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Педагогика ғылымы: зерттеулер

азақстан Республикасының Президенті Елбасы Н.Ә. Назарбаев 
«Болашаққа көзқарас: рухани жаңғыру» мақаласында былай деп атап 

ӘОЖ (УДК): 373.016.811.512.122

ШЫҒАРМАШЫЛ ТҰЛҒА – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
ҮДЕРІСІНІҢ СЕНІМДІ ТҰТҚАСЫ

Несібелі  ҚҰРМАН,
педагогика ғылымдарының докторы, 
М.В. Ломоносов атындағы ММУ
Қазақстан филиалының профессоры
   Ақтөбе қаласы,  Қазақстан

Аннотация. Мақалада ҚР Президенті Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы рухани жаңғыру үдерісі негізінде қазақ 
тілі мен қазақ әдебиетін оқыту арқылы жастардың шығармашылық тұлғасын 
қалыптастыру мен дамыту мәселелері қарастырылады. Ойлап шығарушылық 
есептерін шығару теориясы (теория решения изобретательсктих задач – ТРИЗ) 
мен білім алушы жастардың (мектеп оқушылары мен студенттер) танымдық 
қызығушылықтарын үйлестіре дамыта отырып, шығармашыл тұлға қалыптастыру 
мәселелері қарастырылады.

Түйінді сөздер.  Рухани жаңғыру, қазақ тілі мен қазақ әдебиеті, ойлап шығару-
шылық, өнертапқыш, шығармашыл тұлға.

«Ат өнері білінбес,          Жаңа өспірім достарым, 
Бәйгеге түсіп жарыспай.          Қатарың кетті-ау алысқа-ай.
Желкілдеп шыққан көк шөптей     Ұмтылыңыз, қалыспай».
                            Ы.Алтынсарин

Қ
көрсетеді: «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық 
дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей 
өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына 
айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан 
нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру 
ұлттық сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра 
алатын құдіретімен маңызды. Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі 
күн мен жарқын болашақтың көкжиектерін үйлесімді сабақтастыратын 
ұлт жадының тұғырнамасы. Мен халқымның тағылымы мол тарихы 
мен ерте заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы 
өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа 
сеніммен бет алуын қалаймын. Бұл ретте, тұтас қоғамның және әрбір 
қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағытын атап өтер 
едім».

Елбасы осы көрсеткен барлық мақсаттар мен міндеттерді орындаушы-
лар – қазақстандық жастар. Жастардың шығармашыл тұлға ретіндегі қызметі 
ғана Президентіміз көрсеткен осынау абыройлы да күрделі міндеттерді 
өз деңгейінде шешуге мүмкіндік береді. Сондықтан мектептегі негізгі 
және жоғары сыныптар мен жоғары оқу орындарында, педагогикалық 
мамандықтарда болашақ «Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті мұғалімі» маман-
дығын меңгеріп жатқан студенттерге қазақ тілі мен қазақ әдебиетін оқытуда 
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шығармашыл тұлғаның қалыптасуы мен дамуын басты оқу мақсаты ретінде 
қоюдың қажеттілігі де, маңызы да келді.

Рухани жаңару үдерісін негіз етіп, мектеп оқушылары мен студенттердің, 
жалпы айтқанда, жастардың шығармашыл тұлғасын қалыптастыру мен 
дамытудың теориясын жан-жақты қарастыру керек. Егер шығармашыл 
тұлғаның даму теориясын қалыптастырған Г.С. Альтшуллердің, осы 
бағытты зерттеген басқа да ғалымдардың еңбектеріне сүйенетін болсақ, онда 
қазақ тілі мен әдебиетін оқытуды барлық деңгейде шығармашыл тұлғаның 
сапалық қасиеттерін, дамуының басты тұжырымдарын, шығармашыл 
тұлғаның дамуының өмірлік стратегияларын (ЖСТЛ), «максималды түрде 
жоғары қарай қозғалу» тұжырымдамасын негіз етіп ұйымдастырып жүргізу 
керек. Ол үшін қазақтың дәстүрлі шешендік өнерінің тұжырымдамалық 
болмысын, «ұлттық сөз тану», «ұлттық сөз саптау», «ұлттық сөз айту», 
«ұлттық сөз тыңдау», «ұлттық сөздің төркінін терең пайымдау» қасиеттерін 
шығармашыл тұлға теориясымен үйлестіре байланыстыруды педагогика-
психологиялық негізден бастауымыз керек.

Қазақ тілі мен қазақ әдебиетін мектепте оқытуда коммуникативтік 
ұстаным басты орында тұруы заңды. Жалпы коммуникативтік дағдыларды 
қалыптастырудың түпнегізі – адам табиғатына сыйға берілген сөйлеу тілін 
білім алушы жастар тек бір-біріне жақсы сөз айтуға, алдағы коммуникативтік 
емеурінді, сөйлесіп отырған адамның не айтқысы келіп тұрғанын алдын 
ала болжай алуға, сөз етіп бастаған мәселені қысқа да нұсқа аяқтай білуге 
(адамгершілік нормаларынан аттамай) үйрету, меңгерту екені белгілі.

Коммуникативтік қандай жағдаят болса да, сөйлеуші жастар өз алдына 
қойылған  сөйлеу пәні мен тақырыптың түпмәнін және ең алғашқы сөздің 
соңы қалай қарай жетелеп не ертіп немесе тіпті алып қашып кетуі мүмкін 
екенін алдын ала болжай алуы тиіс. Сөз өз сөйлеушісін ала қашқанда оның 
соңына ермей, сөйлесіп тұрған адамның қасында қала білу де – шығармашыл 
тұлғаның ерекше қасиеті. 

Сөйлесіп басталған сөздің даму барысын білу үшін, оқушыларға, сту-
денттерге шығармашыл қиялын «іске қосуын» үйрету керек. Шығармашыл 
қиялын дамыту үшін соған лайықты келетін шығармашыл қиялын дамыту 
әдістері қолданылады.

Қазақ тілін оқыту барысында оқушылар мен студенттердің ойлап 
табушылық қабілетін дамыту үшін, қазақ тілінің жүйесіндегі ұлттық код-
тар жүйесі қолданылуы керек. Ол «ұлттық кодтар» танымның қарапайым 
дәрежесі болып табылатын қазақша дыбыстарды танудан және оны қазақша 
дұрыс айтудан басталып, ең биік дәрежесі – қазақша мәтіндерді (ауызша 
және жазбаша) құрай білу, айта білу, түсіне білу, кері байланыс жасай білу 
сияқты элементтерден құралады. Сонда, біріншіден, қазақ тілі жүйесі және 
оның сөйлеудегі ұлттық заңдылықтар жүйесі, екіншіден, ақпараттық қор – 
қазақ тілінің лексика-семантикалық жүйесі, үшіншіден, сөйлеуші адамның 
жекебасының ерекше тілдік сезімі, тұлғалық қасиеттері болуы қазақ тілі 
мен әдебиетін шығармашылық үдерісті үдете отырып оқытуға сенімділік 
қалыптастырады. 

Негізін  Г.С. Альтшуллер 1946 жылы  қалаған  ТРИЗ (Теория развития 
изобретательских  задач) жүйесіндегі әдістердің оңтайлысын қазақ тілі мен 
қазақ әдебиетін шешендік деңгейіне жеткізу үшін аса қажетті және тиімді 
болады деп ойлаймыз. 

Бұл әдістерді қолданып оқытпасақ, ендігі ретте, жаттығулар мен 
тапсырмалардың дәстүрлі біржақты және салғырт отырып санасында 
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орындаған оқу әрекетінің ізі де қалмайтын ескі түрлерінен ажырамасақ, мек-
тепте оқып жатқан 11-12 жылының да ізі қалмайтын, тек денесі ғана өскен, 
ал санасында өмірге бейімделу әдістері қаланбаған әлсіз ұрпақтарды ғана 
оқытумен қала беруіміз мүмкін. Елбасы бұл туралы былай дейді: «Көптеген 
проблема әлемнің қарқынды өзгеріп жатқанына қарамастан, бұқаралық 
сана-сезімнің «отбасы, ошақ қасы» аясы қалуынан туындайды».

Шетелдегі қатары алысқа кеткен қазақ балалары олардың соңынан ше-
телге  қуып  барып  үйренуі  де  елдің  білім  беру  жүйесін  биікке  көтере  
алмайды. Ең  дұрысы – ойы мен ойлауын, сол ойлау үдерісінің сапалы 
нәтижелер тудырып, оларды тәжірибеде қолдана алуын қамтамасыз ететін 
сапалы әдістерді ғылыми және тәжірибеде зерттеп білім беру жүйесіне 
енгізуіміз керек.

Рухани жаңғыру – ескі мен жаңалықтың түйіскен нүктесінде өзінің са-
насынан жаңа күндей қуат тапқанда адамда болатыны белгілі. «Бұрынғысын 
аңсаған» көптеген жасы үлкен ғалымдар замана дамуын сөкпесе де, оған 
ілесудің жолын таппаған соң, өзі жүрген кездегінің бәрі дұрыс дегендей хал-
де. Қазақ тілі мен әдебиетінің мазмұны жаңартылған оқу бағдарламасына 
кедергі жасамаса да, бір ауыз ғалымдық қолдауын жасауға бармай келе 
жатқаны де белгілі. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың рухани жаңғырудың маңызы мен 
мәнін, мақсаты мен міндеттерін, тұтастай айтқан жолын көрсетіп бер-
ген мақаласының әрбір сөзі тәу етуге тұрады. Рухы жоғары шәкірттің 
қайсысы болса да санасында жарқ еткен сәулені таңбалап, оны белгілі бір 
практикалық модель түрінде айқындап, нәтижесінде адамзат өмірін алға 
қарай дамытуға сеп болатын идеялар мен нақты дүние-бұйымдарды жасай-
тын шығармашылық әлеуетке ие болады.

1996–2001 жылдары Алматы қаласындағы қазақ тілі мен қазақ әдебиетін 
тереңдете оқытатын мектепте арнайы оқу бағдарламаларын әзірлеп, 
мектептегі оқу үдерісіне енгізгенде, оқушылардың рухы асқақ болуға, ол 
биік тазалықтан ерекше білім нәтижелері шығуына көзімізді жеткізген едік. 
ТРИЗ әдістерін ішінара қолданудың орасан зор пайдасын да сол кезде толық 
мойындадық.

Сондай оңтайлы және сенімді әдістердің бірі ретінде «Кішкентай адам-
дар әдісін» және «Жаңа идеялар мен шешімдер әдісін» қарастырып көрейік.

«Кішкентай адамдармен модельдеу әдісін» қарастырайық. Орысша-
сы – «Метод моделирования маленькими человечками». Бұл әдістің түпкі 
болмысының өзіндік ерекшелігі мынада. 

Шәкірт (оқушы/студент) берілген оқу тапсырмасын немесе коммуни-
кативтік жағдаятты (оперативті өріс) көп кішкентай адамдар («топ») 
түрінде елестетіп, олардың әрқайсысына қарама-қайшы талаптарды орын-
датады. Кішкентай адамдардың әрқайсысы өзіне берілген талапты орындап, 
тұтас тапсырманың жүйесін енді орындалған тапсырма жүйесіне айналды-
рып бере алады.

Шәкіртіміз тапсырманы өте шағын өрістерге бөліп тастағанда, орында-
луы тиіс тапсырманың өрісін  тұтас қалай өзгертуді білмейді, өйткені оның 
әзірге білімі де, ол туралы ойлау арқылы модельдеу тәжірибесі де, дағдысы 
да жоқ. 

Шәкірт тапсырманы бөліп берген кішкентай адамдарға араларындағы 
қайшылықтарды жойып, жаңа үйлесімді өріс құрғызып отырғанда, 
психологиялық инерцияның ұстауынан қиналмайды, тек қана бір ойын 
сияқты «өрісте» басқарып отырады. Өзі сондай жолмен қол жеткізген жаңа 
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құрылымды тауып, енді осындай модель шынайы өмірде бар ма, жоқ па де-
ген мәселе бойынша ізденеді. 

Тіл – адамға ғана берілетін сый болғандықтан, адам адамға қатысты 
қолданылатын амалдар керектігі де белгілі. Бұл әдісті пайдалану, кей 
жағдайда, эмпатияға да ұқсауы мүмкін. 

Шәкірт өзін сол өзі өзгерткісі келіп отырған оқу нысанына ұқсатады, 
бірақ ол нысаннан өзінің ерекше екені де белгілі. Эмпатияның бұлай 
қолданылатын себебі, шәкірт алдындағы тапсырманы кішкентай адамдар 
әдісімен орындау барысында тек адам жасайтын амалдарды ғана қолданады, 
ал адамға байланысты қолданылмайтын амалдарды, мысалға, ұсақтап бөлу 
сияқты амалдарды қолданбайды.

Бір тапсырма тұтас сақталғанымен, іштей көп кішкентай адамдарға 
бөлінеді де, бұрынғы тұтастық қайтадан сақталады, бірақ, оның фор-
масы өзгеруі мүмкін, өйткені кішкентай адамдар орындаушы шәкірттің 
бұйрығына көнеді және оның үстіне жаңа форма жасай алады.

Мысалы өте қарапайым үлгі келтірейік. 
Тапсырма. Берілген сөйлемдегі сөздерді сөз таптарына талдаңдар. 
Жақсы бала жақсы оқиды.
 Ең алдымен, тапсырма сөйлемдегі сөздерде қарама-қайшылық барын 

көрсетуі керек.
(1) Жақсы (2)бала (3)жақсы (4)оқиды.
(1) Жақсы – сын есім.
(2) бала – зат есім.
(3) жақсы – үстеу.
(4) оқиды – етістік.
Қарама-қайшылық бары анықталды:
(1) жақсы   – сын есім –  (3)жақсы – үстеу.
«Жақсы» сөзі біресе сын есім, біресе үстеу болып қызмет атқарып тұр. 

Егер «жақсы» деген сөзге тек қана «қандай?» деген сұрақ қойсақ, онда ол 
сөз «оқиды» деген сөзге тіркесе алмайды. Ал егер, «жақсы» сөзі сөйлемде 
ғана түрлі сөйлем мүшесінің қызметін атқарады десек, онда анықтауышқа 
берілген анықтама дұрыс болмайды. Анықтауыш тек бастауышты ғана 
түрлі қырынан  анықтайды,  ал  баяндауышты  түрлі  қырынан пысықтауыш 
сипаттайды.

Енді оқушы орыс тілінде «род категориясының» мұндай мәселені тез 
шешкенімен салыстыра алады: «Хороший ученик хорошо учится». Орыс 
тілінде «хорошо» сөзі сын есім (имя прилагательное) емес.

Осылай біз, қазақ тілі оқулығында оқушылардың білімі жетпеген 
тұстарда көмекші анықтамалық-грамматикалық комментарийлердің де 
дұрыс берілмейтінін анықтадық. Өйткені бұл мәселе тіпті жоқ сияқты, 
мұғалімнің аз ғана ескертпесімен «өтеді де кетеді». 

Ал, шындығында бұл кішкентай ғана сөйлем – оқушының ТРИЗ 
әдістерін қолданып, қазақ тілі жүйесінің грамматикалық әлемі тұрған 
қазынаның «шымылдығын ашуға» оқушы ой толғау әдістерін меңгере оты-
рып, өз бетімен баруына жол ашады.

Ендігі ретте шәкірттерімізге Құдайберген Жұбановтың «Сөздердің 
ішінде өзара толық еншісін алып болмаған сөздер де кездесетіні» тура-
лы айтқан ғылыми пікірін айтқан кезде, олар тіл жүйесін қатып қалған 
догма ретінде емес, адам баласы сияқты, өмірде кездесетін жағдаяттарға 
қарай өзгеріп, соларға қарай бейімделіп тұратынын да түсіне алады. Со-
лай жалғасқан сабақтар арқылы шәкірт «адам мен тіл» деген жүйеге мүлде 
басқаша көзқараста болып, саналы білім алу жолына түседі.
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Енді осы «кішкентай адамдармен модельдеу әдісін» қолдануға байла-
нысты ғалымдар ұсынатын нұсқауларды да атап кетеміз:

– ең алдымен, мәселені сипаттап, өзгертілетін элементті айқындау керек 
болады, біздің жағдайымызда ол «жақсы» сөзі;

– сол нысанға яғни  «жақсы» сөзіне байланысты қайшылықтағы тұрған 
мәселені нақтылау керек, яғни бірде сын есім, бірде үстеу;

– енді осы нысанды яғни «жақсы» сөзін кішкентай адамдар ретінде елес-
тету керек, тіпті қағазға жазуға да болады; біздің жағдайымызда «жақсы» 
сөзінің синонимдік қатарын келтіре аламыз: «жақсы» – тәуір, жайсаң, та-
маша;

– енді осы анықталған синонимдерді кішкентай адамдар деп санаймыз 
да, оларды өзара топтарға бөлеміз: І топ – «жақсы – тәуір», ІІ топ – «жайсаң, 
тамаша»; 

– енді осы «кішкентай адамдарға» сұрақ  қойылады – неліктен осын-
дай топқа бөліп отырмыз? Жауап – І топтағы сөздер «бала» және «оқиды» 
сөздеріне тіркескенде алғашқы мағына онша алыс болмайды, бағалау 
мағыналық реңкі жоғалмайды. Ал ІІ топтағы сөздер тіркескенде, көбінесе, 
психологиялық жай-күйді білдіріп тұрады;

– енді осы өзгерістерге түсініктеме беретін жалпы немесе жеке ереже-
лер бірігіп ізделінеді.

Бұл ізденісіміздің нәтижелерін сипаттау әлі де жалғасын табады. 
Бір мақалада тек бір тапсырманың орындалу барысын толық болмаса да 
баяндауға тырыстық.

Ал негізгі мақсат – ТРИЗ жүйесін қазақ тілі мен қазақ әдебиетін оқыту 
жүйесіне толыққанды алып келер болсақ, Елбасымыздың рухани жаңғыру 
туралы алға қойған міндеттерін орындайтын рухы күшті де еңсесі жоғары 
жеке тұлға қалыптастыру, дамытудың жаңа тынысы ашылады. Қазақ тілі 
мен әдебиетінің мазмұны жаңартылған  оқу бағдарламаларында осы әдістер 
қадам-қадаммен бір сабақтастықта өте жүйелі етіп берілді. 

Бірақ мұғалімдердің ондай жаңашылдықты қолдануға әлі де толық білімі 
болмағандықтан, жаттанып тұрған сияқты болуы да мүмкін. Шығармашыл 
тұлға дайын күйде көп туа бермейді, бірақ барлық шәкірттің бойынан сол 
«ұйықтап жатқан жүректі оятатын» жақсы әдістермен қамтамасыз етілген 
жаңа мазмұндағы бағдарламаның қуатын тани білсек дейміз. 
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Резюме
В статье рассматриваются вопросы формирования и развития творческой личности че-

рез обучение казахскому языку и казахской литературе на основе статьи Президента РК Елба-
сы Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Гармоничное 
сочетание теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и познавательный интерес обучаю-
щейся молодежи (школьников и студентов) станет надежной опорой для  формирования  и 
развития творческой личности.

Summary
The article deals with the issues of formation and development of the creative personality through 

teaching Kazakh language and Kazakh literature on the basis of the article of the President of the 
Republic of Kazakhstan Elbasy NA. Nazarbayev "A look into the Future: Modernization of Public 
Consciousness." Harmonious combination of the theory of solving inventive problems (TRIZ) and 
cognitive interest of students will become a reliable support for the formation and development of the 
creative personality.
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же в первых ученых пособиях по социальной педагогике [3, 4] рас-
крывалось такое явление как адаптация – приспособление. Именно бла-У

УДК (ӘОЖ):  37.013.42

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ  ЛИЧНОСТИ

Лев МАРДАХАЕВ, 
заведующий кафедрой социальной и 
семейной педагогики РГСУ, 
доктор педагогических наук, профессор, 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ
   г.Москва, Россия

Аннотация. В статье раскрывается сущность и содержание адаптации, адап-
тивности и адаптированности с позиции социальной педагогики, как фактор при-
способления к социокультурной среде, предрасположенности к приспособлению и ее 
результат; сущность и содержание дезадаптации, дазадаптивности и деадаптиро-
ванности, как следствия внутреннего (личностного) и внешнего неблагополучия (сре-
ды) их влияние на проявление человека, как фактора стимулирования его развития, 
социализации; необходимость учета адаптации и дезадаптации в социальной педаго-
гике.  

