняется, но встречается 
крайне редко.  Например, компонент жан встречается в мужских именах 2 раза 
в конце имени: Аманжан, Бауржан,  в женских именах - в конце 3 раза: Айжан, 
Аружан, в середине – 1 раз: Акжанай.  Компонент бек – 2 раза в конце имени: 
Аскарбек, Дарынбек, в начале  имени  Компоненты  хан:   Шерхан – 1 раз,        
ел: Елнур – 1 раз, ай: Айгерим – 1 раз.

На сегодняшний день желание родителей дать ребенку редкое, ориги-
нальное имя приводит к тому, что повторяются имена редко. Здесь Шерхан и 
Альбина отметили, что погоня за красивыми и редкими именами  постепенно 
вытесняет тот символизм, который казах вкладывал в выбор имени для свое-
го ребенка, теряется смысловая нагрузка на значение имени. Ведь, при выборе 
имен  казахи могли руководствоваться  разными факторами, но главное, они 
хотели, чтобы имя было красиво и отражало суть нового человека, чтобы вы-
росший ребенок действительно стал таким, каким был назван.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ученики провели боль-
шую исследовательскую работу, они смогли стать учителям равноправными 
партнерами, прилагающими все усилия для получения согласованного резуль-
тата. 

Целенаправленная и систематическая работа с одаренными детьми поз-
воляет более эффективно управлять формированием наиболее комплексных 
синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, во-
ображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы 
познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, глубокого и 
умелого усвоения знаний.

 Для полноценного развития высокого творческого потенциала и личности 
одаренного ребенка необходимы помощь и поддержка взрослых, а также це-
лый ряд необходимых условий. На развитие творческого потенциала оказыва-
ют влияние: богатая информационная и культурная среда; состояние здоровья 
ребенка; любовь, как условие формирования позитивной Я-концепции; раннее 
развитие речи и мыслительных навыков; приобщение ребенка к творчеству; 
специальные творческие программы обучения для одаренных детей. 
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Педагогика ғылымы: зерттеулер

оступность детских телевизионных каналов в Беларуси, также как и 
взрослое ТВ, является очень важным фактором, который способен влиять 

УДК (ӘОЖ):  379.823

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ДЕТЕЙ  7–10 ЛЕТ,  СМОТРЯЩИХ  И  НЕ 
СМОТРЯЩИХ  ДЕТСКИЕ  ТЕЛЕКАНАЛЫ

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

Ключевые слова. Сельские и городские дети 7–10 лет; маленькие телезрители, 
телевизионные предпочтения; объем телепросмотра; желаемая продолжительность 
детской телепередачи; предпочитаемое время суток для просмотра ТВ; детские 
телеканалы.

Д
на психическое и физическое развитие маленьких телезрителей. Именно дети 
младшего школьного возраста составляют активную зрительскую аудиторию. 
При этом, детские телеканалы (ДТК), которые транслируются в спутниковом 
и цифровом формате любят смотреть как городские так и в сельские детки. 
Поскольку своего белорусского ДТК нет, юные телезрители активно смотрят 
детский телепродукт зарубежного производства (Россия, США, Китай, Франция 
и др.). 

Исходя из анализа научных отечественных (И.А. Фурманов, С.И. Колбышева, 
А.Е. Грищенкова)  и  зарубежных  (В.П.  Чудинова,  Д.А. Жукова, А.В. Шариков, 
Ю.В. Айгистова, Г.В. Апостолова, Е. Маслова, Р. Пацлаф, М. Перцева, П.В. Туранская; 
B.Earlya, E.Smith; A.Lasmanis, A.Lasmane, I.Vanaga, D.Lasmane; D.Borzekowski, 
M.Rich; P. Ornia; G.Rossiter, M.E. Schmidt, D.Christakis, M.Rich, S.L. Rifas-Shiman, 
E.Oken, E.M. Taveras) исследований, стоит отметить, что проблема детского выбора 
телевизионного контента по всему миру вызывает повышенную тревожность, 
так как основное внимание детей фиксируется на телевизионных произведениях 
часто сомнительного содержания, предназначенных взрослым. Перед маленькими 
зрителями «открывается занавес» и доступным оказывается откровенный мир 
взрослых, зачастую с элементами эротики, секса, агрессии, ужасов и пр.

Ученые выявили, что возможное влияние детского телевещания на детей 
младшего школьного возраста, равно как и взрослого ТВ, имеет, как положительную, 
так и отрицательную направленность. При этом, активное негативное воздействие на 
них мощного хаотичного потока телеинформации, перекрывает знания, получаемые 
от значимых взрослых, принципиально меняет, как зрительное и слуховое восприятия 
детей, так и структуру их мышления, самосознание и миропонимание [5, с. 30]. 

Доминирование этого потока над низкой возможностью ребенка воспри-
нимать телеинформацию и самостоятельно ее обрабатывать, способствует 
формированию  его  как  инструмента  пассивной  мыслительной  деятель-
ности,  неспособного  на  активное  творческое  мышление.  Младший  школьник 
не  успевает связывать  изображение с текстовым сопровождением, не  
может  проверить  соотношение этих мыслей с реальностью, что влияет 
на тонкие   нервные   процессы  в его мозгу, работающем отрывочно, ассо-
циативно [1].
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Отсутствие «детской территории» в телевизионном информационном 
пространстве,  телесмотрение детей приводит к раннему взрослению 
современных детей, затрудняющему поступательный процесс их духовно-
нравственного развития [6, с. 12].

Надо сказать, что выбор ДТК во многом зависит от родителей – от 
своевременного и умеренного контроля телесмотрения ребенка.  То, что смотрит 
ребенок должно соответствовать его возрасту, развивать его воображение, задатки, 
художественный вкус, должно побуждать его к самостоятельной активной 
творческой деятельности, к придумыванию своих веселых игр, к стремлению 
быть лучше и добрее – таким как любимый телегерой. А самое главное – детское 
телевещание должно развивать духовность ребенка!

Другая крайность состоит в том, что родители зачастую не готовы принять тот 
факт, что ДТК могут положительно влиять на ценностное духовно-нравственное 
развитие ребенка. Они не подпускают его к телевизору вообще (как и к сверстникам 
из неблагополучных семей). Их категоричность в стремлении оградить чадо от 
негатива окружающей среды может привести к его социальной дезадаптации. 
Потому, все хорошо в меру. А совместный с ребенком телепросмотр мультфильмов с 
комментариями взрослого расширяет мировоззрение малыша.

Детское телевещание требует адекватного отношения социума, понимания 
того, что ответственность за влияние телеконтента несут как его создатели, так 
и родители – ДТК дополнительное средство воспитания юных телезрителей, 
которое необходимо грамотно использовать. При этом, особенно важно знать 
интересы  и телепотребности детей. Их стоит учитывать: 1) тележурналистам, как 
при принятии решения о закупке определенного телепакета, так и в отечественном 
телепроизводстве детских телепередач, художественных фильмов; 2) педагогам, 
использующим методы медиаобразования; 3) психологам, работающим с детьми 
этого возраста.

Надо сказать, что в нашей стране исследований, посвященных проблеме 
телевизионных предпочтений детей 7–10 лет (кроме нашего пилотажного 
исследования (О.А. Борисевич, 2011 г.) ранее не проводилось. Потому, особый 
научный интерес представляет исследование телевизионных предпочтений 
младших школьников, смотрящих и не смотрящих детские телеканалы, а также 
их взаимосвязи с просмотром любимых ДТК и ТВ, в связи с чем, оно является 
актуальным.

Так, с диагностической целью, для выявления предпочтений детей 
относительно телесмотрения, доступности ДТК для просмотра мультфильмов и 
для определения, популярных ДТК, применялась авторская анкета «Диагностика 
ТВ-предпочтений и любимых детских телевизионных каналов» [2, с. 186–189], 
позволяющая определить:

1. Основные критерии детского телесмотрения: возраст ребенка на 
момент исследования; объем телесмотрения (реальное количество минут/
часов, затраченных на просмотр детских телепередач/мультфильмов 
в день и предпочитаемое (желаемое) время телесмотрения); желаемая 
продолжительность детской телепередачи (минут/день); предпочитаемое время 
суток для просмотра ТВ (утро, день, вечер, ночь).

2. Доступность ДТК маленьким телезрителям – смотрят ли, какие из них 
смотрят.

Итак, в эмпирическом исследовании телевизионных предпочтений младших 
школьников, смотрящих и не смотрящих ДТК (2013), приняло участие 505 детей 
7–10 лет – учащихся общеобразовательных школ г. Минска и Минской области. 
При этом, большинство из них (486) имели доступ к ДТК: 304 городских (98%) и 
182 сельских (93%).

Анализ эмпирических данных производился поэтапно в соответствии 
с критериями различий: пол, возраст, место проживание, смотрение и не 
смотрение ДТК.
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На 1 этапе анализировались итоговые показатели, отражающие объем 
реального и предпочитаемого (желаемое) времени телесмотрения в день ДТК 
и ТВ (детей, не смотрящих ДТК). Так, были выявлены:

1. Объем телесмотрения детей в зависимости от возраста.
Минимальный: в 7 лет – у сельских детей, не смотрящих ДТК (20 мин) и у 
смотрящих городских (50 мин) и сельских (68 мин); в 10 лет – у сельских, не 
смотрящих (26 мин). Максимальный: в 9 лет – у городских, не смотрящих (2 ч); 
в 10 лет – у городских, смотрящих ДТК (2 ч).

2. Потребности детей в телесмотрении (желаемое) в зависимости от 
возраста. Минимальные: в 7 лет – у сельских, не смотрящих ДТК (60 мин) и у 
смотрящих городских (88 мин) и сельских (115 мин); в 10 лет – у сельских (56 
мин) и городских (95 мин), не смотрящих. Максимальные: в 9 лет – у сельских, 
смотрящих ДТК (3 ч) и не смотрящих (160 мин), у городских, не смотрящих (200 
мин); в 10 лет – у городских, смотрящих (194 мин).

На  основании  сравнения  этих  показателей  были  выявлены тенденции. 
В зависимости от пола, говорящие о значительном объеме телесмотрения, 

о запросах, смотрящих ДТК детей (особенно мальчиков) смотреть их еще 
дольше и о большой потребности не смотрящих (девочек) к познанию мира 
через взрослое ТВ:

1. Долгое смотрение и большие телепотребности, смотрящих ДТК сельских 
(90 мин; 145 мин) и городских (105 мин; 170 мин) мальчиков, чем девочек (на 10–30 
мин меньше).

2. Длительное смотрение ТВ (телепродукта для взрослых), не смотрящих 
ДТК, сельских и городских девочек (46 и 75 мин) и большое желание смотреть 
ТВ долго (103 и 115 мин), превышающее телепотребности мальчиков на 15–20 
мин.

3. Большие объемы реального и желаемого телесмотрения городских детей, 
смотрящих ДТК (особенно у мальчиков – 1 ч 45 мин и 2 ч 50 мин), чем сельских.

4. Меньшие объемы реального (особенно сельских мальчиков – 30 мин) 
и желаемого (90–115 мин: на 20–30 мин больше городских) смотрения ТВ, не 
смотрящих ДТК детей.

5. Сельские и городские девочки и мальчики, смотрящие ДТК, хотят 
смотреть их примерно на 1 ч больше реального объема телесмотрения.

В зависимости от возраста, указывающие на одинаковые динамики объемов 
реального и желаемого телесмотрения сельских и городских детей:

1. В 7 лет – у смотрящих ДТК сельских детей реальный (68 мин) и 
желаемый (115 мин) объемы телесмотрения больше, чем у городских (50 мин; 
88 мин), а у не смотрящих – наименьшие (реальный 20 мин, желаемый 60 мин).

2. В 8 лет – одинаковый реальный объем телесмотрения у смотрящих ДТК 
сельских и городских детей (80 мин), но разный желаемый (113; 133 мин); у не 
смотрящих сельских – наименьший – реальный (60 мин) и наибольший – желаемый 
(153 мин).

3. В 9 лет – реальный объем телесмотрения смотрящих сельских и городских 
детей 100 мин, а желаемый больше у сельских (178 мин; у городских 148 мин); не 
смотрящие городские глядят ТВ 120 мин и хотят смотреть 200 мин, в отличие от 
сельских (53 и 130 мин).

4. В 10 лет – у смотрящих городских большие объемы реального (2 ч) и 
желаемого (194 мин) телесмотрения, в отличие от сельских (90 и 166 мин); 
у не смотрящих сельских (26 и 56 мин) и городских (70 и 95 мин)  детей эти 
показатели значительно меньше, в том числе и в сравнении со всеми детьми 
8–9 лет.

В целом, проявляется больший интерес к смотрению ТВ у городских детей, 
не имеющих доступа к ДТК, в сравнении с сельскими детьми этой же категории.

На 2 этапе изучалась желаемая продолжительность детской телепередачи. 
Так, определено: городские дети (в целом по выборке и смотрящие), единогласно 
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утверждают, что она должна быть длительная (примерно 45 мин), в отличие от 
сельских (35 мин); смотрящие 7–8 лет – 30 мин и 9–10 лет – 40–45; не смотрящие 
сельские – 70 мин, городские – 60 мин; не смотрящие 7 лет – 40 мин, 8 лет – 25, 9 
лет – 70, 10 лет – 20 мин.

На 3 этапе анализировалось предпочитаемое время суток для просмотра 
ТВ. Выявлено: большинство детей 7–10 лет хотели бы смотреть ТВ днем 
(40–45%), меньше – вечером (23–35%); самая высокая потребность в дневном 
телесмотрении у сельских детей 10 лет (45%) и городских – 7 лет (48%), а 
минимальная – у городских – 9 лет (37%); желание смотреть ТВ утром нарастает 
к 10 годам; идентичная динамика предпочтений ночного времени телесмотрения 
сельских и городских детей, выражается в плавном нарастании интереса 
смотреть ТВ ночью с 7 до 9 лет и значительном его уменьшении в 10 лет. 

При этом, сельские дети 7 лет хотят смотреть ночное ТВ больше (10%), чем 
городские (3%), в 9 лет и сельские (23%), и городские (16%) дети предпочитают 
ночное ТВ больше всех возрастных категорий, а в 10 лет ночное ТВ уже теряет 
свою привлекательность среди сельских детей (1%), но среди городских, несмотря 
на уменьшение его популярности, остается все еще значимым (8%).

На 4 этапе определялись ДТК популярные в детской среде. Обнаружена 
популярность детских телеканалов: у девочек и мальчиков, хотя городские 
дети смотрят их больше (99%), чем сельские (93%); с возрастом наблюдается 
нарастающая динамика в просмотре мультфильмов в Интернете среди смотрящих 
сельских и городских детей, а в 10 лет уже одинаковый процент школьников 
использует сеть с этой целью (70%).

Определены любимые детские телеканалы: у всех детей: в 7 лет – TiJi, 
С/N, Gulli; в 8 лет – Детский Мир, Nickjr; в 9 лет – Мультимания, Jetix; в 10 
лет у сельских – Детский Мир, Мультимания, Детский, Карусель, С/N, а у 
городских – Nickelodeon, Disney Channel, Gulli, Jetix; у девочек – Детский Мир, 
Мультимания, Карусель, Детский, Улыбка ребенка и Радость моя, а у мальчиков – 
Nickelodeon, Gulli, Jetix, С/N, Jetix Play.

Проценты популярности ДТК у детей в зависимости от место проживания, 
указаны в таблице 1.

Таблица 1. – Процентное распределение популярных ДТК у детей 
младшего школьного возраста в зависимости от их место проживания
               Выбор ДТК девочками                              Выбор ДТК мальчиками 
           (n=249), (%)                                       (n=237), (%)
              Все   Сельские  Городские             Все    Сельские   Городские
Детский Мир  11 13 9   Nickelodeon     12 8 16
Nickelodeon 11 5 15    Disney             11 11 12 
        Channel 
Disney Channel 11 10 11    Gulli               9 5 12
Мультимания 10 11 9   Мультимания 9 10 8
Gulli               8 5 10   Детский Мир 8 9 8
Карусель 8 6 10   Nickjr               7 8 6

Детский               7 10 6   Jetix                6 5 6

Nickjr               7 8 6   Детский 6 7 5
TiJi               5 5 5   Карусель 6 6 7

Jetix               4 3 4    TiJi               5 6 5
С/N  3 4 2   С/N  5 7 4
Jetix Play 3 4 2   Jetix Play 4 5 4

ДТК ДТК
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Проценты популярности ДТК у детей в зависимости от возраста, отражены в 
таблице 2.

Таблица 2. – Процентное распределение популярных у детей ДТК в 
зависимости от возраста

Так, девочки и мальчики смотрят одни и те же детские каналы, но сельские дети 
отдают предпочтение ДТК российского производства, а городские – зарубежным.

На 5 этапе выявлялись основополагающие факторы в зависимости от 
распределения ДТК, для построения классификации их популярности в детской 
среде.

Полученные данные, отражающие предпочитаемые детьми 7–10 лет ДТК 
(сельскими: n=182; городскими: n=304), были подвергнуты факторному 
анализу (IBM. SPSS. Statistics. V 20. Multilingual) с помощью методов: критерий 
сферичности Барлета; критерий КМО; метод извлечения – анализ главных 
компонент; метод вариамакс.

Сразу обе выборки проверялись на многомерную нормальность (критерий 
сферичности Барлета) и их адекватность (критерий КМО). После получения 
подтверждения о приемлемых нормальности и адекватности выборок для 
факторного анализа (р<0,05), с помощью метода анализ главных компонент было 
получено начальное факторное решение по всем компонентам (по 17 ДТК). Также 
были извлечены суммы квадратов нагрузки, объясняющие наблюденную суммарную 
дисперсию  для  пяти  обобщенных  факторов (51% по группе сельских детей и 
48% – городских).

Метод вариамакс позволил получить матрицы факторных нагрузок по обеим 
выборкам и матрицу преобразования факторов. Образованные факторы легли в 
основу двух классификаций уровней предпочитаемых ДТК в группах сельских и 
городских детей.

Первая классификация спроецирована на основании анализа матрицы 
коэффициентов значений пяти факторов после вращения, отражающих 
распределение предпочитаемых ДТК сельскими детьми 7–10 лет. Он показал, 
что низкий уровень популярности ДТК образовали f1и f2, средний – f3, 
высокий – f4 и f5,.

Факторные нагрузки расположились по столбцам по диагонали матрицы, 

                    Выбор ДТК сельскими                           Выбор ДТК городскими 
   детьми (n=182), (%)                                    детьми (n=304), (%)
                    7 лет   8 лет    9 лет  10 лет                  7 лет    8 лет    9 лет   10 лет
Детский Мир  12        9          11     14   Nickelodeon    14      14        15        16

Мультимания 9         11         10     12   Disney Channel    11        9        12        13

Disney Channel 9         11        10     10   Карусель    10      10        11        4

Nickjr   12        8          7      4   Gulli     6 9        11        13
Детский  8          7           9      9   Детский Мир    9 9         9         7

Nickelodeon 9          7           5      6   Мультимания    6 9        10        8
Карусель 6          6           6      7   Nickjr                   7 8        5        5
TiJi   6          7           5      5   Детский   7 6        5        5
С/N   4          6          7     5    TiJi    6 6          4        6
Gulli   6          5          5     4   Jetix    1 4          5        9

Jetix   3          5          5     5   С/N    4 4          2         2

Jetix Play 3         4           4      4   Jetix Play    2          2          3          5

ДТК ДТК
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объединив коэффициенты пунктов внутри каждого фактора. При этом 
переменные, находящиеся внутри одного блока, отсортировались в порядке 
убывания факторных нагрузок. Так, пункт Jetix Play (r = 0,737) нагружает 
сильнее всего f1 Улыбка ребенка – f2 (r = 0,819), TiJi – f3 (r = 0,727), Мульти- 
мания – f4 (r = 0,650) и Детский – f5 (r = 0,718). 

Аналогичным образом создана вторая классификация уровней 
предпочитаемых ДТК городскими детьми. Распределение факторов в уровнях 
популярности ДТК: пункт Jetix Play (r = 0,744) сильнее нагружает f1, Улыбка 
ребенка – f2 (r = 0,720),  Детский  Мир – f3  (r = 0,781),  Disney  Channel – f4           
(r = 0,315) и Nickelodeon – f5 (r = 0,474). 

Так, факторный анализ позволил выявить три уровня популярности 
ДТК: низкий, средний, высокий. Определено, что их внутренняя смысловая 
согласованность обрела ясность благодаря основополагающим факторам, 
входящим в определенный уровень. Каждый фактор, в свою очередь, позволил 
отразить тенденции понижения или повышения интереса детей, изменяющегося 
с возрастом, к контенту ДТК, а также – различие этих тенденций в группах 
сельских и городских детей, смотрящих ДТК (рисунки 1-2).

Рисунок 1. – Уровни популярности ДТК у сельских детей в зависимости от возраста: 
низкий (НУП), средний (СУП), высокий (ВУП).

Рисунок 2. – Уровни популярности ДТК у городских детей в зависимости от возраста: 
низкий (НУП), средний (СУП), высокий (ВУП).
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Так, на низком уровне популярности ДТК: у сельских детей интерес к 9-10 
годам несколько повышается к т/к Jetix Play, Jetix, С/N, а у городских – к т/к Jetix 
Play, Jetix и TiJi, и снижается у сельских к т/к Улыбка ребенка, Радость моя, 
Kids Co, Baby TV, и у городских – к т/к Улыбка ребенка, Радость моя, Baby TV, 
Jim Jam, Kids Co, С/N.

Средний уровень популярности ДТК представлен у сельских – к т/к 
Nickjr, TiJi, Nickelodeon, Gulli, Jim Jam, интерес с 7 к 10 годам уменьшается, а у 
городских – к т/к  Детский Мир, Детский, Карусель, Мультимания, Nickjr.

Высокий уровень популярности ДТК представлен стабильно высоким 
интересом сельских – к т/к Мультимания, Карусель, а городских – к т/к Disney 
Channel, Gulli, и его снижением к 10 годам у сельских к т/к Детский Мир, Disney 
Channel, Детский, а у городских – к т/к Nickelodeon.

На 6 этапе устанавливались теснота и направление статистически 
значимых связей телесмотрения ДТК младших школьников с помощью метода:  
коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs) (IBM. SPSS. Statistics. V 20. 
Multilingual):

Выявлено, что просмотр ДТК или ТВ по группам смотрящих ДТК и не 
смотрящих детей статистически значимо связан: 

1) отрицательно с возрастом 10 лет, при уровне значимости α = 0,01 (rs 
= -0,128), что говорит о переориентации смотрящих ДТК детей в сторону 
Интернета, а у не смотрящих с возрастом увеличивается смотрение ТВ 
(положительная связь: rs = 0,128);

2) отрицательно с местом проживания, при α = 0,01 – сельские дети меньше 
смотрят ДТК (rs = -0,141), а городские больше (rs= 0,141);

3) положительно с объемом телесмотрения (мин/день), при α = 0,01 – 
смотрящие ДТК дети много смотрят (rs= 0,142), в сравнении с не смотрящими 
ДТК (rs = -0,142);

4) положительно с желаемым временем телесмотрения (мин), при α = 0,05– 
смотрящие ДТК дети хотят смотреть ДТК еще больше (rs = 0,091), в сравнении 
с не смотрящими ДТК, которые не хотят увеличивать время телесмотрения ТВ 
(rs = -0,091);

5) отрицательно с утром, как желаемым временем суток для просмотра 
телепередачи, при α = 0,05 – смотрящие ДТК дети хотят смотреть ДТК днем, 
а не утром (rs = -0,095), в отличии от не смотрящих, желающих смотреть ТВ 
утром ( rs = 0,095);

6) положительно с любимыми ДТК – смотрящие ДТК дети больше глядят 
т/к:  Детский   (rs = 0,144),  Мультимания  (rs = 0,204),  Tigi (rs = 0,126),  Disney         
(rs = 0,237),  Nickelodeon  (rs = 0,258),  Nickjr  (rs= 0,152), Gulli (rs= 0,1182),  Jetix
(rs = 0,122),  Карусель  (rs = 0,163) –  при  α = 0,01;   Jetix  Play  (rs= 0,097), C/N  
(rs = 0,103) – при α = 0,05.

Обнаружено, что телесмотрение любимых ДТК по группе смотрящих 
их детей статистически значимо связано с полом, возрастом и местом 
проживания:

1) положительно у девочек с т/к Радость Моя (rs = 0,183), Улыбка Ребенка 
(rs = 0,147), Детский Мир (rs = 0,151), Карусель (rs = 0,121) – при α = 0,01 и с 
т/к Детский (rs = 0,114) – при α = 0,05, но отрицательно у мальчиков с этими 
каналами;

2) положительно  у  мальчиков,  при α = 0,01,  с т/к Jetix (rs = 0,148), C/N 
(rs = 0,152) и при α = 0,05 – Jetix Play (rs = 0,105), но отрицательно у девочек с 
ними;

3) положительно в 7 лет, при α = 0,01, – с т/к Nickjr (rs = 0,128) и при             
α = 0,05 – Радость Моя (rs = 0,098), Улыбка Ребенка (rs = 0,101); в 8 лет – с Nickjr 
(rs = 0,112, при α = 0,05); в 9 лет – с Карусель (rs = 0,107, при α = 0,05); в 10 лет– 
с Jetix (rs = 0,160, при α = 0,01), Jetix Play (rs = 0,103, при α = 0,05);
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4) отрицательно, при α = 0,01,  в 7 лет – с т/к Jetix (rs = -0,130),  в 10 лет–     
с Nickj (rs = -0,157) и Карусель (rs = -0,217);

5) положительно, при α = 0,01, – у сельских детей с т/к Детский (rs = 0,190), 
Мультимания (rs = 0,159), Nickj (rs = 0,096), Радость Моя (rs = 0,231), Детский
Мир  (rs = 0,190),  C/N (rs = 0,220)  и  при  α = 0,05 – Улыбка  Ребенка (rs = 0,089),
Baby TV (rs = 0,094), но отрицательно – у городских с ними;

6)  положительно,  при α = 0,01,  у  городских  детей  с т/к  Nickelodeon       
(rs = 0,448), Gulli (rs = 0,268) и при α = 0,05 – Карусель (rs = 0,107), но 
отрицательно у сельских с ними.

Также, выявлено, что просмотр ДТК по группе смотрящих их детей 
статистически значимо связан с их телевизионными потребностями:

1) положительно, при α = 0,05 – Jim Jam (rs = 0,100), Gulli (rs = 0,104), Jetix 
Play (rs = 0,108), Jetix (rs= 0,160, при α = 0,01), но отрицательно Радость Моя
(rs = -0,101, при α = 0,01), Улыбка Ребенка (rs = 0,108, при α = 0,05) – с реальным
объемом детского телесмотрения;

2) положительно  Jetix  (rs = 0,129,  при  α = 0,01),  но отрицательно,  
при    α =0,05. Улыбка Ребенка (rs = -0,107), Карусель (rs = 0,091) – с желаемым 
временем телесмотрения;

3) отрицательно Jim Jam (rs = -0,094, при α = 0,05) – с утром, как желаемым 
временем суток для просмотра телепередачи; положительно, при α = 0,05, 
Радость  Моя  (rs = 0,100)  –  с  вечером,  а  Jim  Jam  (rs =  0,098) – с ночью, но
отрицательно Карусель (rs = -0,100, при α = 0,05) – с ночью.

Хочется отметить, что показатели не смотрящих ДТК городских детей 9–10 лет, 
в отличие от сельских детей, очень настораживают. Показатели реального объема 
телесмотрения городских детей 9 лет (120 мин), не смотрящих ДТК, больше, чем 
сельских детей (53 мин) примерно на 70 мин. 

Так, городские дети, у которых нет возможности смотреть ДТК, вынужденно 
смотрят взрослое ТВ и в большом объеме. Возможно в силу ограниченной 
физической активности, созданной городской средой, городские дети меньше 
двигаются и более подвержены телевизионному соблазну, в отличие от сельских, 
которые чаще играют в подвижные игры, катаются на велосипедах, много ходят 
пешком, заняты трудовой деятельностью.

Повышенный интерес детей к телепродукту, транслируемому по ТВ в 
ночное время, вызывает большое беспокойство. Особенно сельских мальчиков и 
городских мальчиков и девочек. Отметим, что ночную трансляцию поддерживает, 
например, ДТК Никелодеон. Но в это время (примерно с 3 ч ночи до 7 утра) 
идут мультфильмы для дошкольников. А до 3 ч ночи транслируется в основном 
телепродукт для подростков. Поскольку канал платный, его смотрят не во всех 
семьях. Следовательно, младшие школьники смотрят и хотят смотреть «взрослое» 
ТВ! На вопрос «Почему ночью ты хочешь смотреть ТВ?» они отвечают: «Там много 
интересного показывают», «Потому что днем взрослые не дают смотреть ТВ», 
«Чтобы отдохнуть от ругани бабушки с мамой». 

Надо отметить, что подобное любопытство детей – тенденция, наблюдаемая 
уже четыре десятилетия. Свидетельство этому – исследование, проведенное М.А. 
Семенюк. Ее изучение зрительских интересов и характера телепросмотра (1978–1981 
гг.) показало, что многие учащиеся младших классов увлекались передачами для 
взрослых из любопытства и для преодоления дефицита общения с ними. При этом, 
68% детей выбирало их самостоятельно, случайно, без необходимой психологической 
подготовки и осознанной цели [3, с. 9].

По мнению В.А. Сухомлинского, такое стихийное, неорганизованное воздействие 
кино, ТВ на детей младшего школьного возраста не способствует их правильному 
эстетическому воспитанию и духовному развитию [4].

Все это,  на наш взгляд,  говорит о том, что необходимо проведение серьезной 
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работы, ориентированной на смещение акцентов в возможностях влияния детского 
телевещания.
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Резюме

В статье рассматриваются телепредпочтения младших школьников Беларуси и их взаимосвязи 
с просмотром любимых детских телевизионных каналов и ТВ. Для диагностики телепредпочтений 
использовалась авторская анкета. Представлены результаты эмпирического исследования 
телевизионных предпочтений белорусских детей 7–10 лет. В результате, были выявлены основные 
критерии детского телесмотрения: объем реального и желаемого телесмотрения (минут/день), 
желаемая продолжительность детской телепередачи (минут/день); предпочитаемое время 
суток для просмотра ТВ (утро, день, вечер, ночь); доступность детских телеканалов маленьким 
телезрителям. С помощью факторного анализа, были выявлены три уровня популярности детских 
телеканалов и разработаны классификации приоритетных каналов сельских и городских детей. Затем, 
с помощью метода: коэффициент ранговой корреляции Спирмена, были определены взаимосвязи 
телепотребностей маленьких телезрителей с их просмотром любимых детских телеканалов и ТВ в 
зависимости от пола, возраста и места проживания. 

Summary
In article discusses TV-preferences of junior schoolchildren Belarus and their interrelationship with 

watching of favorite children’s television channels and TV. Was used the questionnaire author’s for the 
diagnosis of TV-preferences. Present the results of empirical research of television preferences of Belarusian 
children 7–10 years. As a result, identified the main criteria of children’s TV watching: the volume of the real 
and the desired of TV watching (minutes / day), the desired duration of the children’s TV program (minutes 
/ day); the preferred time of days for watching TV (morning, afternoon, evening, night); the availability of 
children’s television channels for small televiewers. 

г.Минск.

Министрліктің баспасөз орталығынан

В Республике Казахстан 41%  от всех государственных школ составляют малоком-
плектные школы (далее – МКШ). Проблемы  МКШ, связанные со спецификой их функ-
ционирования (наличие совмещенных классов), наряду с задачами системы образования в 
целом, находятся в фокусе внимания нашего государства, что отражено в Государственной 
программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы.

В условиях обновления содержания образования организация учебно-воспитательного 
процесса в МКШ осложняется необходимостью в ряде случаев совмещать классы, обучаю-
щиеся по обновленной и действующей программам. 

В связи с этим 22 декабря 2016 г.Национальная академия образования им. И.Алтынсарина 
провела семинар-совещание «Малокомплектная школа в условиях обновления содержания 
образования».Основной целью семинара-совещания является обсуждение вопросов  дея-
тельности  малокомплектных школ и ресурсных центров в условиях перехода на обновлен-
ное содержание образования.

В работе семинара приняли  участие представители управлений образования обла-
стей, районных, городских отделов образования,  ЦПМ АОО «Назарбаев Интеллектуальные 
школы», филиалов АО НЦПК «Орлеу»,  АО «Информационно-аналитический центр», ТОО 
«Bilimmediagroup», методисты,  директора школ, заместители директоров, учителя мало-
комплектных школ и ресурсных центров, преподаватели вузов.
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үгінгі таңдағы білім берудің мақсаты – жекебастың өзіне және қоғамға 
қажетті бейімділiгін, әлеуметтік бағалы белсенділігін дамыту, сонымен 

ДАРЫНДЫЛЫҚҚА   ДАРА  ЖОЛ 

(Республикалық «Дарын» ғылыми-тәжірибелік 
орталығының ұйымдастыруымен өткен V республи-
калық «Үздік жыл психологі – 2016» байқауына 
ұсынылған үздік бағдарлама)

Б
қатар өз бетімен білім алып қалыптасуын  қамтамасыз ету. Соған байланыс-
ты білім берудің алдында шешімін күтіп тұрған басты мәселе, ғалымдардың 
пікірінше оқушыларды дамыта оқыту, олардың оқуға ынтасын ояту, 
қызығушылығын арттыру.

Қазіргі заманғы мектептің ең бір өзекті мәселесі, қоғамнан және 
мұғалімдер мен ата-аналардан күтілетіні – мұғалім баламен жеке жұмыс 
жүргізіп және әрбір оқушы үшін негізгі оптималды даму жағдайын құру. Бұл 
жағдайды шешу үшін мұғалімдерге практикалық психологияның көмегінсіз 
жету мүмкін емес. 

Әрбір оқушының танымдық іс-әрекеті, эмоциялық өмірі, еркі мен мінез-
құлқының тек өзіне тән ерекшелігінің болуы, әрқайсысы жеке өзіне көңіл 
бөлгенін талап етеді. Қиын жағдайда кеңес беру және оларды әдістемемен 
жабдықтау кезінде мектеп психологтарының жұмысын ұйымдастыру 
қажеттігі сезіледі. Сондықтан мектеп мұғалімдері мен психологтарына 
орта буын оқушыларының интеллектуалдық қабілетін дамыта отырып, жас 
ерекшеліктеріне байланысты психологиялық қолдау  көрсету мақсатында 
диагностикалық тапсырмалар, әдістер мен кеңестер беріліп отыр.

Оқушының тек білімін дамытып қана қоймай, жеке тұлға ретінде 
әлеуметтік қабілеттерін, жан-жақтылығын, интеллектуалдылығын, мінез-
құлық ерекшеліктерін, қарым-қатынас қажеттілігін де қоса дамытуымыз 
қажет. Қоғам талабы – заман талабы, өйткені, әр адам өз заманының иесі.

Жас адамды саналы, ақылды, есті етіп тәрбиелеу – ата-ана мен қоғамдық 
тәрбие орындарының бірден-бір парызы. Олай болса, егеменді еліміздің 
болашағы отбасында тал бесіктен басталып, оқу-тәрбие орындарында 
жалғасын таппақ.  

Оқушыларға әлемнің көп бейнелі жақтарын қабылдай алу қабілетін да-
мыту қажет. Осының негізінде интеллектуалды, креативті (шығармашылық 
қабілетті) ұрпақты тәрбиелеп оқыту, педагогикалық-психологиялық маңызды 
мәселелердің бірі болып отыр.

Ж.Аймауытов өз еңбегінде «жақсы қойылған сұрау, жақсы жауап 
тілейді» дей отырып, баланың дарындылық, шығармашылық қабілетін 
дамытуға байланысты жақсы тапсырмалар мен жақсы сұраулар қойылса, 
соған сәйкес бала қабілеттіліктің жан-жақты әрі мәнді көрінуіне әсерін 
тигізетінін дәлелдеді. Сондықтан да баланың жасын, жеке ерекшеліктерін, 
психикалық үдерістерін, мінез-құлқын ескере отырып, жан-жақты жетілген 

Тәжірибе. Жоспар. Бағдарлама

4. “Қазақстан мектебі” №1, 2017.

Ақбаян  ЕЛУБАЕВА, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың психологі
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ұрпақты тәрбиелеу – басты міндетіміз. Осы бағдарлама  оқушының бойындағы 
жеке құндылықтары мен қасиеттерін, дарындылық қабілеттерінің жаңаша 
қырларын танып білуге ықпал етеді.

Бағдарлама 6-7 сынып оқушыларына арналған.
(6 бөлімнен, 34 сағаттан тұрады) 
Бағдарлама мақсаты: оқу әрекеті мен  ойдың ұшқырлығын, таным 

қабілетінің тапқырлығына талап қоя отырып, дарындылық қырларын 
дамытудың тиімді жолдарын ұйымдастыруға жағдай жасау.

Бағдарлама міндеті:
– 6-7 сынып оқушыларына тиімді  психологиялық қызметті ұйымдастыру;
– оқушылардың жас ерекшеліктері мен жеке психологиялық мүмкін-

діктерінің дамуына қолайлы жағдай туғызу;
– қиялды, шығармашылық қабілетті дамыту арқылы өзінің және өзгенің 

даралығын бағалау;
– жаңа шығармашылық ресурстарды ұдайы айқындау арқылы оқушы-

лардың жеке қасиеттерін дамыту;
– оқушылардың дарындылық қырларының ашылуына, жұмыс формала-

ры мен әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, жаңа мүмкіндіктерінің ашылуына 
ықпал ету.

Күтілетін нәтиже: өмір кеңістігінде тез шешім қабылдай алатын, дүниеге 
көзқарасы қалыптасқан, рухани, мәдени құндылықтарды игерген, интеллектісі 
дамыған, жан-жақты мәдениетті, белсенді, шығармашылық қабілеті жоғары 
жеке тұлға қалыптастыру.

I бөлім. Қабілетімнің қырлары  (танымдық тапсырмалар), 8 сағат
Дарындылық қабілеттерінің жаңаша қырларын танып білу, айқындау. 

Психикалық үдерістер туралы түсініктер (қиял, ақыл, ойлау, ес, зейін, сана) 
беру, ой-өрісін кеңейту, дамыту. 

II бөлім. Эмоция әлемінде  (мінез ерекшеліктері, қарым-қатынас түрлері),  
6 сағат

  Эмоцияның рөлі және олардың адам өмірінде алатын орны туралы 
түсінік беру. Мінез және темперамент тұлғаның даралық қасиеті екенін 
түсіндіру, айқындау. Қарым-қатынас жасау кезіндегі адами қасиеттер мен 
адамгершілік нормаларының құндылығын түсінуге, ізгілікті қарым-қатынас 
жасауға үйрету, мәдениетке тәрбиелеу.

ІІІ бөлім. Дарындылықтың дара  жолы (диагностикалық  жұмыстар),          
6 сағат

Оқушылардың қабілет деңгейін, дарындылығын зерттеуге арналған 
әдістер берілген, диагносткалар мен  тренингтер топтастырылған. Өзін-өзі 
тануға,  өзін-өзі бағалай алуға үйрету. Өз орны мен міндеттері туралы ойын 
дамыту. Ашылмаған қырларын аша отырып, таным қабілеттерін шыңдау. 
психореттілік пен психологиялық тұрақтылықты арттыру.

ІV бөлім. Шығармашылық шаттығы (қызықты логикалық тапсырма),        
8 сағат

Логикалық тапсырмалар арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін 
дамыту. Оқушылардың таным қабілетін, дағдыларын қалыптастыра отырып, 
шығармашылық жұмысқа баулу,  логикалық ой-өрісінің дамуына мүмкіндік 
тудыру, жан-жақты дамуына көңіл бөлу. 

V бөлім. Менің әлемімдегі әсемдік  (арт-терапия), 4  сағат
Ішкі жан әлемімен сырласу, шығармашылық қабілетін шыңдап, емдеу 

және адекватты қалпына келтіру. Өнер күшіне сүйене отырып, спантандыққа 
және шешілу қажеттілігіне ниеттендіру. Икемділік пен шеберлікке баули 
отырып, өмірлік құндылықтарын айқындау. Әрбір ойы мен іс-әрекетінде 
жинақылық, бағалай білу сезімдерін қалыптастыру, шығармашылық қиялын 
дамытып, ой-өрісін кеңейту.



51

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

VІ бөлім.  Өзімдегі өзгеріс (рефлексия), 2 сағат
 Өзі туралы, өз орны, құқығы мен міндеттері туралы ойын дамыту. 

Өзін жаңа қырынан көріп, мүмкіндіктері мен талап-тілектерін жетілдіреді. 
Түрлі каллаж, жапсырмалау жұмыстарын пайдалана отырып, сезімдері мен 
тілектерін, армандары мен мақсаттарын айқындау.

«Теппинг тест» экспресс - диагностика (А.Е. Ильина)
(Зерттелінуші  сынып – 6а,  барлық  оқушылар  саны – 24, тестке  қатыс-

қаны – 24.)
Мақсаты – жұмыс қабілетіндегі жүйке жүйесінің күшін анықтау.
Теппинг тесттен көрініс
а) Оңқайлар үшін   ә) Солақайлар үшін   

  1        2         3        4
  8        7         6        5

  4         3          2       1
  5         6          7       8

6-сыныпқа жүргізілген «Теппинг тест»  нәтижесінде 7 оқушының жүйке 
жүйесі күшті, 10 оқушының жүйке жүйесі ортадан күшті, 8 оқушының жүйке 
жүйесі орта деңгейде  екенін көрсетті.  Оқушылардың  жұмыс қабілетінің 
жоғарылығы, стрестік жағдайлардағы ұстамдылығы, тұрақтылығы қалыпты 
екені анықталды.

Бағдарлама бойынша 7«а» сынып оқушыларына жүргізілген диагности-
ка нәтижесінде 4 оқушы математика және техникаға, 8 оқушы гуманитарлық 
пәндерге, 5 оқушы спортқа, 3 оқушы  қарым-қатынасқа, 3 оқушы табиғат және 
жаратылыстануға, 2 оқушы суретке қызығушылықтары бар екені анықталды.

Зерттеу нәтижесі бойынша пән мұғалімдеріне  әрбір оқушының қабілеті 
мен қызығушылығын ескере отырып, тереңдетілген тапсырмалар беру және  
таным қабілетін дамыту мақсатында қосымша жаттығу жұмыстарын жүргізу 
ұсынылды. 

Ата-аналарға баланың бойындағы қабілетті дамытып, жаттықтыру 
мақсатында қосымша үйірмелерге, арнаулы курстарға беру арқылы баланың  
жаңаша қырларының ашылуына мүмкіндік жасау ұсынылды.

Ақтөбе қаласы.

2016 жылғы 6 желтоқсанда Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) 15 
жастағы білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалайтын PISA-2015 халықаралық зерттеуінің 
нәтижесін ресми түрде жариялады (негізгі бағыты – жаратылыстану).

PISA-2015 зерттеуіне барлығы әлемнің 72 елі мен экономикасының 500 000-нан астам 15 
жастағы білім алушылары қатысты.

Қазақстанның атынан еліміздің 16 өңірінің 5 780 15 жастағы оқушылары мен студенттері 
қатысты (189 мектеп және 27 колледж). 

Білім беруді және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасының, Білім және 
ғылым министрлігінің 2014-2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының болжамды 
көрсеткіштері көрсетілген математика бойынша 440 ұпай (нақты 460), жаратылыстану бойынша 
430 (456), оқу сауаттылығы бойынша 400 (427) нысаналы индикаторларына қол жеткізілді. 

Сондай-ақ, PISA-2015 жобасына алғаш рет Назарбаев зияткерлік мектептерінің барлық 15 
жастағы оқушылары қатысты (2 061 адам). Олардың Қазақстанның жалпы нәтижелеріне ықпалы 
республика оқушыларының жалпы санынан осы оқушылардың үлесі пропорционалды түзетілді.

Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушыларының көрсеткіштері математика және жа-
ратылыстану ғылымдары бойынша жетекші білім беру жүйелерінің (Сингапур, Гонконг, Ма-
као, Қытайлық Тайбэй, Жапония және т.б.) бірінші ондығына кіреді.Назарбаев зияткерлік 
мектептердің қатысушылары математика бойынша 523 жаратылыстану – 517 және оқу бойынша 
492 ұпайлар жинады. 

Толық және терең талдау, нақты шешімдер мен ұсыныстар 2017 жылғы Ұлттық есепте 
айқындалатын болады. 

Министрліктің баспасөз орталығынан
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іздің ата-бабаларымыз әлемдегі сұлулықтың көркем үлгісін ару 
қыздың тал бойынан көруді көксеген. Қыздарымыздың жан дүниесінің 

ҚЫЗ БАЛА ТӘРБИЕСІ – ҰЛТЫМЫЗДЫҢ 
ЕҢ ҚЫМБАТ БАЙЛЫҒЫ

Сария  НҰРАЛИНА, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаты 
директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы

Б
нәзіктігін, дәулетке, байлыққа қызықпай адал махаббат иесі болғандығын  
жыр-дастандардан білеміз. Қыр гүліне тән нәзіктік пен батылдық бір 
бойына жарасқан қазақтың қыздарына тәнті болған жазушыларымыз өз 
шығармаларына арқау етсе, қазақ қыздарының бойындағы тапқырлығы, 
төзімділігі, қайраттылығы, инабаттылығы, ерлігі ақындарымыздың талай 
өлең өрнектерімен көмкеріліп, әндеріне қосылған. «Қыз өссе, елдің көркі» 
дегендей, елдің сәні, елдің көркі қыздармен шырайланатыны шындық. 
Халқымыздың қыз балаға деген құрметі  де ежелден ерекше болған. 
«Қызды төрге  отырғыз, төреңдей күт» дейтін халқымыз қыздарын 
бақыт құсына балап, әлпештеген, аялаған. Қыз баланы құрметтеп, олардың 
алдында дөрекі сөйлемей, ізетті болып,  ер-тұрманы әшекейленген сұлу 
жорғаларды  қыздарына, қарындастарына мінгізіп, киімінің әсем-сәндісін,  
әшекейлі бұйымдардың жақсысын қыздарына  арнап, жиын-тойларда қыз 
баланы әр уақытта сыйлы орынға отырғызған.

«Қыз» – ең қасиетті сөз. Қасиетті болатыны бүкіл адамзат қыздан та-
райды. Бүгінгі қызғалдақ қыздарымыздың ертеңгі ибалы да инабатты келін, 
болашақ ана, салиқалы әже болары табиғат жолынан белгілі. Осы үшеуі 
арқылы ұрпақ өсіп, ұлт қатары көбейеді. «Әйел заты – шаңырақтың құты, 
бағы мен берекесі, отбасының ұйытқысы, тұрмыстың сәні мен салтана-
ты. Дүниедегі мейірім мен махаббат ана сүтінен дарып, әйел жүрегіне 
ұялаған» деп есептеген бабаларымыз. Сондықтан иманы ибалы жүзінен 
байқалатын қазақ қыздарына ата-бабаларымыз «қырық үйден тыйым са-
лып», көзінен таса қалдырмай, тәрбиесіне үлкен мән берген. Әрбір ата-ана 
қыздарын «қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай» өсіруді па-
рыз деп санаған және қыздың ар-ұятының сақшысы, бәріне жауапты өздері 
екенін еш уақытта есінен шығармаған.  "Қыздың жолы жіңішке" деп, оның 
абыройын сақтауын қатаң қадағалап отырған.           

Қыз баланың бүгінгі абыройы – болашақ отбасының шаңырағының 
шаттығы мен босағасының беріктігіне қатысты мәселе. Халқымыз бой-
жете бастаған  қыз балаға келешектегі өмірлік міндеттерін таныстырып, 
олардың орындалып отырылуын қыз баланың абыройы деп санаған. 
Отбасындағы ізетті болу, әсем киіну, әкені күту, шешені сыйлау, дөрекі 
сөйлемеу, қабақ шытпай жүру, үлкендердің алдынан кесіп өтпеу, ұқыпты 
болу, өсек айтпау, ұрпақ тәрбиесінен хабардар болу, ұлт дәстүрлерін 
құрметтеу, ана тілін ардақтау, орынсыз сөз айтпау, қолынан іс келу сынды, 
т.б. әдептілік көрсетіштері қыз баланың бойындағы әдептілік деп есептел-
ген. Ар-намысын жоғары ұстай білген қыз ғана жұрт алдында әрдайым 
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абыройлы, сыйлы. Қыз баланың намысы мен ары, адамгершілігі оның  
сөйлеген сөзінен, істеген ісінен, мінез-құлқынан, әртүрлі  жағдайда өзін-
өзі ұстай білуінен, жолдас-жораларымен  және айналасындағы қарапайым 
адамдармен арақатынасынан, жалпы барлық жүріс-тұрысынан  көрініп 
тұрады. Сондықтан сыртқы көз қыз балаларға қашан да  қырағы қарайды. 
Қыз баланың өзінің сырт пішініне, киімінің үйлесімділігіне немқұрайлы, 
салғырт қарауы, оның тәрбиесінің жетімсіздігін, төмендігін байқатса, 
әдепсіздігі, кісінің бетіне тіке қарауы, ер адамның  алдынан бұлаңдап  
кесіп өтуі, қыдырымпаз, сауықшыл, сөйлегіш, күлегеш болуы үлкен 
мін болып, оның бақытты болуына, өсіп-өнуіне үлкен нұқсан келтіреді. 
Қыздың  жанының нәзік те сезімталдығы, үй тірлігіне жақындығы,  ертеңгі  
ана болу ерекшелігі тәрбиеде ұл балаға қарағанда біраз өзгеше қарым-
қатынасты қажет ететіндігін байқатады. Сондықтан, қыз ибасы, қыз әдебі 
дегенге жеңіл-желпі қарауға мүлдем болмайды. 