Ключевые слова. Адаптация, адаптивность и адаптированность, дезадапта-
ция, дезадаптивность и дезадаптированность, реадаптация. 

годаря адаптивности человек способен выживать в изменяющейся ситуации 
жизнедеятельности.   

Известно, что естественной потребностью человека выступает актив-
ность в самопроявлении, которая выступает важнейшим фактором его раз-
вития, социализации. Эта активность во многом зависит от его состояния, 
комфортности  в социокультурной среде жизнедеятельности. Состояние, ком-
фортность человека в той или иной среде определяется его приспособленно-
стью к ней. Такая приспособленность характеризуется адаптивностью чело-
века к этой среде. Термин «адаптация» (от лат. adaptatio – приспособление, 
прилаживание) означает, что организм человека и его функций приспособле-
ны к условиям среды, в которой он оказался.  

Социальная педагогика изучает существо адаптации и социальной адап-
тации, которые характеризует приспособленность человека к условиям со-
циальной среды (среде жизнедеятельности), социуму. Она создает предпо-
сылки для его наиболее полного естественного самопроявления. Именно 
самопроявление (активность в деятельности) выступает источником и дви-
жущей силой социального развития, социализации человека, в процессе ко-
торых человек усваивает (закрепляет) принятые в социуме цели, способы 
их достижения, ценности, нормы, правила и стили поведения. Данный факт 
диктует необходимость адаптации человека в социуме для наиболее полного 
самопроявления. При этом следует подчеркнуть, что у человека с рождения 
имеет место предрасположенность к адаптации к среде жизнедеятельности, 
что позволяет ему сохранять устойчивость к жизни и развитию.

Необходимо раскрыть существо адаптации как процесс, как проявление 
и как результат. 

В учебниках по социальной педагогике адаптация рассматривалась как 
процесс, проявление и результат [4, с. 82; 5, с. 178]. Адаптация как процесс 
представляет собой, с одной стороны, естественное приспособление свойств 
и качеств человека к новым для него условиям социокультурной среды жиз-
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недеятельности (например, детскому саду, классу, группе, производственной 
среде, среде отдыха и пр.), а с другой, – накопление опыта приспособления 
к новому, с третьей, – развитие адаптационных возможностей (адаптив-
ности). 

Адаптивность характеризует возможности (потенциал) конкретного че-
ловека (ребенка), определяющие его предрасположенность к приспособле-
нию к новой для него ситуации. Для ребенка – это особенно важно, так как 
она определяет потенциал, определяющий перспективы его приспособления 
и наиболее полного проявления в новых для него условиях обстановки, на-
пример, к условиям детского сада, школьной группе. 

По существу человек, который приобретает опыт адаптации в той или 
иной новой для своей жизнедеятельности среде, формирует у себя такое ка-
чество, как адаптивность (приспособительность). Оно, становясь качеством 
личности, необходимо ему в различных ситуациях: в учебе, профессиональ-
ной деятельности, общении с другими людьми. В учебе оно обозначает спо-
собность обучаемого к гибкой переориентации на содержание, формы и ме-
тоды обучения, которые используются в образовательной организации. 

Определить адаптивность ребенка можно по проявлению. По типичному 
поведению, отношению к кому (чему)-либо и результативности в деятельнос-
ти человека в условиях конкретной среды в данный период времени можно 
судить о степени его адаптивности (приспособления (комфортного самочув-
ствия) к (в) ней). 

В специальной литературе существует такое выражение как адапта-
ционный синдром. Оно используется по отношению к детям и характеризу-
ет процесс привыкания ребенка к новым микросоциальным условиям (до-
школьного учреждения, школы) и функциональные изменения его нервной и 
сердечно-сосудистой систем.     

Следует отметить, что если существует адаптивность, то имеет место и 
противоположное качество – неадаптивность (не развитость адаптационных 
возможностей человека, результатом которого является – дезадаптивность). 
Она проявляется в том, что человек испытывает большие трудности в адап-
тации к новым для него условиям обстановки, характеру общения и деятель-
ности, преодолеть которые самостоятельно он, как правило, не может. В этом 
случае ребенок нуждается в помощи (содействии) в преодолении, возникших 
у него трудностей (проблем) в адаптации. Стремление некоторых родителей, 
воспитателей детских садов, учителей школ создавать облегченные условия 
для воспитанников невольно сдерживают развитие у них адаптационных воз-
можностей. Такие дети, появляясь в новых условиях, испытывают большие 
трудности в адаптации, а, следовательно, в самореализации, социальном раз-
витии и социализации.

Результат адаптации человека проявляется в его адаптированности 
к социокультурной среде. Адаптированность является свидетельством того, 
что конкретный человек приспособился к условиям среды жизнедеятельнос-
ти. Для ребенка она указывает на комфортность для него данных условий 
среды, что выступает одним их факторов благоприятного самопроявления и 
существенно сказывается на его развитии, социализации. Оценка, соответ-
ствия (несоответствия) адаптированности ребенка к конкретным условиям 
социокультурной среды осуществляется с учетом его возраста, развитости, 
социализированности, позволяет определить возможности к наиболее пол-
ному проявлению во взаимоотношениях и поведении, в учебе и играх. Такая 
оценка может иметь место в условиях детского сада, школы, дома.  

Умение видеть нетипичное проявление ребенка в среде (семье, детском 
саду, школе, сотрудничестве (взаимодействии) со сверстниками в классе, на 
улице), позволяет воспитателю своевременно реагировать на его диском-
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фортность (неадаптированность). Однако практика свидетельствует о том, 
что воспитатель далеко не всегда может видеть дискофортность ребенка, 
так как для этого необходимо хорошо знать его особенности и присущее ему 
свое образие проявления в различных условиях. Воспитателю необходимо 
внимательно изучать причины подобного состояния (дискомфортности) вос-
питанника и помочь ему в адаптации, преодолении возникших противоречий, 
трудностей,  что  позволит  лучше  реализовываться  в  учебе,  досуговой  дея-
тельности, во взаимодействии с другими людьми в процессе его социального 
развития, социализации.    

Следует подчеркнуть, что адаптированность – это только условие, ха-
рактеризующее комфортность (дискомфортность) ребенка в социокультур-
ной среде. Она не определяет ни направленности, ни интенсивности его в 
самопроявлении. Ребенок может чувствовать себя комфортно, но при этом не 
проявлять необходимой конструктивной активности. Важно не только спо-
собствовать адаптации ребенка, но и содействовать проявлению его направ-
ленной активности в учебе, досуговой деятельности, в самосовершенствова-
нии.   

Исследования и практика свидетельствуют, что предрасположенность че-
ловека к адаптации к той или иной ситуации во многом зависит от индивиду-
ального своеобразия, опыта адаптации, временного перерыва в проявлении 
(если такое имели место), опыта, настроя (желания и устремленности), сос-
тояния и самоактивности. 

Индивидуальное своеобразие человека – это то, что характерно для него, 
позволяет ему адаптироваться в той или иной ситуации, и проявляется в его 
качествах и свойствах. С возрастом человек меняется, что-то утрачивается, 
что-то приобретается, что-то совершенствуется и приобретает новое каче-
ство. На его изменение (формируемое своеобразие) сказываются жизнедея-
тельность, проявление опыта в чем-либо, отношения, направленность и ак-
тивность проявления, результативность деятельности и пр. 

Опыт адаптации способствует формированию у человека качеств, кото-
рые помогают проявлять себя в соответствие с потребностями той или иной 
ситуации, быстро вживаться в нее, приспосабливаться к ней, что играет жиз-
ненно важную роль в его социальной жизни и самореализации. Чем больше у 
человека опыта приспособления к новым условиям, тем быстрее происходит 
адаптация. Опыт позволяет ему сокращать время адаптации к новой для него 
среде (ситуации жизнедеятельности). 

Социальная адаптивность человека – состояние наиболее благоприятное 
для его социализации при проявлении целесообразной активности.

Особое значение имеет социальная адаптация ребенка – процесс со-
гласования индивидуальных возможностей и состояния ребенка с окружаю-
щим миром, приспособления его к изменившейся среде, новым условиям 
жизнедеятельности, структуре отношений в общностях, установления соот-
ветствия поведения принятым в них нормам и правилам. Результатом ее яв-
ляется социальная адаптированность.

Социальная адаптированность ребенка является необходимым условием 
для его наиболее полного самопроявления, что в свою очередь, конструктив-
но сказывается на социализации. Она позволяет последнему наиболее полно 
проявить себя в конкретном социуме в отношении к окружающим его людям 
и деятельности, быть активным участником социальных процессов и явле-
ний, благодаря этому, обеспечивать свое естественное социальное самосо-
вершенствование. Природа сформировала предрасположенность человека к 
социальной адаптации и адаптационным процессам в различных условиях 
жизнедеятельности, в том числе, к исключительно сложным и неблагопри-
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ятным. Адаптационные возможности у каждого человека свои и они значи-
тельны. Показателями успешной социальной адаптированности человека яв-
ляются его удовлетворенность этой средой, активность и результативность 
самопроявления, приобретение соответствующего опыта. 

Благоприятные условия жизнедеятельности в определенный период жиз-
ни человека, отсутствие необходимости в адаптации, снижает действенность 
его опыта. Постоянно находясь в одних условиях, он с трудом адаптируется к 
новым. Возникновение потребности к адаптации вызывает у человека опре-
деленные трудности. Например, «домашний ребенок» с трудом адаптируется 
в детском саду, школе.

Настрой – это внутренняя предрасположенность к адаптации, которая 
сказывается на состоянии человека. При наличии опыта, но отсутствии на-
строя на самопроявление, самореализацию, адаптации может не получиться. 
В то же время, настрой может формироваться в процессе самопроявления 
человека, которое способно его увлекать, стимулируя проявление интереса, 
желания, устремленности. 

Состояние определяет физическое самочувствие человека, а также рас-
положение духа, настроение. Оно определяется внутренними (состоянием 
здоровья, положительным или отрицательным настроем, страхом) и внешни-
ми (новизной, приятием или неприятием среды) факторами. Состояние быва-
ет благоприятным и неблагоприятным и может меняться в процессе адапта-
ции в зависимости от изменения обстановки и степени самореализации как в 
позитивную, так и в негативную сторону.  

Самоактивность – это фактор, определяемый самим человеком в про-
цессе его адаптации к среде, позволяя или преодолевать трудности и адапти-
роваться, или не адаптироваться.

Для ребенка большое значение имеет адаптированность в семье, дет-
ском саду, школе. В детском саду она позволяет ребенку чувствовать себя 
в группе естественно и наиболее полно проявляться во взаимоотношениях 
и деятельности. Для адаптированных детей самоактивность в группе наибо-
лее плодотворна. В этом случае процесс и результат социального развития, 
социа лизации ребенка во многом определяется воспитательной програм-
мой и деятельностью воспитателей. В школе (среднем и высшем учебном 
заведении) она позволяет ребенку приспосабливаться к условиям обучения 
и успешно овладевать школьной (профессиональной) программой с учетом 
индивидуальных возможностей. 

Адаптация важна и в других условиях. Это: 
–  адаптация выпускника школы, интернатного учреждения, выпускника 

колледжа (техникума), вуза; 
– профессиональная адаптация в связи со сменой места работы; 
–  адаптация в после профессиональной сфере (пенсионера). 
Каждая из сфер адаптации имеет свое жизненное значение для человека 

и  содержание. Например, адаптация выпускника образовательной организа-
ции (среднего или высшего уровня) представляет собой процесс и результат 
его приспособления к социальным условиям среды профессиональной дея-
тельности. От успешности адаптации зависит, в какой степени человек реа-
лизует себя в профессии, найдет свое место в производственном коллективе, 
будет успешно справляться с профессиональной деятельностью, достигать 
положительных результатов. В этом нуждается и выпускник, и производство.

В зависимости от сферы адаптации человека она может быть физиологи-
ческой (природным условиям), психологической (к микроклимату социума, 
характеризуясь степенью психологического благополучия) и деятельност-
ной (посредством деятельностного проявления в социуме). Деятельностная 
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адаптация может носить конструктивный и деструктивный характер. Ребенок 
может приспособиться посредством подчинения к нормам и правилам, сло-
жившимся в социуме, результат которого будет зависеть от него. Этот факт 
особенно ярко учитывал А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росин-
ский и другие выдающиеся педагоги, создавая здоровый воспитательный 
коллектив. Ребенок может адаптироваться посредством неадекватного по-
ведения, превращаясь в шута или «козла отпущения». Он может своим по-
ведением и деятельность повести других за собой или подчинить их своему 
влияюнию, выступая деадаптирующим фактором социума.       

Выделяют такое понятие как функциональная адаптация. Она харак-
теризует процесс приспособления человека к выполнению определенной 
деятельности, профессиональных обязанностей и применима к любому че-
ловеку, приступающему к какой-либо деятельности. Результат ее характери-
зуется функциональной адаптированностью. Время, необходимое для функ-
циональной адаптации, зависит от опыта соответствующей деятельности, 
настроя, сос тояния, самоактивности и, возможно, временного перерыва в 
деятельности.  

Адаптация человека во многом зависит от среды. Благоприятная среда 
для конкретного человека, группы выступает для них – адаптивной. Такая 
среда характеризуется тем, что, для определенной категории людей она адап-
тивна, она приспособлена для их естественной адаптации к ней. Они к ней 
смогут достаточно быстро адаптироваться. Существуют адаптивные среды, 
наиболее подготовленные для определенных категорий людей. Например, 
детский сад наиболее приспособлен для адаптации детей дошкольного воз-
раста, школа для детей школьного возраста. В свою очередь, среда, в которой 
люди адаптировались – становиться для них адаптированной. Они чувствуют 
себя в ней комфортно. 

Учитывая, что адаптивность человека зависит от его состояния и среды, 
следует выделять его ситуационные адаптационные возможности. Они для 
конкретного человека не постоянны. В зависимости от условий, своеобра-
зия и состояния последнего они могут снижаться или повышаться. Снижение 
адаптационных возможностей характеризуется таким явлением, как дезадап-
тация. 

(Продолжение)

13 декабря 2017 года Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев 
провел встречу с одаренными детьми-победителями республиканских и между-
народных предметных олимпиад. 

На встречу были приглашены 40 школьников – неоднократных победите-
лей республиканских и международных предметных олимпиад.

За годы Независимости одаренные дети достойно представляют Казахстан 
на мировой арене. Они принимали участие и добивались успехов на самых 
прес тижных международных олимпиадах по математике, физике, химии, био-
логии, информатике, географии. Казахстанские школьники демонстрируют вы-
сокий уровень знаний и за прошедшие годы завоевали более 10 тысяч наград, 
из которых 2131 золотых, 3098 серебряных, 4481 бронзовых медалей и 322 гра-
мот. По итогам участия в международных олимпиадах по естественно-матема-
тическим наукам сборная страны занимает 11 место в мире.

Встреча Министра образования и науки РК с одаренными детьми прошла 
13 декабря 2017 года  в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан.

Министрліктің баспасөз орталығынан
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

лбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында «құндылықтар жүйесінде 

МУЗЫКАЛЫҚ  БІЛІМ  ЖӘНЕ  ТӘРБИЕ

Набира  ЕШІМҚҰЛОВА,
«Шұбарқұдық» балалар музыка
мектебінің директоры
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Е
білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді», – деп тайға таңба 
басқандай алдымызға тартты. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музы-
камыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз 
бойымызда мәңгі қалуға тиіс.

Ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, ұлттық құндылықтарды елдің 
болашағы жас ұрпақ  бойына дарыту, білімі мен білік күші мол ұстаздар 
алдына қойылған басты мақсат болса, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін 
кеңейтіп, шәкірт бойына ұлттық рухты дарыту және тағы бар. 

Мақсат айқын, серпін тың. Егеменді еліміздің білім беру жүйесінде 
әлемдік деңгейге жету үшін оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолдана оты-
рып терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде шығармашылық 
бағыт ұстанымын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлға 
тәрбиелеу ісіне қазіргі таңда ерекше мән берілуде. Тіпті, педагогика теория-
сы мен оқу-тәрбие ісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде болып 
жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарап, қол жеткен та-
быстарды сын көзбен бағалай отырып, саралап, жастардың шығармашылық 
іскерлігін дамытып, қосымша білім беру педагогтердің іс-әрекетін жаңаша 
тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді.

Қазақстан Республикасының 2011–2020 мемлекеттік бағдарламасында 
ұрпаққа  ұлттық тәрбие беруде, шығармашыл, мәдениетті, жеке тұлға боп 
қалыптасуында қосымша білім беру мекемелерінің  атқаратын рөлі зор 
екендігі  анық көрсетілген.

Қосымша білім беру – жалпы және кәсіптік білім берудің арнайы 
органикалық бөлігі, ол шығармашылық үдерісті және бала тұлғасының 
дамушы орта жағдайында қалыптасу нәтижесін білдіреді. Сондықтан, ба-
лалар музыка мектебі – балаларды өнердің музыкалық түрлеріне оқытуды 
жүзеге асырады және өнер арқылы оқушының жалпы рухани музыкалық 
әлеміне әсер етеді. Өнер – адамның тұлғалық дамуының, оның рухани бай 
болуының күшті құралы. Көрнекті педагог Ш.Аманошвили «Әр бала – ке-
ремет рухани күш иесі», – деп айтқаны ақиқат.

Балалар музыка мектебі – жалпы білім беретін  мектептердің 
бағдарламаларына қосымша мектептен тыс қызмет арқылы балалардың бос 
уақытын өнімді өткізуін ұйымдастырып, оқушыларды  кешенді тәсілдердің 
негізінде өнердің әртүрлі түрлеріне жүйелі түрде баулу негізі қаланған білім 
беру ұйымы.

Біздің «Шұбарқұдық» балалар музыка мектебінің білім беру қызметінің 
мақсаты – музыкалық-эстетикалық біліммен қамтамасыз ету, ұлттық және 
әлемдік музыка өнерімен таныстыру, мәдениет деңгейі жоғары тұлғаны 
қалыптастыру, азаматтардың, қоғамның, мемлекеттің білім беру мен мәдени 
қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыру болып табылады. 
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Жұмыстың негізгі формасы – сыныпта музыка аспабы бойынша жеке 
оқыту. Мектепте 2 фортепиано, 5  баян, 10 домбыра, 1 қыл қобыз, 2 прима 
қобыз, 2 вокал, 3 хор сыныптары жұмыс жасайды. Осы мамандық сынып-
тары бойынша сабақ беретін музыка мамандары оқушының рухани дамуы-
на, музыкалық ой-өрісін кеңейтуге, эмоционалдық ойлау, қоршаған орта-
дан алған әсерін өнермен байланыстырып бейнелі дамыту бағытында терең 
жұмыстанып, үнемі ізденіспен,  жаңашылдықпен еңбек етіп келеді. 

Мектепте барлығы – 340 оқушы білім алып, оларға 23 мұғалім сабақ 
береді. Оның ішінде жоғары санаттысы – 1, бірінші санатты – 10, екінші 
санатты – 9 маман. 

«Шұбарқұдық»   балалар музыка мектебі арнайы құрылған бағдар-
ламамен жұмыс жасайды.

Бағдарлама мазмұны қазақ халқының дәстүрлі мәдениетіне, әлемдік 
музыканың классикалық үлгілеріне, әлем халықтарының музыкалық 
шығармашылығына, заманауи қазақстандық өнерге негізделген.