Психологтардың зерттеуінше, мектеп жасындағы қыз балалар 
тәрбиесін, негізінен, үш кезеңге бөлуге болады.

Бірінші, бастауыш сынып кезеңіндегі тәрбиенің мақсаты – тазалыққа, 
ұқыптылыққа, жинақылыққа үйрете отырып, баланың көп білуге 
құштарлығын арттыру, кітап оқу мәдениетін дамыту. Екінші, 5–8 сы-
ныптар арасында алғашқы кезеңдегі тәрбие түрлері ары қарай дамытыла 
түседі. Бұл тұста, жас ерекшелігіне қарай, қыз бала анасынан еш нәрсе 
бүкпейді. Болмашы жағдайлардың бәрін айтып келеді. Сол шыншылдығы 
мен ашықтығын пайдаланып, қыз баланың келешегіне ең керекті нәзіктік, 
ілтипаттылық, үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу, тұрақтылық сияқты 
мінездерді қалыптастыру – басты борыш. Сонда бұл сипаттар келешек-
те жарасымды жар, аяулы ана, қоғамымыздың белсенді мүшесі болатын 
қыз баланың бойынан әрқашан нұр болып төгіледі. Үшінші кезең  9–11 
сыныптарды қамтиды. Бұл аралықтағы тәрбие алдыңғы кезеңдермен 
тығыз байланысты. Сонымен қатар жастық шаққа тән «ұнай білу, ұнату, 
махаббат» сезімдерін түсіндіру,  сеніммен өмір сүру, үкілі үмітті кеудеге 
іліп, сондай бір үмітпен ұйықтап, сонымен ояну бір бақыт екенін бүгінгі 
қыздарымызға сезіндіру сынды жұмыстар жолға қойылады. Адамға де-
ген мейірім бала кезден, ең жақын адамын сүюден басталады. Сондықтан 
әрбір қыз балаға ата-анасын, туыстарын, ұстазын сыйлап, қадірлей білуді 
үйретсе, болашақта одан елін, жерін, халқын сүйетін, өз шаңырағын 
ардақтайтын, балаларын жанындай жақсы көретін қамқор ана, қайратты 
жан, нәзік ару шығары сөзсіз.

Қыз баланың тәрбиесі – тек ата-анаға ғана емес, бүгінгі білім мен 
тәрбие алып отырған мектептер үшін де сын. Ал, мектеп-интернаттар үшін 
ең үлкен сын болып есептелмек. Белгілі бір уақыт аралықтарында ата-ана-
ларынан, үйлерінен жырақтап, білім алып жатқан қыз балалардың отба-
сынан алар тәрбиесінің орнын толтыру, оларды өмірге бейімдеу – білімді, 
білікті мұғалімдер мен тәрбиешілер үшін де үлкен жауапкершілік.    

Қыз бала тәрбиесі мәселесі жалпымектептік ата-аналар жиналысын-
да қаралып отырады, бұл жиналыстардың тиімділігі әр кезеңдегі қыз 
балалардың өзіндік ерекшеліктері туралы ата-аналарға толық ақпарат 
беріліп, нақты назар неге аударылуы керектігі ескертіледі. Қыз балалардың 
киер киімдерінің өзгелерден ерекшеленбеулері туралы айтылады. Қыз 
балаларға арналған «Еркеназ» ұйымы өз жоспарлары бойынша жұмыс 
жүргізеді. Онда қыз балалар арасындағы түрлі сайыстар, пікіралысулар, 
қосымша бағдарламалар негізінде жас ерекшеліктеріне байланысты 
пікіралысулар, мектеп дәрігерлерімен және қыз балаларды қарайтын ар-
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найы мамандармен, сондай-ақ осындай салада жұмыс жасайтын ата-ана-
лармен белгілі бір тақырыптар аясында кездесулер өткізіліп отырады. 
Мақсатымыз – қыз балалардың нақты ақпаратты, ойландырып жүрген 
сұрақтардың жауаптарын  арнайы мамандардан сауатты түрде қабылдауын 
жүзеге асыру.  Ал, маман ата-аналармен кездесу тек  қыз балалармен 
ғана өткізілмейді, оқушылардың барлығымен де жас ерекшеліктеріне, 
тақырыпқа сай әр салада еңбек ететін ата-аналар қамтылады. Осы 
желтоқсан айында облыстық «Шолпы» қыз балалар клубы жетекшілерімен 
кездесу ұйымдастырып, өз мектебімізде де «Шолпы» клубын аштық. 
Мақсатымыз – қыз балалар арасындағы  тәрбие жұмысының ауқымын 
кеңейту, ата-аналарды, қоғамдық ұйымдарды  белсенді түрде араластыру 
және жүргізілген жұмыстардың нәтижесін кең көлемде насихаттап оты-
ру. Қажетті жағдайда балалардың бөлмелеріне ата- аналарын кіргізіп, 
өз балаларының тыныс-тіршілігін таныстырып отырамыз. Біз қуанатын 
бір жағдай – біздің қыздарымыздың дені бұрымды, сондықтан бұрымды 
қыздар арасында шаш үлгісінің сайысы өткізіліп отырады. 

Мектеп-интернатта қыз  балалармен жүргізілетін тәрбие жұмыс-
тарының бір саласы – өскелең  ұрпақты қолөнерге баулуға бағытталады. 
Басты мақсатымыз – бүгінгі күні дамып келе жатқан ізгі дәстүрдің, 
сәндік қолданбалы өнердің тұнығынан  сусындатып, өнерге талаптанған 
шәкірттерді шеберлік шыңына жетелеу, эстетикалық талғамдарын 
қалыптастыру, еңбексүйгіштікке баулу.  Өйткені,  балалардың білімін 
тереңдетуде, шығармашылығын шыңдауда, еңбекке қызығушылығын 
қалыптастыруда, ой-өрісін кеңейтуде, талғам деңгейін жоғарылатуда 
қолөнер үйірмелерінің орны ерекше. Балалардың шығармашылық 
кезеңдеріндегі танымдық мүддесінің  дамуы бейнелеу өнері, геометрия, 
математика, жануартану, өсімдіктану, сызу, физика сынды пәндерге тікелей 
байланысты болатындығы аңғарылады. Оқу үдерісінде алған білімдерін 
үйірмеде іс жүзінде қолданып, қолөнер бұйымдарын дайындау кездерінде 
пайдаланады. Ендеше сыныптан тыс үйірмелер оқушылардың сабақта алған 
білімдерін әрі қарай жалғастырып, дамытудың жолы болып есептеледі. 
Бұл жұмыстың өзі балалардан шыдамдылық пен төзімділікті қажет етіп, 
алға қойған мақсатқа жетуге талпынуға тәрбиелейді. Оқушылар тек 
жетекшінің үйретуімен шектеліп қана қоймай, жасаған заттарына талдау 
жасап, олардың жасалу технологиясына өз ой- пікірлері мен ұсыныстарын 
айтуға дағдыланады. Осылайша балалар әртүрлі шығармашылық 
жұмыстарды зерттей отырып, баға беру арқылы өз бойларында келе-
шек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық талғамдарын қалыптастырады. 
Жасалған бұйымдардан тоқсан сайын ата-аналар жиналыстарында көрме 
ұйымдастырылып отырды.                                                                                                            

Биылғы оқу жылында 30 қараша күні мектеп ұжымы мен ата-
аналардың Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 
ұйымдастырған «Ұмыт қалған заттар» қайырымдылық акциясында қыз 
балалардың қолынан шыққан бұйымдардан  да көрме ұйымдастырылып, 
бұйымдар көпшілік көңілінен шықты. 

Бір қолымен тал бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетер 
әйел затының кіші ұрпағы саналар, биязылығымен өзін бағалата алар қазақ 
қызының таза да тұнық болмысы – тектілігіміздің айнасы. Сондықтан 
да қыздарымыз қоғамдағы алар өз орнын біліп, көңілге қаяу түсірмесе 
екен дейміз. Өйткені, қыздарымыздың, жалпы жас ұрпақтың тәрбиесі – 
ұлтымыздың ең қымбат байлығы.

Ақтөбе қаласы.
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Ұстаз ойы, ұсынысы 

мір” деген өзі құдіретті сөз. Өмір атты өзеннің ағымында әр тіршілік 
иесі  әрқалай  күн кешуде. Сол тіршілік атауының ішінде ең сана-  

ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ҰСТАЗДЫҢ 
МИССИЯСЫ ҚАНДАЙ? 

Самал  ӘМИНОВА,
№44 мектеп-гимназиясының
қазақ тілі мен әдебиеті пәні  мұғалімі

«Ұстаз бен оқушының арасында үзілмейтін алтын желі 
болуы тиіс.  Ол – баланың ұстазына деген  сенімі, мұғалімнің 
баланы сүюі».

Құмаш Нұрғалиев

“Ө
лысы – адамдар. Ал, адам үшін өмір тіптен бөлек. Өмір – тек адамдармен 
мәнді, мағыналы. Жұмыр басты пенде тәлім-тәрбиесіз, өнер-білімсіз, іс-
әрекетсіз өмір сүрмек емес. Осы үрдістер жүзеге асуда оның адамына қарай 
заманы тағы бар. Заманмен мағыналас «дәуір» секілді зат есімді «қазіргі» 
деген мезгіл үстеуімен тіркестірсек, «қазіргі заман», «қазіргі дәуір» болып 
шыға келеді. 

Адамның дүниеге келуі мен кетуі сияқты әрбір күннің шығуы мен ба-
туы бар. Біз қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған, туы – тірек, елтаңбасы – 
ерек, әнұраны – айбынды елде, зар заман емес нар заманда өмір сүріп отыр-
мыз. Көкбайрақ астында  атар күнге қуанып, батар күнге ойлана қараймыз. 
Осының бәрі – қазіргі заманның жемісі. 

Заманға сай өмір адамы ана құрсағында тоғыз айды артқа тастап, дүние 
есігін ашып, одан соң әженің әлдиін, ананың ақ сүтін бойына сіңіріп, атаның 
көрегендігін, әкенің асқарлығын танып, есейе келе екінші ана болып табыла-
тын ұстаз алдын көретіні сөзсіз. 

Себебі, бала өмірінде бірінші – ата-ана, екінші – ұстаз үлкен рөл 
атқарады. Ата-ана өз перзентін «үміт еткен көзімнің нұры – балам» деп 
қуаныштарына айналдырса, ұстаз оқушысымен мақтанып, еңбегі білім мен 
оқытуға, тәрбиелеуге бағытталуы тиіс. Енді «ғалым да, шахтер де бас иетін» 
ұстаздың бүгінгі мерейі мен миссиясы қандай деген сауал төңірегінде ой 
өрбітіп көрелік. 

Ұстаз – көмекші, кеңесші, рухани құндылықты дамытушы, жас 
жүректердің қорғаушысы. Ол «балгер де, дәрігер де, басшы да» емес. Ол – 
бала жанына жол тапқан тұлға, «өзгенің бақытын аялайтын, өзінің уақытын 
аямайтын» жан. Сондықтан да жаһандық даму кеңістігінде мұғалімдікті 
игерген ынталы адам мектептің қазіргі басты тұлғасы шәкірттерді адами 
тұрғыда болашақты белсенді құрушылар, ертеңгі ел тізгінін ұстар азаматтар 
деп, ерекшелеп, ізгі ой таразысынан өткізіп екшеуін ақиқатқа балар едік. 

Мектеп – білім ошағы, тәлім ордасы, тағылым табалдырығы. Мектепті 
мәуелі бәйтерекке теңесек, ағаштың жемісі – оқу-білім, тамыры – мұғалім. Әр 
жеткіншек – жас шыбық, зерттелмеген «руна» жазуы секілді құпия. Шыбық 
қисық өспеу үшін оны баптау да, құпияны ашуға кілт табу да – бүгінгі күн 
ұстазының мерейі, міндеті. 

Қазіргі аумалы-төкпелі заманда ұрпаққа түзу жөн сілтеуді көздеп, балаға 
әсер ететін тұлғалардың жолы дара да даңғыл, мақсаты айқын, мүддесі 
жарқын болғаны дұрыс. Әрбір ұстаз жас жеткіншекке үндеу арқылы шәкірт 
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бойындағы қасиет пен қабілетті жақсылыққа бағыттап, ар-намысты биік 
ұстатып, адам өмірге тек бір-ақ рет келетінін, адам боп жарық дүние көрген 
соң, адам болу міндетін ұғындырып, құлағына: «сен ел үшін керексің, өйткені 
сен – болашақсың» дегенді құя бергеніміз  ләзім.

Жас ұрпақтың білігі мен тәрбиесі қай шақта болмасын кезек күттірмейтіні, 
уақыт сөресінен түспейтіні хақ. Ақыл-ойдың алыбы Абай айтқан «ыстық 
қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректі» бала бойына орнатып, жаңа ғасырдың 
дені сау, рухы мықты, қаны қазақ, жаны азат сипатында  тәрбиелеу – баланы 
өзіне сендіре, өзіне еліктете, өзін сыйлата алатын ұстаздың міндеті. Дәл осы 
ұлы жолда қазіргі ұстаздың ұшқыр ойы сілтесе семсер, қорғанса қамал болса 
игі еді. 

Сөнбес шырақ – білімнің беделі мен қажеттілігі айдан анық заманымыздың 
бәсекеге қабілетті жас ұрпағының дарынына қанат бітіріп, өріс ашқан, руха-
ни қасиеттерін шыңдайтын ел ұстаздарының бүгінгі миссиясы біреу-ақ:

Адамсыз өмір болар ма?  Шәкірттерге тәрбие-білім берілсін,
Олай болса, уысыңнан шығарма. Сұлу мінез әрлі өнермен өрілсін.

«Жеті түрлі ілім игеріп, жеті жұрттың тілін білуге» бағытталған 
мына заманда жалпыадамзаттық рухани дағдарыс жағдайында да ұрпақтарға 
бабалар салған сара жолмен інжу-маржан, жауһарлармен ұлттық тәрбие 
беріп, кәусар бұлақтай өмірлік нәр, толағай күш-қуатты күре тамырымыз-
бен жалғастыру – ұстаз құзыреттілігіндегі меншік. Сол меншік өз бағасы мен 
құндылығын жоймасын деп тілейік!    

Орал қаласы.

Редакция  поштасынан

аман талабына сай білім бере отырып, оқушы бойында танымдық 
қабілетін дамыту – бүгінгі таңда ұстаз үшін үлкен жауапты іс. Бұл туралы 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ  КӨРКЕМ  ШЫҒАРМА  ОҚУҒА
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН  АРТТЫРУДЫҢ  ТИІМДІ  ЖОЛДАРЫ    

Айгүл  ӘДІЛОВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

З
Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – қоғамның нарықтық қарым-
қатынасқа көшу кезінде саяси-экономикалық және рухани дағдарыстарды 
жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы, іскер, өмірге икем-
делген, жан-жақты мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыру», – деп 
тұжырымдамасында ашып көрсеткен. Қоғамның осындай дарынды адамдарға 
деген қажеттілігін қанағаттандыру талабы білім беру жүйесінің алдына 
баланың жеке қабілеті мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашу, 
шығармашылық қабілеті зор жеке тұлғаны қалыптастыру міндетін қойып 
отыр. Оқушы бойында осындай ізгі қасиеттерді қалыптастыруда әдебиеттің 
атқаратын міндеті ерекше.

Әдебиет–сөз өнері, ұлттық қазына, асыл мұра. Әдебиет – ұлттық 
танымның қайнар көзі, әсемдік әлемі. Ол – әдемілікті, асыл сөзді, құдіретті 
өнерді үйрететін ғажайып. Әдебиет – жан дүниені, он екі мүшені, алпыс екі 
тамырды түгелдей жайлап, еш уақытта да көзге көрінбейтін сезім қылдары 
арқылы ақыл иесі адамды жетелеп алатын қасиетті дүние.



57

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Біз  оқушыларға әдебиеттің құдіретін,   оның  адам баласы жаратылғаннан 
бері бірге жасасып келе жатқандығын, мәңгілік жаңарып, жасарып отыратын 
үрдіс екенін түсіндіре отырып, сол әдебиетті жасаушы ақын-жазушылар ту-
ралы, олардың поэзиялық шығармалары жайында үнемі айтуымыз керек, 
олардың әдебиетке деген қызығушылықтарын оятуымыз керек.                       

Оқушылардың көркем әдебиетке қызығушылығын ояту – жас 
жеткіншектердің туған еліне, ана тіліне деген сүйіспеншілік сезімін 
қалыптастыратындығы белгілі. 

Бүгінгі таңда жастардың көркем әдебиетті оқуға деген  ынталарының 
төмендігі баршамызға аян. Сондықтан оқушылардың көркем әдебиетке де-
ген қызығушылықтарын түрлі жолдар арқылы оятуымыз керек. Осындай 
жолдардың бірі – сыныптан тыс өткізілетін мәдени шаралар.

Өз дәуірінің рухани-мәдени бел-белестерінде өшпес белгі қалдырған, 
әдебиетіміздің биік тұлғасы тұғырына көтерілген ұлы суреткер, ірі қоғам 
қайраткері, өзі айтқан әдебиетіміздің «алыптар тобының» аса көрнекті 
өкілі Ғабит Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығына арналған «Сөз 
зергері» атты әбеби кеш ұйымдастырдым. Кеште жазушының  өмірі мен 
шығармашылығына байланысты баяндама оқылды, «Қозы Көрпеш-Баян 
сұлу» трагедиясынан, ана туралы әңгімелерінен қойылымдар көрсетілді.

   Ғ.Мүсірепов күнделік жазуды әдетке айналдырған екен. Оның архивінде 
300-ден астам қойын кітапшалары сақталған. 1997 жылы жазушының 
«Күнделік» атты кітабы жарық көрген. Оқушылар әр тақырыпқа жазылған 
үзінділерді  және қаламдас достарымен жазысқан хаттарын бар ынталарымен 
көрерменге жеткізуге тырысты. Ал М.Шахановтың жазушы туралы естелігі, 
Ғ.Мүсіреповтің  ауруханада  хал үстінде жатып туған еліне арнаған соңғы 
сөзі жатқа оқылғанда тебіренбеген жан  қалмады.        

Сөз зергері Ғ.Мүсірепов «Дүниеде туған еліңнен артық ел де, жер де 
жоқ» деген болатын. Оқушылардың туған өлке әдебиеті мен тарихына де-
ген перзенттік сүйіспеншілігін арттыру мақсатында жерлесіміз ақын Ізтай 
Мәмбетовтің шығармашылығына  арналған «Жыр әлемінің Ізтайы» атты 
әдеби-сазды кеш ұйымдастырылды.

Аңқылдап жүрген, жарқылдап жүрген жайым бар,
Ананың сүті секілді аппақ арым бар.
Өзге емес, өзім қанағат тұтар бағым бар,
Талайым осы, танымаңдар,таныңдар, –

деп жырлаған  киелі поэзия әлемінде өзіндік үн, өзіндік сыр, өзіндік бояу, 
ажары  бар, сырлы да нәзік өлеңдерімен оқырман қауымын елең еткізіп, 
жырымен тербеген   есімі республикаға танымал дарынды жерлесіміз Ізтай 
Мәмбетов әлемі хақында ой бөлістік. 

    Кешімізге І.Мәмбетов атындағы Алға аудандық балалар кітапханасының 
меңгерушісі Ізтілеуова Ақшолпан Әбдіқалыққызы, І.Мәмбетов атындағы Алға 
аудандық балалар кітапханасының әдіскері Төлегенова Айнұр Нұрсайынқызы 
арнайы шақырылды.

Мен туыппын ақпандатқан боранда,           Алақұйын мінезім бар ашулы,
Кім біледі, бәлкім, әлде содан ба?                  Қапелімде басылам ба, болам ба?, – 

деп Ізтай ағаның өзі жырлағандай, ақынның өмірі мен шығармашылығы 
туралы Ізтай Мәмбетов атындағы  Алға аудандық балалар кітапханасының 
әдіскері Төлегенова Айнұр Нұрсайынқызы әсерлі баяндап берді, сонымен 
қатар ұйымдастырылған көрмемен таныстырып өтті.  Оқушылар І.Мәмбетов 
өлеңдерін жатқа оқыды.

Өзі өмірде болмағанмен туған жерінің ауасындай тұп-тұнық туындыла-
ры жасампаз өмірдің жарқын ертеңіне жол тарта берері сөзсіз. Себебі, ол – 
қазақ поэзиясының қасиетті топырағында өміршең өлеңдерімен із қалдыра 
білген қайталанбас тұлға. Ал ақын шығармашылығымен танысқан оқушылар 
әрдайым оның жырларын сүйіп оқиды деп сенемін.
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Б.Соқпақбаевтың «Менің атым – Қожа» шығармасы бойынша әдеби-
танымдық кеш өткізілді.

Б.Соқпақбаевтың «Менің атым – Қожа» хикаяты негізінде түсірілген  
фильмнен үзінді (А.Қарсақбаев), режиссер Еркін Рақышевтің «Менің де 
атым – Қожа» фильмінен үзінділер көрсетіле отырып талдау жұмыстары 
жүргізілді.

Оқушылар осы жүргізілген жұмыстарға  басынан  аяғына дейін өздері 
қатысып, өздері жүргізіп, барлық қиындықтарын өздері көтерді.

Осындай жұмыстар оқушыларды  рухани жағынан толықтырады, 
терең толғанысқа түсіреді, сезімін күшейтеді. Өмірге қызығушылығын 
арттырып, рухани байытатын және оқушыны  жас кезінен жеке тұлға бо-
лып қалыптасуына, шығармадағы кейіпкер тағдырына қайғырып, қуанып, 
ортақтасуға әсерін тигізеді.

Ақтөбе қаласы.  

Мектеп  психологі  бұрышы

ұлғалық бағдарлы білім беру педагогтің балаға қатынасын және білімділік 
үрдістегі  оның  позициясын  анықтайды.  Бұл қатынастың негізделген  мәнін  

МЕКТЕПТЕГІ ТҰЛҒАЛЫҚ БАҒДАРЛЫ 
БІЛІМ БЕРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

Марат  АЯПҚАЛИЕВ,
“Талап” жалпы орта білім беретін мектеп-
балабақшасының психологі

Т
білім  берудегі  тұлғалық-ізгіліктік  тұрғыдан Ш.А. Амонаш вили анықтады. 
Көптеген педагогикалық тәжірибелер Амонашвилиді мынадай сенімге алып 
келді,  білім  беру міндетін шектеуге екі түрлі көзқарас тұрғысынан келуге 
болады, олар – императивтік және гумандық.  Оқытудың императивтік сипаты 
ол баланың тұлғалық ерекшелігі мен қажеттілігі ескерілмеген жағдайда орын 
алады. Бұл жағдайда педагог баланың міндетті түрде оған қарсыласатынын 
біледі, сондықтан да оны оқуға қатаң талаптармен, императивтермен мәжбүр 
етуі керек. Гумандық  тұрғыдан келудің мәні мынада, тәрбиеші балалар тура-
лы оңтайлы ойлайды, оларға зорлықпен емес, өз еркімен, өзіндік ықыласпен 
және еркін таңдаумен оқуға қабілетті дара субъект ретінде қатынас жасай-
ды. Басқаша айтқанда, педагог әрбір балада оның ісінде тұлғалық мән және 
педагогикалық үрдісте сүйенуге болатын оқудың тұлғалық маңызы бар 
екендігінен бастау алуында. Егер мұндай тұлғалық мән болмаса, онда балаға 
оны табуға көмектесу керек. 

Олай болса, тұлғалық бағдарлы білім беруді мақсатты қалыптастыру 
және тіпті тәрбиелеу емес, адамда адамдықты табу, қолдау, дамыту, өзін-өзі 
жүзеге асыру, өзін-өзі дамыту, бейімдеу, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі қорғау, өзін-
өзі тәрбиелеу және тағы да басқа өзіндік болмыстың тұлғалық бейне ретінде 
жасауға және адамдармен, табиғатпен, мәдениетпен, өркениетпен диалогтік 
және қауіпсіз түрде әсерлесуге қажетті механизмдердің негізін салу. 

Тұлғалық бағдарлы білім беру «адам жасаушы» қызметін анықтаумен 
байланысы, оның ең маңыздысы – ізгіліктік, оның мәні адамның экологиясын 
сақтау және қалпына келтіру; адамның дене және рухани денсаулығы, өмірінің 
мәні және еркіндігі, адамгершілігі.  Ол үшін білім беру тұлғаны түсіну, өзара 
түсіністік, қарым-қатынас, ынтымақтастық механизмдерінің негізін қалау. 
Тұлғалық бағдарлы білім берудің бір шарты оның мазмұнына байланысты. 
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Ол бәрінен бұрын адамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталуы, 
яғни оның болмысының дара өмір сүру қажеттіліктері. Адамның адам ретінде 
құрылуы және өзін тұлға ретінде дамытуы үшін қажетті нәрсенің бәрін қамтуы. 

Индивид өзін-өзі тану үшін, оған өзі құндылық таңдап алуы және 
тұрғызуы керек, білім әлеміне ену, ғылыми және өмірлік мәселелерді 
шешудің шығармашылық тәсілдерін меңгеру, өзіндік «Мен» рефлексивтік 
дүниесін ашып, оны басқаруды үйренуі керек. Осыған сәйкес зерттеушілер 
тұлғалық бағдарлы білім берудің мазмұны ең кем дегенде мынадай міндетті 
компоненттерді қамтуы керектігін атап өтеді. Олар: аксиологиялық, 
когнитивтік әрекет – шығармашылық және тұлғалық. Аксиологиялық компо-
ненттің мақсаты – оқушыларды құндылықтар әлеміне кірістіру және дара 
тұлғалық мәнді құндылық бағдар жүйесін таңдап алуы. Когнитивтік компо-
нент – оқушылар рухани даму негізі ретінде адам, мәдениет, табиғат, ноосфера 
туралы ғылыми білімдермен қамтамасыз етіледі.  Әрекет – шығармашылық 
компонент оқушыларда тұлғаның еңбек, ғылыми, көркемдік және басқа әрекет 
түрлерінде тұлға өзін жүзеге асыруына қажетті әртүрлі әрекет тәсілдерін, 
шығармашылық қабілетті  қалыптастыру  және  дамыту. Тұлғалық компо-
нент – өзіндік сана, қабілетті дамыту, өзін-өзі тәртіпке келтіру, тәсілдерді иге-
ру, өздігінен жетілу, адамгершілік жағынан өзін-өзі анықтау, өмірлік мұратын 
қалыптастыруды қамтамасыз етеді. 

Тұлғалық даралық компонент – тұлғалық бағдарлы білім берудің 
мазмұнында негізгі жүйе құрушы болып есептеледі.  Сондықтан ол дәстүрлі 
жүйе құрушы компоненті – когнитивтік компонент болып табылатын 
мазмұннан айырмашылығы да осында.  Егер дәстүрлі білім беруде әңгіме 
көбіне интеллектіні, ойлауды дамытатын сөз болса, ал тұлғалық бағдарлы 
білім беруде, негізінен,  оқушылардың тұлғалық – мәнді саласын дамытуға 
көңіл бөлінеді, оның белгісі қол жеткізіліп отырған ақиқат, оның көңіл күйі, 
әсерленуі, құндылықты ұғынуы. 

Мұндай жүйеде оқушы тек оқудың ғана субъектісі емес, өмірдің де 
соншалықты субъектісі болып табылады, бұл баланың дамуы туралы түсінікті 
өзгертеді, ол тар интеллектуалдық, рационалистік тұрғыдан емес, кең мағынада, 
тұлғалық-мағыналық тұрғыдан қарастырылады. 

Батыс Қазақстан облысы 
Ақжайық ауданы.

О

45 минут

ӘДЕПТІ  БАЛА – КӨҢІЛДІҢ  ГҮЛІ,  
КӨЗДІҢ  НҰРЫ

Айжарқын  ЖҰМАБЕКОВА, 
№2 арнайы (түзету) мектеп-интернатының
математика пәні мұғалімі

қушыларды адамгершілікке, қарапайымдылыққа, кішіпейілділікке, 
әдептілікке, еңбексүйгіштікке, өз халқының әдептілігін үйрене отырып, 

жаман әдеттерден аулақ болуға тәрбиелеу. Адам бойындағы ұнамды-ұнамсыз 
қылықтарды айыра отырып, әдеп әліппесін бойына дарыту, тіл байлығын, та-
ным белсенділігін арттыру. Әдептілікке, сыпайылыққа тәрбиелеу – сабақтың 
басты мақсаты болды. Сабақ бірнеше кезеңнен тұрады.

І. Ұйымдастыру кезеңі.
Бүгінгі тәрбие сағатымыз әдептілік тақырыбында өтеді. Әдептілік – 

адамдардың өзара жақсы қарым-қатынасының, жүріс-тұрысының ережесі. Мы-
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салы, уәде беріп орындамаса, басқа кісіге дөрекі жауап берсе, үлкенді сыйла-
маса, ондай адамды жұрт әдепсіз дейді. Онымен басқа адамдар қарым-қатынас 
жасаудан қашады, оны сыйламайды. Кейбір оқушылар әдептілік ережесін 
байқамайды немесе білмей бұзады.  Осы әдептілік ережесін сақтау керек. 
Бүгінгі заман адамы сегіз қырлы, бір сырлы болып өсуі керек.

Шаттық шеңбері. Музыка ойнап тұрады. Оқушылар шеңбер құрып, 
қолдарындағы гүлдерді бір-біріне ұсынып тілек айтады. Мысалы: Қайырлы 
күн. Сабағыңды жақсы оқы. Алланың нұры жаусын, т.б.

Адам бойында жақсы және жаман қасиеттер болады екен. Бізге 
ақылдылықты, адалдықты, қарапайымдылықты, кішіпейілділікті, шыншыл-
дықты үлкендер үйретеді. Оны бізге ақжаулықты аналарымыз ақ сүтін бере 
отырып, ана тілімен үйретеді. Адам болатын бала барлық жақсы қасиеттерді 
үйреніп, жаман мінез, әдеттерден, ұнамсыз қылықтардан аулақ болуға тырысуы 
керек. 

ІІ. «Сыңарын тап» (мақал-мәтелдерді аяқтау).
1. Әдептілік белгісі – иіліп сәлем бергенің.
2. Әдепті бала – арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала.
3. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен.
4. Күлме досқа, келер басқа.
5. Аға әдепті болса – іні әдепті, апа әдепті болса – сіңлі әдепті.
6. Атаның баласы болма, адамның баласы бол.
7. Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер.
ІІІ.  «Жалғастыр» ойыны.
Не істеуге болмайды?. Осы сөз үлкен етіп жазылып көрсетіледі. Мұғалім 

басқы сөзін айтады, оқушы ойланып жалғастырып айтуы керек.
1. Кішкентай баланы жылатуға болмайды.
2. Құстарды атуға болмайды.
3. Үлкендердің алдын кесіп өтуге болмайды.
Не істеуге болады?
1. Үлкен кісіні сыйлау керек.
2. Үлкеннің тілін алу керек.
3. Кішіге қамқор болу керек.
Адамгершілікке байланысты жағдайларды шешу үшін сұрақтарға жауап 

берейік.
– Балалар жүр көшеде, естіледі айқай-шу. Сен де шықтың, көршіңді қағып 

кеттің байқамай. Мұндайда не деу керек?   (Кешіріңіз деу керек)
– Осы келген бетіңде, допты қудың, жарыстың. Көшенің сол шетінде, 

кезікті бір танысың. Ұмыттың сен не деуді?  (Сәлеметсіз бе деу керек)
– Үй артында қоқысты, жатқан көптен үйіліп, атаң сенің жинап жүр. Не 

дегенің жөн еді? (Көмектесейін деу керек)
– Автобуста, қоғамдық орында егде адамды көргенде не істейсің?  (Тұрып 

орын беремін)
Келесі кезекті оқушылардың дайындаған көрінісіне бердік. 
ІV. Әдептілік шуағы.
Біз әдептілік шуағында адам бойындағы жақсы қасиеттер туралы айта-

тын боламыз. Қандай қасиеттер адам бойында кездесу керек. Сол қасиеттерді 
қалыптастыру үшін біз не істеуіміз керек деген. Осындай адам бойындағы 
жақсы қасиеттерді айта отырып күн шуағын құрастырамыз. Жақсы қасиеттер: 
мейірімді, сабырлы, тәрбиелі, ақылды, мәдениетті, шыншыл, батыл, еңбекқор.

Әдептілік деген ар-ұяттың белгісі, адамдық қасиеттердің көрінісі, адамның 
мінез-құлқының негізі. Әр адам өзінің ішкі дүниесінің таза, пәк болуын, 
ниетінің адал болуын қадағаласа, істеген ісі де соған сай инабатты, әдепті, 
жүрегі мейірімге толы болу керек. Барлық жақсы қасиеттерді үйреніп, жаман 
әдеттерден аулақ болу керек.  Бүгінгі тәрбие сағатымызды  «Біз тәртіпті бала-
мыз» атты әнмен аяқтадық. 

Алматы қаласы.
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абақтың мақсаты – химиялық реакция типтері мен реакцияны теңестіру 
білігін қалыптастыру,  реакция теңдеулері бойынша сандық есептер 

ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯ ТЕҢДЕУЛЕРІ 
БОЙЫНША ЕСЕПТЕУЛЕР 
(ПРАКТИКУМ   САБАҚ)

Клара  СЕРДАЛИНА, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған  мамандандырылған 
мектеп-интернаттың химия пәні мұғалімі

С
шығару дағдысын жетілдіру.

І. Қызығушылықты ояту.
«Полиглот». Шаттық шеңберінде оқушыларға карточкалар таратылады. Әр 

оқушы карточкадағы элемент таңбасын оқып, латынша, қазақша, орысша және 
ағылшынша атауларын береді. Топқа бөліну үшін карточканың келесі бетіндегі 
жазылған  заттың формуласын оқып, элементтің валенттігі  (әрқайсысы 
өздігінен) бойынша  үш топқа бөлінеді (оқушылардың қате жіберіп алмауын 
мұғалім қадағалайды).                                                                                                                    

ІІ. Мағынаны тану. Мұғалім сабақтың негізгі бөліміне өтер алдында 
оқушыларға  «өзін- өзі бағалау» парағын таратып береді. 

Теориялық білімді пысықтап алу үшін топтық тапсырмалар беріледі. Әр 
топқа бір тапсырмадан беріледі, тапсырманы оқушылар таңдап алады.                                                                                           

1-тапсырма.

2-тапсырма.
Қосылыстардың формуласын құр:                                                                                                                        
– ІV валентті азоттың оттекті қосылысы;                                                                                                       
– калийдің ІІ валентті күкіртпен қосылысы;                                                                                                            
–  ІV валентті көміртектің сутекпен қосылысы;
– ІІІ валентті хромның оттекті қосылысы.
Топтық тапсырмалар аяқталғасын формативті бағалау жүреді.
Химиялық реакцияның типін анықтап, теңестіруге әр топқа тапсырмалар 

беріледі. Оқушылар алдымен жеке орындап, сосын топта талдайды. 
№1. 
a) Ca + HOH →  Ca(OH)2 + H2
в) BaO + H3PO4 → Ba3 (PO4 )2 +H2 O
c) Li2O+ SO3 → Li2 SO4
d) AgNO3→ Ag+ NO2+O2
№ 2. 
a) Na2 O+ HOH →  NaOH
в) CaCO3→ CaO+CO2                                                                                                                                                                                                                                                                                          
c) MgO+ H2SO4 → MgSO4 + H2O
d) K+ HBr→KBr + H2
ІІІ. Оқушылар «Күкірттің оттекте жануы» көрсетілімін қарайды. 

Көрсетілімнен соң топтық тапсырма беріледі: 
– қандай құбылыс жүргенін анықтау;
– химиялық реакция болса  белгілерін атау;
– химиялық реакция теңдеуін құру.

заттар          υ (ню)                  m                            Mr                      M                 N
3O2      

5K2 CO3      
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bjectives: to talk about British famous people in different sphere but paying 
great attention to writers;  to read the text about a famous writer J.R.R.Tolkien  

"FAMOUS  PEOPLE  OF  THE  UK" 

Nazgul  KAZKENOVA,
the teacher  of  english  language

О
and write a short thesis/ prepare true and false remarks about the text, to talk about 
great writers of Kazakhstan

Methods used in  teaching: Individual work, pair work, group work
Procedure of the lesson
An introduction
Training.  Students are divided  into groups according to the names of famous 

people: Writers/ Actors and actresses
A video "People" Students watch a video about different people and find out 

the theme of the lesson 
QUESTIONS FOR DISCUSSION. 
Students are asked some questions about the video they had seen.
• What connects these people? The UK, they are British/ They are popular/ 

They are famous etc.
Students give  the noun of the adjective "Famous", its synonyms and antonyms

IV. Эксперименттік есептер шешу (жеке тапсырма). 
Оқушылар эксперименттік есептер шығарады. Әр топқа бір есептен 

беріледі, оқушылар жеке орындайды.                                        
 №1. Күкірттің 8 грамын жағуға жұмсалатын оттектің зат мөлшерін  есепте.
№2. Реакция нәтижесінде 3,2 г күкірттің ІV валентті оксиді түзілген болса, 

жұмсалған күкірттің массасын есепте.                                                                                                                                         
№3. 2 моль күкіртті жаққанда түзілетін күкірттің ІV валентті оксидінің  

массасын есепте.
V. Сандық есептерді шешу.  Тапсырмалар деңгейге бөлініп  беріледі 

(оқушылар жеке жұмыстанады).
А–1.  Көмір қышқылындағы (H2CO3) элементтердің массалық қатынасын 

есепте.
А – 2. Судың екі молінде қанша су молекулалары болады?
А – 3. Бір атом фосфор мен бес атом хлордан тұратын күрделі заттың фор-

муласын құрып, молярлық массасын есепте.
В–1. Темір (ІІІ) оксидіндегі элементтердің массалық үлесін есепте.
В–2.  3 моль фосфорды жағу үшін қажет оттектің зат мөлшерін есепте.
В–3. 22 г көмірқышқыл газының (қ.ж.) алатын көлемін есепте.
С–1.  Реакция нәтижесінде 4 моль сутек алу үшін қанша грамм суды айыру 

керек?
С–2.  8 г мыс (ІІ) оксиді сутекпен қосылғанда алынатын мыстың массасын 

есепте.  
С–3. 4 моль магнийді жағуға жұмсалатын оттектің (қ.ж.) көлемін есепте.                                                                                     
VI. Рефлексия (кері байланыс).
Топтық бағалау жүргізу үшін әр топқа сұрақтар беру:
– осы топта сені кім таңқалдырды? 
– топта ең белсенді болған кім?
– көшбасшы болуға кім лайықты?
Оқушылар бағалау парағын толтырып тапсырады. 
Есептер жинағынан: № 1.165- 1.168, жану процесіне бір есептен құрастырып 

келу үй тапсырмасына берілді.
Ақтөбе қаласы.
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SYNONYMS: Popular/ Well-known/ Recognized by people/ Celebrated/ Star/ 
Famed/noted

ANTONYMS- Unpopular / Unknown/ Nameless / Uncelebrated/Unsung/ 
Obscure

NEW VOCABULARY.
Students learn new vocabulary
Slight-very small in degree or amount
Vivid-very bright in color
Encounter- to have or experience (problems, difficulties, etc.)
Extent- the point or limit to which something extends or reaches
Rural-  relating to the country and the people who live there instead of the city
Suburb- a town or other area where people live in houses near a larger city
Poverty[ʹpɒvәtı]  the state of being poor
Gift-  a special ability
Gothic-  relating to a style of writing that describes strange or frightening 

events that take place in mysterious places
Obtain - to gain or get (something) usually by effort
Disappointing-  failing to meet expectations 
Outbreak-  a sudden start or increase of fighting or disease
Attempt - to try to do (something) : to try to accomplish or complete (something)
Enlist-  to sign up (a person) for duty in the army, navy, etc.
Suspense - a feeling or state of nervousness or excitement caused by wondering 

what will happen
Embark -  to begin a journey especially on a ship or airplane
Somme- (sΛm)the name of the river
Offensive - making attack 
Piety- kind act/ behavior 
Lexicographer - an author or editor of a dictionary
Refine- to improve (something) by making small changes 
Retain-  to keep in possession or use 
Scholar- an intelligent and well-educated person who knows a particular 

subject very well
Dwarf- a person of unusually small height
Main part
READING. Students read  the text "J.R.R.Ronald" p180-182 and do the 

following tasks:
The1st group- write a short thesis about the text, and be  ready to retell it
The 2nd group- prepare true/ false remarks about the text
SPEAKING. FAMOUS PEOPLE IN KAZAKHSTAN
Students speak about famous people in Kazakhstan
3 БӘЙТЕРЕК 
5 АРЫС
GROUP WORK "Abai Kunanbayev and William  Shakespeare" 
Students read the text about a famous writer and write a short thesis/ prepare 

true and false remarks about the text, talk about great writers of Kazakhstan
Students of the 1st  group  search the internet, find Shakespeare`s poem in 

three languages, students of the  2nd group act one of his plays.
Conclusion
Students are asked the following questions:
• What kind of person can be called a hero? 
• Do you agree or disagree with following statements:
A Hero is a person who is always ready to help other people.
 A Hero is person who doesn’t have fear to give his own life for others.
Assessment
Three claps, Self-assessment, Two stars & one wish.

Ақтөбе қаласы.
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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.:  

8 701 503 97 80, 
8 701 287 32 88.

Басуға 05.01.2017 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы        .

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” 
№1, 2017 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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ектеп-интернаттың оқу ғимараты 1936 жылы салынып, түрлі мемлекеттік 
мекемелер орналасқан.

МЕКТЕП-ИНТЕРНАТТЫҢ  ТАРИХЫ  МЕН 
ДЕРЕКТЕРІ

М
Ұлы Отан соғысы жылдарында әскери аурухана болған және осында 1941 

жылы қараша-желтоқсан айларында 101-ші дербес ұлттық атқыштар бригада-
сы жасақталған. Қазіргі таңда 101-ші дербес ұлттық атқыштар бригадасының 
мұражайы мектеп-интернатта орналасқан.

1956 жылы Республикадағы 8 мектеп-интернаттың бірі болып ашылған 
орта білім беру мектебінде, негізінен, шалғайдағы малшылар мен ауыл 
еңбеккерлерінің балалары қазақ-орыс тілдерінде оқыған, ашылған мектепке 
директор болып сол кездегі обком қызметкері Николай Елизарович Левченко 
тағайындалды.

1961 жылы мектеп-интернаттың жатақхана ғимараты салынып, 
пайдалануға берілді.  1979–1996 жылдар аралығында ҚР халыққа білім беру са-
ласында еңбек сіңірген қызметкері Құсайынов Мақсот Құсайынұлы басқарды.

1986-1987 және 1987-1988 оқу жылдары  мектеп бітірушілер аттестатымен 
қоса «ЭВМ операторы»  мамандығы куәлігін алды.

1991 жылы  11 қаңтардағы Ақтөбе облыстық атқару комитетінің                        
№12 шешімі негізінде Ақтөбе облыстық дарынды балалар мектеп-интернаты 
болып атын өзгертті.

1997 жылы 20 маусымдағы Ақтөбе қалалық мәслихатының  он жетінші 
сессиясының № 202 шешімі бойынша Ақтөбе облыстық дарынды балалар  
мектеп-интернатына Құсайынов Мақсот Құсайынұлының есімі берілді.

1996–2012 жылдар арасында ҚазКСР  халық ағарту  үздігі, ҚР білім беру 
ісінің құрметті қызметкері, Ы.Алтынсарин төсбелгісінің иегері, ҚР білім беру 
ісінің құрметті қызметкері, Ақтөбе облысының 2009 жылғы «Жыл адамы» 
Кенжебаев Данағали Кенжебайұлы басқарды.

1998 жылы сәуір айында  мектеп-интернатта қаладағы 5-6 сынып 
оқушылары арасында алғаш рет қазақ тілі мен әдебиетінен олимпиада 
ұйымдастырылды, кейін ол олимпиада облыстық кіші олимпиада болып 
жалғасын тапты.
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1998 жылы Ақтөбе облыстық Білім басқармасының №139 5 мамырдағы 
бұйрығымен 10-11 сынып оқушыларына мектеп-интернаттан лингвистикалық 
сыныптар ашылды.

1998-1999 оқу жылында мектеп-интернат оқушылары алғаш рет Кіші 
Ғылым академиясының жобалар қорғау жарысына қатынасты.

2004 жылғы 30 наурыздағы  Ақтөбе облысы әкімінің № 81 бұйрығы 
негізінде «Мемлекеттік мекемелерді қайта атау» туралы ҚР Заңы бойын-
ша «М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған мектеп-интернат» мемлекеттік мекемесі болып қайта 
өзгертілді.

2004 жылы 29 шілдеде мемлекеттік тіркеуден қайта өтіп, АА сериялы 
№0009447 нөмірлі орта білім беру туралы лицензияны шектеусіз мерзімге 
алды.

2004 жылы көп жылғы нәтижелі еңбегінің қорытындысы бойынша химия 
пәні мұғалімі К.Ағленкинаға обыс әкімшілігі волга автокөлігін сыйлады.

2005 жылы  география пәні мұғалімі Мейрамгүл Нұрбаева облыстық 
«Жыл мұғалімі» байқауының Гран-приін алып  және осы жылы Қазақстан 
Республикасының  Президенті Н.Назарбаевтың  қабылдауында болды.

2009 жылы мамыр айында мектеп-интернатта алғашқы болып    10-сы-
нып оқушысы Дәурен Таджияқов Грециядағы  Салоники қаласында өткен 
халықаралық ғылыми жобалар сайысында, «Британдық және Американдық 
ағылшын тілінің лексикалық және грамматикалық ерекшеліктері» атты 
тақырыпта жоба қорғап,  1-ші орын алды. Жетекшісі ағылшын тілі пәні 
мұғалімі Н.С. Қазкенова.

2009 жылы мектеп түлегі Арман Құсайынов ҰБТ-дан облыс бойынша 
ең жоғары 124  балл  жинап, облыс  тарихында  бірінші рет өңір басшысы 
қолынан автокөлік алды.

2009  жылы  ҰБТ қорытындысының  нәтижесінде мектеп директорына  
«Ең  үздік ұстаз»,  мектеп-интернатқа  «Ең  үздік  жаңашыл  мектеп»  атағы  
берілді.

2011 жылы мамыр айында Астана қаласында өткен математика  пәні 
мұғалімдерінің 1-ші съезіне Қазақстанның халық ағарту ісінің озық қызметкері 
Р.Т. Ермекова  делегат болып қатынасты.

2012-2013 оқу жылынан бастап мектебімізді ҚР білім беру ісінің құрметті 
қызметкері Тәжіғалиева Гүлнара Төлепбергенқызы басқарып келеді. 

2013 жылы география пәні мұғалімі Нұрбаева Мейрамгүл Қыдырбайқызы 
республикалық «Үздік педагог» атағын иеленді.

2013 жылы мектеп кәсіподақ ұйымы «Үздік бастауыш кәсіподақ ұйымы» 
аталып, Ақтөбе облыстық кәсіподақтарының Құрмет Кітабына енгізілді.

2014 жылы психолог Музеева Әсемгүл Өмірзаққызы республикалық «Ең 
үздік психолог» атағын иеленді.

2014 жылғы 4 маусымда мектеп-интернат «М.Құсайынов атындағы Ақтөбе 
облыстық  дарынды  балаларға  арналған   мамандандырылған мектеп-интер-
наты» коммуналдық-мемлекеттік мекемесі болып қайта тіркеуден өтті. 

2015-2016 оқу жылынан бастап жаңадан қабылданған 5-сыныптарда     «Ма-
тематика пәні ағылшын тілінде» эксперимент алаңы және «Экоәлем» биология 
пәні, «Атамұра» тарих пәні,  «Шың» география пәні бойынша шығармашылық 
шеберханалары жұмыс жасайды. 2016-2017 оқу жылынан бастап «Химия 
әлемі» химия пәнінен шығармашылық шеберханасы қызметін бастады.