Бағдарламаның мақсаты – білім алушылардың табиғи  мүмкіндіктерін 
ескере отырып, жалпы музыкалық  қабілетін дамыту, орындаушылық өнер 
негіздерін оқыту, тұлғаның  рухани жалпы мәдениетінің бөлігі ретіндегі 
музыкалық-эстетикалық  санасын  қалыптастыру  болса, ал басты  міндеттері– 
музыкалық өнерді тану жолдары арқылы рухани, көркемдік, эстетикалық, 
патриоттық, адамгершілікке, дүниетанымдық ұстанымын қалыптастыруға 
тәрбиелеп, музыкалық есту, еске сақтау, ырғақ сезімін, эмоциялық өрісін, 
шығармашылық қабілеттерін, зейін, ойлау, қиял, салыстыра білу, салыс-
тырып қарау, жалпылау шеберліктерін   дамытуға тәрбиелеу. Алдымызға 
қойып отырған білім беру мазмұнының жаңартылуы дегеніміз – білім 
алушылардың меңгерген білімдерін тәжірибелік жағдайда қолдану және 
әлеуметтік білім беру үрдісінде сәтті пайдалануға мүмкіндік беретін негізгі 
құзыреттілік жүйесін игеру болып табылады.

Балалар музыка мектебінде нәтижелерді бақылаудың төмендегі форма-
лары қолданылады:

– дәстүрлі: сынақтар, академиялық және есеп беру концерттері, 
шығармашылық көрсетілімдер, музыкалық спектакльдер;

– дәстүрлі емес: шығармашылық сессиялар, фестивальдер, музыкалық 
марафондар, музыка олимпиадалары, басқа оқу орнының және мектепке 
дейінгі ұйымдардың оқушыларының алдында өнер көрсету.

Бүгінгі таңда инновация теориясының дамуына жаңаның қалыптасуы, 
жаңа енгізілімдерді тарату, инновациялық шешімдерді жасау, инновацияны 
білім беру үрдісіне енгізу – өзекті мәселе. Сондықтан, әрбір жұмысымызды 
инновациялық бағытта ұйымдастыруды  мақсат тұта отырып, жетістіктерге 
жету жолында еңбек етіп келеміз. Басқа білім беру ұйымдарымен де 
шығармашылық , әдістемелік жұмыс жүргізу үшін алдыңғы қатарлы техно-
логияларды қолдану мақсатында кәсіби байланыс орнатылған.

Оқушыларға өнердің қыр-сырын үйретіп қана қоймай, олардың 
білім, білік, іскерлік дағдыларын дамытып, сондай-ақ,  шәкірт бойында 
азаматтық, өміртанымдық қасиеттерді қалыптастыру бағытында ұжымдық 
саздандыру – ансамбль, оркестр, домбырашылар ансамблінің құрамында 
ойнау, хорда ән айту маңызды рөл атқарады.  Топтық жұмыстану өзінің 
нәтижесін береді.  Оқушы өзінің білімін салыстыра алады және білімін 
жетілдіруге ынталанады. Осы мақсатта, «Шұбарқұдық»  балалар музы-
ка мектебінде оқушылардың инновациялық ортасын қалыптастыру үшін 
«Өнер»  орталығын құрдық.  «Өнер» орталығында  төмендегі топтар жұмыс 
жасайды. «Інжу-маржан» фольклорлық ансамблі  (15 оқушы) – жетекшісі 
С.Есенжолова, Қазақ ұлт аспаптар оркестрі (100 оқушы) және «Еркем-
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ай» домбырашылар ансамблі – жетекшісі А.Жұмағалиева,  хор ұжымы 
(120 оқушы) –  жетекшілері: Г.Жетенова, Д.Шаменов, «Балауса»   жеке 
орындаушылар тобы – жетекшісі  А.Юнысова,  «Әуен» музыкалық сту-
диясы (50 оқушы) – жетекшісі С.Жетенов және Аналар мектебі жанынан 
құрылған «Ару Аналар» халықтық әжелер хоры. жетекшісі – Н.Ешімқұлова.  
Орталыққа жалпы басшылықты директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары  
Ж.Ыхласова жүргізеді. Әр топтың жұмыс жоспары негізінде жалпы жоспар 
жасалынған. Ұжымдық жұмыстануда басты еңбек – ұжым жетекшісінде. 
Жетекші  музыкалық сауатты, жан-жақты білімді, музыка теориясы мен 
тарихын жақсы меңгерген адам болуы қажет. Әр дайындықтың мазмұнды, 
сапалы өтуі жетекшінің бай әдістемелік, ұжымды басқара білушілік 
тәжірибесіне байланысты. Мектептегі топ жетекшілері осындай талаптарға 
сай бекітілген.

Жемісті еңбек пен  ізденіс нәтижесі де жоғары. Ұлт аспаптар оркестрі, 
хор ұжымы, үлгілі «Алтын-ай» бишілер тобы, «Інжу-маржан» фольклорлық  
ансамблі республикалық, халықаралық «А.Жұбанов көктемі», «Алатау 
шыңы», «Ақбөбек», «Ғұмырдария» сынды көптеген өнер байқауларының 
бас жүлдесін иеленіп қайтты.  

Мұғалімнің басты бағыты – баланың белсенділігі мен танымдық іс-
әрекеттері арқылы шығармашылығын дамыту, қажетті жағдайда айрықша 
шешім қабылдай алатын жеке тұлғаны даярлау дейтін болсақ,  соған сәйкес 
шығармашылық қабілетті дамыту үшін оқытудың жаңа ақпараттық техно-
логиясын пайдаланып,  мектеп табалдырығын жаңа аттаған бүлдіршіннен 
шығармашылық іс-әрекетті талап етпестен бұрын оны соған үйретіп, тапсыр-
ма жеңілден күрделіге түрлендіріліп, қызықтыра жүргізілуі тиіс. Білім беру 
саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-
жақты маман болу мүмкін емес. Сондықтан, мектепте жас мұғалімдермен 
жұмыс жоспарланған. Жаңадан келген жас мамандарға оқушылармен 
жұмыстанған кезде нотаны бірден оқып, сауатты ойнау дағдысына жеткізу, 
музыкалық шығармаларды мәнерлеп орындауға, оқушыларды концерт-
ке шығарып дағдыландыруға, тәрбиелік және шығармашылық  бағытта 
жұмыстануын, теориялық білімді тәжірибе жүзінде іске асыруына 
әдістемелік  көмек көрсетіледі. Әрбір оқу жылының соңында мұғалімдердің, 
сыныптардың рейтінгісі сараланып бағаланады. Мектеп А.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе музыкалық колледжімен тығыз байланыста. Колледж 
мұғалімдері мектепке келіп, біздің оқушылар мен оқытушылар колледжге 
барып шеберлік сыныптарын тұрақты өткізу дәстүрге айналды.

Қазіргі қоғам жаңа ақпараттық технологиялар дәуірі екені бәрімізге 
аян. ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры. Бүгінде ғылымның әр саласын дамыту 
ақпараттық жаңа технологияларды игерумен тығыз байланысты екендігіне 
көзіміз жетті. Жаңа ғасырда даму мен гүлденудің, табысқа жетудің бірден-
бір кілті – білімде.

Мектебімізде домбыра, қобыз, қыл қобыз, вокал, терме, хор  сыныптары 
да жоғары жетістікпен жұмыс жасап келе жатқан мамандық  сыныптары. 
Соңғы үш жылдың қорытындысын саралайтын болсақ,  екі жүзден астам 
оқушы аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық  «Ақ көгершін», 
«Алатау шыңы», «Классика», «Ұлы дала мұрасы», «Тоника», «Шырқа сыр-
най», «Үкілі домбыра», «Платон», «Дельфийлік ойындар» , «Ғұмырдария», 
«Жұлдызға жол», «Ғасырлар шежіресі», «Ақбөбек», «Айналайын», «Көктем 
сазы», «Жас музыканттар» және т.б. өнер байқауларының бас жүлде 
иегерлері. Қазіргі уақыт талабына орай, музыка мектебі шығармашылық 
әлеуеті қалыптасқан әрі шығармашылыққа бейімі бар оқушылардың орта-
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сы. Өнер саласы көп еңбекті қажет етеді, ал маңдай термен келген еңбек 
жетістікке жеткізеді.  

Жетістік адамның білім-білігі және дағдыларының қолдану сала-
сын белгілейді. Қазіргі заманғы құзырлығы қалыптасқан маманның 
кәсіби әрекетінің құрамына енетін бөліктерді меңгеру – мектептегі әр 
мұғалімнің міндеті. Кәсіби құзырлылық дегеніміз – ізденімпаздықпен, 
жауапкершілікпен әрекет ету. Ол адам еңбегінің нәтижесінде байқалатын 
белгілі бір қабілеттілікпен  және біліктілікпен меңгеруге мүмкіндік алатын 
қосымша психологиялық жағдай. Жобалау әрекетінде білім беру жүйесінің 
тек себеп-салдарының тәуелділігі ғана емес, сонымен қатар  құндылықтар 
басымдылығы ескеріледі. Ол оқушы тұлғасында  әрбір оқу кезеңі мен оқу 
сатысының және оқу жүйесінің соңында болуы тиіс өзгерістерді жобалауға 
бағытталған. Бұл жағдай әрбір оқушының тұлғалық әрекеттеріне сәйкес 
тиімді педагогикалық құралдарды таңдауды, білім беру технологиясын 
таңдау кезінде оқушының ағымдағы және болашақтағы мүмкіндіктері мен 
қажеттіліктерін ескеруді талап етеді. Біз заман талабына ілесе отырып, рухы 
мықты ұрпақ тәрбиелеуіміз қажет. Өйткені, рухы мықты халықтың ұрпағы  
да мықты болмақ. 

Әдет-ғұрып, салт-дәстүр – ұлтты басқалардан дараландырып, ерекше-
лендіріп көрсететін құбылыс, осы қасиеттер балаға жастайынан берілетін 
болса, ұлттық тәрбиенің сапалы болуына әсер етеді. Халқымыздың ғасырлар 
бойы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан өмірлік өрелі өнегесі мен 
қасиетті құнды рухани мұрасы ұлттық тәрбиені ата-аналармен бірлесіп 
жүргізу жұмысы  да мектебімізде жоспарлы түрде жүргізіліп отырады. От-
басы, бала тәрбиесіне байланысты түрлі шаралар мен дөңгелек үстелдер, 
ұлттық ойындар сайысы ата-аналармен ұйымдастырылып, мектепішілік, 
аудандық, облыстық іс-шараларға белсене араласып жүрген ата-аналарды 
марапаттап отыру дәстүрге айналған.

Шәкірт – біздің өмірімізді жалғастырар өшпеген ізіміз, асыл мұратымыз, 
алға жетелер асқақ арманымыз және үкілеген үмітіміз. 

Шәкірттерінің шеберлігін шыңдап, орындаушылығын дамытып 
жүрген «Шұбарқұдық»  балалар музыка мектебінің мұғалімдері көптеген 
облыстық, республикалық, халықаралық дәрежедегі «Үздік қосымша 
білім беру педагогі» Досдаулетова Нәзира Мұратқызы, Есенжоло-
ва Светлана Маратқызы, «Үздік тәлімгерлер» Айғабылова Нұркенже 
Досбергенқызы, Тұрмұханбетова Сәуле Жұбатқанқызы, Бекмағамбетова 
Гүлжазира Қадырғалиқызы, Жұмағалиева Айгүл Исақызы және «Үздік 
ұстаз» дипломының  иегерлері Аңсатова Жансұлу, Сәрсенбаев Сержан 
Амангелдіұлы, Барбосынова Динара Шырақбайқызы, Юнысова Әйгерім 
Рысбайқызын мақтанышпен айтып өтуімізге болады. 

Еліміздің болашақта көркейіп,  өркениетті елдер қатарына қосылуы 
бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді. Сондықтан да,  мектептердегі оқу-тәрбие 
жұмыстары мен педагогикалық ғылым жүйесінде бұрыннан жинақталған 
мол тәжірибелердің тиімді жақтарын сұрыптап пайдалана отырып, қазіргі 
қоғамдық-әлеуметтік үрдістерге сай, жаңаша түсінік-таныммен жан-жақты 
білім беру, келешектің әмбебап маман мұрагерлерін дайындау міндетін абы-
роймен атқарайық.

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы тұп- 
тура тәрбие қуатының көзі – халық шырағы ұстаздың тұлғасына және оның  
ұлттық-рухани құндылықтарына жаңа серпін бермек. Халықтың рухын, жа-
нын, сана-сезімін, абзалдық әліппесін, интеллектуалдық-шығармашылық 
әлеуетін жас ұрпаққа дарытатын Ұстаз тұғыры жоғары болғай! 
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2. “Қазақстан мектебі” №1, 2018.

«Шұбарқұдық» балалар музыка мектебінің ұжымы.

Домбырашылар ансамблі.

Республикаға танымал әнші Жадыра Арыстановамен кездесу.
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ілім беру жүйесін басқару дегеніміз – оқушыға сапалы білім беру үшін 
ұжымның әрбір мүшесін ортақ мақсатқа жұмылдыру жетістікке жете-

НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН БАСҚАРУДЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Ғабит АДАЕВ,
№6 «Шұбарқұдық» негізгі мектебінің 
директоры
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Б
леуге сәйкес ұжымды басқарудың нысанын ұйымдастыру, қадағалау, рет-
теу, алынған ақпарат негізінде талдау, нәтиженің қорытындысын шығару.

Бүгінгі мектеп – күрделі де жауапты жүйе. Мектеп қабырғасына жаңа 
заманның ұстаздары келіп жатыр. Олар компьютерді, интернетті меңгерген. 
Ел ішіндегі ғана емес әлемдегі жаңалықтардан, озық тәжірибелерден 
жеткілікті хабардар. Демек, мектепке басшылық ету тәсілдері де өзгерген. 
Оқу орындарын жаңа талаптарға сай басқару керек. Бүгінгі білім беру 
жүйесінің басқаша екендігі Қазақстан Республикасының “Білім туралы” 
Заңында да тайға таңба басқандай анық жазылды. “Білім беру жүйесінің 
басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым 
мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 
дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 
жағдайлар жасау” делінеді Заңда.

Мемлекетіміздің маңызды құжаттарының бірі – «Қазақстан-2030» 
бағдарламасында да білім берудегі бүгінгі уақыт жауапкершілігі нақты 
айтылады. Бағдарламада «Білімі мен білігі жағынан шетелдердегі за-
мандастарымен бәсекеде жеңілмейтін, отаншылдық рухы кемел 
қазақстандықтардың жаңа ұрпағын тәрбиелеу», – деп көрсетіледі. 
Қазіргі білім беру жүйесінің дамуы оның әртүрлі буындарын басқарудың 
тиімділігімен анықталады. Жаңарған мектеп алдындағы негізгі міндет 
басқару жүйесін түсіну мен оны нәтижелік тұрғысынан басқарудан тұрады.

Нәтижеге бағытталған басқару  –  бұл басқарушы және басқаруда қам-
тылатын құрылымдардың күтілетін нәтижеге жетудегі мақсатты, ресурстық 
қамтамасыз ету негізіндегі өзара қарым-қатынасы. Осындай мақсатты 
жүзеге асыру барысындағы нәтижеге бағытталған басқару үдерісі үш 
кезеңнен тұрады:

Бірінші кезеңі – күтілетін нәтижені анықтау. Оның барысында іс-
әрекеттің бағыты, негізгі идеясы анықталады. Сонымен қатар білім 
ұйымының басты мақсаты, стратегиясы, нәтижені алудың жолы белгіленеді. 
Соның негізінде бұл кезеңде ұжымның жеке мүшелері мақсат қойып, 
нәтижені алудың жолын анықтап, жоспарға енгізеді. Аталған кезеңнің бас-
ты тиімділігі іс-әрекеттің күтілетін нәтижесі алдын ала анықталып, оған 
жету мақсатында ұйымның, оның жеке мүшелерінің алдыға қарай ұмтылуы 
жүзеге асырылады.

Екінші кезең – жағдайға қарай басқаруды іске асыру. Бұл басқару 
кезінде сыртқы, ішкі жағдайлар ескеріліп, басқару стилі, әдіс-тәсілдері мен 
шығармашылық іс-әрекетке баса назар аударылады.

Үшінші кезең – нәтижені бағалау. Аталған кезеңде ұйымның, оның 
әрбір мүшесінің қандай нәтижеге жеткені анықталып, алынған нәтиже 
күтілетін нәтижемен салыстырылып, қорытынды жасалынады. Соның 
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негізінде іс-шара жасалынып, күнделікті, тоқсандық, жылдық жоспарларға 
түзетулер енгізіліп, даму стратегиясы белгіленеді.

Мектепішілік басқару жүйесінің түпкі нәтижеге бағытталуы оны 
ақпараттық қамтамасыз етуге, педагогикалық талдауға, жоспарлау мен 
бақылауға жаңаша көзқарасты қажет етеді. Қазіргі таңда білім беру 
мекемелерінде үрдіске бағытталған дәстүрлі басқарудан нәтижеге 
бағытталған басқаруға көшу жүріп жатыр.

Нәтижелік басқару екі өзара байланысты үрдістерден тұрады: жүзеге 
асыру және талдау. Нәтижелік басқаруды жүзеге асыру жағдай жасаудан 
басталып, білім беру үрдісін ұйымдастыру арқылы нәтижеге алып келсе, 
нәтижелік талдау керісінше, алынған нәтижені талдаудан басталып, білім 
беру үрдісін талдау арқылы жасалған жағдайларды талдауға барып тіреледі: 
жағдай – үрдіс – нәтиже.

Қазіргі таңда басқару құрылымын ғылыми негізде қайта құру, жоспар-
лау мен бақылауда бұқаралық пен ізгілікті күшейту, өкілеттік және билікті 
бөліп беру арқылы басқаруды бұқараландыру, бұрынғы бұйрық-нұсқауларды 
ұсыныс-кеңестермен алмастыра отырып, басты назарды педагогикалық 
мәдениеті, іздену белсенділігі мен дербестігі жоғары шығармашыл 
тұлға қалыптастыру мақсаты қойылып отыр. Мектеп басшылары мен 
мұғалімдерге басқару әдебін, педагогикалық менеджмент қағидаларын, 
қарым-қатынас өнерінің психологиялық негіздерін, педагогикалық қызметі 
модульдік-мониторингтік басқарудың үлгілерін ақпараттық және басқару 
технологияларын оқытып-үйрету, оң шешім қабылдауға, қызметті ішкі 
мотивациялық негізде ұйымдастыруға баулу мазмұнында жаңа сипат, жаңа 
қарқын қажет.

Мектепті басқару жүйесінде төмендегі құралдарды негізге ала отырып 
жұмыс жүргізу керек. Басқаруды  ұйымдастыру  басшы білігіне байла-
нысты екенін ескере отырып, басқарудың барлық буынында менеджмент 
өнерін меңгеру, қазіргі педагогикалық инновацияның негізгі бағытынан 
хабардар болу қағидасын ұстану қажет. Жоспарлау барысында негізгі 
мақсаттар мен міндеттерді нақты белгілей отырып, мақсатқа жеткізетін 
тиімді  әдіс-тәсілдерді дұрыс таңдау,  шешімді  қызметкерлердің тапсыр-
маны орындау мүмкіндіктерін ескеріп қабылдау өте маңызды. Мектеп 
қызметін жаңаша ұйымдастыру, әр мектеп  басшысының  өз деңгейіндегі 
басқару рөлін арттыру, оқушылардың, мұғалімдердің және мектептің 
қызметін  бағалау  тәсілдерін  басқаша,  тиімді  негізде  қайта құру, үрдіс пен 
нәтижеге сай қызметкерлердің кәсіби мәдениетіне, қызмет әдебіне, рухани-
әлеуметтік жағдайына көңіл бөлу – мектепті басқару құрылымының негізгі 
қағидаларының бірі болып саналады.

Бүгінгі таңдағы ерекше талаптың бірі – басқаруда ақпаратты сапалы 
қамтамасыз ету. Басқаруда ақпаратты сапалы қамтамасыз ету мектептің 
«өмір сүруін» қолдап қана қоймай, оның дамуын жүзеге асырады. Себебі, 
жүзеге асырылып жатқан кез келген құжаттың, үрдістің, шараның ақпараты 
қолда болмаған жағдайда білім мекемесі басшыларының мақсат пен 
міндеттерін дұрыс жолға қоюы және оны табысты шешуі екіталай. Мектеп 
басқарымын ұйымдастырудағы маңызды жағдай – педагогикалық басқару 
жүйесінің қалыпты күйге келіп, әрекетшілдік жағдайында болуы және оны 
іске асыру жолдарын әрбір басшының жіті білуі тиіс.