2016-2017 оқу жылының қыркүйек айында «Әбіштану» кабинеті ашылды.
2009–2016 жылдары аралығында мектеп-интернат республикалық «Орта 

білім беретін үздік ұйым» грантын үздіксіз иеленіп келеді.
2009–2016 жылдар аралығында мектеп мұғалімдері арасында тұрақты 

түрде республикалық «Үздік авторлық бағдарлама» және «Педагогикалық 
идея лар фестивалі» байқауларына қатысу үрдіске айналған.
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Әбіш Кекілбаевтың жұбайы Клара Жұмабаева және 
қоғам  қайраткерлерімен кездесу. 

Мектеп-интернат 
тәрбиешілері.

Денсаулық 
фестивалі.
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Ұстаздық – ұлы құрмет.

“Дарын” домбырашылар ансамблі халықаралық 
сайыстардың жеңімпаздары.
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абақтың мақсаты – оқушыларға елінің азаттығын 
аңсаған алаш арысы Әлихан Бөкейханов туралы,  өмірі 

ӘЛЕМ  ТАНЫҒАН – ӘЛИХАН
(сайыс-сабақ)      

Рысхан  ЖҰМАБАЙ,                                                                                 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың тарих пәні мұғалімі

С
мен шығармашылығы жайлы ақпарат беру. Өз елін, жерін қорғайтын патриот 
ұрпақ тәрбиелеу.                                                                                                                                              

Сайыс 4 бөлімнен тұрады.
І. Шежіре (kahoot-пен тест сұрақтары: өмірі мен шығармашылығы).                                                                                                                          
1. Ә. Бөкейхановтың өмір сүрген жылдары:                                                                                                  
а) 1866–1889 ж.ж; ә) 1866–1927 ж.ж; б) 1866–1937 ж.ж; в) 1866–1926 ж ж.
2. Қарқаралы қаласындағы қазақ балаларына арналған мектеп-интернатта 

қай жылдары оқыды?                                                                                                                                                                    
а) 1866–1890 ж.ж; ә) 1879–1886 ж.ж; б) 1890–1894 ж.ж; в) 1896–1903 ж.ж.
3. 1886– 1890 ж.ж. Омбыдағы техникалық училищеде оқып, қандай 

мамандық бойынша бітіріп шығады?                                                                                                                                                                                  
а) ормантанушы; ә) техник; б) экономист; в)  тарихшы.
4. Қай жылдары Щербина экспедициясының жұмысына қатысады?                                                                   
а) 1896–1903 ж.ж; ә) 1866–1890 ж.ж; б) 1879–1886 ж.ж; в) 1890–1894 ж.ж.                                                 
5. 1905жылы Ә. Бөкейханов бастаған қазақ зиялылары Ресей министрлер 

кеңесінің төрағасы С. Ю. Виттенің атына 14,5 мың адам қол қойған петиция:                                                                                                                  
а) "товарищь"; ә)  "Голос степи"; б)  "Семипалатинский листок"; в) "Қар-

қаралы".                                                                                                                      
6. 1917 ж .Алашорданы құрған қайраткер:                                                                                                               
а) М.Тынышбаев; ә) Ә.Бөкейханов; б) Ж.Ақбаев; в) А.Байтұрсынов.                                                   
7. "Алаш" партиясы ұстанған тұжырым:                                                                                            
а) 4;  ә) 3;  б) 5;  в)  2.                                                                                                     
8. 14. 12. 1922–1. 10. 1927 ж. дейін қандай қызмет атқарды?                                       
а)  Мәскеудегі  КСРО  халықтарының  орталық  баспасында  қазақ 

секциясының әдеби қызметкері; ә) Қазақ АКСР Егіншілік халық комиссари-
аты коллегиясының мүшесі;  б) "Речь", "Слово" газеттерінің редакторы; в)  
"Алаш орда" үкіметінің төрағасы.

9. КСРО Жоғарғы соты Әскери коллегиясының негізсіз үкімі бойынша ату 
жазасына қай жылы кесілді?                                                                                                                                                                    

а) 1927 ж. қазан; ә) 1989 ж. мамыр; б) 1937 ж. қыркүйек; в) 1925 ж. қазан.                                                  
10. Қай жылы КСРО Жоғары сотының қаулысы бойынша ақталды?                                                               
а) 1927 ж. қазан; ә) 1925 ж. сәуір; б) 1937ж қыркүйек; в) 1989 ж. мамыр.                                             
ІІ. Асу (бейнесұрақ: Ә. Бөкейханов туралы пікірлер).                                                                                       
"Заманымызға қазақ үшін өмірін, білімін жұмсап, ауыр жазаларға 

кіріптар болып, жанын қиып жүрген күллі қазақ халқына бірінші дерлік жан 
басшымыз – Әлихан Бөкейханов" деген болатын, осы сөздің авторын ата. 
(Міржақып Дулатов).

2. "Егер Латын Америкасы үшін Симон Боливар қандай болса, Әлихан 
Бөкейханов қазақ үшін сондай тұлға. Егер Түркия үшін Ататүрік қандай бол-
са, Әлихан қазақ үшін сондай. Егер Махатма Ганди Үндістан үшін қандай 
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болса, Әлихан қазақ үшін сондай тұлға" деп баға берген кім? (Мәмбет Қойгел
ді).                                                                                                                                             

3. Тосынсый     +20 ұпай.                                                                                                                                                      
4. "Қараңғыда қан жылап, қаңғырған күнде басыңды Алаш жолына 

құрбан қылған ағамыз, асқар тауымыз... Өмірің, жүрген жолың біз – інілеріңе 
жағып қойған шамшырақ! Жасасын сүйреген Алашың! Жаса, сабазым!" де-
ген кім? (Жүсіпбек Аймауытов).

5. "Үкіметтің қара қуғын жасаған күндерінде айдауына да, абақтысына 
да шыдап, ел үшін басын құрбан қылған ат төбеліндей ғана азамат тобы бол-
ды. Бұл топты баулыған – Әлихан" деген пікірді айтқан кім?  (Қошмұхаммед 
Кемеңгерұлы).

6. "Егер әйгілі Бөкейхановқа келетін болсақ, ол – қазақ даласының асқан 
білгірі, қазақ тұрмысының нағыз әмбебап энциклопедиясы, өлке тарихының 
оқымыстысы. Ешқандай кітап оны ауыстыра алмайды" деп айтқан кім?                                                        
(В.А. Радус-Зенкович). 

ІІІ. Ойлан тап (сұрақ-жауап).                                                                                                                                         
1. Әлиханның бүркеншік есімдері:                                                                                                          
1. Қара жаяу; 2. Қыр баласы;  3. Бұйра жал.                                                                                                                                  
2. "Алашорда" деректі фильмінің сценарий авторы кім?                                                                      
1. Болат Мүрсәлім; 2. Сұлтан хан Аққұлұлы; 3. Еркін Рақышев.                                                                                     
3. Елімізде 2001 жылдан бастап Ә.Бөкейханов атындағы №2 жалпы орта 

мектеп ашылды. Білім ұясында Ә.Бөкейхановтың 150 жылдығына орай ар-
найы оқу кабинеті ашылды. Бұл мектеп қай қалада?                                                                                                                                        

1. Шымкент қаласы;  2. Семей; 3. Алматы.
4. Алаш көсемі Ә.Бөкейхановтың 150 жылдық мерейтойын халықаралық 

деңгейде атап өту бастамасын алғашқы болып қолдаған мемлекетті атай ала-
сыз ба?                                                                    

1. Түркия; 2. Ресей; 3. Әзірбайжан.
5. "Алашорда" деректі фильмінің режиссері:                                                                                      
1. Қалиолла Омаров; 2. Болат Мүрсәлім, 3. Дихан Қамзабек.                                                                                                          
6. Биыл Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде "Әлихан 

Бөкейхан" жинағының тұсаукесер рәсімі өтті. Туындыда Алаш зиялысының 
өмірі мен қоғамдық қызметі зерттеліп, зерделенген. "Әлихан Бөкейхан" 
жинағының авторын ата:

1. Мәмбет Қойгелдин; 2. Сұлтан хан Аққұлұлы; 3. Кеңес Нұрпейісұлы.
7. Қазақ театр өнерінде тұңғыш рет Алашорда көсемі "Әлихан Бөкейхан" 

атты екі актілі балет қойды. Режиссерін ата:                                                                                                                       
1. Орынгүл Нұржанқызы; 2. Әсел Құрманбаева; 3. Гүлжан Түткебаева.                                                      
8. 09.09. 2013 ж. Астанада Алаш қозғалысының 100 жылдығына арнап 

ашылған тарихи-танымдық ақпараттық порталының тұсаукесер рәсімі өтті. 
Ақпараттық порталдың қолдаушысы "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат 
қоры. Бұл портал қалай аталады?                                                                                        

1. Алаш клуб; 2. "Alash-orda. kz"; 3. Алаш прайд.
9. Ә. Бөкейхановтың ақтық сөзі:
1. Отан үшін, алға!; 2. Кеңестік билікті сүйген емеспін, бірақ мойындауға 

мәжбүрмін; 3. Ашумен емес, ақылмен үйрету керек; 
ІV. Ой жүйрік (топтық жұмыс: Ә. Бөкейхановтың 150 жылдық мерейтой-

ын тойлаудың ең үздік үлгісі).
Ақтөбе қаласы.
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сыныпта “Технология” пәнінен өткізген 
сабағымда оқушыларға машина тігістерін қолдана 

МАШИНА  ТІГІСІНІҢ  ТҮРЛЕРІ 

Нұргүл  ЖЕТІМЕКОВА, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың технология, 
сызу  пәндері мұғалімі 

7-
білуге үйрету, матаны пішуге әзірлеуді, бұйымды 
пішуді, пішім бөлшектерін өңдеуге дайындауды, кигізіп 

өлшеуді, әрлеуді меңгерту,  машина тігістерін қайталай отырып, практика 
жүзінде   қолдана білу бейімділіктерін қалыптастыру – басты мақсаты бол-
ды.  Нәтижесінде оқушылар  жұптық, топтық жұмыс арқылы  ізденіспен 
жұмыстанады, ынтымақты  оқу ортасын  қалыптастырады, сыни ойлануға   
үйреніп, өз  пікірлерін  білдіреді. Машина тігістерінің түрлері: біріктіру, шет, 
әрлеу тігістерін тақырыбы бойынша білімдерін толықтырады. Машиналық 
тігіс классификациялары, айыра тігу, қосарлы тігіс, бүктемелі тігіс, жөрмелген 
тігіс және т.б. тігіс түрлерін  қолдана алады.

Оқушылардың көпшілігі берілген тапсырмаларды мұғалім көмегінсіз 
орындайды; алған білімдерін топтағы оқушылармен бөлісе алады; топта 
оқушылар бір-бірінің пікірлерін тыңдайды, ортақ шешімге келеді; өзінің  
алған білімі бойынша шынайы бағалай алады.

Ұйымдастыру кезеңі   (қызығушылықты ояту)
Жеке жұмыс. Кубик  лақтыру арқылы сұрақтарға жауап беру. Сұрақтар 

кубиктің жақтарына жазылып жабыстырылады.
1. Машине тігістерінің түрлері.
2. Көктеу, бүгіп көктеу дегеніміз не?
3. Көктеп тігу, жапсырып тігу дегеніміз не?
4. Тігін машиналарының түрлері.
5. Тігін машинасын не үшін тазалау және майлау қажет?
6. Пішін  бөлшектерінің қиықтарын торлау не үшін қажет?
7. Жапсырма деген не және оны не үшін қолданады? 
8. Жапсырманы қалай орындайды?
Жұппен жұмыс. Оқушыларды жұпқа бөлу (сарамандық жұмыс).

Карточкалық   тапсырма. Шартты белгілері бойынша тігіс түрін анықтап 
орындайды: қайып тігу, жабық қиықты жапсырма, құрастырып тігілген, 
бүктелген тігіс ашық қиықпен, бүктелген тігіс жабық қиықпен. Тігін маши-
насында тігіп көрсетіп түсіндіреді.

Топпен жұмыс.Оқушыларды үш топқа бөлу (жеребе арқылы). 1-топ – 
өлшем алу, 2-топ – пішу, 3-топ – киім силуеті. Постер қорғау. 

Топ мүшелеріне баға қою кезінде міндетті түрде бағалаудың бес критерийі  
есептелініп, топтың бағасы түседі.Әрбір критерий бес балдық жүйемен 
бағаланады. Одан кейін мұғалім соларды ескере отырып қорытынды бағаны  
шығарады.

Сабақ қорытындылданып, үй тапсырмасына өткен сабақты қайталау 
және қолдарын жаттықтыру тапсырылды.

Ақтөбе қаласы.
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қушылар бойында білім, білік дағдыларының қалыптасуымен қатар, 
адамгершілік туралы ой-пікірлерінің жетілуіне ерекше мән беру – бүгінгі 

Тәжірибе. Жоспар. Бағдарлама

КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ АДАМГЕРШІЛІК 
ИДЕЯСЫ

Сәуле  ҚОҢҚАЙ,
Күнсұлу  ЖАҢАБАЕВА, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың қазақ тілі мен
әдебиеті пәні мұғалімдері

О
оқыту мен оқу жүйесіндегі негізгі міндеттердің бірі. Жеке тұлғаның ар мен 
ождан ұғымдарын жан-жақты зерделеп, адамның жан дүниесінің тазалығын 
жоғары бағалай алуына әдебиет оқулықтарында берілген тақырыптардың 
мәні зор. 

Оқу бағдарламасы бойынша 6–8 сыныпта әдебиет пәнінен барлық сағат 
саны – 68, апталық сағат саны – 2. Оқу бағдарламасы бойынша 9-сыныпта 
қазақ әдебиетінен жылдық сағат саны – 102, апталық сағат саны – 3.

Ар, иман, адамшылық мәселесі қамтылған ақын-жазушылар шығарма-
ларын оқытып үйрету арқылы адамдық қалыпты сақтай білуге тәрбиелеу – 
жас ұрпақтың болашақты байыпты, парасатты болып қалыптасуына ықпал 
етеді.

Оқу бағдарламасында қамтылған тақырыптар халықтық тәрбиемен, 
бүгінгі тәрбиедегі өзекті мәселелермен тығыз байланысты. Әсіресе, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы тәрбие мен ар, адамдық құндылық, табиғи мінез 
қалыптары шынайы бейнеленетін тағылымды туындылар оқушылардың 
жас ерекшелігіне сай берілген. Көркем шығармалардағы  адамгершілік идея-
сы сабақ барысында талданып отырады. Тақырыптың өмірмен байланысы 
ескеріледі.

Орындалатын жұмыстың түрлері пікір алмасу, дөңгелек үстел, пікір- 
талас, ой-толғау, эссе, сұрақ-жауап, сурет байқауы, талдау, жүйелеу, шешім 
шығару болып табылады.

Адамгершілік идеясы әдістемесінің мақсаты: жеке тұлғаның адамдық 
қасиеттерінің қалыптасуына көңіл аудару, жаны да, ары да таза ел ертеңін 
тәрбиелеу, ізгілікті істің маңыздылығын ұғындыру, күнделікті қарым-
қатынаста адалдық, әділдік ұғымдарының қажеттілігін таныту.

Міндеттері:
– адамшылыққа жат іс-әрекеттердің шығу себептерін түсіндіру, жас 

ұрпақтың қалыптасуына тигізетін кері ықпалын талдап көрсету;
– ар тазалығын сақтай білетін жас буын өкілдерін мақтан тұту, өнегелі 

тәрбиені насихаттау;
– жемқорлықтың алдын алу жолдарын үйрету, адами қасиеттерді бағалай 

білуге бағыттау;
– оқушылардың парақорлық, жемқорлық туралы таным-түсініктерін 

қалыптастыру;
– күнделікті тұрмыста кездескен өмірдің әділетсіздіктеріне қарсы ой-

пікір айта білуге дағдыландыру.
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Білім беру мекемелерінде адамгершілік идеясының негізгі құрылымдары:
– білім беру мекемелерінде сыбайлас жемқорлықты болдырмау;
– күнделікті тұрмыста не мектепішілік шараларда кездескен қиыншы-

лықтарды мұғалімдермен бірлесе шешу;
– білім алушылардың жан-жақты ізденістерін арттыру, өмірлік ұстаным-

дарын адалдық ұғымымен байланыстыру жолдарын қарастыру;
– шығарманың тәрбиелік мәніне орай өзіндік ой-пікірлерін жетілдіру 

бағытында жұмыстар ұйымдастыру.
Күтілетін нәтиже:
– жеке тұлғаның адамгершілік қағидаларды сақтау мәдениеті артады, 

өзін- өзі реттеуге назар аударады;
– оқушылар сыныпта және мектепте имандылық пен ізгіліктің орын 

алуы на көңіл бөледі, жан сұлулығының маңызын ұғады;
– жас ұрпақ бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру дағдысы 

қалыптасады;
– өз ортасында тәртіп пен адамшылық қағидаларының сақталуын 

қадағалай алады;
– кез келген ортада өзін еркін ұстайтын, өзіндік ұстанымы бар, ұлттық 

тәрбиенің нәрін бойына сіңірген, ҚР Заңдарына құрметпен қарайтын, 
әділдікті бағалай білетін тұлға қалыптасады. 

Әдебиет оқулығы бойынша тақырыптық жоспар
(адамгершілік идеясы бойынша оқытылатын шығармалар)

6-сынып
р/с Тақырып аты   Мақсаты                          Сағат     Жұмыс түрлері 
                  саны
1.     Сүйінбай               Оқушылар жақсы, жаман ұғым-     1          "Жаныңда жүр 
        Аронұлы,           дарының мәнін түсіне алады.                     жақсы адам" 
        “Жақсы мен          Қарама-қарсы суреттер арқылы          әңгімелесу.   
        жаман адамның    өзіндік пікірін дәлелді жеткізеді. 
        қасиеттері”    
2.     Абай           Талап пен тазалық сырын             1          Жоба – "Білімді 
        Құнанбайұлы,       ұғынады. Өз ойларын халық          болудың сызбасы".
        “Әсемпаз болма   даналығымен байланыстырады. 
        әрнеге”.   
3.     Ш.Құдайберді-     Әр адамның мақсат-міндеті бар.     1         Эссе –  
        ұлы, “Адамдық     Соған сай іс-қимыл, жоспар         "Үздік суреткер". 
        борышың”.            жасай білу керектігін біледі. 
              Парыз, борыш деген ұғымдар 
              мағынасын жас ерекшелігіне 
              сай талдайды. Өзіндік борышын 
              сезінеді. 
4.     А.Байтұрсынов,    Қажеттілік пен қамқорлықты          1        Сурет байқауы,
        “Қара бұлт”.          қажетті орында жұмсай білу         пікір алмасу. 
              маңызын анықтайды. Халыққа 
              пайдалы іс жасаудың ереже-
              қағидаларымен танысады. Адам 
             еңбегіне құрметпен қарайды. 
5. С.Дөнентаев,      Адам қоғамның  басты құнды-        1        Жүйелеу, шешім
 “Бозторғай”.       лығы екендігі туралы өз шешім-               шығару.
             дерін саралайды. Біреудің іс-
             қимылына шағымданғанда 
             ұстану қажетті тізбекті есте 
             сақтайды.  Ата-ана → 
             мұғалім  → жоғары тұрған ұйым. 



76

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

6. Б.Майлин,           Шығарма мазмұнымен танысу        1       Шығармашылық
 “Түйебай”.          арқылы өз жолдастары мен                       тапсырмалар. 
              айналасына әділ болуға ұмты-
              лады. Адал еңбек арқылы ел 
              құрметіне бөленген тұлғаларды 
              мақтан тұтады. Түйебай бойын-
             дағы төзімділіктің маңызын 
             түсінеді. 
7. Ш.Мұртаза,         Баршаға арналған адам құқық-       1         Дөңгелек үстел.
 “Тұтқын бала”.   тарымен танысады. Қоғамдық 
              ортада не мектепте өзгелердің 
              ар-намысына тимеу керектігін 
              біледі. Өзін қоғамдық ортада 
              қалай  ұстау қажеттігін 
                                        үйренеді. Өзін-өзі реттейді. 
8.     М.Мағауин,           Адамгершілік пен ізгіліктің            1          Пікірталас.
        “Бір атаның           ерекшелігі жайында ой бөліседі. 
        балалары”.           Заңды құрметтейді. 
9.      Д.Исабеков,         Адам еңбегін бағалайды. Қоғам-     1        Әңгімелесу.
        “Ата үміті”.           дық көліктерде тәртіп пен ереже-
             ге көңіл аударады. Өз мүддесін 
             қорғау жолдарын таниды. 
10.     "Манас" жыры.   Барлық адам еркін, азат екен-          1        Сұрақ-жауап,
             дігі жөнінде әңгімеленеді.                          салыстыру.
             Жолдастарының қадір-қасиеті  
              мен қабілетін дұрыс ажырата 
             алады. 
11.    Джек Лондон,      Өз елінің патриоты болуға              1         Ойтолғау –
        “Мексика ұлы”.    ұмтылады. Патриот, Отан сөз-                   "Менің Отаным".
             дерінің мағынасын түсінеді.   
             Туған елге деген сүйіспеншілік 
             сезімі артады.

Әдебиет оқулығы бойынша тақырыптық жоспар 
(адамгершілік идеясы бағытында оқытылатын шығармалар

7-сынып
          Тақырыбы             Сағат    Түрі, әдіс-    Мақсаты 
                                          саны      тәсілдері 
 1.    Төле би, Қазыбек,    2           Әңгіме-      Қазақ тарихындағы би-шешендердің 
        Әйтеке билердің                   сұхбат         тәлімінен әділдік тек шындық жағында 
        шешендік сөздері.                                    болатынын ұқтыру. Қара қылды қақ
          жарған әділ билікті насихаттау.
 2.    1. Дулат Бабатай-    1            Проб-         Ел билеушілердің халық сенімін ақтамай,
 ұлы, «Аягөз,                        лема-          құлқыны үшін өзінен мықты шенділер
 қайда барасың?».               лық             алдындағы дәрменсіздігін сынау. Ел, жер
        2. Абай, «Жиырма   1           жағдаят      қамын екінші кезекке ысырған әділет-
 тоғызыншы сөз».      сіздіктерін  әшкерелеу.
 3.     1. Ахмет Байтұр-     1        Шығар-         Ел билеу ісіндегі әділетсіздіктер мен
          сынов,                                машылық-   «нашардың» ақысын жеп семірген және 
 «Ақын ініме».                   ізденіс          соны дәреже көретін кейбір әкімдер мен
        2. Сұлтанмахмұт       1        сабағы         болыстардың бет-бейнесін сынай отырып,
           Торайғыров,                                           олардың іс-әрекетінен жирендіру. 
         «Бір адамға». 
 4. Қ.Бекхожин,           1         Топтық        «Өнерлінің өрісі кең» деген мақалдың 
           «Ақсақ Темір                    талдау жұ-   мағынасына терең бойлату. Өнер, білім,
           мен ақын».                        мыстары.     қайрат пен ақылды бір арнаға жинау 
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        Қасым Аман-         1                                арқылы адам басындағы қиыншылықты
        жолов, «Өзім                                             жеңуге болатынына оқушылардың көзін
        туралы».       жеткізу. 
5.     С.Мұқанов,               1         Ойтолғау     Адал кәсіп – жанға сый. Табиғаттың  
        «Саятшы Ораз».                                       ғажайыптарына қанық, қыр-сырын жетік
         білетін саятшы Ораздың  адамгершілік
         еңбекқорлық, жомарттық қасиеттерін 
         үлгі ете отырып, өмірде  ешкімге қол 
         жайып жалынышты болмай, өз несібесін   
         адал кәсіптен іздеуді насихаттау. 

6.     Ғ.Мүсірепов,           1          Эссе   Адам құқықтары мен бостандығына
        «Ананың анасы».     ешкімнің қол сұғуға хақысы жоқ екендігін  
        ұғындыру. Адалдық пен адамгершілік
        мәселелерін көтеру.

7.    С.Шаймерденов,      2          Жеке-          Ферма меңгерушісі Қарабектің аяр, 
       «Ит ашуы».                          топтық        жемқорлық әрекет терін сынау, сол
              жұмыс-   арқылы оқушыларды тоғышар қылық-
              тар   тардан сақтандыру.

 Әдебиет оқулығы бойынша тақырыптық жоспар
(адамгершілік идеясы бойынша оқытылатын шығармалар) 

8 сынып
 р/с Тақырыбы           Сағат   Өткізілу        Мақсаты
             саны     түрі
1.     Орхон ескерткіш-       2   Дәріс   Көне түркі жұртының ел басқарған   
        тері.                   қағандары мен ел қорғаған батыр-бектері-               
        Күлтегін жыры.                                нің қаһармандық ерлік істерін, ел басқа-
        рудағы әділдік жақтарын үлгі ету. 
        Отанына, халқына адал болуды, олардың  
        алдындағы парызды парасатпен   
        өтеу керектігін ұғындыру.