Сонымен нәтижеге бағытталған басқару – бұл жаңару, өзгеру, жаңа 
деңгейге өту. Жаңа нәтижеге үздіксіз бағдарлану білім ұйымының дамуына 
тиімді ықпал етеді, яғни мектеп қазіргі кезеңнің талаптарына сай қарқынды 
түрде өзгеріп, сапалы білім беруге жан-жақты жағдай жасайды.
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аман өзгерісіне қарай мектептерге қойылатын талап та, ондағы оқыту 
мен тәрбиелеу әдіс-тәсілдері де өзгеріс үстінде. Қазіргі қоғамдағы өзекті 

ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ 
 МАЗМҰНЫ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 

Мақсот  ӘЛІШЕВ,

«Алтықарасу» мектеп-балабақшасының директоры
 Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

«... Мұғалім қандай болса, мектеп һәм осындай болмақшы. 
Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек 
білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке 
керегі – білімді, педагогикалық әдістемеден хабардар, жақсы 
оқыта білетін мұғалім».

                Ахмет Байтұрсынов

З
мәселелердің бірі – өзгермелі әлеуметтік және экономикалық жағдайда өмір 
сүруге дайын ғана емес, сонымен қатар шынайы өмірге белсене араласатын, 
әлеуметтік жауапкершілігі жоғары, ой-өрісі кең, сауатты, танымдық әрекетке 
қызығушылығы мол оқушыны тәрбиелеу. Заман мұғалімі оқушы  алдында 
терең білімімен, білікті тұлғасымен дараланып тұруы тиіс. Бүгінгі білімімен 
шектеліп қалмай, оны одан әрі жетілдіре беруі қажет. Ұстаз тек шығармашылық 
жұмыспен шұғылданып, үнемі ізденіс үстінде болса оқу жүйесіндегі жаңа 
технологияны, тиімді әдіс-тәсілдерді пайдаланса, шәкірттерінің нәтижесін 
көруіне болады. 

Жер бетін мекен еткен қаншама ұлттар мен ұлыстардың, елдер мен 
мемлекеттердің өзекті мәселесі – қашанда ұрпақ тәрбиесі екені сөзсіз. ХХІ 
ғасыр – адамзат баласының ұшқыр қиялы күллі техника әлемін бағындырған 
ғасыр. Оған Ы.Алтынсарин бабамыз айтқан «Айшылық алыс жерлерден 
жылдам хабар алғызғанына» күнделікті даму үдерісіндегі ғасыр келбеті куә. 
Инновациялық тың өзгерістер, күн сайын ғарыштап дамыған ғылым жас 
ұрпақтың мүлдем өзгеше ойлау жүйесін қалыптастырады. Тамырын тереңге 
жаямыз деп мақсат еткен кез келген ел барлық күш-жігерін жаңашылдықтың 
бірінші өскелең ұрпағының білімі мен ғылымына, ең бастысы, тәлім-
тәрбиесіне арнайтыны белгілі. Жаңа форматтағы білім беру, жаңа мето-
дика, жаңаша бағалау, жаңаша қарым-қатынас, үш тұғырлы тіл саясатын 
енгізу арқылы білім берудегі өзгерістер, ата-аналар мен ұстаздарға міндетті 
еселеді. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Жолдауында айтқандай: «Болашақта 
өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім 
қажет. Қазақстанды дамыған елу елдің қатарына жеткізетін, терезесін 
тең ететін – білім» екендігін  халыққа жолдаған әр Жолдауындағы  бас-
ты назардағы мәселе ретінде «Еліміздің ертеңгі болашағы – ұстаздардың 
қолында», – деп ел ұстаздарына сенім артты. Осы орайда, «Алтықарасу» 
мектеп-балабақшасының ұжымы да келер келешектің кемел ұрпақтарын 
тәрбиелеуде ғылым көшінен қалыспай, елін, жерін сүйетін патриот, рухты 
тұлғаны қалыптастыру жолында аянбай еңбек етіп келеді.

 Мектептегі әрбір ұстаздың міндеті – мектеп оқушыларын отансүйгіштікке, 
ақыл-ойын жан-жақты дамытуға  ұмтылуға тәрбиелеу. «Қыран – түлегіне 
қайыспас қанат сыйлайды, ұстаз – шәкіртіне талап сыйлайды» деген 
халқымыздың қанатты сөзі ұстаз арқылы дарыған талаппен ұрпақтың алысқа 
ұшатынын меңзеген. 

Білім саласына озық технологиялардың енуі мұғалімнің ойлану стилін, 
оқыту әдістемесін өзгертеді. Пәндерді оқытуда озық технологияларды 
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пайдаланудың басты мақсаты – оқушыларға білім беру үдерісінде көмектесу. 
Оған: оқыту бағдарламалары, оқытуда қолдануға арналған электрондық 
оқулықтар, тексеру бағдарламалары мен тесттік, өзіндік жұмыстар ерекше 
орын алады. Сабақта жаңа технологияларды тиімді пайдалану оқушылардың 
пәнге деген қызығушылығын арттырады, шығармашылық қабілетін дамыта-
ды, қоршаған ортаны танымдық зерттеу барысында дидактикалық мақсаттар 
іс жүзінде асырылады. 

Жас ұрпақтың жаңаша ойлануына, олардың біртұтас дүниетанымының 
қалыптасуында әлемдік сапа деңгейіндегі білім, білік негіздерін меңгеруіне 
ықпал ететін жаңаша білім мазмұнын құру – жалпы білім беру жүйесіндегі 
өзекті мәселе. Бүгінгі орта білім беру ісіне қойылатын талаптар қай кездегіден 
де күрделі де маңызды. Өйткені, бізді дамудың жаңа кезеңі күтіп тұр. Сол 
кезеңге лайық ұлттық санасы жаңғырған жаңа ұрпақ тәрбиелеу міндеті мой-
нымызда. Барлық кедергілерді жеңу табысқа талпыну өз қолымызда деп 
білемін. «Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ» деген халық даналығы 
ешқашан мәнін жоғалтпайды. 

Сондықтан білім беру саласы да жаңа қадамдарға баруда. Осыған бай-
ланысты тұлғаға ақпараттар кеңістігінде дұрыс бағытты таңдауға мүмкіндік 
жасай алатын оқытудың жаңа технологиялары пайда болып отыр. Жаңа 
ақпараттық технологиямен орындалатын қызмет өзінің кез келген нақты фор-
масында тиімдірек орындалады, адам өркениетті бола бастайды.    Әлемдік 
өркениетке қадам басқан Қазақстанның қоғамдық-саяси, экономикалық, 
мәдени дамудағы жаңа бастамалар мен түбегейлі өзгерістер білім беру 
жүйесіне өз әсерін тигізіп, білім деңгейін, оқыту әдіснамасын жетілдіруде 
тың ізденістер жасауға мүмкіншілік туғызып отырғандықтан алдымызға мы-
надай мақсаттар қойдық:

– жаңа технологияны қолдану арқылы білім сапасын көтеру;
– жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды енгізу 

арқылы білім беру мазмұнын жаңарту;
– жаңа технологияны қолдану саласы бойынша оқушыларды мамандыққа 

баулу механизмін құру;
– еліміздегі жинақталған ақпараттық ресурстарға жедел ену;
– мультимедиалық электронды оқулықтарды пайдалану, т.б.
Қазіргі  кездегі  өзекті  мәселенің  бірі – педагогтен өз пәнінің терең 

білгірі болуы емес, теориялық, нормативтік-құқықтық, психологиялық-
педагогикалық, дидактикалық-әдістемелік тұрғыдан сауатты және ақпа-
раттық-компьютерлік технология құралдарының мүмкіндіктерін жан-жақты 
игерген, ақпараттық құзырлығы қалыптасқан кәсіби  маман болуын талап 
етеді.

лбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев  халқына арнаған  Жолда-
уында «Білім берудің  басты  өлшемі – тиісті білім  мен білік  алған 

БІЛІМ – БОЛАШАҚ  ЕЛ ЖЕТІСТІГІНІҢ 
ІРГЕЛІ  ФАКТОРЫ

Кәмшат  СОВЕТБАЕВА, 
С.Баишев  атындағы  орта мектебінің  директоры

   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Е
еліміздің   әрбір азаматы  әлемнің  кез келген  елінде  қажетке  жарайтын  
маман   болатындай  деңгейге көтерілуі  қажет», – деп  қоғамның  дамуы  мен  
білім  арқылы  ғана   айшықты  көрініс табатынын  атап өтті.  Білім  беру  сала-
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сы  еліміздің  бәсекелестікке  қабілетті болуын қамтамасыз ететін ең тиімді 
әрі ұзақ мерзімді стратегия болып табылады.Қазіргі таңда экономикалық өсу 
және халықтың  әл-ауқаты үшін білімнің айтарлықтай маңызды екенін бүкіл 
әлем мойындауда. Білім – адамның бойындағы қабілеттерін кеңінен ашуға 
және пайдалануға, өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруға ықпал ететін құндылық. 

Бүгінгі мектеп оқушысы – ертеңгі  маман.  ХХІ ғасыр жағдайында 
бәсекелестікке  қабілетті, табысты  және   еңбек  нарығында   өз орнын   таба 
алатын   дәрежеге жетуі тиіс.  Осыған орай, оқушыларға  берілетін  білімнің    
бәрі – оқу мен жазуға  үйретумен қоса, математикалық, қаржылық, мәдени, 
азаматтық,  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар саласында   сауат-
тылықтарын ашу, жаратылыстану  ғылымдарын  оқытуға жетелейтіні   белгілі.

Қоғамға орасан зор проблема әкелетін жаһандану мен жаңғыртудың 
әсерінен айналадағы әлем түбегейлі өзгеріске ұшырауда. Жоғары техно-
логиялар мен дамылсыз  ақпарат  нөпірі, күн сайынғы, секунд сайынғы  
өзгерістердің  тоғысындағы уақыттың  айғағы. Мектеп оқушыларын  түрлі 
мәдениет өкілдерімен әріптестік қарым-қатынас жасауды, алуан түрлі ой-
пікірлерді, көзқарастар мен құндылықтарды ескеруді, адамдар өздерінің ал-
уан түрлілігіне қарамастан, технологиялардың көмегімен кеңістік пен уақыт 
кедергілерін жеңе отырып, бір-біріне сенім білдіруін және әріптестікте жұмыс 
істеуін қажет ететін әлемде, адамдардың өмірі ұлттық шекаралар аумағынан 
тыс мәселелерге байланысты болатын әлемде өмір сүруге және жұмыс істеуге 
дайындауы керек. ХХІ ғасырдың мектептері оқушыларды өмірде, жұмыста 
және азаматтық ұстанымында өзгелермен ынтымақтастықта өмір сүруге да-
йындай отырып, ұлттық және жаһандық пікір алуандығының шынайылығын 
ұғына отырып, өзіндік дербестігі мен ерекшелігін дамытуға көмектесуі ке-
рек.Барлық оқушылар өздері өмір сүретін әлемде жұмыс істеуге дайын бо-
луы өте маңызды. Заманауи болмысқа  сай  болуы  үшін, адам  іштей та-
банды, зияткер де сауатты, қиындықтарды  еңсеруге қауқарлы  әрі  ештеңеге  
оңайлықпен  мойын ұсынбайтын  ішкі  өзегі  мықты  болуы  тиіс, мұның  
барлығы – тек  өмір мен  ғылымның  түрлі  салаларынан   игерген  терең 
білімнің   нәтижесінде болмақ. 

Елбасы: «Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, 
яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және экономикалық 
жаңғыруларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады», – деп 
атап көрсетті.

Жаһандық өзгерістер мен әлемдік трендтер мектептегі білім беру 
мазмұнының жылдам қарқында жаңаруын талап етеді. 

Ел ертеңі бүгіннен басталатынын терең түсінген дана халқымыз ежел-
ден «Бала – өмір жалғасы» деп біліп, оның тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. 
Тәуелсіз мемлекетіміздің тірегі – білімді, тәрбиелі ұрпақ. Білім – тек 
ғылымның іргетасы ғана емес, сонымен бірге тасы өрге домалаған еңсесі биік 
елдермен терезесі тең мемлекет болудың күретамыры, ел дамуының алтын 
қаруы. Білім бар жерде даму, жетілу, кемелдену үрдісі бір сәтке толастамай-
ды. Болашақта еліміздің мәртебесін көкке көтеріп, экономикасын дамытатын, 
бүкіл әлемге Қазақстанды паш ететін бүгінгі жас ұрпақ. Адам баласы тек 
білім арқылы дүниені таниды, табиғаттың құпия сырларын ашады, ғылымды 
дамытады, техниканы өрістетеді, қоғамды ілгері бастырады, тарихын тани-
ды, одан тағылым алады, болашағын болжап, келешегін белгілейді.”Ақыл –  
жастан, асыл – тастан” деген сөзді халқымыз жас толқынның болашағынан 
үміт күткендіктен айтқан болар. Мәңгілік ел болашағы – білімді ұрпақ, сана-
лы жастар. Қазақтың Мәңгілік Ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік Болашағын баян-
ды етуге арналады.

Тәуелсіздігіміздің тамыры тереңдеген кезеңде жеткіншек өрендер са-
насына ана тілі арқылы төл тарихы мен мәдениетін, әдет-ғұрпы мен салт-
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санасын сіңіру, сол арқылы олардың дүниетанымын қалыптастырып, жеке 
тұлғалық қабілеттері мен қасиеттеріне, дарынына даңғыл жол ашу – бүгінгі 
күннің  өзекті  мәселесі.  Сондықтан  да  бiлiмдi, жан-жақты қабілетті 
ұрпақ – ұлтымыздың баға жетпес асыл қазынасы. Елбасының салиқалы да 
сындарлы саясатының арқасында аз ғана уақыт ішінде Қазақстан әлемдік 
қоғамдастықта өзінің лайықты орнын айқындап, жоғары бедел мен құрметке 
ие болды. Мемлекетіміз өзіндік даму жолын айқындап, оның көпұлтты 
халқының бейбіт өмір сүруін қалыптастырды. Соның арқасында ұлтымыздың 
ертеңгі күнге деген сенімі артып, ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап 
өткен жарқын болашаққа қол жеткізілді. Ендігі мақсат – Президентіміздің 
алға қойған міндеттерін іске асыру, заман талабына сай білім мен тәрбие беру 
жүйесін дамыту қажет.

Егеменді еліміздің тірегі – білімді, тәрбиелі ұрпақ. Болашақта елі-
міздің мәртебесін көкке көтеріп, экономикасын дамытатын, бүкіл әлемге 
Қазақстанды паш ететін де бүгінгі жас ұрпақ. Біздің барлық іс-шараларымыз 
мемлекетімізді жаңа тұрпатта дамытуға үлес қосатын окушылардың сапалы 
білім алуына бағытталған.

ектепішілік бақылау – бұл қарапайым жай ғана емес, қиын жұмыс. Ал 
қай жұмыс түрі болмасын, оның нәтижелілігі алдымен оның нақтылы, 

МЕКТЕПІШІЛІК  БАҚЫЛАУДЫ  ЖОСПАРЛАУ
ЖӘНЕ  ОНЫ  ЖҮЗЕГЕ  АСЫРУ

Шұға КЕНЖАЛИНА,
«Қорғантұз» орта мектебі директорының
оқу ісі жөніндегі орынбасары
   Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Қазақстан

М
дұрыс жоспарлануында, одан соңғысы жоспардың уақытылы орындалуын-
да.

Мектепішілік бақылауды жоспарлау – мектепішілік басқарудың алғашқы 
элементі болып табылады.

Жүйелі жоспар бақылаудың табыстылығын көрсетеді. Себебі, жоспар 
бақылауды өткізудің мерзімі, орындаушылары, мақсаты, мазмұны, түрі 
мен әдістері толық жазылған бағдарламасы болып табылады. Бақылаудың 
нәтижелілігі жоспарлау сапасымен ғана емес, бақылауды жүзеге асырудың 
нақты даярлығына және ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыстың 
дәрежесімен анықталады.

Мектепішілік бақылауды жоспарлау 3 кезеңге бөлінеді: дайындық 
кезеңі, белсенді іс-қимыл кезеңі, үшінші қорытынды кезеңде алынған 
ақпараттардың алғашқы материалдары зерттеледі, оларды жіктеп, топ-
тап, тексеру қорытындысы бойынша анықтамалар, таблицалар, графиктер 
жасақталады. Тексеру қорытындысы мұқият зерттеліп, нақты деректерге 
қарап педагогикалық талдау жасалып, оқу үрдісіне кедергі келтіретін фак-
торлар көрсетіледі, не керісінше бағдарлама материалын оқушылардың 
терең меңгеруіне, оқу-тәрбие үдерісін жетілдіруге, шығармашылығын 
дамытуға ықпал ететін факторлар анықталады.

Тексеру қорытындысы туралы анықтама даярланып, нақты ұсыныс-
пікірлер айтылады. 

Тексеру қорытындысы жолданып, ол туралы педагогикалық кеңесте 
қаралып, шешім қабылданады.
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Осы мектепішілік бақылауды жоспарлау және оны жүзеге асыру 
жұмыстары мектепте  қалай жүруде, оның нәтижесі қай деңгейде?

Мектептегі мектепішілік бақылаудың түрі мен әдістері, уақыты жыл 
басындағы педагогикалық кеңесте талқыланып, бекітіледі. 

Бақылау мына бөліктерден тұрады:  апталық бақылау,  айлық бақылау, 
жеке бақылау, фронталды бақылау.

Бақылауға алынатын объектілер алдын-ала таныстырылады, ілініп 
қойылады. Бақылауға жауапты адам тиісті бақылау жүргізіп, қорытынды акт 
жасайды. Акт бойынша алдымен мұғалімнің өзімен әңгімелесу жүргізіледі. 
Жетістіктері, кемшіліктері туралы айтылады. Тоқсан соңында педагогикалық 
кеңеске арнайы күн тәртібіне қойылып, тоқсан бойғы бақылаулар туралы 
кең түрде пікір алмасу жүргізіледі. Тиісті қаулылар қабылданады. 

Жыл бойындағы төрт тоқсанға бөлінген бақылау түрлері өндірістік жос-
парда бекітіледі. Әр тоқсан бойынша жоспардан айлық жоспар, айлықтан 
жетілік,  жетілік жоспар бойынша жеке бақылаулар жоспарланып алынады.  
Жыл  бойында  І  тоқсанда 9 жұмыс түрі  бойынша,  ІІ тоқсанда 10 жұмыс 
түрі, ІІІ тоқсанда 9 жұмыс түрі, ІV тоқсанда  8 жұмыс түрі белгіленіп, 
жоспарланған. Әр тоқсан соңында актілер жинақталып, хабарлама жазы-
лып, есеп беріледі.

 Тоқсан басында директор және оның орынбасарлары арасында 
пікірлесуде бақылау түрлері, әдісі, тексерушілер белгіленіп, тапсырмалар 
беріледі.

Әр дүйсенбіде жетілік жоспарға енгізіліп, орындалынады. Әр тоқсан 
басында бақылау графигі құрылады. Сол график бойынша жұмыс түрлері 
жүргізіліп отырылады. Мысалы, ІV тоқсан бойынша жұмыс саны – 5. 

1. Жас мұғалімдердің сабақ өткізу әдістері. Мақсаты:  жас ұстаздардың 
өзара тәжірибе алмасуы, дағды қалыптастыру; сабақ өткізу барысындағы 
жақсы істерді насихаттау.

2. 2–4 сынып оқушыларының математика пәні бойынша есеп шығару 
дағдыларының қалыптасуы. Бұл тест алу арқылы жүргізіледі.

3. Дайындық тобы тәрбиеленушілерінің есте сақтау қабілеттерінің 
жетілу барысы 5 түрлі тапсырма орындату арқылы бақыланады.

4. Мамандық таңдау туралы жұмыстар сауалнама арқылы жүргізіледі.
5. Физика пәні бойынша 10-11 сынып оқушыларының есеп шығару 

деңгейлері бақылау жұмыстары арқылы бақыланады.
Барлық жұмыс түрі орындалып, актілер толтырылып нәтижесі 

педагогикалық кеңесте хабарланады. Жетістіктері айтылып, кемшіліктерді 
жою жолындағы ұсыныс-пікірлер ескертіледі.

Мектепішілік бақылаудың өзгеше бір түрі «Директор күні» жүргізіледі. 
Бұл бақылаудың мақсаты: мектеп директоры жетінің бір күнін бақылауға 
арнайды. Сол күнгі орынбасарларының жұмысы, жалпы мектеп бойынша 
сол күнгі жұмысты бақылауға алады. Нәтижесінде жетістіктер, кемшіліктер, 
қателіктер әр мұғалімге ескертіледі. Бақыланған бақылаулар бойынша 
шағын кеңес өткізіліп, қорытындыланады. «Директор күні» айына 2 рет 
өтеді.

Мектебіміздегі тағы бір нәтижелі жұмыс бірлестіктер байқауы болды. 
Бұл жұмыс түрі 2 мақсатты көздеп ұйымдастырылады.

1.  Мектепішілік кіші фронталдың бақылау есебінде.
2. Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру, өзара тәжірибе алмасу 

және мектепішілік жұмыстарды одан әрі жандандыру.
Бірлестіктер байқауының жоспары жасалынып, бірлестік жетекшілерін 

жинап, директор жанындағы кеңесте таныстырылады, ұйымдастыру 
жұмыстары жүргізіледі. 
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5 жұмыс белгіленді: ашық сабақтар; көрме ұйымдастыру; реферат, жоба 
жұмыстары; сыныптан тыс шаралар; кабинет жабдықтау.   

5 бірлестік 5 апта бойында аталған жұмыс түрлерін өткізеді. Өтілетін 
жұмыс түрлеріне бақылау бөлініп беріледі.

Нәтижесінде байқау барысында 19 ашық сабақ өткізіледі, 56 ре-
ферат жазылып, қорытындыланады, 8 сыныптан тыс жұмыстар, түрлі 
тақырыптағы көрмелер ұйымдастырылады. Кабинеттер керекті материал-
дармен толықтырылады.

Әр апта соңында әр бірлестік жетекшілері жүргізген жұмыстарын 
қорытындылап, іс қағаздарын дирекцияға тапсырып отырады.

Жалпы мектептегі жоспарланған жұмыс уақытында өтсе, ұйымдастыру 
жұмыстары жүйелі жүргізілсе, қандай жұмыс түрі болмасын нәтиже берері 
анық. 

Мектебіміздегі бірлестіктер байқауы соңында әр жұмыс бойынша хат-
тамалар толтырылып, жұмыстың түрі, өтілу барысы, деңгейі сараланады.

Әр  жұмыс  бойынша  орындар  беріліп, қорытындыланады. Педа-
гогикалық кеңесте күн тәртібінде қойылып, хабарланды, әр бірлестікке 
орындарына қарай сыйлықтар, марапаттаулар тапсырылады, жұмыс 
қорытындыланып, баға беріледі.

Мектепішілік бақылау жұмыстарының нәтижелілігін мектеп  оқу-
шыларының жетістіктерімен  және  мұғалімдердің  нәтижелі  жұмыстарымен 
айтуға болады.  Жыл бойғы мектеп оқушыларының олимпиададан алған 
орындары, ұлттық бірыңғай тест уақытындағы мектеп бітірушілердің 
жетістіктері, мектеп мұғалімдерінің жетістіктерін ауыз толтыра айтуға бо-
лады.

Жалпы мектепішілік бақылау жұмыстарын талдау – бұл мектептің бір 
жылдық жұмысының нәтижесі. Мектеп жұмысындағы әрбір мұғалімнің 
іс-тәжірибесіндегі жетістіктер мен кемшіліктерді анықтау, оларды басқару 
және жүйелі жүргізу білім сапасын көтерудің бірден-бір жолы. Талдаудың 
мақсаты: педагогикалық ұжым қызметінің нәтижесіне баға беру, жаңа оқу 
жылына арналған жұмыс жоспарының мақсатын жасақтау, мектеп жұмысын 
жетілдіру жолдарын анықтау.

Әдебиет
1. Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы//2013. – №3 (7).
2. Жалпы  орта   мектеп   қызметін  ұйымдастыру  және  жоспарлау//Әдістемелік  құрал. –  

 Ақтөбе, 2010. 
3. Мектеп директорының орынбасары// 2010. – №3.

лбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Бізге керегі – шын дарындылар. Нарық қол-
аяғымызды қалай қыспасын мемлекет өзінің талантты ұлдары мен 

ДАРЫНДЫ, ТОЛЕРАНТТЫ ЖАСТАР –
БҮГІНГІ ЕГЕМЕН ЕЛІМІЗДІҢ 
ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫ

Бибігүл  ЕРБАЛЮКОВА,
№30 орта мектептің  химия және биология  пәні  
мұғалімі

  Ақтөбе қаласы, Қазақстан

Е
қыздарын, тарланбоз жүйріктерін қолдауға, қорғауға міндетті», – деп 
жастарға үлкен мән беріп келеді. 
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Жастардың бойындағы дарындылық, ғылыми қабілетін ашу, жақсы 
танымдық қасиеттерін зерттеу – ең басты мәселе. Сондықтан, жастардың 
бойындағы күш-қуатты жетілдіру, шын дарынды екеніне сендіру – мұғалімге 
жүктелген аманат әрі құдіретті күш. Еліне қорған, ұлтына қамқор бо-
лар ұрпақтың қашанда көңілі ояу, айналасындағы өзгерістерге сын көзбен 
қарай білуі, пікір, қорытынды айтып, шешім қабылдауы қажет-ақ. Міне, 
бұл жастардың интеллектуалды-шығармашылық қабілеті дамыған баланың 
көкірегі сезімді, көңілі ояу боларына дау жоқ.

Жас ұрпаққа білім беріп, оларды болашақ еліміздің тұтқасы етіп 
тәрбиелеу – әр ұстаздың, әрбір мектептің ең қасиетті міндеті. Оқушы 
тұлғасының өзіндік дамуына, танымына, өзін өзі жетілдіруіне бағытталған 
оқу талабы мұғалімнің тек пәндік-білімділік тұрғыдағы біліктілігіне ғана 
емес, ерекше тұлғасына, шығармашылық даралығына деген сұраныстарды 
алға қойып отыр. Қай мемлекеттің де негізгі тірегі – білімді де, білікті, іскер 
де белсенді адамдар. Сондықтан қоғам талабына сай ол қоғамды көркейтетін, 
дамытатын жастар тәрбиелеу ең маңызды мәселе екені даусыз. Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы» заңында «Әр баланың жеке қабілетіне 
қарай интеллектуалдық дамуы жеке адамның дарындылығын, талантын, 
қабілетін дамыту» сияқты өзекті мәселелер енгізіп отырғаны белгілі. Да-
рынды балаларға білім беруді қоғамға талантты мамандар даярлауды жеке 
тұлғаның өзіндік интеллектуалдық дамуын, оқуға деген қызығушылығын 
және шығармашылық қабілетінің дамуын қанағаттандыруды қамтамасыз 
етеді.

Н.Ожеговтың сөздігінде дарындылық «табиғаттан берілетін ерек-
ше қабілет» деп түсіндіріледі. Адами ойлау, ізденімпаздық – табиғаттың 
адамзатқа берген тамаша сыйы. Бұл қабілет барлық адам бойынан табыла-
ры сөзсіз. Дегенмен табиғат оны бәріне бірдей етіп бөлмей, біреуге көптеу, 
біреуге аздау, ал үшіншілерге мүлдем жарытпай тарататыны да анық.

Дарынды жастарға білім беруде әр ғылымның бүгінгі даму дәрежесіне 
сәйкес жүргізу бір жағынан, қоғамға талантты мамандар даярлау тиімді бол-
са, екінші жағынан, ерекше дарынды балалардың тек өзінің интеллектуалдық  
дамуын қанағаттандыруды қамтамасыз етеді. Жас өркеннің бойындағы 
табиғат берер ерекше қабілетті, дарындылықты тани білу – ерекше қиын іс. 
Баланы заманына қарай икемдеп, өз заманының озық өнегесін оның санасы-
на сіңіре білу, оларды  шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту – бүгінгі 
күннің мәселесіне байланысты келеді. 

Дарынның дамуына қолайлы жағдай туса, ол ерте көзге түсетін болады, 
демек, бала қабілетінің ашылуы қоршаған ортаға, қоғамға байланысты. Та-
рихта ерте жастан дарындылығымен көзге түскен адамдар болғаны белгілі. 
Мысалы: Дюрер үш жасында өз портретін салған, жеті жасар Моцарт төрт 
сонатты жазып үлгерген. Тоғыз жасар Гете неміс, латын, грек тілдерінде өлең 
жазатын болған. 

Ал, қазақ ұлтынан шығып, бала би атанып, елді аузына қаратқан тума та-
лант иелері қаншама. Бертіндегі отыз-ақ жыл өмір сүрген Шоқан Уәлиханов 
та аз ғана  ғұмырында  адамзаттық  ғылымға  баға  жетпес  үлес  қосып  кетті.

Дарынды жастармен жұмыс жүргізуде білім мен тәрбие  беруші мұғалімнің 
педагогика саласын жетік меңгерген ұстаздың жұмыс жүйесінің ерекше 
орын алатындығы сөзсіз. Мұғалім бұл жерде белгілі бір педагогикалық әдіс- 
тәсілдерді тиімді қолдана білуі керек.

Жаңа технологиялардың ерекшелігі – мақсатқа жетуге мүмкіндік береді, 
оқушыға тек білім негіздерін беріп қана қоймайды, сонымен қатар олардың 
дүниетанымын кеңейтіп және жеке қабілеттерін дамытуға толық мүмкіндік 
туғызып, қабілетіне қарай шығармашылық жұмыспен шұғылдануға машық-
тандырады. 
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Дарынды жастармен жұмыс жасау барысында үлкен нәтижеге жетуге 
болады. Дарынды жастардың бойынан табылатын асыл қасиеттердің өмірге 
құштарлықтық, биік ізгіліктің бәрінің кілті – мыңды жығатын білімде.

Бүгінгі  күні білім сапасы үлкен мәселе болып тұрғаны шындық. Осы 
жерде ұлтымыздың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың «Ең әуелі мектепке 
керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім. 
Екінші, керек құралдар, құралсыз іс істемейді» дей келіп, үйрететіннің 
«кесім-пішіні» болуы тиіс, сол пішін программа деп аталады» деген сөзі ойға 
оралады. Бұл өткен ғасырдың басында айтылғанымен 100 жыл өтсе де бағыт- 
бағдар болып тұр.

2000  жылдан  бастап  №30  орта  мектеп  жанынан  құрылған  «Жас  да-
рын» 6–23   жас  аралағындағы  жастардың  ой-өрісін,  интеллектуалды-шығар-
машылық  қабілеттерін  дамытуға  бағытталған  орталығы  жаңа  педагогикалық 
технологиялары бойынша үш халықаралық бағдарламалары бойынша: 
«Odyssey of the Mind» халықаралық интеллектуалды-шығармашылық 
бағдарламасы, «GLOUBe» ғылыми-зерттеу экологиялық бағдарламасы және 
«Дебат» (пікір-талас) өз жұмысын бастады. 

Дарындылық – адамзаттың керемет бір қасиеті. Осындай ерекшелігі 
бар әр баланың  мүмкіндігін  ашуға,  дамытуға «Жас дарын» орталығының 
тарапынан  жағдайлар  жасалып,  мектепішілік, қалалық, облыстық және 
халықаралық түрлі іс-шараларға қатыстырылды. «Жас дарын» орталығының 
мүшелері Еуропада (Венгрия, Германия, Голландия, Польша), алты рет 
Америка Құрама Штаттарында өткен «Odyssey of the Mind» халықаралық 
интеллектуалды-шығармашылық бағдарламасы аясында қазақ елінің 
мәртебесін көтеріп, өздерін мойындатқан жеңімпаздар атанды және де 
облыстық «Дебат» турнирлерінің жүлделі орын иегерлері.

«Жас дарын» орталығы – оқушылардың білімдену, тәрбиелену және 
шығармашылық даму, басқа қабілеттері нәтижесінің деңгейін оқыту мен  
тәрбиелеуге жасалған нақты жағдайларды қамти отырып орындалған 
педагогикалық диагностикалау нәтижесі оқытушыға туындаған жаңа 
мәселелерді көруге және тұжырымдауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар бүгінгі «Жас дарын» орталығының мүшелері – ойлау 
икемділігі дамыған, жан дүниесі терең, өмірге қөзқарасы жоғары жастар. 
Олар үнемі даму мен өзгеріс арқылы ғана өзін-өзі тани білетін, өз күші мен 
қабілетін  үздіксіз жетілдіретін адам ғана өмірден өз орнын табуына сенімді.

Егемен еліміздің келешегі – кемел білім, ұлағатты тәрбиеге бай-
ланысты. Ендеше ұлттық зиялы қауымды қалыптастыру – логикалық 
шығармашылықпен  ойлауға қабілетті, ұлттық сана-сезімі жоғары, білімге 
құштар дарынды тұлғаны дайындау үшін өз үлесімізді қосамыз.  Себебі, да-
рынды, толерантты жастар – бүгінгі егемен еліміздің жарқын болашағы.
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азақтың тағдыры, келешегі мол ел болуы да мектептің қандай негізге 
құрылуына тіреледі. Мектебімізді сау, берік, һәм өз жанымызға 

БІЛІМ  ОШАҒЫ  – ҚҰТТЫ  МЕКЕН

А.ЕСЕНҒАЛИЕВА,
Н.Байғанин атындағы мектеп-балабақшасының 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

«Қ
қабысатын, үйлесетін негізге құра білсек, келешегімізге  тайынбай  серт-
тесуге  болады. Ал сондай негізге құра алмасақ, келешегіміз күңгірт», – 
деп  ұлы педагог  Мағжан  Жұмабаев айтқандай,  біздің  болашағымызды  
мектеп айқындайды.

Өркениетке   бастар  жолдың бастауы – мектеп, ал  мектептің басты 
жүрегі – мұғалім.

Тәуелсіз қазақ елінің бүгінгі құдіреті, болашағының кепілі – кемел 
білім берер  мектебінде десек, Н.Байғанин атындағы мектеп-балабақшасы  
дәл сондай құтты мекен – білім ошағының бірі.

Қазіргі таңда мектеп-балабақшамыз күрделі жөндеуден өткен, пәндік 
кабинеттер жаңа оқу бағдарламасына сай жаңа талапта жабдықталған, 
тәжірибелі ұстаздармен, жаңалыққа  құмар жас ұстаздармен толыққан  
білім ордасына айналып отыр.

Алпыс жылға жуық  тарихы бар бұл мектепте талай білікті ұстаздар  
еңбек етті, білімді шәкірттер қанат қақты.

Мектеп-балабақшада  сапалы білім мен саналы тәрбие қалыптастыру, 
ұжымда ынтымақтастық орнату әрине, сол мектептің басшысына 
байланыс ты. Осы орайда  осы   мектебіміздің түлегі, елдің қалаулы аза-
матшасы, туған жердің түтінін түтетіп, мектебіміздің гүлденуіне өз үлесін 
қосып отырған  мектеп басшысы Бегимова Рабиға Нағашыбайқызының 
еңбегін айта кету керек. 

Ол мектеп өмірінде заман талаптары мен мақсаттарын ескере оты-
рып, жас ұрпақты  тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатуды өз жұмысының  
негізгі бағыты деп біледі. 

Рабиға  Нағашыбайқызының ұстаздық қызметіндегі жетістіктері ескері-
ліп, облыстық  білім басқармасының, Білім  және ғылым министрлігінің 
«Құрмет» грамотасымен марапатталған,  «Қазақстан  Республикасының 
білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісінің иегері.

Біздің Н.Байғанин атындағы мектеп-балабақшасының ұстаздары 
да қоғамның дамуының келешек тұтқалары саналатын жас ұрпақтың  
тәрбиесіндегі  жауапкершілігі мол міндетін атқару мақсатында тынымсыз 
еңбек етуде. Білім сапасы  мұғалімдер қызметінің сапасына  тікелей бай-
ланысты. Өткен  оқу жылы көрсеткішкіштері бойынша ауыл мектептері 
арасында алдыңғы қатарда көрінуі мұғалімдердің тынымсыз еңбегінің 
нәтижесі екені анық. Тәжірибелі ұстаздарымыз да, педагогикалық 
жұмысты жаңадан бастаған жас мамандар да еліміздің еңсесін тіктейтін 
келешек жастарды тәрбиелеуде аянбай еңбек етуде.

Еліміздің жарқын болашағы мен мемлекетіміздің айқын мұраты үшін 
келер ұрпақтар алдында орасан зор жауапкершілік жүгін арқалап келе 
жатқан алтын ұямыз бүгінгі таңда көптеген жетістіктерге қол жеткізді. 
Осы кезге дейін білім ордамыздың білім сапасын айқын көрсетіп, білім 
шыңынан көрініп жүрген шәкірттерімізді атап   өтсек, соңғы  үш жылдағы 
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көрсеткіш бойынша   2014-2015 оқу жылында Ұлданай Қанашева – «Ал-
тын белгі», 2015-2016 оқу жылында  Әсем Рахат – «Үздік аттестат», 2016-
2017 оқу жылында Алина Қазбекова – «Алтын белгі»  иегері атанып, 
еліміздің таңдаулы  жоғары оқу орындарында   оқып жатса, осы мектеп-
балабақшаның  түлектері Айшолпан Қанаш, Аян Тоқтамыс, Мейірім 
Ғаббас  жоғары оқу орындарын  үздік  аяқтап,  алғашқы еңбек жолдарын 
алтын ұя мектебінде бастап, қызмет жасауда.   

Ұлы Абайдың «Тегінде адам баласы адам баласынан  ақыл, білім, ар, 
мінез деген қасиеттерімен озады» деген  сөзі ешуақытта өз мәнін жоймай-
ды. Осы сөзді әр уақытта мұғалімдер жадынан шығарған емес, нәтижесінде  
оқушыларымыз  түрлі сайыстар мен байқауларға  қатысып,  өз білімдерін 
танытуда. Мысалы, жеңімпаз оқушыларымыз – Зухра Рысқалиева, 
Нұрсаяш Нағметова, Айдос Тасболатов, Нұрдаулет Баян, Жангүл Мұхтар, 
Ділназ Ғаниды, т.б атап айтуға болады.

«Бұлақ көрсең көзін аш» демекші, оқушыларымыздың ғылыми 
жұмыспен айналысуына мұғалімдер көп көңіл бөледі. Жаратылыста-
ну бағыты бойынша – Айдар Ғани, Нұрила Ахина, Аймира Димухано-
ва, гуманитарлық бағыт бойынша – Нұрсаяш Нағметова, Ділназ Ғани  
аудандық, облыстық жобаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болғанын 
мақтанышпен айта   аламыз.

Оқушыларымызды осындай жетістіктерге жеткізуде талмай жұмыс 
жасап жүрген  тәжірибелі ұстаздарымыз да аз емес. Олар бастауыш сы-
нып мұғалімдері  Қантай Қожағарақызы, Клара Дыбысқызы, орыс тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімдері Қама Уалиқызы,  биология пәні мұғалімі Мира 
Ізгілікқызы, математика пәні мұғалімі Раиса Нағашыбайқызы, технология 
пәні мұғалімі  Клара Қуандыққызы, дене шынықтыру пәні мұғалімдері 
Мерхан Каппасқызы, Әскербек Маратұлы.

Ұлы істер қашан да ұлықтауға лайық. Осындай мақтанышпен 
үлгі болар үздік істерін алға тартқан ұжымымызда  ұйымшылдық пен 
ынтымақтастықты, татулық пен адамгершілікті, қарапайымдылық пен 
ізгілікті аңғарасыз. Келешекте ұжым еселі еңбек етіп, сол еңбегінің жемісін 
білім көкжиегінің ең биігінен  көретіні сөзсіз. 