2.    Ортағасырлық            3 Әңгіме-   Бұл өмірге қонақ боп келген әрбір адам- 
        түркілік ақындар:                    сұхбат    ның күйбең тіршілікте пендешілік әрекет-           
       Әбу Насыр                   терден аулақ болуы, дүниеқоңыздықтан
       әл-Фараби, Ахмет                                    арылуы және адамгершілік асыл қасиет- 
       Иасауи, Жүсіп                  терді пір тұтуы насихатталады. 
       Баласағұн, т.б.  

3.    Шортанбай                   1         Дөңгелек Ел басқарып отырған  парақор, әділетсіз
       Қанайұлы,                                үстел        болыс-билердің зорлық іс-әрекеттерін 
       «Зар заман».         әшкерелей отырып, халыққа қызмет 
        ету – ардың ісі екеніне көздерін жеткізу,   
        түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

4.    Абай Құнанбаев,         1 Эссе   Білімді жастың бойындағы талапкерлік, 
        Әбдірахманға     еңбекқорлық қасиеттерді үлгі ете отырып,   
       арналған өлеңдері.     жаны ізгі, жүрегі ақ азаматтың елжанды,  
        адамсүйгіш асыл мінезіне сүйсіндіру. 
        Қазақ жасының азаматтық тұлғасын 
        сомдау.

5.     М.Әуезов, «Қараш-   3 Дебат   Оқушыларды Сәт, Сәлмен, Жарасбай
       Қараш оқиғасы»                                       болыстардың адам құқығын аяққа басқан 
       повесі.       арам пиғылынан, аяр іс-әрекетінен
         жирендіру. Ар-намыс мәселесін көтеру.
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Министрліктің баспасөз орталығынан

азахстанский павильон занял третье место среди 54 стран-участников на Междуна-
родной ботанической выставке «Анталья Экспо-2016», завершившейся 30 октября в 

КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ВЫСТАВКЕ WORLD 
BOTANIC EXPO-2016

К
турецком курортном городе Анталья.

На международной специализированной выставке World Botanic EXPO-2016, прохо-
дившей в Турции в течение шести месяцев, казахстанский павильон занял третье место 
в номинации по созданию садового экстерьера и интерьера. Казахстанский павильон был 
признан одним из самых информативных, в ходе выставки его посетили представители 75 
стран.

Экспонаты казахстанского павильона были подготовлены и предоставлены Институ-
том ботаники и фитоинтродукции при Комитете науки МОН РК.

Гости павильона могли ознакомиться с историей формирования флоры Казахстана в 
виде коллекции палеоботанических образцов, а также посмотреть на восемь видов редких и 
исчезающих растений, включенных в «Красную книгу» Казахстана.

Главными критериями отбора лучшего павильона самой большой выставки мира из 
живых растений являлось соответствие павильона теме выставки, а именно истории, сохра-
нению биологического разнообразия, устойчивому развитию и «зеленому городу».

Выступивший  на   церемонии  награждения  председатель  оргкомитета  «Анталья  
Экспо-2016», министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Фа-
рук Челик отметил, что за 191 день выставку посетили более 4,5 миллиона местных и ино-
странных посетителей. В некоторые дни количество посетителей превысило 70 тысяч.

Международная ботаническая выставка «Анталья Экспо-2016» начала свою работу 22 
апреля. Философия выставки «Зеленый мир для будущих поколений», главная тема – «Цве-
ты и дети».

Территория выставки составила 120 га, свои павильоны представили 54 страны.
Институт ботаники и фитоинтродукции КН МОН РК был организован в 1932 году. В 

Институте хранится более 500 коллекций ископаемых растений, собранных в различных ре-
гионах республики. Это самая большая коллекция остатков юрского, мелового, палеогено-
вого и неогенового периодов во всей Центральной Азии. Институт включает в себя Главный 
ботанический сад, Жезказганский ботанический сад и Илийский ботанический сад.
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КЕШЕГІДЕН  БҮГІНГЕ  ДЕЙІН

Қарлығаш  БАЙҚОНЫСОВА,
“Көкарал” жалпы орта мектебінің мұғалімі

үгінгі заманда мемлекеттің жаңа тұрғыдан дамуы, білімнің сапа-
сын арттырып, жоғары дәрежеге жеткізу мақсатында жүзеге асы-Б

рылуы мемлекетке қызмет ететін, аса жауапкершілік жүктелген мұғалім 
тұлғасымен өлшенеді. Оның қазіргі заманғы озық технологияларды меңгеруі, 
шығармашылық белсенділігі, кәсіби белсенділігі, кәсіби біліктілігімен бай-
ланыстыра қарастыру.  Мұғалім, ең алдымен, өз пәнін жақсы меңгеруі ке-
рек. Ол ғылымның негізін, оның қазіргі кездегі жағдайын, ғылымның даму 
қарқынын және өмірмен, тәжірибемен байланысын терең түсіну керек. Яғни, 
мұғалім білім беру барысында сол білімдерді тек көрсетіп қана қоймай, қазіргі 
заманғы техниканы пайдалана отырып, сол білімдердің ең негізін, маңызын 
түсіндіру керек.  Сонымен қатар, оқушыларға білімді меңгерулеріне барын-
ша көмектесіп, сол меңгерген білімдерін өмірде тиімді қолдана білу арқылы 
дами түсуге жол ашуы қажет.

Қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық тәжірибесін жетілдіру мен 
бағалауға көмектесу үшін бағдарламаның негізгі міндеттерін білуі тиіс.

1. Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер.
2. Сын тұрғысынан ойлауға үйрету.
3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

(АКТ) пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу.
7. Оқытудағы басқару және көшбасшылық.
Бұл модульдер білім берудің кез келген жүйесінде қажет. Бұл модульдер 

бұрын болған, бірақ менің ойымша қазір жүйеге келіп отыр. Оқыту – үздіксіз 
үдеріс, ол үнемі дамытып отыруды қажет етеді. Жоғарыда аталған модульдер 
оқытуды сапалы етуге көмектеседі және жөн сілтейді. 

Мұғалімдер оқушыға қалай оқу керек екенін үйретеді, балалардың 
қалай оқу керек екенін назарда ұстауға көмектеседі. Сыныптағы  әңгіменің 
маңыздылығы оқушылардың өз ойын анық жеткізуіне, сыныптасының 
көзқарасына сыйластықпен қарауға, оқушының өз көзқарасын дәлелдеуіне, өз 
білімінің қандай деңгейде екенін тануына көмектеседі. Бұл әдісті оқушылар 
топпен, жұппен жұмыс жасағанда кеңінен пайдалануға нәтижесі мол, себебі, 
бұл – екі жақты үдеріс. Оқытуда серіктестермен әңгіме, ынтымақтастықты 
қалыптастыру, түсіну дәрежесін анықтау мақсатындағы сұрау, оқушыларға 
қойылатын сұрақтар мен олардың жауаптары осы диалогтік оқыту кезінде 
іске асты. 

Оқушы белгілі тақырыпты түсіне отырып, ой елегінен өткізіп, белгілі 
тұжырым жасады. Үнемі «Неге?, Неліктен?» деген сұрақтар қоя отыра бір 
мәселені жан-жақты талдауына жол ашты. Мәселені айту, талдау арқылы 
шығармашылық қабілеттері дамыды. Мәселен, берілетін жаңа материалды 
өмірдегі жағдаяттармен байланыстыра отырып түсіндірді. Сын тұрғысынан 
ойлау модулі оқушыға жұппен, топпен жұмыс істегенде өзін көрсетуіне жол 
ашты. 

Мұғалімнің оқушыға берген материалының қаншалықты түсінгенінің 
нәтижесі – бағалау. Оқушыға берген материалды жазбаша да, ауызша да 
бағаладым. Тек жазбаша бағалап қойсам, мен оқушының құқығын шекте-
гендей болдым. Қандай бағаны не үшін қойдым, қандай өлшемдерге сәйкес 
келеді, сол жөнінде қазіргі таңда оқушы өздері түсіндіреді, өздері бағалайды.
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Оқушының барлық жасаған жұмысы міндетті түрде бағаланды. Егер 
оқушының жұмысы бағаланбаса, келесі жолы ол тапсырманы орындағанда 
немқұрайлы қарауы мүмкін, тіпті тапсырманы орындамай қоюы да ықтимал. 
«Оқушылардың жауаптарын қалай ескеріп, тыңдауым керек, түзету 
жұмыстарын қалай жасауым керек, олардың естерінде не қалуы керек » деген 
сұрақтарды назарда ұстадым. Балалардың сөйлеуі үшін уақыттың жеткілікті 
болуын қамтамасыз еттім. Оқушылар дұрыс жауаптары үшін  марапаттаулар 
естіп тұрды. Мысалы: «жарайсың», «тамаша», «керемет», «ақылшым менің» 
деген мадақтау сөздер арқылы жүзеге асты. Ол тікелей де, жанама түрде де 
нәтижелі болды. Бағдарламадағы жеті модуль ішінен жас ерекшелігіне сай 
білім беру, көшбасшылық, сын тұрғысынан ойлау, оқыту мен оқудағы жаңа 
әдіс-тәсілдер қамтылды. Бағдарламаның идеясын жетік түсініп, сыныптағы 
ахуалды өзгертіп, әдістерді жаңартып отырудамын. Әрбір сабақтарды 
түрлендіріп отырамын. Өткен сабақтарымнан бүгінгі сабақтарым қызықты  
әрі көңілді өтіп жатқанына сенімдімін.

«Бұлақ көрсең, көзін аш» деген керемет нақыл сөз бар. Мектептегі 
мұғалімдер барлық оқушыларға бірдей білім береді.  Алдына келген әрбір 
шәкірттің қабілетіне, ынтасына, икеміне қарай оның өз пәніне қатысты да-
рыны мен талантын айқындайды. Кей оқушылардың білімге икемі жоқ 
болғанмен, оның спортқа немесе музыкаға, биге, сурет салуға икемі болуы 
ықтимал. Зияткерлік-дарындылық, шығармашылық-дарындылық, әртістік-
дарындылық, музыкалық-дарындылық, техникалық-дарындылық және 
спорттық-дарындылық дегендей. Ондай оқушылармен шығармашылық 
деңгейде жұмыс істеген жөн. «Шығармашылық дегеніміз – тереңірек қазу, 
жақсырақ қарау, қателерді түзеу, жануарлармен сөйлесу, тереңірек сүңгу, 
қабырғаны тесіп өту,  күндей жану, құмнан қамал тұрғызу, болашақты 
қабылдау», – деп Паль Торренс айтқандай, оқушылардың дарындылығы мен 
талантын бірден анықтай салу мүмкін емес, психологиялық талдау жүргізу 
арқылы оқушының  ішкі және сыртқы іскерлігін, қоғамдық жұмыстарға 
қатысу белсенділігін ескеріп, мұғалімдерінің, сыныптастарының, ата-
аналарының  сұхбатының нәтижесімен таныса отырып іске асырудамын. 

Оқушының жас ерекшелігіне сай білім беру тақырыбы өте кере-
мет таңдап алынған. Жоғары деңгейлі оқушыға арналған тапсырмалар-
ды төменгі деңгейлі оқушыға беруге мүлдем болмайтынына көзім жетті. 
Өйткені, жоғары деңгейлі оқушы төменгі деңгейлі оқушының тапсырмасы-
нан зерігеді, ал төменгі деңгейлі оқушы жоғары деңгейлі оқушының тап-
сырмасына алаңдайды. Өз сабақтарымда жас ерекшелікке сай келеңсіздіктің 
болуына жол бермеуге тырысып бағудамын. Өткізген сабақтан түсінгенім – 
оқушылардың бір-біріне қойған сұрақтары да олардың жас ерекшеліктеріне 
сай келетінін білдім. 

Аталған модульдер мен оқытудағы барлық жаңа әдіс-тәсілдер оқушыға 
сапалы білім беруге негізделген. Тек сапалы білімі бар саналы ұрпақ қана 
табысты мемлекеттің дамуына жақсы үлес қосады. Осы модульдерді үнемі 
түрлендіре отырып оларды тәжірибеде қолдану арқылы, оқушыға білім беру 
күрделі, жауапты, қиындығы мол үдеріс екенін сезсем де, алдыма келген 
әрбір шәкірттің жүрегіне жол табу, дарындылығын, талантын, көшбасшылық 
қабілетін анықтау, оқытуда ынтымақтастықты қалыптастыру, бағалау, сын 
тұрғысынан бағалау, сын тұрғысынан білім беру, оқыту, жас ерекшелігіне 
сай білім беру, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану, 
оқушыларды зерттеу, қалай оқу керектігін үйрету, дамыту, уәждеу – осының 
бәрі менің өз қолымда екенін, жауапкершіліктің көбейгенін, санамның 
кеңейгенін түсіндім. Кешегі мен бүгінгінің айырмашылығы жер мен көктей.

Нені жаңартқым келеді?  
– Оқушылармен кеңесіп, олардың оқудағы қажеттіліктерін толығырақ 

зерттеуді;
– Оқушылардың өзінше білім алуына толық жағдай жасауды, өмірге 
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бейімдеуді.
Ы.Алтынсарин «Мектептің тынымсыз соққан жүрегі» деп мұғалімнің 

алатын орнын өте керемет суреттеген. Адам өмір сүре бастағаннан бастап 
оқудың қажеттілігін түсінді және сол жинақтаған білімдерді ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізуді мақсат етті. Білім арқылы өмірдегі барлық жұмбақтардың 
сырын ашуға ұмтылды. 

Мұғалім – өскелең ұрпақ пен қоғам арасын байланыстырушы. Ол ең қиын 
үдерісті  басқарады.  Қоғам  мұғалімге  ең  жауапты  тапсырма  жүктейді. 
Ұстаз еңбегі үнемі жаңарып, шығармашылыққа бағытталған болуы тиіс. 
Ұстаз – бүгінге емес, болашаққа қызмет ететін мемлекет  қызметкері. Ол за-
ман дамуынан артта  қалмастан,  өзін-өзі  жан-жақтан дамытып, ғылыми- 
теориялық білімін және  педагогтік  мамандығын үнемі жетілдіріп отыруға 
талаптанады.

Оңтүстік Қазақстан облысы
Ордабасы ауданы.
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ӘОЖ 37.01 Ж92

БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІН 
ІЗГІЛЕНДІРУ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Гульбира  ЖЫЛКЫБЕКОВА,
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты
педагогика ғылымының кандидаты, доцент

Қ

Аннотация. Мақалада білім беру жүйесін ізгілендіру яғни, жастардың гуманистік 
көзқарасын қалыптастыру, гуманистік көзқарас қалыптастырудың күрделілігі жай-
лы сөз болады. 

пәндерінің мазмұнының ізгілігін анықтау және оның жаңа бағалау нормала-
рын нақтылау, оқу үдерісін толық ізгілендіру» болып табылады.

Оқу-тәрбие процесін гуманитарландыру аксиологиялық тұрғыдан алып 
қарағанда, оның мазмұнын әлеуметтік құндылық кешені ретінде «адамдардың 
мәндік күштерінің еркін дамуы және өмірлік ұмтылыстардың шығармашылық 
сипатта жүзеге асырылуы үшін жағдай туғызуды талап ететін әрекет жүйесі 
деп санауға болады (саяси, экономикалық, психологиялық, педагогикалық 
және т.б.). Осыған сәйкес, ізгілік – тұлғалық-бағдарлаушы көзқарастардың 
жүйесі ретінде, әлемдік құрылымның өзіндік үлгідегі болмысы болып та-
былады. Ол адамға бағытталған кең түрдегі әлеуметтік бағдарлама сипа-
тына ие бола алады, бірақ тәрбиелене алмайды. Сондықтан оның ізгіліктік 
бағытталуы негізінде ғана тұлғаның сапалық тәрбиеленуі жүзеге асады. Бұл 
тұрғыда «гуманистік көзқарас» – адамдардың бір-біріне, қоғамға, табиғатқа, 
өзіне қарым-қатынасын бейнелейтін, тұлғалық қасиеттері кешенінің даму-
ын көрсететін сипаттама ретінде беріледі. Сол себепті ізгіліктік бағыттылық 
гуманистік көзқарастың құрылымдық мазмұнын анықтаушы басты элемент 
болып саналады.

«Гуманистік көзқарас қалыптастыру» тұлғаның ізгілікке бағытталуын 
тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін ашу ғана емес, оның тұлғаның үйлесімді 
даму үрдісі мен субъектіліктің қалыптасу жолдарын көрсетуден тұрады.

Гуманистік көзқарас қалыптастыру мақсаты – тұлғаның үйлесімді дамуы 
үшін педагогикалық үрдіске қатысушылар арасындағы қарым-қатынастың 
ізгіліктік сипат алуын көздейді. Мұндай қатынастарды белгілеу үшін 
«ізгілік тәрбиесі» термині орын алады. Бұл тұрғыда қоғамдық білім беру 
құрылымдары мен оларды гуманитарландыруға басты назар аударуы тиіс.

Ізгілікке тәрбиелеудің әлемдік теория мен тәжірибе бойынша қалыптасқан 
мақсаты – ғасырлар бойы келе жатқан, жан-жақты және үйлесімдік сипатта 
дамыған тұлғалық болмыс болып табылады. Бұл мақсат тұлғаның статикалық 
ерекшелігін береді. Оның өсу сипаттамасы өзіндік даму және өзін көрсете білу 
түсініктерімен байланысты болды. Дәп осы үрдістер тұлғаның өзі мен қоғам 
арасындағы үйлесімділікте өзіндік даму мен өзін-өзі жетілдіру үшін жағдай 
туғызатын – ізгілікке тәрбиелеудің мақсаттық ерекшелігін айқындайды. 

Ізгілікке тәрбиелеуде тұлғаның өз келешегіне қатысты гуманистік 
көзқарасы мен дүниетанымдық ұстанымдары анықталынады, олар адамды 
табиғаттың ерекше құбылысы ретінде тану, өзінің субъективті артықшылығын 
ескеруге мүмкіндік береді. Тәрбиелеу мақсатының бұлай құрылуы адамның 
өз өміріне ықпалын өзгерту, өз қабілеті мен шығармашылық әлеуетін ашудағы 
құқықтары мен жауапкершілігін түсінуіне мүмкіндік туғызады. Сонымен 
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қатар, өзіндік даму мен өзін-өзі жетілдіруде тұлғаның ішкі бостандығының 
таңдауы арасындағы арақатынас пен оған қоғамның ықпалын түсіндіреді. 
Демек, «ізгілікке тәрбиелеу» мақсатына жету арқылы адамның гуманистік 
көзқарасын қалыптастыру шаралары жүзеге асырылады. Осы тұрғыдан 
алғанда, ізгілікке  тәрбиелеу  мақсаты  өзіне тиісті маңызды міндеттерді 
қояды:

– тұлғаның өмірдің мәнін ұғынуы, өзінің әлемдегі орны, өзінің бірегейлігі 
мен құндылығын түсінудегі философиялық-дүниетанымдық бағдары;

– өзіндік, жандүниелік қабілеттері мен шығармашылық әлеуетінің 
даму қарқыны мен шегін бейнелейтін, өмір сүру жауапкершілігін түсінуге 
мүмкіндік беретін, тұлғалық тұжырымдаманы құруға көмек беру;

– жалпы адами және ұлттық мәдениет байлығын бейнелейтін, мәдени 
құндылықтар жүйесіне тұлғаны араластыру, оларға деген өзіндік қарым-
қатынасты белгілеу;

– ізгілік адамгершіліктің жалпы адами нормаларын, оның көлемі мен 
нақтылы мазмұнын (қайырымдылық, өзара түсіністік, жылы жүректілік 
және т.б.), ашу және тұлғалық маңызды көрсеткіш ретінде зиялылық 
мәдениеттендіру;

– тұлғаның зияткерлік – адамгершілік бостандығы мен теңдей өзіндік 
баға беру мен бағалау қабілеттілігі, іс-әрекет пен қызметті өзіндік реттеу, 
дүниетанымдық рефлексиясының дамуы;

– өмір салты мен этникалық және жалпы адами құндылықтардың 
біртұтастылық сипатында отансүйгіштік сезімнің қайта түлеуі, елдегі заңдар 
мен тұлғаның азаматтық құқықтарын құрметтеуге тәрбиелеу, туған елдің 
беделі мен байлықтарын сақтауға ұмтылу;

– елдің материалдық қоры мен жандүниелік әлеуетін құрайтын, әлеуеттік 
және тұлғалық сипат алатын қажеттілік пен мәжбүрлік ретіндегі еңбекке 
көзқарасты өзгерту. Бұлардың бәрі өз кезіндегі тұлғалық өсу мүмкіндіктерін 
қамтамасыз етеді;

– салауатты өмір салтына байланысты валеологиялық ережелерді дамы-
ту, тұлғалық және әлеуметтік ұмтылыстарды жүзеге асыру мақсатындағы 
өмірлік жоспар ұғымдарын қалыптастыру.

Бұл аталған міндеттердің орындалуы тұлғаның ізгіліктік тәрбиесі 
арқылы гуманистік көзқарасының түпкі негізін салуға мүмкіндік береді. Ол 
өз кезіндегі әлем, қоғам мен өзін қалыптастыруда өмірлік қажеттілікке ие бо-
лады және оны бағалау мүмкіндіктерін меңгереді.

Жеке тұлғаның гуманистік көзқарасын қалыптастыру гуманистік тәрбие 
жүйесінің бағыттаушы нәтижесі ретінде ізгіліктік ұмтылыстардың өзара 
әрекеттесуіне тәуелді болады, яғни жеке адам психикасының ерекшеліктерін 
ескеруді қажет етеді.

Бұл пікірге психологиялық-педагогикалық зерттеулерден көптеген 
дәлелдемелер табуға болады. Жеке алып қарастыратын болсақ, А.Н. Леон-
тьев адам қоршаған әлем алдында жалғыз өзі тұрған жоқ, оның әлемге деген 
қатынасы барлық кезде адамның басқа адамдарға деген қарым-қатынасымен 
байланысты болып келеді, ол өз қызметі барысында адамдармен өзара қарым-
қатынаста болады деп есептеген. Қатынас өзінің әуелгі сыртқы формасына 
(бірігіп әрекет жасау, ауызша немесе ойша қатынас) сәйкес адамның қоғамда 
дамуының қажетті және спецификалық шартын құрайды. Материалдық 
және рухани мәдениет жетістіктерін игеріп, оларды өзінің қажеттілігіне, 
«өз даралығының органдарына» айналдыруы үшін адам өзін қоршаған әлем 
құбылыстарымен қатынасқа басқа адамдар арқылы, яғни басқа адамдармен 
қатынасу арқылы түседі. Бұл үдерісте адам (бала) сәйкес әрекетке үйренеді. 
Дәл осы үдеріс өзінің қызметтеріне қарай тәрбие үдерісі болып табыла-
ды. Гуманистік көзқарас қалыптастырудың күрделілігі осы қызметтердің 
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құндылық дәрежесіне тікелей байланысты болады. Сондықтан түрлі жас 
ерекшеліктеріндегі ізгілік тәрбиесінің түрлеріне байланысты гуманистік 
көзқарас қалыптастырудың мазмұны өзгереді. ЖОО студенттерінің жас 
және интеллектуалдық ерекшеліктеріне байланысты ізгіліктік ұмтылыстары 
бағытты және мақсатты болады, олай болса олардың гуманистік көзқарасын 
қалыптастыру нақты бағдарланған мазмұнға бейімделуі тиіс.