 Алматы  қаласында  2018 жылдың  6 қаңтары  күні «Бейбітшілік әлемі» 
халықаралық Қазақ шығармашылық бірлестігінің ұйымдастыруымен 
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жыл қорытындысы 
мәжілісі «Бейбітшілік пен жасампаздық» атты білім, ғылым, мәдениет 
қызметкерлерінің халықаралық марапат салтанаты өткізілді.

Халықаралық бірлестіктің 20 Одағына сәйкес , әлем өркениетінің 
дамуына қосқан мол үлесі үшін, өзі еңбек ететін салада сүйіспеншілік 
пен еңбектерін аямай қызмет атқарған еліміздің азаматтары кәсіби 
жетістіктері үшін 2017 жылдың «Жыл мұғалімі», «Жыл тәрбиешісі», 
«Жылдың үздік қолөнер шебері», «Бизнес леди», «Жыл спортшысы», 
«Жыл сәулетшісі», «Жыл журналисі», «Жыл заңгері» , тағы басқа да 
мамандық иелеріне диплом, төсбелгі табыс етілді.

“Болашаққа бағдар: рухани  жаңғыру” 
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Рухани  жаңғыру 

астар барлық салада бар және олар өз саласының негізгі күші, ертеңгі 
тұтқаұстарлар. Жастар – елдің ертеңі. Олардың жасампаздыққа 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ТІРЕГІ – ЖАСТАР

Шолпан  АЙТБАЕВА,
Оңтүстік Қазақстан облыстық әдістемелік 
кабинетінің әдіскері
   Шымкент қаласы, Қазақстан

Ж
ұмтылысы, білім шыңына өрмелеп, елге қосар үлесі – жарқын болашақ кепілі. 
Бүгінгі білімді де білікті, еңбекқор да отансүйгіш, көк туымызды желбіретіп, 
ел мерейін асқақтатар жас педагогтердің бойындағы буырқанған күш тек бір 
бағытқа – күнделікті жұмысты атқаруға ғана емес, елді, Отанды дамытуға, 
жаңаша ойлап, заманауи бастамалар көтеруге негізделуі тиіс.  

Қазіргі заман – ұстаздар үшін үлкен өзгерістер заманы. Жаңаша білім 
беру, жаңарған оқулық, үш тіл білу, латын әліпбиіне көшу – бәрі-бәрі тын-
бай ізденіп, күнтіз-түні оқуды қажет етеді. Себебі, қазіргінің ұстазы жай ғана 
мұғалім емес, ол – болашақ дамушы елдің инженері, адам жанының диханшы-
сы. Қазіргі таңда білімді әрі тәрбиелі шәкірт тәрбиелеу – басты мақсат. Саннан 
сапаға көшетін уақыт. Ал білім алу, оны пайдаға асыру уақыт күттірмейтін 
мәселе. Сондықтан жаңартылған бағдарламамен, жаңаша оқулықпен, латын 
әліпбиін танып-біліп, үш тілде сабақ жүргізетін жас ұстаздарымызға артылар 
міндет жеңіл емес. Мұндай уақытта қиын жұмысқа төтеп беретін ұстаздар 
саусақпен санарлықтай болары анық. Өйткені өзгерістер заманында қараңғы 
түнде адастырмас Темірқазықтай жол сілтеу – көптің бірінің ғана қолынан 
келер іс. 

Үстіміздегі жылдың 30-қараша күні Оңтүстік Қазақстан облыстық 
әдістемелік  кабинеті  ауқымды іс-шараны  жүзеге асырды.  Елбасының 
«Рухани жаңғыру»  бағдарламасы  аясында жас мұғалімдер  форумы  
облысымыздағы білім саласына жаңадан қадам басып, еңбек жолын бастаған   
мамандардың басын қосқан алғашқы жиын болды. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жас мұғалімдердің проблема-
ларын  талқылау,  оларды  шешу  жолдарын  қарастыру,  жас мұғалімнің өзін-
өзі жетілдіруге және әлеуеттік  шығармашылығының  дамуына жағдай жасау, 
білім беру жүйесін дамытуға, еліміздің рухани жаңғыруына өз үлесін қосу 
мақсатында ұйымдастырылған іс-шара ұстаздықты жүрек қалауымен таңдап, 
жоғары  және арнаулы оқу орындарын ойдағыдай аяқтап, еңбек жолын 
бас тап жатқан жас мамандарға рухани күш берері сөзсіз. Форумға саналы 
ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған, өмірі өзінен кейінгі шәкірттеріне өнеге 
болған қадірменді ұстаздар, атап айтқанда Байғұтов Нышан Тасболатұлы, 
Бәшенов Ұлықпан Мүсінұлы,  Бектенғалиева Сания Хайруллақызы,  Ысқақов 
Әбділда  Әбдіғаниұлы,  Көмекбаева  Балхия Әбдіманапқызы, Пірімқұлов 
Азат Пірімқұлұлы, Таштанов Айдарбек, Омарова Жанат Омарқызы, 
Қожамжарова Рахима Тоқтарханқызы, Сражиева Алина Мұхитдинқызы, 
Нұрғазинова Биғайша Таутейқызы, Қабылбеков Аманкелді, Бахтығалиева 
Салима Иман-Мадиқызы, Сазабаева Шолпан Жақсымбетқызы, Үсіпбеков 
Төлехан, Жүсіпова Ғалия Жүсіпбекқызы, Панцаева Нұрия Камалқызы сын-
ды облыстың  білім саласының дамуында өзіндік үлесі бар ардагер ұстаздар 
қатысты. Форумның  ашылу  салтанатында 15  ауданнан  келген жас маман-
дар жасампаз елдің ұландарына сапалы білім мен саналы тәрбие беруге, ұстаз 
беделін қадірлеуге, мамандық  мәртебесін  көтеруге  ант берді. Пленарлық 
бөлімде сөз алған облыстық білім басқармасының жалпы орта білім  беру  
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бөлімінің  басшысы  Ә.С. Кенжебаев: «Әр мемлекеттің болашағы – жас-
тар, жас мамандар. Бұл заман – білекке сенетін емес, білімге сенетін заман. 
Терең білім – тәуелсіздігіміздің тірегі. Ақыл-ой – азаттығымыздың алдаспа-
ны» деген Елбасының көреген ойлары бүгінгі біздің жастарымыздың ұраны 
болуы тиіс. Себебі, жаңа ғасырда жаңа өмірге аяқ басқан жастар, жас ма-
мандар, әсіресе, жас ұстаздар заман талабына сай өзгеше өмір сүруге дайын 
болуы керек. Ал жақсы маман болуы үшін жауапкершілік керек. Жұмыста 
бәрі жауапкершілікке байланысты  деді. «Бүгінгі жас мұғалімдерге арналған 
еркін форматтағы кездесу – екі тарапқа  да жақсы мүмкіндік, тәжірибе алмасу 
алаңы болмақ», – деп сөз алған ұлағатты ардагер ұстаз Н.Т. Байғұтов ұрпақтар 
сабақтастығы әлі де жалғасын табатындығын, жастардың ардагер ұстаздардан   
алары мол екендігін айта келіп, аталған іс-шараны ұйымдастырушы 
облыстық әдістемелік кабинеті қызметкерлеріне алғысын да білдіріп өтті. 
Сондай-ақ пленарлық мәжілісте «Қазақстан Республикасы  Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани  жаңғыру» мақаласын  іске  асы-
руда  білім  беру жүйесінің міндеттері», «Оқушылардың білім сапасын арт-
тыру үшін жас мамандармен жұмыс жасауда ұрпақтар сабақтастығының 
рөлі», «Жас мұғалімнің кәсіби шеберлігін қалыптастыру жолдары», «Төле би 
аудандық білім бөлімі әдістемелік кабинетінің жас мамандарға тұрақты көмек 
көрсету тәжірибесінен», «Жас мұғалімнің еліміздің  рухани жаңғыруына қосар 
үлесі» тақырыптарында баяндамалар тыңдалып, жас мұғалімдердің әлеуеттік 
шығармашылығының даму мәселелері талқыланды. Форум соңында жас ма-
мандар үндеу қабылдап, Елбасы айтқандай, шәкірттерге заманауи білім бе-
руде терең білім, жоғары кәсібилік және Отанымызға деген адалдық күш-
қуат пен шығармашылық әлеуетін үлкен мақсаттарға бағыттайтындықтарын 
жеткізді. 

Форумның екінші бөлімі педагогикалық шеберханалар жұмысымен 
жалғасып, онда облыстық әдістемелік кабинет қызметкерлері облыстың 
түкпір-түкпірінен  жиналған  жас мамандарға түрлі бағыттарда, атап 
айтқанда «Жаңа  педагогикалық  технологияларды  қолдану  педагогтің  
кәсіби  шеберлігін арттыру факторы  ретінде», «Сынып  жетекшісінің  
баланың дамуы мен тұлға ретінде  қалыптасуындағы  маңызды ролі», «Білім 
беру мазмұнын жаңарту – заман талабы», «Критериалды бағалау – оқушы 
жетістігін бағалаудың заманауи құралы», «Заманауи сабақ: жаңа талаптар 
және әдістемелер», т.б. тақырыптарда шебер-сыныптар өткізді. Сонымен 
қатар аудандық, қалалық білім бөлімдерінің әдіскерлеріне арналған «Жас 
мұғалімдермен жұмыс жүргізу моделі» тақырыбында жоба қорғау жұмысы 
да өз нәтижесін көрсетті. Мұнда әдіскерлер тәжірибеде жүргізіліп жатқан 
жұмыстарымен таныстырды. Қорытындысы бойынша 1-орынды Созақ 
аудандық білім бөлімінің әдіскерлері Д.Баяндиева, М.Сүттібаева иелен-
се, 2-орынды Отырар ауданынан Н.Масанов, 3-орынды Сайрам ауданынан  
А.Жайлаубаева, Ф.Оспанова, Г.Егенбаева, С.Амангелдиев  қорғап шықты. 

Бүгінде жастар қоғамның қозғаушы күші ретінде озық идеялармен 
қаруланып, еліміздің дамып, өркендеуіне лайықты үлес қосып келеді. 
Болашақта ел тізгінін ұстайтын, еліміздің әлемдік деңгейдегі бәсекеге 
қабілетті, экономикасы дамыған, өркениет көшінен лайық орын алатын, 
еліміздің қарқынды дамуына өзіндік үлес қосатын қоғамның негізгі белсенді 
күші жастар болса, сол жас мамандарға рухани күш-қуат беріп, ынталанды-
ратын да осындай іс-шаралар екені даусыз. Сөз соңында: 

Арыстандай айбатты,  Қырандай күшті қанатты
Жолбарыстай қайратты,  Мен жастарға сенемін,– 

деп  Мағжан  ақын  жырлағандай,  киелі  өлкенің  жас  перзенттері  осал 
болмайтынына, Мәңгілік елдің мәуелі жемістерін өсіруде табысты 
еңбек ететіндеріне, Тәуелсіздігіміздің тірегі жас ұрпақты терең біліммен 
қаруландыра алатынына сенім білдірейік!
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3. “Қазақстан мектебі” №1, 2018.

“Табысты менеджер – 2017” республикалық байқауы 

абысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім 
терең түсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің 

ЗАМАНАУИ  БАСШЫ:  ТАБЫС  ФОРМУЛАСЫ 

Мадина САРСЕНОВА,
Мұхтар Әуезов атындағы тірек мектебі 
(ресурстық орталығы) директоры
   Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Қазақстан

«Т
қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі, 
құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа 
жетеді», – деп  Президент Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында көрсеткендей, ұлттың 
табысқа жетуі ұстаздық маманның қолында. Сол маман иесі бала көңіліне 
өз кәсібімен педагог, тәлімгер және басшы ретінде жол таба біліп, бақытқа 
кенеледі. Бұған дәлел – менің көп жылдық педагогикалық тәжірибем.

Педагогикалық институтты бітіргеннен кейін, өзім басқарып отырған 
оқу орнында орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып жұмыс істеп 
жүргенімде, мені «қайтсем бала көңілінен шығып табысқа жетемін», 
«оқыту мен оқуды қалай ұйымдастырамын» деген сұрақтар мазалады. Одан 
кейін директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары болған кезімде бұл 
сұрақтар одан әрі тереңдей түсті. 

Мен бала жанын ғана бақытқа кенелтіп қоймай, сонымен қатар 
әріптестерімнің де көңіліне жол таба білуім керек болды. Сонда мен, үнемі 
мені мазалап жүрген сұрақтарға жауапты тәжірибелі ұстаздардың сабағына 
қатысып, өзімнің дүниетанымымды кеңейту арқылы  және  педагогиканың  
әдістемелік  негіздерін оқу арқылы шешіп отырдым. Өз ісімнің шебері болу 
үшін педагогикалық шеберлігімді шыңдадым. Балалар үшін – ұстаз болсам, 
әріптестеріме – тәлімгер бола білдім. Мен өзімді табыстымын деп айта ала-
мын ба? Иә, олардың әрбір жетістігі мен үшін табыс. 

Табысты  болу, табысқа жету... Әрбір адамзат баласына алладан берілетін 
сый ма? «Мен жасаймын», «Бұл менің қолымнан келеді» деген ұмтылыс 
қана табысқа жетелейді.  Табысқа тек табандылықпен ғана жетуге болады. 
Сіз қалай ойлайсыз?

Осыдан үш жыл бұрын  маған өзімнің мектебімді басқару тапсырылды. 
Менің есіме грек данагөйі Периандрдың «Басқаруда кім тыныштық пен 
бейбітшілікті қаласа, өзін найзамен емес, махаббатпен қорғасын» деген 
көнеден қалған  нақыл сөзі түсті. Себебі, бұл мектеп – менің ұстаз болып 
қалану жолымда бірге шыңдалған  әріптестерім мен достарымның ортасы. 
Әрине, басқару  оңай жұмыс емес, жүк ауыр. Бірақ, мен өзімнің жалғыз 
емес екенімді  білемін, менімен бірге қоян-қолтық жұмыс жасайтын, 
мектепті табысқа жетелейтін, жігерлендіретін командам бар. Олар – менің 
орынбасарларым, барлық бастамадағы шынайы көмекшілерім.  Солардың 
арқасында көптеген қиындықтарды еңсере аламын деп ойлаймын.

Команда – ол тек  педагогикалық ұжым ғана емес, ол – мектеп, отба-
сы, қоғам. Себебі, осы «үштік одақтың» бірігіп, келісіп отырып жасаған 
жұмыстары  табысты нәтижеге жеткізетіні белгілі.

«Үштік одақтың» жұмысын қалай ұйымдастыруға болады?
Әрине, біріншіден, ата-аналарды мектепті басқару ісіне тарту, 
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екіншіден, «Ата-ана үні», «Оқушы үні», «Мұғалім үніне» көңіл бөлу, 
жұмыс барысында басты назарда ұстау, үшіншіден,  қоғаммен бірлесе 
отырып жұмыс жасау. Педагогикалық ұжым «Білімнің білігін, тәрбиенің 
тәлімін бере отырып, ұлттық үлгіден – әлемдік білім кеңістігіне шығу» 
девизі бағытында шығармашылық ізденіс жұмыстарын жалғастырып, жан-
дандыра түсті. Ата-ана-оқушы-мұғалім ынтымақтастығына сүйеніп, мек-
тепте және мектептен тыс оқу-тәрбие ұйымдарымен тығыз үйлесімде еңбек 
ету ұстанымын ұстанды. 

Мектептің білім беру ісінде қоғамды демократияландыру мен 
ізгілендіру бағыттары басшылыққа алынды. Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңындағы: «Қазіргі мектептер, біріншіден, практикалық 
қызметінде жинақталған барлық игіліктерді сақтау, екіншіден, қоғамның 
интеллектуалдық қуатын жетілдіру, еліміздің материалдық-қаржылық 
ресурстарын әрі қарай дамытатын адам тәрбиелеу, орта білім жүйесін 
одан әрі дамытып жұмылдыру мақсатын көздейді. Бұл міндеттерді 
шешу үшін мектеп ұжымы, әр мұғалім күнделікті ізденіс арқылы барлық 
жаңалықтар мен қайта құрулар, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа 
практика, жаңа қарым-қатынас жасаулары қажет», –  деп көрсетілген 
міндеттердің идеялары әрбір мектепішілік жылдық және ағымдық  жос-
парларда, жобаларда, оқу-әдістемелік құжаттарда көрініс тапты. Және бұл 
міндеттердің шешімі кезең-кезеңмен, қадам-қадаммен орындалып отырды.

Үш жылдық директорлық қызмет барысында  заманауи мектеп дирек-
торы болып қалыптаса алдым ба? Әрине, себебі мен аз ғана директорлық 
еңбек өтілімде басшы жұмысының табыс шегі не екенін түсіне білдім. 

Заманауи мектеп директоры, ол-стратег, менеджер. Ол ұжымды алдына 
қойған мақсатқа жетелеуші. 

Заманауи және табысты басшыға, менің ойымша, мынадай жеке және 
кәсіби қасиеттер тән болуы тиіс:

– зияткерлік қабілеттері мен көшбасшылық қасиеттердің болуы;
– өз ісіне берілген, бастамашыл және мақсатшыл болуы;
– ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, құзыреттілігі қалыптасқан бо-

луы;
– жаңа идеяларды қабылдауға ұмтылысы мен қабілетінің болуы;
– болашақты болжай білуі;
– ұжымды  табысқа жетелей  алуы;
– өз ісіне жауапты болуы;
– шығармашылыққа бейім, мобильді болуы;
– адамдардармен қарым-қатынаста әділ болуы.
Иә, бұл қасиеттердің барлығы табысты  мектеп директорының бойында 

болуы шарт. Сонда ғана ол әріптестерінің ең қиын деген мәселелерін оңай 
және әдемі шеше алады. Менің ойымша, міне, осы қасиеттерден заманауи 
басшының басқару шеберлігін көруге болады. 

Мен басқарып отырған мектепті табысты мектептердің қатарынан 
көруге болады ма?

Қазіргі таңда біздің мектепте әлеуеті жоғары шығармашыл-
педагогикалық ұжым қалыптасқан. Оның бір айғағы – мектеп мұғалімдері 
бөлінген көшбасшылықта жұмыс жасауға, отбасы мен мектеп бірлігінде 
басқаруға дағдыланған. Оқушылар болса, саналы, «Мәңгілік Елдің» ұрпағы 
екенін сезінген ұлт жанашыры болып өсіп келеді. Салауатты ортада сапалы 
білім алуға қолжетімділігі, рухани  және моральдық құндылықтар негізінде 
оқушылардың әлеуметтік белсенділігі және қоғамға бейімделуі – мектептің 
тәрбие мен білім  берудегі негізгі басымдықтары. 

Әрине, жұмыс барысында барлығы ойдағыдай бола бермейді, түрлі 
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келеңсіздіктер  кездесіп  жатады.  Кейбір қызметкерлер тарапынан да 
теріс ойда болатындар кездеседі. Бірақ, бұл мәселелер ұжымның барлық 
мүшелерінің бірлесе отырып жұмыс жасау барысында жеңуге болатынын 
көрсетті. Себебі, барлығымызды бір ғана идея біріктіреді, ол – «Мектеп – 
біздің ортақ үйіміз».

Мектебіміз 2013 жылдан бастап «Тірек мектеп (ресурстық орталық) 
жағдайында  инновациялық білім беру үдерістерін басқарудың педаго-
гикалық шарттары» атты эксперименттік тәжірибе жұмысын бастап, 
білім алушылардың саналы түрде кәсіптік, азаматтық, тұлғалық өзін-
өзі анықтауына мүмкіндік беретін түйінді құзыреттіліктерді игеруін 
қамтамасыз етіп, білімге қол жетімдіктерін қанағаттандырып келеді. Осының 
нәтижесінде мектеп ұжымы оқушылардың сапалы оқуы мен әлеуметтенуіне 
жақсы әсер ететін ғылым мен тәжірибені кіріктіру мүмкіндігіне ие болып 
отыр және соңғы 3 жыл мектеп өмірінің табысты кезеңі болды.

Сондықтан да, мен басқарып отырған ұжым үш жыл ішінде толағай 
табыстарға жетті:

– мектебіміз республикалық «Үздік ресурстық орталық – 2017» бай-
қауының жеңімпазы атанды;

– тірек мектебінің жұмысы оңтайланды, магнитті мектептермен байла-
ныс күшейді;

– оқушылардың қосымша білім алуына жағдай жасалынды;
– мектептің материалдық-техникалық жағдайы жақсарды: оқу каби-

неттері интерактивті тақталармен жабдықталды, жаңа модификация-
лы химия-биология, физика кабинеттері орнатылды, мультимедиалық-
лингофондық кабинет іске қосылды және барлық оқу кабинеттері интернет 
желісіне қосылды.

– мектеп айналасы безендіріліп, абаттандырылды: «Қазақстан ха-
лықтарының Ассамблеясының 20 жылдығына» орай 20 қайың  және 
«Тәуелсіздіктің 25 жылдығына» 25 Тянь-Шань қарағайынан аллея  
отырғызылды.

Республикалық «Мектепке тағзым» акциясы  аясында мектеп түлектері 
мен демеушілері мектепке тартылды: «Түлектер аллеясын» жасады, мектеп-
те мұражай ашуға атсалысты, оқу кабинеттеріне жөндеу жүргізіп, қажетті 
жабдықтармен қамтамасыз етті, «Мектепке кітап сыйла» акциясы аясында 
мектеп кітапханасын әдеби оқулықтармен толықтырды.

Мектептің оқу-тәрбие үдерісіне  қамқоршылық және ақсақалдар 
кеңесін енгізу, мектептің алға қарай өрлеуі мен дамуына қозғаушы күш бол-
ды. Қазіргі таңда мектепті басқару осы бағытқа негізделіп отыр. Мектеп-
те құрылған қамқоршылық және ақсақалдар кеңесі оқу-тәрбие үдерісінің 
мазмұнын, сапасын және  тиімділігін  жақсарту мақсатында отбасы  
мен  мектептің  ынтымақтасып  жұмыс істеуін  қамтамасыз етеді. Соны-
мен  қатар, жас  ұрпақты  қоғамдық  өмірге  ерте  кезден  араластыру – 
өз еліне,  туған өлкесіне  деген  сүйіспеншілікке баулу, ел азаматтарына, 
еңбек ардагерлеріне деген  құрметтеушілік, ізгілік ниеттерінің орнығуына, 
қысқасы «өмір мектебінің» баспалдағынан біртіндеп қуат алып, оның қыр-
сырымен танысуға мүмкіндік туғызады.

Ауылымыздың  айтулы азаматтары оқушыларымыздың  жеке тұлға ре-
тінде  тұрақты және дәйекті дамуына да өзіндік ықпалын тигізіп белсенділік 
танытады, оқушылардың ғылыми жобалар байқауына, түрлі интеллектуал-
ды ойындарға қатысуына ықпал жасап, демеушілік көрсетеді.

Қамқоршылық кеңес мектеп ұжымымен бірге жұртшылықтың көмегін 
пайдалана отырып,  оқу-тәрбие және шаруашылық жұмыстардың жақсару 
шараларын жасайды, оларды іске асырудың барлық мүмкіншіліктерін 
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қарастырады. Оған дәлел, мектепке акт зал және оқу кабинеттерін тұрғызуға 
арналған стратегиялық жоспарға қамқоршылық және ақсақалдар кеңесінің 
қосқан үлесі зор.

Жұдырықтай жұмылған педагогикалық ұжымның әрбір оқу жылындағы 
елеулі оқиғалары мен межелі жетістіктері мәртебемді көтереді. Мен басшы 
ретінде осындай игі істің басында отырып қоғамға өз пайдамды тигізгеніме 
мақтанамын. Мен өзімді табысты басшы деп санаймын. Себебі, табысты 
басшы – мектеп қызметінің дамуына ықпалы зор заманауи басшы. Ал мен 
басқарып отырған ұжым мектепті табысты мектептер қатарынан көрсете 
білді. Ол мектептің әрбір мұғалімі, әрбір оқушысы инновациялық бағытта 
дамып келеді. Мен және мен басқарып отырған мектеп табысты болып 
отырған ең іргелі басты фактор білім екенін түсінеді. 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 
2016–2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында білім беруді 
инновацияландыруға сай икемдеу үшін білім беру жүйесін ақпараттандыру, 
жаңа талапқа сай дамыту міндеттері қойылып отыр. Бүгінгі таңда  мектебімізде 
білім беруде жеке тұлғаны дамыту, оларды оқыту мен тәрбиелеудің тиімді  
жолдары айқындалған. Оқушыларымыз түрлі деңгейдегі байқаулар мен 
олимпиада жеңімпаздары. Сонымен қатар, оқушыларымыз мектеп түлектері 
туралы ғылыми жобалар жазып, олардың есімін елге танытады. Оқушымыз 
Райсова Мадинаның  «Еңбегін елер елі бар» тақырыбында мектебіміздің 
түлегі, академик Жұмабай Байнатов туралы жазған жобасы жоғары бағаға 
ие болды.

Қай елдің болмасын өсіп-өркендеуі, өнуі, әлемде өзіндік орын алуы  – 
оның ұлттық білім жүйесінің қалыптасуына, даму бағытына тікелей байла-
нысты екені бәрімізге мәлім. Сондықтан да, біз, яғни мектеп педагогтері, 
болашақта Қазақ елінің көсегесін көгертіп, ғылымын көркейтер деген 
үмітпен жас дарындарға үлкен назар аударып, қолдау көрсетудеміз. 

Елбасының "Болашаққа  бағдар: рухани  жаңғыру" бағдарламалық 
мақаласында ғылым, білім, мәдениет пен тарихты тұтастай қамтитын 
ұлттық рухани жаңғыруы,  ХХІ ғасырдағы жаңа ұлттың, жаңа қазақтың 
феноменін  анықтап, ұсынған  рухани жаңғыру жолының алты бағыты бо-
йынша қазіргі таңдағы әлеуметтік-экономикалық талап-тілектерге сай руха-
ни бай, білімді, еркін, өзіндік көзқарасын нанымды түрде жеткізе алатын, 
сыни пікір көзқарасы жүйелі түрде дамыған, сандық ақпарттық технология-
ларда құзыреттілік танытатын шығармашыл тұлға тәрбиелеу қажеттілігі 
ерекше туындап тұр. Осы міндеттерді жүзеге асыруда оқушыға «қалай 
оқу» керектігін үйретіп, алған білімдерін өмірде орынды пайдалана білу 
дағдысын қалыптастыруда  ұстаздардың орны ерекше деп айтуға болады.                                                      

Жаһанданудың үшінші кезеңіндегі  ендігі міндет – осы айтылғандарды 
іске асыру жолында аянбай еңбек етуде көшбасшылық  жасау. Ең бастысы, 
бағыт-бағдарымыз анық, жолымыз жарқын.

Ойымды ХХ ғасырдың белгілі қоғам қайраткері, адам құқығын 
қорғаушы-күрескер Нельсон Манделаның «Әлемді өзгертетін бір ғана күш 
бар, ол – білім» деген қанатты сөзімен қорытындылағым келеді, 23 жылдық 
педагогикалық тәжірибемде  бұл идея менің кәсіби  ұстанымыма айналды. 

 Мектеп басшысы болғалы әлем өзгеруімен мен де өзгердім. Мен көп 
тыңдай біліп, әрқайсысының жеке көзқарасын түсінуге тырысатын бол-
дым. Тұрақты келісімде табысқа қол жеткізуге болатынын ұғындым. Со-
нымен қатар, мен кез келген мәселені шешуде сабырлы болу керектігімді 
және табысты басшыда жауапкершілік, шығармашылдық, ұтқырлық сияқты 
қасиеттер бірінші орында  болуы тиіс деп ойлаймын.

 Табысты басшы ол –  барлығына да үлгеретін басшы. 
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аждый раз, участвуя в конкурсе или соревновании, начиная новый про-
ект, мы надеемся на успех. Достигнув того результата, которого мы жда-

Эссе 
СОВРЕМЕННЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ: 
ФОРМУЛА УСПЕХА

Толеугали ТАЙТУЛЕЕВ, 
директор Алматинского государственного колледжа 
энергетики и электронных технологий,
кандидат технических наук
  г.Алматы, Казахстан

«Худший человек из числа людей – 
это человек без стремлений». 
    Абай  Кунанбаев

К
ли, который приятен нам, который тешит наше самолюбие, мы оцениваем 
затраченные силы и не исключаем фактор везения. Но не всегда осознаём 
истинную цену успеха.

Возможно, каждому стоило бы задуматься о своем успехе в жизни.  Я 
признателен инициаторам конкурса за то, что мне пришлось основательно 
поразмышлять на эту тему, провести своеобразную «ревизию». Так на каких 
же «трёх китах» зиждется мой успех? Каковы же составляющие моей «фор-
мулы успеха»?

Формула успеха – противоречивое сочетание слов. Формула –  форма, 
правило, предписание; успех – это ощущение удовлетворённости, когда дос-
тигнуты поставленные цели.

Так существует ли «философский камень», который превращает удачу, 
везение, стечение обстоятельств в закономерный УСПЕХ, в деле, основанном 
на постоянном контакте с людьми, основанном на процессе становления лич-
ности.

В выборе профессии большую роль сыграл случай…
Рано потеряв отца, я мечтал продолжить его дело – стать следователем, 

защищать законность и правопорядок. Однако, жизнь внесла свои корректи-
вы.

Важную роль в моей жизни, как и в жизни любого человека, сыграли мои 
родители. Те качества, которые они личным примером сформировали во мне, 
и стали основой моей гуманистической жизненной позиции. 

Современные исследователи в сфере менеджмента составили классифи-
кацию успешных руководителей. И среди них на первом месте бывшие пар-
тийные и комсомольские работники. Как бы сегодня не относились к этой 
категории, хочется сказать, что те, кто прошёл школу комсомола, всегда отли-
чаются прекрасными организаторскими способностями. Я отношусь к тому 
поколению, которое учили, в первую очередь, спрашивать с себя и задавать 
вопрос «Кто, если не я?!» Возможно, молодёжь и не поймёт тех наших ис-
кренних юношеских порывов. 

По образованию я – историк. 
В 2007 году судьба подарила мне шанс воплотить все мои амбициозные 

планы, которые не давали покоя в начале моего педагогического пути. Управ-
ление образования г. Алматы назначило меня директором энергоколледжа.

Истинное руководство – это искусство общения, искусство так влиять на 
людей через личный пример и убеждение, чтобы они приняли, признали в 
руководителе самого способного и достойного человека в организации.
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Возглавлять учебное 
заведение – весьма ответ-
ственная работа, ведь нужно 
работать не только с персо-
налом, но и контролировать 
качество предоставляемых 
услуг.

 Многие моменты, с ко-
торыми я был не согласен и 
которые не мог исправить в 
силу разных причин, сейчас, 
будучи директором коллед-
жа, пытаюсь изменить.

 Хорошо помню свой 
первый день в качестве директора колледжа. Первый обход территории, и 
оценка состояния материальной базы. Результат меня удручил. Одним из пер-
вых документов, подписанных мною, стал приказ о замене старой, морально 
устаревшей мебели, которая одним своим видом напоминала о лихих 90-х.
Мне хотелось, чтобы каждый сотрудник и каждый студент начали привы-
кать к новому, красивому; чтобы никому больше не захотелось возвращаться 
назад. Когда стал настаивать на облагораживании территории, было много 
скептиков. Они говорили, что клумбы вытопчут, газоны забросают окурками, 
и проложат по ней свои тропинки студенты и жильцы близлежащих домов.

Они-то не знали, что бывших комсомольцев не бывает! Сейчас те, кто 
отговаривали меня тогда, ещё работают в колледже. И каждый раз, обходя 
территорию вместе с ними, моя душа ликует от того, что восторжествовали 
здравый смысл и стремление человека к красоте. 

На одном из тренингов по современному мышлению для лидеров в об-
разовании, организованном южнокорейской стороной, рассказали про тео-
рию «разбитых окон». Суть теории в том, что попустительство общества по 
отношению к мелким правонарушениям, таким как выбрасывание мусора в 
неположенных местах, вандализм, публичное пьянство и т.п., провоцирует 
людей на копирование такого поведения или более серьёзные правонаруше-
ния. Психологический механизм такой провокации иллюстрируется фразой: 
«Если другим можно, то почему нельзя мне?» – когда человек видит, что со-
вершаемые другими нарушения правил не пресекаются, он перестаёт считать 
правила обязательными для себя.

Эту теорию использовал на деле Рудольф Джулиани, ставший мэром 
Нью-Йорка в 1994 году. Несмотря на критику и насмешки, мэр последова-
тельно боролся с «разбитыми окнами». В результате количество преступле-
ний против личности снизилось на 56%.

Не скрою, приятно было осознавать, что я иду в правильном направле-
нии. Так началась моя работа в качестве первого руководителя. 

Далее возник вопрос: «Что нужно сделать, чтобы преподаватели и сту-
денты с удовольствием приходили в колледж, чтобы это удивительное время, 
проведённое в этих стенах, стало незабываемым временем их жизни?»

Теперь передо мной стояла задача не просто быть директором, «регули-
ровщиком» учебного процесса и хозяйственником, а стать тем лидером, кото-
рый направит опыт, знания, всю энергию коллектива в новом, перспективном 
направлении, стать топ-менеджером.

Я прекрасно понимал, что ни один лидер не состоялся бы без единомыш-
ленников. И для того, чтобы привести колледж к успеху, необходим сплочён-
ный дружный коллектив – команда, на которую я мог бы рассчитывать при 
постановке и решении любых задач.
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Так каким же должен быть лидер образовательного учреждения?
Исследователи подчёркивают, что достижению высоких результатов спо-

собствуют такие качества, как вера в значимость и важность своего дела, по-
нимание своей миссии, высокая работоспособность, энтузиазм, вера в себя, 
постоянное стремление к самосовершенствованию, внутренняя свобода.
Именно высокая мотивация достижения успеха определяет реальные резуль-
таты деятельности ведущих топ-менеджеров.

Одной из главных составляющих успеха является умение  чётко ставить 
цели. Успешный руководитель должен ясно понимать, куда придёт его коман-
да через определённый промежуток времени. Грамотно построенная работа  
позволит команде единомышленников рационально использовать имеющие-
ся ресурсы. 

Лидер всегда находится в авангарде, указывает путь идущим за ним.  И 
это возлагает на него большую ответственность. Следовательно, лидер-от-
ветственный человек.

Ответственность – это уверенность, личная подотчётность и способность 
действовать в рамках этических норм на благо себя и окружающих. Ответ-
ственный человек надёжен, честен в отношении себя и других. Он осознаёт и 
готов признать результат как следствие своих поступков.

Психологический настрой обеспечивает значительную долю вероятнос-
ти успеха. Адекватный настрой предполагает стремление к лучшему резуль-
тату, удачному завершению задуманного.

Коммуникабельность. Основа этой способности – умение налаживать 
контакты, способность к конструктивному и взаимообогащающему обще-
нию с окружающими. Это определяющий навык успешного взаимодействия. 
Я считаю что одним из важных  составляющих успешного взаимодействия 
является непредубежденность в отношении чужих взглядов. Это даёт воз-
можность  оценить  позицию  оппонента,  и  не  превращаться  в  руководи-
теля – диктатора.

В моей «формуле успеха» особое место занимает физическая подготовка. 
Спорт дисциплинирует.  Именно благодаря спорту во мне сформировалась 
такие качества как выносливость, упорство, мотивация на успех. 

Каждое утро начинается с занятия спортом. Это помогает мне сконцен-
трироваться и позитивно настроиться на работу. На сегодняшний день наш 
колледж в числе лидеров практически по всем направлениям спорта, как сре-
ди студентов, так и среди преподавателей. Есть члены Национальной сбор-
ной РК.

Каждая победа – доказательство того, что я принял правильное решение, 
акцентируя внимание на спорте. Они дают молодым людям новую мотива-
цию на концентрацию усилий в достижении цели, а это формирует характер, 
жизненную позицию победителя.

Уверен – на сегодняшний день мне удалось создать в рядах управляющих 
среднего звена «критическую массу» руководителей нового типа, обладаю-
щих принципиально иным мышлением и специфическими особенностями. 
Они-то и являются ключевым звеном, влияющим на эффективность работы 
всего персонала.

Мы считаем главным мерилом успеха рост эффективности организации 
образования в целом. Моя профессия – особый образ жизни, подчиненный 
интересам дела, требующий полной самоотдачи и органичений.

Подводя итоги можно сказать, когда существует коллектив с едиными 
принципами  и взглядами на  перспективы  развития учебного заведения и 
есть  руководители,  обладающие такими качествами как управленческая 
компетентность  и творческая инициатиа, учебное заведение  обречено  на 
успех.
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спех. Из чего он складывается и как достигается. Это тот вопрос, ко-
торый нельзя не задавать себе, когда ты  руководитель коллектива, где 

Эссе
СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
ФОРМУЛА  УСПЕХА 

Татьяна  МИГУНОВА,
директор школы-лицея №16 
  г.Павлодар, Казахстан

«… Профессионализм и компетентность учителя являются 
решающими в выполнении новых задач по обновлению содержания 
образования, выводу системы образования на конкурентоспособ-
ный уровень».

                                                                              Н.А. Назарбаев  

У
качество есть основное мерило успеха. 

Мы являемся свидетелями того, как новая система образования стре-
мительно отвечает на вызовы времени. Поистине можно смело сказать, что 
будущее РОЖДАЕТСЯ В НАСТОЯЩЕМ! И здесь бесспорна роль школы, 
наша, педагогов и управленцев, профессиональная готовность, профессио-
нальная компетентность и профессиональная культура. Согласна с мнени-
ем ученых в области менеджмента, что успех не приходит вдруг. У каждо-
го своя формула успеха. Уверена, что успех – это прежде всего  результат 
продуманных действий, способность и умения видеть составляющие всей 
многофункциональной системы управления,  определять приоритеты в ло-
гике развития всей системы образования, не упуская ничего.

Необходимо четко осознавать свою миссию и быть ответственным за  
дело, которому служишь. А еще - быть благодарным тем, кто весь свой 
опыт и знания направил на то, чтобы задуманное получилось. 

Слагаемым, приводящим работников школы к успеху, выступает 
стремление директора раскрыть творческий потенциал каждого ученика, 
педагога, оказать ему доверие и уважение.

Я испытываю огромную радость, когда ученики и учителя моей школы 
результативно, удачно выступают в интеллектуальных турнирах и педаго-
гических форумах. В 2016-2017 учебном году учащиеся выступили на об-
ластном конкурсе «Зерде», республиканском и международном конкурсах, 
удостоившись призовых мест. По рейтингу  участия школ республики в 
Казахстанских интернет-олимпиадах наша школа заняла 2 место, получив 
Кубок и Почетную грамоту РНПЦ «Дарын».  

Только за два последних года учителя принесли школе победы и при-
зовые места во II республиканских педагогических чтениях, в республи-
канских конкурсах «Лучшая авторская программа», «Лучший психолог», 
в  областных конкурсах «Учитель года – 2016»,  «Лучший учитель КСО»,  
«Талантливый учитель – одаренным детям»,  «Лучший проект музея»,  
«Лучший педагогический совет», «Лучший инновационный проект»,  «Са-
мопознание. Общечеловеческие ценности во внеурочной деятельности». 
Принцип участия наших учеников и учителей в интеллектуальных, твор-
ческих, спортивных конкурсах – только вперед,  только к победе! Такие 
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достижения становятся общей радостью всего коллектива школы и моим 
личным успехом как руководителя. 

Постоянное совершенствование – еще одно слагаемое формулы успеш-
ности  современного руководителя его личностного роста. Она помогает 
мне двигаться вперед по оси зрелости от совершенствования своих знаний, 
умений, личностных и функциональных качеств, к компетенциям  в целом, 
которые в комплексе обеспечивают  эффективность, успешность  профес-
сиональной, управленческой деятельности.  По утверждению психологов, 
личностный рост определяется как возможность развития внутреннего по-
тенциала человека, что и обусловило программу непрерывного обучения и 
развития учителей школы-лицея №16. Работаем в тесном сотрудничестве 
с НЦПК «ӨРЛЕУ», ИЦРОВ, Центром педагогического мастерства по Пав-
лодарской  области,  Павлодарским государским педагогическим институ-
том. 