Осыған байланысты біз, тәрбиеленуші мен сыртқы әлем арасындағы шы-
найы қарым-қатынастар жүйесінен педагогикалық заңдылықтар сипатына ие 
болатын объективті себеп-салдарларын атап өтуге тиістіміз. Бұл орайда жал-
пы педагогикалық үдерістегі тәрбие қызметі мен даму заңдылықтары арасы-
нан бастысын жеке атап көрсету қажет – ол жеке тұлға дамуына бағытталған 
бағдар. Және жеке тұлғаның жалпы мәдени, әлеуметтік-адамгершілік және 
кәсіби дамуы неғұрлым өзара үйлесімді болса, адам мәдени-гуманистік 
қызметін жүзеге асыру барысында соғұрлым еркін және шығармашыл болмақ. 
Бұл заңдылықтан тәрбиенің гуманистік метақағидалары жүйесіндегі жетекші 
қағида – жеке тұлғаның үздіксіз жалпы және кәсіби дамуы қағидасы келіп 
туындайды. Оның жетекші болу себебі, басқа қағидалардың негізінде де осы 
заңдылық жатады және олар осы жетекші қағиданың жүзеге асырылуының 
ішкі және сыртқы жағдайларын жасай келе, оған бағынышты болады. Дәл осы 
тұрғыдан алғанда, білім беруді гуманитарландыру жеке тұлғаның үйлесімді 
дамуының басты шарты болып қарастырылады. Тәрбие ізгілікті болу 
үшін, Л.С.Выготскийдің айтуы бойынша, ол «дамудың жақын аймағына» 
бағытталу керек. Бұл бағыт кез келген жас кезеңінде жеке тұлғаның да-
муы үшін міндетті түрде жан-жақты емес, бірақ міндетті түрде объективті 
қажетті қасиеттермен қамтамасыз ететін білім беру мақсаттарын қоюды та-
лап етеді. Бүгінгі таңда адамға тек негізгі кәсіби білім беріп қана қоймай, 
жалпы адамзат мәдениетін игертуге, осының негізінде, жағымды субъективті 
(жеке тұлға қажеттіліктері) және білім берудің материалдық базасы мен кад-
рлар мүмкіншілігімен байланысты объективті жағдайларды ескере отырып, 
жеке тұлғаның барлық жағынан дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік бар. 
Яғни, студенттердің жағымды субъективті қасиеттері – гуманистік тәрбиенің 
рухани құндылықтарын қажетсінуі, оларды пайдалы әрекеттерде қолдану 
және соның нәтижесінде ізгілікті әрекеттерді таңдау мүмкіндіктері дамиды. 
Таңдау мен талғам әрекеттері даралық қасиеттерге ие болғандықтан оларда 
гуманистік көзқарастың «тұлғалық – даралық» сапалары қалыптасады.

Тәрбиенің жеке тұлға дамуына бағытталғандығымен байланысты 
заңдылықтан тағы бір метақағида, яғни тәрбие мазмұнының табиғатпен 
үйлесімділігі қағидасы келіп шығады. Тәрбиенің табиғатпен үйлесімділігі 
қағидасы қазіргі заманда былай түсіндіріліп жүр: тәрбие – жаратылыс және 
әлеуметтік үдерістерді ғылыми түсініп-білуге негізделуі керек, табиғат пен 
адам дамуының ортақ заңдарымен келісуі тиіс, адамда ноосфера мен өз 
басы эволюциясына деген жауапкершілікті қалыптастыру қажет. Осы тура-
лы философ Н.Н. Кожевников «Бүгінгі заманның адамы ең алдымен өзінде 
ноосфераның үйлесімділігін қалыптастырудың ақырғы кезеңін көрсетеді. 
Тек қана өзін осы үдерістің элементі ретінде мойындап, ол табиғатпен 
үйлесе алады», – деп жазды.

Осындай пайымдаудан біз гуманистік тәрбиенің мазмұны, әдістері және 
формалары жеке адамның жас және жыныс дифференциациясын, адамның 
әлеуметтік тәжірибесі мен оған көрсетілетін жеке жәрдем ұйымдастырылуы 
қажет екендігін ескеру арқылы олардың өзін-өзі бағалау сапалары күшейетінін 
тұжырымдаймыз. Нәтижесінде адамда салауатты өмір салтына деген талпы-
ныс қалыптасып, планетарлық ойлаудың дамуы мен табиғатқа жанашырлық 
сезімдері тұрақтанады. Бұл қасиет гуманистік көзқарастың қалыптасуын 
білдіреді.



92

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Жоғарыда аталған метақағидалық заңдылықтар жеке тұлғаның жал-
пы адамзаттық мәдениетпен үйлесімділікте дамуын – тәрбиенің руха-
ни құндылық негіздеріне байланысты қарастырылады. С.Т. Шацкий мен 
В.А. Сухомлинскийдің тұжырымдамасы бойынша аталған заңдылықтан 
тәрбиенің тағы бір метақағидасы – гуманистік көзқарастың рухани 
мәдениетпен үйлесімділігі қағидасы келіп туындайды. Бұл қағида бойын-
ша гуманистік көзқарас жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделуі ке-
рек және этникалық, діни мәдениеттерді ескере отырып, адамның рухани 
мәдениеттің түрлі салаларына (тұрмыстық, дене, сексуалды, материалдық, 
рухани, саяси, экономикалық, интеллектуальды, адамгершілік, т.б.) үйренісу 
мәселелері шешілуі тиіс. Жоғары оқу орындарының студенттері өздерінің ру-
хани мәдениеті деңгейі бойынша қоғамның дамушы және өзін-өзі дамытушы 
объектісі болып саналады. 

Қазақстан Республикасында жоғары білім беруді гуманитарландыру 
тұжырымдамасында студенттердің тәрбие жұмысының отаншылдықты, 
олардың экологиялық жауапкершілік сезімін, адамгершілік тәрбиесінің 
ізгіліктік мазмұнын қалыптастыру, ұлттық рухани құндылықтарды 
бүкіладамзаттық құндылықтар контекстінде қарастыру мәселелеріне 
мемлекеттік дәрежеде қарауға басты назар аударылған. Сонымен бірге, 
гуманистік көзқарас қалыптастыру мақсаттары, мазмұны және әдістері нақты 
социумда тарихи қалыптасқан дәстүрлер мен әлеуметтену стилін ескер-
ген жағдайда ғана, атап айтқанда, жоғары оқу орны студенттерінің рухани 
мәдениетін үйлесімді қалыптастырғанда ғана мәнді болатыны көрсетілген. 
Жоғары білім мазмұны мен мәдени өмірдің талаптарына жауап беру 
мақсатында студенттер белгілі бір оқу мазмұнын таңдауға құқылы.

Олай болса, жоғары оқу орындарында студенттердің гуманистік 
көзқарасын қалыптастыру арнайы ұйымдастырылған педагогикалық 
үдерістерге және шарттарға тәуелді болады. Педагогикалық үдерісті 
ұйымдастырудың тиімділігі оқыту үдерісінің екіжақтылығының қызметтік 
қатынасына байланысты тұлғаны қалыптастыру әрекеттерін басқару 
стиліне байланысты. Гуманистік көзқарастың мақсат-міндеттерінің бұрма-
ланбауы және олардың сезімдік деңгейде шешілмеуі педагогикалық өзара 
әрекеттесудің дұрыс қойылуына тікелей қатысты. Сондықтан, бүгінгі күні 
педагогика ғылымында гуманистік метақағида – жеке тұлғаның дамуы-
на бағытталған гуманистік көзқарасты қалыптастырудың теориялық және 
тәжірибелік мазмұнын анықтауда тәрбие үдерісінің тұтастық ұстанымы мен 
әрбір халықтың ұлттық-рухани құндылықтар мазмұнына бағдарлану күн 
тәртібіне қойылып отыр.
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алық даналығы  «Жаңбыр жауса  жер ырысы, батыр туса ел ыры-
сы» деп аталы сөзге арқау еткен батырларын сонау ықылым заман-

Ұстаз ойы, ұсынысы 

«АҢЫЗ АДАМДЫ»  АРДАҚТАУ – ҰЛТТЫҚ 
 ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ  ҰЛЫҚТАУ

Айнұр  МОЛДАЖИМОВА, 
В.Г.  Белинский атындағы орта мектеп 
мектепке дейінгі шағын орталығы бар 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Х
дардан дәріптеп, құрмет тұтқан. Отанын жаудан қорғап, елге үлгі болған 
қаһарманның әрбір ісін ұрпақтан-ұрпаққа жыр-дастандар, аңыз әңгімелер 
арқылы жеткізіп отырған. Халқына қалаулы, еліне елеулі азаматтар өзінің  
жақсы, өнегелі істерімен, нақыл да ақыл сөздерімен, ар-намысын аяққа 
таптатпайтын өрлігімен  халықтың рухын көтеріп, ұлтымыздың ұлылығын 
танытып отырғаны баршаға аян. Ерліктің үлгісін көрсетумен қатар, батыр-
ларымыз адалдық пен сенімділіктің символына айналып, ұлттық болмысы-
мызды сақтап қалуымызға да үлкен үлес қосты. Олардың есімдері ұлттық 
санамызда сақталып, ел тарихына алтын әріптермен жазылды. 

Осындай батырлар арасынан бұрынғы ата-бабамыздың қаһармандық 
жолын жалғастырушы батыр Бауыржан Момышұлының  есімі ерекше 
аталады. Аты аңызға айналған тұлғаның  батырлығы, елдің салт-дәстүрін 
сақтаушы, шешендігі мен шежірешілдігі нағыз қазақтық қалпын танытып, 
дараланып тұрғандығында. 

Кеңес Одағының Батыры Бауыржан Момышұлы «Жаудан қорықпаған 
қазақ едім. Енді қорқынышым көбейіп жүр. Бірінші, балаларын бесікке 
бөлемеген, бесігі жоқ әйелдерден қорқамын. Екінші, немересіне ертегі ай-
тып беретін әжелердің азайып бара жатқанынан қорқамын. Үшіншісі, 
дәстүрді сыйламайтын ұрпақ көбейіп келеді, оның қолына қылыш берсе, 
кімді де болса шауып тастауға әзір, үйреніп жатқан бала жоқ...», –  деп 
мұңайған екен. Атамыздың осы қорқынышының шындыққа айналмауына 
үлес қосқысы келетін бүгінгі әдебиетші, тілшілер қауымы қазақтығымызды 
сақтап қалудың жолын алысқа бармай-ақ осы батыр сөзінен, батыр ісінен 
іздесе екен деген ойдамын. 

«Қазақ тілі», «Әдебиет», «Өзін-өзі тану» оқулықтарында Бауыржан 
атамыздың  шығармаларынан үзінділер беріледі. Бұл үзінділер, көбінесе, 
соғыс кезіндегі жауынгерлердің ерлігін дәріптеу, ата-бабамыздың шежіресін 
білу және Отанға деген сүйіспеншілікті қалыптастыру мақсатында берілген. 
Ал Бауыржан атамыздың ұлттық құндылықтарымызды  айқындайтын бесік 
жыры, қазақ шежіресі,  амандасу, үлкенге құрмет көрсету, ер балалардың 
бойында ер мінезділікке тән қасиеттерді қалыптастыру туралы өнегелі 
ойлары аз қамтылған. Осы олқылықтардың орнын толтыру бағытында  
5–10  сыныптардың оқушыларына атамыздың «Ұшқан ұя» шығармасын, 
З.Ахметованың «Шуақты күндер» повесін, Ә.Нұршайықовтың «Ақиқат пен 
аңыз» туындысын көбірек оқытудың артықтығы болмас еді.  Сыныптан тыс 
оқу, тіл ұстарту сабақтарында атамыздың  қара қылды қақ жарған әділдігін, 
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шешендігін сөз ете отырып, айтқан нақыл сөздерін үнемі үлгі ету арқылы 
көп нәрседен ұтпасақ, ұтылмаймыз. 

Халықтың дәстүрі, тілі, ділі  сақталса, ұлттық санасының сақталатынын 
жақсы түсінген Бауыржан атамыз өзінің саналы өмірін қазақ халқының 
ұлттық болмысын сақтап қалуға жұмсады. 

Б.Момышұлының сөздің құдіретін түсінуге, халықтың салт-дәстүрін 
құрметтеуге арнап жазған қанатты сөздері, мақал-мәтелдерінің тәрбиелік 
мәні өте жоғары. «Сөз қадірі – өз қадірі, өз қадірі – ел қадірі» деп сөз 
қадірін терең түсінген батырдың сөздерін сабағымызға дәйексөз етіп алып, 
батырдың төмендегі нақыл сөздерінің мағынасын терең бойлай оқыту – бала 
тәрбиесіне мол ықпал етері сөзсіз.

– Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу – сатқындық!
– Дәмді, дәстүрді сыйламай өскен балалардың қолына қылыш берсе, 

кімді де болса шауып тастауға даяр.
– Көкпар, бәйге, аударыспақ-батылдыққа, ептілікке баулитын, бұлшық 

етті шынықтыратын, құмарлықты оятар, есеппен тәуекелге бел байлауға, тіпті 
өзінің ары мен тағы үшін өлімге бас тігуге дейін баратын дәстүрлі спорттық 
ойындар. Бұл ойындардың игілікті екеніне ешқандай күдік болмауға тиіс.

– Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл ата-
бабамызды, тарихымызды ұмыту. 

Бауыржан Момышұлы жайлы  оқытуды 3 бөлімге бөліп, «Аза-
мат, «Қаламгер», «Қаһарман»  деп қарастыру  дара тұлғаның өмірі мен 
шығармашылығы туралы жүйелі де жан-жақты білім беруге мүмкіндік 
береді. 

Халық  қадірлісін  ардақтайды, құрметтейді,  содан үлгі алуға тырысады.
Сондықтан ғибратқа толы істері бар, өжеттігі мен өрлігі ерен,  жүріс-

тұрысы мен сөйлеген сөзі мен терең мағыналы ойлары бар Бауыржан ата-
мызды үлкен өнеге мектебі деп бағалап, мектеп қабырғасында оқытудың  
маңызы зор.

Көпжылдық іс-тәжірибемде Бауыржан батырдың өнегелі өмірін 
оқушыларға үлгі етіп, Отансүйгіштікке, ерлік пен батылдыққа тәрбиелеу 
мақсатында тәрбие сағаттарында, сыныптан тыс оқу сабақтарында 
шығармаларын оқытып жүрмін. Атамыздың тіл туралы,  тәрбие мәселесі 
бойынша айтқан ойларын  қазақ тілі мен әдебиеті  сабақтарында мәтін 
ретінде пайдаланып,  мән-мағынасын ашып көрсетіп, тәрбие құралына ай-
налдыру арқылы оқушының танымдық белсенділігін арттыруға ықпал жаса-
дым десем артық айтқаным емес. 

5–9  сынып аралығында берілетін факультативтік сабақта оқушыларды 
ұлттық құндылықтарды бағалап, құрметтеуге және өнерді сүюге тәрбиелеу 
мақсатында Батырдың домбыра, ерлік, бірлік жайлы айтылған көркем ой-
ларын жиі пайдаланып, Бауыржан Момышұлының ұлы тұлға екенін ба-
рынша ұғындыруға күш салдым.  Мысалға Момышұлының «Домбыраны 
қастерлей білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. 
Ал халықтың жанын түсінбеу деген тамыры шабылған ағашпен тең. Он-
дай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Қолына 
домбыра ұстаған балаға имандылық пен дарындылықтың жылуы дарып, 
катыгездіктен аулақ болады». деген сөзін алдым. 

«Аңыз адамды»  ардақтау –  ұлттық құндылықтарды  ұлықтау  екендігіне 
жете мән беріп, болашақта жастарға сапалы білім, саналы тәрбие беру ісінде 
іс-тәжірибемізде кеңінен қолданамыз деген ойдамын.

Алматы облысы
Қарасай ауданы
Қаскелең қаласы.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН  ОҚЫТУДЫҢ  ПЕДАГОГ
КАДРЛАРДЫҢ  БІЛІКТІЛІГІН  
АРТТЫРУДАҒЫ  РӨЛІ

Гүлайым  САДЫҚОВА, 
Әлия  ЖАЙЛАУБАЕВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ОҚО ПҚБАИ 
аға оқытушылары

Б үгінгі таңда еліміздегі білім беру жүйелерінің кұрылымдарына елеулі 
өзгерістер еніп, білім берудің заманауи жүйесі қалыптасуда. Қай елдің 

болсын, заман ыңғайына қарай экономикалық-қоғамдық қатынастарының 
барлық саласы өзгеріп, дамыған сайын білім беру жүйесі де өзгеше мән-
мазмұнға ие болып, сол қатынастарға сәйкес дамитыны табиғи заңдылық. 
Заманауи білім беру технологиялары қаржы қорының байыбына жетіп 
түсінудің, нарықты өркендету жолында күресудің тиімді құралына айналып 
отыр. Осы ретте қазіргі замандағы технологиялық жетістіктерге негізделген 
қашықтықтан оқыту (ҚО) технологиясы жетекші рөл атқарады. Ол – 
адамның тікелей білім алуына және өзіне қажетті ақпараттарды әртүрлі білім 
көздерінен іздестіруге, алуға деген құштарлықтарын іске асыратын үздіксіз 
білім беру жүйесі нысандарының бірі.  ҚО өндірістен қол үзбей білім алуға, 
Қазақстан азаматтарының шетелдерде, ал шетел азаматтарының біздің елде 
білім алуына, сондай-ақ  халықаралық білім беру кеңістігінде мойындалған 
ғылыми дәрежелерді алуға жол ашады, дүние жүзінің қалаған жерінде білімін, 
біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Дүние жүзі бойынша ҚО технологиясын өркендетудің басты мақсат-
тарының бірі – оқушылардың кез келген мектептер, колледждер мен 
университеттердегі оқу бағдарламалары бойынша оқып, білім алулары-
на жағдай туғызу. ҚО жағдайында ғана білім алушылардың бір елден 
екінші елге орын ауыстыруларына шектеу қойылмайды және айтарлықтай 
кедергілер кездеспейді, сондай-ақ білім беру жүйелерінің идеялары бір 
арнаға тоғыстырылып, білім беру ресурстарын өзара алмастыруда болашағы 
зор жаңа істерді өркендетуге мүмкіндік туады. Ол мүмкіндіктерді пайда-
лану бағытында біздің еліміздің де оқу орындарында  бірқатар іс-шаралар 
атқарылуда. ҚО енгізуде  негізге алатын нормативті құжаттар да бар: ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің «Оқу процесін қашықтықтан білім беру техно-
логиялары бойынша ұйымдастырудың Ережесі» және «Қашықтықтан оқыту 
технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру» стандарты [1,2]. 

Бүгінгі таңда ақпараттық қамтамасыз ету жүйесіне баса мән бермейінше, 
білім берудің ақпараттық технологияларын, дәлірек айтқанда, электрондық 
оқулық және бейнефильмдерді, басқа да электрондық басылымдарды 
қашықтықтан оқытудың спутниктік арнасы арқылы ендірмейінше, кез келген 
әлеуметтік-экономикалық саланың алға басуы мүмкін емес.  Республикалық 
білім беруді ақпараттандырудың ғылыми-әдістемелік орталығы ақпараттық 
қарым-қатынастық технологиялардың білім берудегі педагогикалық 
мүмкіндіктерін зерттеу жолында ЮНЕСКО институтының тірек нүктесіне 
жатады және онымен бірге қашықтықтан оқытудың спутниктік каналын 
ендірудің бірлескен жобасын жүзеге асыруда. Олай болса, қашықтықтан 
оқыту мәселелері  білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі екені 
айқын.

Сонымен, ҚО жүйесі – ақпараттық, компьютерлік телекоммуникациялық 
құралдарды пайдалану тәсілдері ғылыми тұрғыда негізделген білім беру 
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жүйесі. Оның негізгі үш ішкі жүйесін  ажыратамыз: дидактикалық жүйе; 
технологиялық жүйе; қамтамасыз ету жүйелері.

ҚО жүйесін ұйымдастыруға арналған нормативтік құжаттарға сүйене 
отырып, білім беру жүйесін ақпараттандыру мәселелері бойынша зерттеумен  
айналысқан ғалымдардың еңбектерін зерделей келе, оның білім саласындағы 
рөлін көрсету мақсатында алдымен негізгі ұғымдардың түсініктемесіне 
тоқталайық.

ҚО-дың негізгі ұғымдары мен анықтамалары:
– тьютор (Tutor) – оқу материалын игеруге бақылау жұмыстарын жүзеге 

асыратын қашықтықтан білім беру технологиясының оқытушы-консультанты;
– контент – ақпараттық толықтыру – мәтін, графика, мультимедиа және 

өзгеде ақпараттық толықтырулар;
– тьюторлық сыныптар – компьютерлер,  бейне мониторлар және  басқа 

да ақпараттық-коммуникациялық құралдармен жабдықталған сыныптар.
ҚО-дың ұстанымдары: 
– қашықтықтан оқыту жүйесінің білім беру үдерісін жобалаған кезде 

оған педагогикалық көзқарастың үстемділігі;
– жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың педагогикалық тұр-

ғыдан тиімділігі;
– білм берудің мазмұнын таңдау;
– қашықтықтан оқыту жүйесі ағымындағы ақпараттардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету;
– білім берудің бастапқы (старттық) деңгейі;
– оқытудың технологиясына сәйкестілік;
– оқытудың мобильділігі;
– қашықтықтан білім берудің қолданыстағы білім берудің басқа формала-

рына қарама-қайшы немесе кедергі болмауы.
ҚО-дың білім саласындағы мақсаттары Қазақстандағы қашықтықтан 

білім беру жүйесінің мақсаттары ЮНЕСКО-ның әлемдік қауымдастықтың 
алдына қойған ғаламдық мақсаттарымен сәйкес айқындалады. Олар:

– жекелеген, икемді бағдарламалар бойынша оқу мүмкіндіктерін 
берудің есебінен білім алушылардың сапалық тұрғыда жаңа академиялық 
ұтқырлығын қамтамасыз етуге жағдай жасау;

– отандық білім берудің дәстүрлеріне, әлемдік озық педагогикалық 
тәжірибе мен ақпараттық технологияларды пайдалануға негізделген кешенді 
білім беру бағдарламасының есебінен білім берудің жоғары сапасы мен стан-
дарттарын сақтай отырып дамыту;

– телекоммуникациялық технологияларды  жоғары және орта мектеп-
тердің білім қорларын жинақтауға, сақтауға және көбейтуге қолдану  арқылы 
оларды өзгерту, жаңалау және тарату;

– Қазақстанды әлемдік білім беру кеңістігіне орнықтыру;
– дене кемістіктері бар немесе білім беру үрдісінің дәстүрлі нысан-

дарының шеңберінде оқуға мүмкіндігі жоқ адамдардың білім алуына 
мүмкіндік жасау;

– жоғары оқу орындарының Қазақстан территориясында біркелкі ор-
наласпауына байланысты туындайтын әлеуметтік мәселелерді шеше оты-
рып азаматтарға тұрғылықты жерінде тұрып, өндірістен қол үзбей білім алу 
мүмкіндігін беру;

– білім беру қызметін экспорттау есебінен дамыту;
– экономиканың басым салаларын білікті кадрлармен қамтамасыз 

ету үшін мамандарды кең көлемде әрі сапалы даярлау, қайта даярлау және 
кәсіптік біліктіліктерін арттыруды жүзеге асыру. 

 ҚО оқыту жүйесінде жиі қолданылатын оқыту тісілдері мен құралдары. 
Оқыту тәсілдері: демонстрация, иллюстрация, түсіндіру, әңгімелеу, тап-
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сырмаларды орындау, есептер шығару, жазба жұмыстары, қайталау.
Оқыту құралдары: кітаптар (дәстүрлі және электронды нұсқадағы), 

желілік оқу материалдары, компьютерлік оқыту жүйелерінің қарапайым 
және мультимедиалық нұсқалары, дыбыстық-оқу ақпараттық материал-
дары, бейнелік-оқу ақпараттық материалдары, қашықтағы зертханалық 
практикумдар, тренажерлар, берілгендер және білім қорлары, электронды 
кітапханалар, эксперттік оқыту жүйелері негізіндегі дидактикалық материал-
дар,  геоақпараттық жүйелер негізіндегі дидактикалық метериалдар.

Дәстүрлі оқыту жүйесі мен қашықтықтан оқыту жүйелерін негізгі 
компоненттерімен  салыстыра отырып, жаңа жүйеге бірқатар қосымша 
компоненттер қосылғанын көруге болады (1-кесте). Мұндағы нормативтік-
құқықтық ішкі жүйе қашықтықтан оқытуға қатысты қабылданған  ереже-
лер мен талаптарды қамтиды. Оқып үйренуде тұлғаның өз бетінше тап-
сырмаларды орындауын, оқу іс-әрекеттерін жүргізуін қадағалауға арналған  
ұйымдастырудағы қауіпсіздік шараларының бірі – идентификациялау 
қолданылады.  Қаржылық-экономикалық ішкі жүйенің қажеттілігі – техника 
араласқан кез келген саланың талдау және жобалау жұмыстарын талап етуіне 
орай оның қаржылық-экономикалық тұрғыда бағалануында. Маркетингтік 
жүйе өндірістік мекемеге тән дәстүрлі маркетингтік қызметтердің бәрін орын-
дайды. Бұл ішкі жүйедегі тауар – білім беру қызметі. Қашықтықтан оқытуға 
маркетинг қолдану біріншіден, үлкен сұранысқа ие қызмет түрін көрсету, 
екіншіден, оқу орындары арасындағы бәсекелестікті жеңу үшін қажет. Оқу-
материалдық ішкі жүйесіне дәстүрлі оқыту жағдайындағы оқу-әдістемелік 
базамен қатар электронды оқыту құралдары, оқып үйрену обьектілері, 
материалды-техникалық құралдар, бекітілген оқыту бағдарламасы қамты-
лады. Сонымен қатар оқу ғимараттарын жабдықтауда зертханалық құралдар, 
оқытудың техникалық құралдары, оқулықтар, оқу құралдары мен басқа оқу-
әдістемелік құралдар жиынтығы қамтылады. 

1-кесте
Дәстүрлі және қашықтықтан оқыту жүйелерінің 

     негізгі компоненттері  

Қашықтықтан оқытудың бірқатар ерекшеліктері:
– жеделділік (кеңістіктік және уақыттық кедергілерді жеңу, өзекті тың 

ақпараттарды алу, жедел кері байланысты орнату);
– ақпараттық (тұтынушыға интерактивті web-арналардың көмегімен 

ақпараттардың жеткізілуін, телеконференцияларда және интернет желісінің 
басқа да құралдарында жариялану);

– коммуникациялық (сабақтарда олимпиадаларды өткізуде, жобаларға 
қатысуда аймақтық шектеулерді жою);

 Дәстүрлі оқыту жүйесі                Қашықтықтан оқыту жүйесі

1.Оқытудың мақсаты  1.Оқытудың мақсаты
2. Мазмұны   2. Мазмұны
3. Оқушы    3.Оқушы
4. Оқытушы   4. Оқытушы
5. Оқыту әдістері  5. Оқыту әдістері
6. Оқыту құралдары  6. Оқыту құралдары
7. Оқыту түрлері  7. Оқыту түрлері 
     8. Нормативтік-құқықтық ішкі жүйесі
     9. Идентификациялық бақылау ішкі жүйесі 
     10. Қаржылық-экономикалық ішкі жүйесі
     11. Маркетингтік ішкі жүйесі
     12. Оқу материалдық ішкі жүйесі
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– педагогикалық (оқытудың интерактивтілігі, дараландырылуы, оқушы 
жұмыстарының желіде жариялануы және оларды сараптау мен бағалаудың 
жеңілдетілуі );

– психологиялық (оқушының өзін танытуына қолайлы жағдай жасау, 
оқытушымен қарым-қатынаста психологиялық кедергілердің болуы);

– экономикалық (жол шығындары, үй-жайды жалға алу және тағы басқа 
шығындарды үнемдеу есебінен оқуға жұмсалатын жалпы шығындарды 
кеміту);

– эргономикалық (оқушыға сабақ кестесін ыңғайландыру, техникамен 
және басқа білім беру құралдарын таңдауға, пайдалануға мүмкіндік беру).

Қорыта айтқанда, ғылыми зерттеулерде көрсетілгендей, ҚО жүйесінде 
мұғалімдер мен окушылар әлемдік ақпараттармен байланысуға, ғылыми 
және шығармашылық жұмыстарын жетілдіруге, әлемдік ақпарат кеңістігінде 
өздерінің білімдерін шыңдауға зор мүмкіндік алатындығы жайлы теориялық 
және тәжірибелік дәлелдемелерге сүйене отырып қашықтықтан оқытудың 
білім саласындағы рөлі өте жоғары екенін айтуға болады. Сондықтан да ҚО 
жүйесінің аясында жұмыс жасауда мұғалімдер зиялылық әлеуетін танытып, 
ақпараттық-коммуникациялық технологияны ұтымды пайдалана отырып 
үздіксіз білім беру ұстанымдарын ойдағыдай іске асыруы қажет деп танимыз.
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6. Интернет материалдары:  www.ripkso.narod.ru, www.vkgu.kz/kz/gilim, www.ksu.edu.kz/kaz.
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БІЛІМ  САЛАСЫНДАҒЫ  МУЛЬТИМЕДИЯ

Сәуле   НАЗАРБЕКОВА, 
Гүлмира  ОРЫНБАСАРОВА,
«ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ филиалы   ОҚО бойынша 
ПҚБАИ аға оқытушылары

Д идактикалық оқыту жүйелерiн қалыптастырудың  перспективалық 
бағыт-тарының бiрi – мультимедиалық технологияларды оқыту 

үдерісiнде пайдалану. Жалпы алғанда, мультимедиалық технологиялар-
ды бiлiм беру саласында игеру және тиiмдi пайдалану қазіргі кезеңдегі 
қажеттiлiк болып саналады. Осы қажеттiлiктерге байланысты атқарылатын 
iс-әрекеттер: 

– мультимедиалық технологияларды тиiмдi пайдалана алатын мұғалiмдер 
даярлау;

– жоғары оқу орындары мен мектептің ақпараттық технологиялар база-
сын үнемi жаңартып отыру; 

– оқу-әдiстемелiк жұмыстарды бiлiм берудi дамытуға бағытталған 
бағдарламалар негiзiнде жүргiзу. 

Мультимедиа әртүрлі типті ақпараттарды өңдеу мен ұсынудың тиімді 
құралы болып табылады. Сондықтан да, мультимедиаға сипаттама беру, 
оның ерекшелігін анықтау үшін алдымен, информатика ғылымы зерттейтін 
ақпарат, ақпараттандыру, ақпараттық үдеріс ұғымдары, ақпарат түрлері және 
оларды ұсыну әдістері қарастырылуы қажет.

Мультимедиа – әртүрлi формада ұсынылған ақпараттарды бiрiктiруге 
мүмкiндiк  беретiн  компьютердiң  аппараттық  және  бағдарламалық құрал-
дары кешенi (И.И. Косенко).

Мультимедиа –  графика,  гипермәтiн,  дыбыс,  анимация, бейнеақпарат-
тарды  пайдалануға мүмкiндiк туғызатын  аппаратты-бағдарламалық  құрал  
(И.Вернер).

Мультимедиа терминi латын тiлiнiң “multy” (көп) және “media” (орта) 
деген  сөздерiнiң  бiрiгуiнен  құралған, сондықтан  мультимедиалық  жүйеге 
арналған оқулықтарды, ғылыми еңбектердi талдай  келе   бұл   терминге 
„ақпараттық орта”  деген мағына беруге болады. Ал  ақпараттық орта түсiнiгiн  
белгiлi  бiр  ортада  ақпараттық  технологияларды  пайдалану арқылы  
ақпаратты  ұсыну  мен  өңдеуге  бағытталған  арнайы ұйымдастырылған  
үдеріс  деп  айтамыз.  Мультимедиа – компьютерлiк графикамен, суреттер-
мен, бейнеақпараттармен, анимациямен, мәтiндермен, жоғары сапалы дыбы-
стармен жұмыс iстеудi қамтамасыз ететiн интерактивтi жүйе. 

Мультимедиа: 
– ақпараттарды өңдейтін құралдарды жасаудың, пайдаланудың тәртібін 

анықтайтын технология;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсыну технологиясы негізінде құрылған 

ақпараттық ресурс;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсынуға мүмкіндік беретін компьютерлік 

бағдарламалық жабдық;
– пайдаланушыға бағдарламалық және техникалық құралдарды пайда-

ланатын ақпараттық технологиялар спектрі.
Мультимедиалық технологиялар – әртүрлi типтi мәлiметтердi дайындау, 

өңдеу, ұсыну әрекеттерiн аппараттық және бағдарламалық жабдықтарды 
пайдалану арқылы жүзеге асыратын технологиялар жиынтығы.

Бiлiм берудегi мультимедиа – таным үдерісiнiң жоғарылауына септiгiн 
тигiзетiн, бiлiм беру мазмұнын интерактивтi пішінде ұсынатын дидактикалық 



100

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

аппараттық - бағдарламалық құрал.  
Мультимедианың  бағдарламалық құралдар – кез  келген  типтегі ақпа-

ратты, интерактивтi режимде пайдалануға мүмкiндiк беретiн компьютердiң 
бағдарламалық жабдықтары.

Мультимедиалық ресурстар - мультимедиалық құралдар және арнайы 
бағдарламалық жабдықтар көмегiмен дайындалған ақпараттық өнімдер.

Мультимедиа  технологиясын  оқу  үдерісінде  пайдаланудың жаңа 
бағыттарының бiрi – компьютерлiк желiлерде теле және бейнеконференция-
лар  ұйымдастыру. 

Интерактивтi негiздегi мультимедиалық технологиялар интернет желiсi 
және Online-курстар арқылы ауыл мектептерiнiң әлемдік ғылым, білім 
жетістіктерінен  оқшау  қалып  қою  мәселесiн  де   шешуге  мүмкiндiк  бередi. 

Мультимедиа   құралдарына   оқыту  үдерісінде  әртүрлі  типті  ақпарат-
тарды ұсынушы  кез  келген  оқыту қ ұралдарын  жатқызуға  болады.  Атап  
айтқанда:

– дыбыстық құралдар (CD-ойнатқыш, магнитофон т.б.);
– телерадио жүйелері (телеқабылдағыш, радиоқабылдағыш, оқыту теле-

дидары, DVD-ойнатқыш т.б.);
– проекциялық құрылғылар (графопроектор, мультимедиалық проектор, 

оверхед проектор, бейнепроектор, интерактивті проектор);
– интерактивті тақта;
– ақпарат көбейткіш құралдар (микрофильмдеу құралдары, ксерокс, ри-

зограф);
– компьютерлік құралдар;
– телекоммуникациялық жүйелер мен желілер (кабельдік, спутниктік, 

оптоволокондық желілер, т.б.).
Бұл келтірілген құрылғылардың арасынан оқытудың жаңаша техноло-

гиялары мен талаптарына толық жауап бере алатын кейбір мультимедиалық 
құрылғыларға ғана тоқталамыз.

Мультимедианы  оқытуда қолданудың артықшылықтары мен кемшілік-
тері.

 Мультимедиалық құралдарды оқыту үдерісіне енгізудің екі бағыты бар. 
Біріншісі, мультимедиалық құралдар дәстүрлі оқыту әдістеріне қосымша, 
оқыту үдерісін интенсивтендіру құралы ретінде қолданылады. Екіншісі, 
оқыту үдерісін ұйымдастыру формалары мен әдістерін және білім беру 
мазмұнын жаңартуға мүмкіндік беретін, экстенсивті бағытта қолданылатын 
мультимедиа-ресурстар ретінде пайдалану.

Интенсивті оқыту –  білім беру үдерісін дамытуды  жүзеге асыру.
Экстенсивті оқыту – білім беру үдерісін  жаңа құралдар, құрылғылар, 

технологиялар есебінен жүзеге асыру.
Мультимедиалық технологияларды білім беруде қолданудың 

артықшылықтары мен қатар кемшіліктері бар.
Мультимедианың білім берудегі артықшылықтарына мысалдарды 

көптеп келтіруге болады. Соның ішінде негізгілеріне тоқталайық:
– білім мазмұнын құрылымдау технологиялары мен әдістерін жетілдіру;
– дәстүрлі оқыту жүйесіне өзгерістер енгізу;
– қосымша мотивациялық тіректерді пайдалану және оқытуды даралан-

дыру  арқылы білім беру тиімділігін арттыру;
– оқыту үдерісінде өзара қарым-қатынастың жаңаша пішіндерін 

ұйымдастыру;
– мұғалім мен оқушының, студент пен оқытушының іс-әрекеттер сипа-

тын өзгерту;
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– білім беру жүйесін басқару механизмін жетілдіру.
Кемшіліктері:
– ұсынылған ақпараттың шектен тыс әртүрлі типте берілуі (кескін, ды-

быс, бейнеақпарат, анимация) мұғалім мен оқушының негізгі ақпаратты 
қабылдауына кері әсер етуі мүмкін;

– мұғалімнің, оқушының экспериментті өз қолдарымен жасап көру 
мүмкіндігінің болмауы;

– оқытуды дараландыру мұғалім мен оқушының бір-бірімен диалогті 
қарым-қатынас жасауына әсерін тигізеді; 

– мультимедиалық құралдарды шектен тыс қолдану пайдаланушылардың  
денсаулығына кері әсер етеді.

Бұл келтірілген қарама-қайшылықтар мультимедиалық ресурстарды 
оқыту үдерісіне енгізуді жүйелілік келіске негіздеп жүзеге асыру керектігін 
дәлелдейді.

Әдебиет
1. Досжанов Б.А. Мультимедиа және оның техникалық құрамы//Оқу құралы. – Қызылорда:  

 ҚМУ, 2004. – 81-б. 
2. Вымятнин В.М.,  Демкин  В.П. и др.  Мультимедиа-курсы:  методология и технология  

 разработки. – Томск, 2003. – с. 265.
3. Карпов П. Проекторы в учебном процессе//Техника, кино и телевидение. – 1998. – №3. –  

 с. .52–54.
4. Мультимедиа в школе//Справочник. – Калуга, 1994. – с. 196.
5. Есжанов А. Электрондық мультимедиа: ресурстары мен құралдары//Қазақстан 

мұғалімі.   – 2008. – 16 сәуір..  
6. Егорова Ю.Н. Теоретические и практические  аспекты  мультимедиа технологии// Моно- 

 графия. – Ч.:НАНИ ЧР. – 2000. – с. 189.
7. Косенко  И.И.  Изучение  мультимедиа  в  процессе  подготовки  учителя  информатики:  

 дисс…канд.пед.наук. – Москва, 1999. – с. 119.
8. Морозов М.Н. и др.  Школьное  мультимедиа: мир знаний //Мир библиографии. – 2000.  

 – №2. – с. 42–45.
9. Досжанов Б.А. Мультимедиалық құралдардың оқыту процесіндегі тиімділігін анықтау// 

 Үздіксіз кәсіби білім беру: проблемалары мен болашағы атты республикалық ғылыми- 
 тәжірибелік конференция материалдары. – Қызылорда: ҚМУ, 2006. – 191–193-б.



102

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢАРТЫЛҒАН
БАҒДАРЛАМАНЫҢ ӘДІСТЕРІН
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІ ЖАҚТАРЫ

Жанагүл   КУЖИМОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ Ф ОҚО ПҚБАИ аға оқытушы,
Рыскул   ЕРНАЗАРОВА, 
Мақтарал ауданындағы №121 жалпы орта білім беретін 
мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Қ азіргі кезде Қазақстанда жаңартылған білім беру бағдарламасы мен 
бағалау жүйесін  енгізу  реформалары  бойынша жұмыстар жүріп 

жатқаны  белгілі. Соның  бір саласы  – орыс тілінде оқытатын мектеп-
терде қазақ тілін оқыту аясында оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым 
дағдыларын дамыту нәтижесінде оқушылар алған білімдері мен үйренген 
дағдыларын кез келген орта жағдайында бәсекеге қабілетті болуға, қарым-
қатынас үдерісінде тиімді қолдануға мүмкіндік беретін білім беру болып 
табылады. 

Ұлы қазақ  педагогі Ы.Алтынсарин айтқандай "Мұғалім – мектептің 
жүрегі" болса, оның оқушыларды тәрбиелеуі, дамытуға бағытталған 
сыныптағы күнделікті жұмысы, оқыту үдерісі оқушылардың оқу 
нәтижелеріне оң ықпал етеді. 

Ұсынылып отырған бағдарламаның негізгі идеясы сындарлы оқыту те-
ориясына негізделіп отыр. 

Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 
орыс тілінде мектептердегі «Қазақ тілі» пәні бойынша педагогикалық 
кадрлардың  біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы бой-
ынша біліктілігімді көтеру мақсатында өз білімімді жетілдіріп, бір айлық 
курсын аяқтап бітірдім. 

Курс барысында мұғалімдер білім беру бағдарламасына негіз болған те-
ориямен танысып қана қоймай,  бұл теорияны тәжірибе жүзінде іске асыруға 
қабілетті болуын қамтамасыз ету үшін  Дэвид Колб 1984 жылы әзірлеген 
эмпирикалық оқу теориясына негізделген оқу циклі бойынша оқытуды 
тәжірибе жүзінде  эксперименттер жасап, белсенді  түрде шағын топтар-
да ықшам сабақтар өткіздік. Білім беру бағдарламасының нақты пәндік 
аспектілерін меңгеруге кірістік. Тәжірибе түрінде көрсетілген сабақтар бой-
ынша  мұғалімдер оқу бағдарламасы мен сабақ жоспарларын ортада талда-
ды. Оқудың аяғында мұғалімдер өзара рефлексия және метатану тапсырма-
ларын араластыра отырып біліктілікті арттыру курсының оқу мақсаттары 
тұрғысынан өздеріміздің  алға ілгерілеуімізді  қарастырдық.

Мұғалімге арналған нұсқаулық та, бағдарлама да бізге түсінікті тілмен 
аударылып, нақты жақсы жеткізілген. Эксперимент жасаудың біз үшін 
тигізер пайдасы мол болды. Өйткені, берілген оқу мақсаттарына жету үшін  
педагогикалық тәсілдерді  сабақ кезеңдері мен жаттығуларды меңгертуде 
саралап қолдануды,  тиімді оқыту мен оқуды, бағалау, оқу жоспарын түзуді, 
тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын дамытуды және 
графикалық органайзермен, спиральдік білім берудің ерекшеліктері және 
тілді үйретудегі көптеген ғалымдардың еңбектерімен, пікірлерімен таны-
сып жұмыстар жүргіздік.

Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тіліне арналған оқу жоспа-
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рында оқылым, тыңдалым, жазылым дағдыларын және нақты тақырыпты 
зерттеу үшін айтылым дағдыларын біріктіретіндігінен хабардар болдық.

Бұл бағдарламаның мұғалімдерге жақсы және тиімді жақтары көп екен. 
Себебі, оқу бағдарламасы мен  мақсатының дайын болып келетіндігі және 
түрлі әдіс-тәсілдердің оқушылардың қызығушылығын оятып, сабаққа ынта-
ландыра алатындығы, мұғалім, көбінесе, ізденуші, көшбасшы, бағыт-бағдар 
беруші болатындығын, бағалаудың табыс критерийлері  арқылы тиімді 
болуын түсініп меңгердік. Әдістемелік тұрғыдан жоғарыға көтерілдік. Т2 
бағдарламасының қыр-сырын жан-жақты  меңгердік.

Осылайша, қазір күнделікті іс-тәжірибемде педагогикалық әдістерді, 
белсенді оқыту стратегияларын, Крашеннің табиғи әдістерін кеңінен  
қолданып келе жатырмын. 

Мысалы, жақында «Қазақстан халықтары Тілдері күні» мерекесіне орай 
өткізілген тіл апталығында 5- орыс сыныбымен «Менің отбасым» тақырыбы 
аясында  ашық сабақ өттім. Сабақ   үш тілде сәлемдесуден басталды. Бұл 
амандасу оқушыларға ұнады және олардың пәнге деген қызығушылығын 
арттырды. Бірінші топ – қазақ тілінде, екінші топ – орыс тілінде, ал үшінші 
топ – ағылшын тілінде бір-бірімен және келген қонақтармен сәлемдесті. Ал, 
топты тақырыпқа байланысты етіп, «Әке – асқар тау» деп таудың суретімен, 
«Ана – бұлақ» деп бұлақтың суретімен, «Бала – жағасындағы құрақ» 
деп ағаштың суреттерімен үш топқа бөліп алдым. Жаңа сабақ кезеңінде, 
«Құпияға толы зат» стратегиясын қолданып, мултфильм көрсетіп, оның 
не екенін және жаңа сабақпен қандай байланысы бар екенін анықтауды 
сұрадым. Оқушылар мултфильмнен бір отбасын көргенін және бүгінгі жаңа 
сабақтың тақырыбы отбасына байланысты екендігін айтты. Яғни, жаңа 
сабақтың құпиясын ашып шықты, оқушылар бүгінгі жаңа сабақ не екенін 
білді. «Менің отбасым» тақырыбы бойынша мәтінмен жұмыс жасаттым, 
мәтінді оқып, танысты,  ішіндегі «отбасымыз, қарындасым, оқушымын» 
деген сөздерге дыбыстық талдау жасалды. Мәтін ішіндегі жаңа сөздермен 
танысып, термин сөздерді үш тілде де айта білді.  Мәтін не туралы екенін 
түсінді. «Сатылау әдісі» бойынша үш топқа тапсырмалар бердім, бірінші 
топ – отбасы мүшелерін таныстырды, екінші топ – отбасы сөзіне сипатта-
ма берді, үшінші топ – отбасы қандай болу керек екендігін постер жасап, 
қорғап шықты, жаңа сабақтан алған білімдерін қолданды. Сергіту сәтінде 
«Ақбұлақ» әніне билеп, қимыл жасады. Жаңа сабақтан шығармашылық 
жұмыстар беріп, оқушылардың сыни ойлау қабілеттері дамытылды. Бірінші 
топ – отбасы туралы өлең шығарды, екінші топ – оқулықтағы «Атасы мен 
немересі» мәтініндегі диалогқа  рөлдік ойынға түсіп, драмалық қойылым 
көрсетті, ал үшінші топ – отбасы мүшелерінің қызметін атап өтті. Оқушылар 
оқу үдерісіне белсенді қатысқанда ғана тиімділікпен оқиды. Тәжірибе  
шағын топтарда жұмыс істейтін оқушылар, әдетте, оқытылатын нәрсе ту-
ралы көбірек біліп, соның нәтижесінде алған білімін ұзақ сақтайтындығын 
дәлелдеп отыр. Сонымен қатар, ынтымақтастық топтарда жұмыс істейтін 
оқушылар біріге, келісе отырып оқу мақсаттарына нәтижелі жететіндіктерін 
біліп, түсініп соған сәйкес әрекеттер етуде. Шағын  топтық (немесе  жұптық)   
жұмыстар  үйренушілерде бірлік,  бірегейлік  сезімдер  қалыптастырып,  
сол  арқылы  өздерінің  ұжымға  тікелей  қатысы  бар  екендігін  аңғаруда. 
Рефлексия ретінде оқушылар бүгінгі тақырыпқа байланысты «Менің от-
басым» тақырыбында эссе жазды. Әр тапсырмалар бойынша жауап бер-
ген оқушыларға бағалау парағына смайлик беріп отырдым, олар жабысты-
рып отырды. Сабақтың өн бойында оқушыларға үнемі формативті бағалау 
жүргізіп , қолдау көрсетіп отырдым. Алдын ала және оқушылармен бірге 
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құрылған критерийлер болса – смайликтер, топтық бағалау,  жеке бағалау, ау-
ызша мадақтау жүргіздім. Оқушылармен жүргізілген кері байланыс: оларға 
сабақ үдерісінде белсенді оқыту әдістері; топпен жұмыстар, әңгімелесу, 
талқылаулар, драмалық ойындар  мен шығармашылық жұмыстар, өз ойла-
рын айтуға , сөйлеуге еркіндік берілетіні кеңінен ұнайтынын көрсетеді.  

Сабаққа қатысқан мұғалімдер өте жақсы әсер алғандықтарын және  
оқушылардың еркіндігі мен белсенділігін ерекше бағалап өтті. Бағдарлама 
өте қызық және менің шығармашылық шабытымды шыңдай түскені 
соншалықты өз кәсібіме деген қызығушылық қабілетім  арта түсті. Биылғы 
оқу жылының басынан бастап, жұмысқа деген құлшынысым артып, үйренген 
стратегияларымды сабақ барысында қолдана бастадым. Өз тәжірибемнен 
айтарым, жаңартылған бағдарлама  ұстаздар қауымының  оқытудың тиімді 
жақтарын, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдануда біліктілігі мен шеберлігін 
арттыруда. Сонымен қатар педагогикалық әдістер оқушылардың тілдік 
коммуникативтік яғни, тілдік дағдыларын дамытуда да елеулі жетістіктер 
көрсетуде.

Бағдарламаның идеясын меңгерген  мұғалімдерден білім алған әрбір 
жеткіншектен қоғам құрылады. Ал, біздің қоғамымыз шыншылдықты, 
әділдікті, парасаттылықты, білімді басты мақсат етіп ұстанса, Тәуелсіз 
еліміздің дамыған елдердің қатарынан көрінетін және биік шыңдарды 
бағындыратын шәкірттердің болатынына сеніміміз  мол.
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сыншама ұлан-ғайыр даланы аз ғана халық қалай сақтап қалды?” де-
ген сұраққа әзір ешкім де толыққанды жауап айта алмай келеді.  Оның 

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

“Алақай” топтамасы
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сожалению, жестовым языком я занимаюсь с учащимиися в меньшей 
мере, чем искусством. Почему? Ну, во-первых, потому, что мне при-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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