Время требует регулярных форм обучения учителей. Потребность и 
умение учиться становится важным качеством любого профессионала в 
стремительно меняющемся мире. В международной практике непремен-
ным условием достижения эффективности работы образовательных орга-
низаций стало корпоративное обучение. Тогда и возникла идея открыть в 
нашей  школе постоянный обучающий семинар на деятельностной основе. 
Мою инициативу поддержал Университет непрерывного образования  при 
НЦПК «ӨРЛЕУ». Так как с 2016 года в школе реализуется эксперимент 
по полиязычию, то и запрос наш был связан именно с этой актуальной  
проблемой. Теперь  учителя совершенствуют свои умения, навыки пре-
подавания и обучения, воспитания  в условиях предметно-тематических 
микрогрупп. Итогом такого стабильного обучения является практическая 
рефлексия в рамках открытых уроков, начиная от уровня методического 
объединения вплоть до открытых уроков для учителей области. 

Изменения в школе начинаются с личности  руководителя. Он должен 
быть сам мотивирован на наиболее эффективное выполнение задач своей 
школы. Реальным, настоящим делом для меня  стало сотрудничество  в 
областном «Клубе успешных руководителей». Клуб организован НЦПК 
«ӨРЛЕУ» для директоров  ведущих школ области с целью генерации ин-
новационных идей и сопровождения их внедрения в учебно-воспитатель-
ный процесс школ. Одной из особенностей деятельности клуба является 
осуществление квалиметрического подхода к управлению.

Другой формой личностного роста как основы самосовершенствова-
ния учителей, раскрытия их потенциала является деятельность школьного 
сетевого сообщества «Созвездие». Я с интересом наблюдала, как учите-
ля, прошедшие уровневые курсы, самостоятельно объединились в фокус-
группы, создали профессиональное сообщество, вышли с предложением 
внести изменение в Программу развития школы для внедрения конструк-
тивистского подхода в практику урока,  внедрения коучинга и менторинга 
в процесс обучения других учителей. Сейчас я вижу, что это учителя новой 
формации, они не только мои единомышленники, но и соратники, лидеры 
в своем деле. В школе-лицее 30 учителей прошли уровневые курсы, 13 из 
них первого и второго уровней, 4 тренера. Учителя изучают практику уро-
ка через индивидуальное исследование в действии, организуются в группы 
для проведения серии последовательных уроков Lesson Study.  Школьные 
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тренеры обучают учителей, не прошедших курсовую подготовку по Про-
грамме НИШ в мини-школе «Рефлексия в практике».  Отрадно видеть, как 
учителя преображаются  у них появляется интерес к собственной учебно-
воспитательной деятельности.  

Еще один критерий, определяющий успешность современного руково-
дителя, это проявление уважения ко всем учителям, учащимся, родителям, 
учителям.  Вместе с тем, важно добиться от них искреннего уважения к 
себе. Уже стали традицией мои встречи с сотрудниками, когда они открыто 
могут рассказать о себе, работе и проблемах. Мне интересны наши учени-
ки, их мысли, интересы, круг общения, положение дома. Говоря словами 
Декарта, «уважение других дает повод к уважению самого себя». Поэто-
му я могу говорить о команде, команде единомышленников, со сложив-
шейся культурой профессионального взаимодействия, сотрудничества, 
корпоративной ответственности. Учителя и мои заместители,  все четко 
понимаю щие, что школа есть носитель культуры, и именно она должна 
создавать противовес негативным вызовам внешнего мира, защищать цен-
ности детства, создавать положительную, постоянно обогащающую среду 
для подрастающего поколения. Наука говорит, а опыт подтверждает, что  
решить такую задачу возможно только при условии, когда школа не толь-
ко предоставляет качественные образовательные услуги ученикам, но и 
развивает сообщество взрослых и детей, привлекает родителей и жителей 
микро райо на к участию в управлении школой, действует в режиме откры-
той воспитательной системы.

Каждый член административно-методической команды школы искрен-
не заинтересован в успехе, нацелен на отличный результат, находится в 
постоянном процессе саморазвития и совершенствования.  Доверяя  за-
местителям  свою репутацию, в ответ получаю,  на мой взгляд,   самое 
дорогое – их неподдельное уважение, доверие и понимание, что не  статус 
важен для их руководителя, а важен результат деятельности всей учебной 
организации. 

В ситуации, когда все школы в условиях обновления содержания обра-
зования становятся по сути инновационными, необходимо инициировать 
проекты в логике приоритетов развития, которые являются значимыми и 
актуальными с точки зрения образовательных и управленческих аспектов. 

На сегодня школа реализует 7 интересных и актуальных проектов.
Лучший способ достичь хорошего результата – совершенствовать и 

приумножать имеющийся опыт. Поэтому успешными  могут быть лишь 
те учреждения образования, ориентированные на сотрудничество, ответ-
ственность, основанную на доверии, профессионализме учителей, усовер-
шенствование уже достигнутого. 

Мой многолетний опыт показывает:  не директор делает школу. Авто-
ритет школы зависит от тех, кто в ней преподает. Престиж школы создают 
активные дела и замечательные традиции. Говоря о традициях, хочу упо-
мянуть те, которые пользуются особенной популярностью у учителей и 
учащихся. Серьезное событие для школы – День науки, который ежегодно 
выявляет лучшие рефераты, творческие работы и исследовательские про-
екты. Компетентное жюри составляют преподаватели вузов, одаренные 
учащиеся школы, имеющие опыт участия в исследовательских конкурсах, 
представители родительской общественности. В качестве  модераторов 
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выступают учителя   и старшеклассники  –  члены  научного общества 
«Табыс».   

Ежегодно мы определяем лучших учителей, учеников, класс года.  
На протяжении всего учебного года проходит оценивание по критериям 
успешности, выделенным всем коллективом. Результаты своеобразно-
го соревнования за звание лучшего фиксируются открыто;  независимая 
группа экспертов подводит итог к концу года. Кульминацией учебного года 
является Бал отличников, где происходит чествование победителей по ука-
занным номинациям.  Вот уже два года стало доброй традицией проведе-
ние Регионального конкурса детской бардовской песни. Со всей области 
съезжаются юные исполнители, демонстрируя  певческое мастерство и 
музыкальное искусство. 

Физическое воспитание школьников,  воспитание здорового образа 
жизни – один из приоритетных направлении работы школы. С юности я 
увлекаюсь баскетболом, поэтому ввела новую традицию – соревнование 
по баскетболу за переходящий школьный Кубок между командами учени-
ков, родителей  и учителей. Кстати нужно сказать, родители – активные 
участники всех действий, происходящих в школе. Семья года – еще одно 
значительное событие в жизни школы. Лучшие семьи, самые активные ро-
дители, участники всех дел школы, помощники в учебно-воспитательном 
процессе, чествуются нами ярко, празднично. 

На сегодняшний день школа-лицей №16 – одно из лучших учебных 
заведений города Павлодара. Обучение у нас стало престижным, мы при-
нимаем детей не только нашего микрорайона, число желающих учиться у 
нас увеличивается с каждым годом. 

Когда-то некий мудрец сказал: управление людьми – это искусство, 
самое трудное и самое высокое из всех искусств. Шестнадцатый год я яв-
ляюсь руководителем; время от времени задаюсь вопросом: есть ли она, 
формула успеха? Прихожу к мысли – есть! Она очень проста!  Будь ли-
дером не только в своем деле, но и по духу. Постоянно совершенствуйся, 
учись, не останавливайся на достигнутом.  Уважай своих сотрудников – в 
этом залог уважения к самой себе. Будь командным игроком, ведь один в 
поле не воин. Участие же в этом конкурсе – еще один шаг к общему успеху, 
возможность самосовершенствоваться через анализ, осмысление, опреде-
ление значимости наработанного опыта, перспектив развития.

В заключении хотелось бы обратиться к выводам, которые были сде-
ланы экспертами международного исследования TALIS о том, что могут 
и должны лидеры школы: создавать возможность для профессионального 
развития педагогов внутри школы и вне, оказывать поддержку педагогам 
по участию в программах профессионального развития, создавать климат 
доверия и взаимодействия, брать на себя ответственность за достижение 
качества в создаваемых условиях, процессе и результатах. Я согласна и 
считаю, что это должно  касаться всех субъектов образовательного про-
цесса.  Если  директор верит в успех, планирует шаги по его достижению, 
успех обязательно придет как единственно возможный результат. И как ре-
зультат – привлекательность школы. В нашей школе хотят учиться дети, 
все  учителя  дорожат своим коллективом, родители вместе с нами вы-
полняют важнейшую задачу по воспитанию детей. Я счастлива, это моя 
жизнь. 



44

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

МЕКТЕПТЕГІ  ИГІ  ІСТЕР 

Айымгүл  ИМАНҒАЛИЕВА,
«№163 мектеп-лицей» коммуналдық-мемлекеттік
мекемесінің директоры
  Алматы қаласы, Қазақстан

Мектеп – білім бұлағы

Қ азақстан Республикасының Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 
2050 жылға қарай әлемдегі ең алдыңғы қатарлы 30 мемлекеттің 

қатарына қосылуға тиіс. Біз осы мақсатқа қарай табандылықпен ілгерілей 
береміз», – деп   айтқандай, ілгері басу үшін мектептің алдында тұрған 
міндет өте зор.

Алматы қаласындағы №163 мектеп-лицей талай шәкірттің жүрегіне 
жол тауып келе жатқан қаладағы алдыңғы қатарлы білім ордасының бірі. 
Әрі толықтай қазақ тілінде білім беретін мектеп. Білім ордасының бүгінгі 
таңда жеткен жетістігі де аз емес. Оның барлығы да ұстаздардың біліктілігі 
мен оқушылардың білімділігіне тікелей байланысты.  

Мектебімізде барлығы – 45 мұғалім бар, оның 17-сі жоғары санатты, 
5-і бірінші санатты, 6-ы екінші санатты. Олардың арасында  «Қазақстан  
Республикасының   білім  беру  ісінің құрметті қызметкері»  – Иманғалиева 
А.Д., Садуақасова  К.А., Жанайбекова А.Н., Оханова А.М., Жолдыбаева 
Ж.М., Атенова А.О. болса, ал «Үздік маман» төсбелгісінің иегерлері – 
Иманғалиева А.Д.,  Құмарбекова  Г.Қ.,  Мурашева Д.Ш., Құниязова А.С., 
Атенова А.О., Шәкіртова А.Ш., Мырзабаева А.Ф., Жигитова О.М. 

«№163 мектеп-лицей» КММ педагогикалық ұжымы шығарма-
шылықтарын шыңдау мақсатында пәндік олимпиадалар мен ғылыми 
жоба жарыстары, спорттық және көркемөнерпаздар байқауына белсене 
қатысып, жүлделі орындарды иеленіп келеді. Пәндік олимпиада бойын-
ша мектеп оқушылары:  2011-2012 оқу жылында аудандық –18, қалалық 
– 8 жүлделі орындар; 2012-2013 оқу жылында аудандық – 20, қалалық – 6, 
республикалық – 1 жүлделі орын;  2013-2014 оқу жылында аудандық – 
14,   қалалық – 7, республикалық – 1 жүлделі орын, 2014-2015 оқу жы-
лында  8 аудандық, 4 қалалық,  2015-2016 оқу  жылында 7 аудандық, 3 

Редакциядан.
Ұстаз  қай қоғамда болса да қашанда қадірлі, қасиетті. Небір даныш-

пан да, қарапайым еңбек адамы да осы ұстаз алдынан өтеді. Қарапайым 
ұстаздықтан директорлыққа  дейін көтеріліп, еңбегімен ерекшеленген 
жандардың бірі – Алматы қаласы Медеу ауданындағы №163 мектеп-лицейдің 
директоры – ИМАНҒАЛИЕВА  Айымгүл Даурбекқызы.

Иманғалиева  Айымгүл Даурбекқызы  еңбек жолын  1993 жылы Алматы 
қаласы №55 орта мектебінде мұғалім болып бастады. 2009 жылдың  қаңтар 
айынан бастап  мектеп директоры  қызметін атқарып келеді.   Педагогикалық 
және басшылық  іс-тәжірибесі  мол. Еңбек жолында  өзін білікті, жауап-
кершілігі мен адамгершілігі  өте жоғары, шығармашыл, жаңашыл, іскер  
басшы ретінде көрсете білді. Мектеп Жарғысын және нормативтік 
құқықтық актілерді  негізге ала отырып, мектептің  оқу-тәрбие үдерісіндегі 
ұйымдастырушылық,  басшылық  қызметін  жоғары деңгейде атқарып келеді. 
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қалалық  жүлделі орындарды  иеленді.  Ғылыми жоба  жарысы  бойынша:  
2011-2012 оқу  жылында  қалалық – 6,  халықаралық – 3 жүлделі орын;  
2012-2013 оқу жылында қалалық – 4, республикалық – 1, халықаралық – 3 
жүлделі орын; 2013-2014 оқу жылында қалалық – 7, халықаралық жарыста 
– 5  жүлделі орын, 2014-2015 қалалық – 4 жүлделі орын, халықаралық – 1 
жүлделі орын,  2015-2016 оқу жылында қалалық – 8 жүлделі орын, 2016-
2017   оқу жылында 8 қалалық, 2 республикалық жүлделі орын алды. 

2017-2018 оқу жылында мектебіміздің 19 оқушысы аудандық пән 
олимпиадасында математика, қазақ, орыс, ағылшын тілдері, геогра-
фия, Қазақстан тарихы, информатика, құқықтану, биология пәндерінен  
қатысып, жүлделі 1,2,3 орындарды иеленді. 

1–11 сыныптар оқушылары арасында  өткен  информатика пәні  бо-
йынша «Вebras»  халықаралық  интеллектуалдық  конкурсына 27 оқушы 
қатысып, барлық қатысқан оқушылар 1,2,3-орындарды иеленді (информа-
тика пәнінің мұғалімдері  – Ғазиза Әбікен, Еркеш Мұрат).

 Қалалық ғылыми жоба жарысына оқушылар белсене қатысып, «Жер 
және космос туралы ғылымдар», «Қолданбалы математика», «Тіл білімі», 
«Этномәдениеттану», «Өлкетану» секциялары бойынша жүлделі орындар 
иеленді.

«Зерделі» интеллектуалды білім порталының ұйымдастыруымен 
Қазақстан Республикасы дарынды оқушылар арасындағы  қашықтықтан 
өткізілген «Тәуелсіздік толғауы» атты байқаудан  қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінен  8 «Ә» сынып оқушысы Байқадам Гүлмариям – І орын,  «Өлең 
сөздің патшасы» атты байқаудан  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен  10- сы-
нып оқушысы  Құдабаева Сымбат – І орын,   «Нұрыңа, Алла, бөлей гөр, 
Анашым мен Әкемді»    атты байқаудан  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен  
8 «А» сынып оқушысы   Зәкір Диана – І орын, «Ұстаз жолы – өнеге»  
атты байқаудан  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен  5 «А» сынып оқушысы 
Серікбол Айым – 2 орын, «Табиғат және біз»  және «Менің мектебім»  атты 
байқаулардан   қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен  3 «Б» сынып оқушысы   
Серік Мағжан  ІІ, ІІІ орын,  «Салауатты өмір салты»  атты байқаудан  қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінен  8 «А» сынып оқушысы   Айнабекова Әсел  –           
І орын  дипломдарымен марапатталды.

«Эрудит» интеллектуалды білім порталының ұйымдастыруымен 
оқушылар арасында өткен  республикалық  «Асыл анам» атты  жас та-
ланттар байқауынан  3 «Б» сынып оқушысы   Серік Мағжан   – І орын, 
«Тәуелсіз  елдің бақытты болашағы» атты  жас таланттар байқауынан 3 
«Б» сынып оқушысы   Иманғалиева Нарминахон – І орын,  Мұхамедқали 
Зере – І орын,  «Менің  әкем – әлемдегі ең жақсы адам»  атты   жас талант-
тар байқауынан  3 «Б» сынып оқушысы   Ерғали Айша –  І орын диплом-
дарымен марапатталды.

ҰБТ қорытындысы бойынша   мектеп түлектері  2012-2013 оқу жылы- 
87,8 балл; 2013-2014 оқу жылы – 96,5, 2015-2016 оқу жылы – 99,9  орташа 
балл көрсетті.

2016-2017 оқу жылында мектеп түлектері жоғары деңгейдегі білім 
нәтижесін  көрсететіп,  республикамыздың  жоғары оқу орындарының 
грантын жеңіп алуда. Мектеп мақтаныштары – Оспанова Қатша, Мұрат 
Алтынай, Қызырбек Төлеген, Дүйсенбеков Нұрбек,  Елюбаева Әлия, 
Нұржанова Сәлсәбіл «Алтын белгі» иегерлері атанды.

Мектеп оқушылары 2016-2017 оқу жылында «Жарқын болашақ»  IX 
қалалық КАТЕV қазақ тілі олимпиадасында  «Жас ғалымдар» бағыты бо-
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йынша  – ІІ орын, «А.Байтұрсынов  мұраларын насихаттау» республикалық  
интернет  олипиадасында  – І  орын, «Зерде» балалардың зерттеу жұмыстары  
мен шығармашылық жобалар байқауынан Алматы қаласы бойынша – І 
орын, республика бойынша – ІІІ орын иеленді. Қ.Бітібаева атындағы қазақ 
тілі мен әдебиеті пәні бойынша қалалық олимпиададан І орын,  республи-
ка көлемінде «Жас қаламгер» номинациясын жеңіп алды. «Мен әлемді та-
нимын» атты бастауыш сынып оқушыларының  зерттеу жұмыстарының  
қалалық  байқауынан ІІ орынға ие болды. Шәкірттеріміз үштілділікті да-
мыту мақсатында ұйымдастырылған GLOBAL ENGLISH  атты ағылшын 
тілі пәнінен өткізілген олимпиададан – ІІ орын, «Жеті жұрттың тілін біл»  
қалалық байқауда  – ІІІ орынға ие болды.  Ғ.М. Мүсіреповтың туғанына  
115 жыл  толуына орай оқушылар арасында өткен қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні бойынша  қашықтықтан  республикалық олимпиадада  І орынды 
жеңіп алды.

Мұғалімдер өз шығармашылықтарын  дамыта отырып,  аудандық, 
қалалық,  республикалық  іс-шараларға белсене қатысып, жүлделі орын-
дарды иеленуде.

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми 
педагогикалық  қызметкерлерінің біліктілігін  арттыратын  республикалық 
институтының «Өрлеу»  филиалымен бірлескен «Білім беруді дамыту 
жағдайында мектептегі инновациялық үдерісті басқару» тақырыбындағы   
мектеп басшыларына арналған республикалық семинар жоғары деңгейде  
өткізілді.

Оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалануда, салауатты өмір салтын 
қалыптастыруда, өнерге деген қызығушылықтарын арттыруда  мектепте 
би, хор, домбыра үйірмелері мен спорттық секциялар ұйымдастырылған.  
Әртүрлі байқаулар мен жарыстардағы жеңімпаз шәкірттерді дарынды, 
шығармашыл ұстаздар тәрбиелеуде.                                                                                                                                    

Жас  ұрпақты  тәрбиелеудегі қол жеткізген табыстары үшін №163 
мектеп-лицейдің бірқатар мұғалімдері   Қазақстан  Республикасы  Білім 
және ғылым министрлігінің «Құрмет» грамотасымен,  Медеу ауданы 
әкімінің,  Алматы қаласы Білім басқармасының,  Алматы қаласы  ББЖМБК 
ҚДИ,  ҚББЖТО,  Медеу аудандық білім бөлімінің  «Құрмет» грамоталары-
мен марапатталды. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Қазақстандықтар жоғары білімді ұлт 
болуы керек», – деп айтқандай, еліміздің болашағы жас ұрпаққа сапалы 
білім, саналы тәрбие беруде мұғалімдеріміз шығармашылықпен жұмыс 
атқаруда. Мұғалімдер арасынан бастауыш сынып мұғалімі Жанбабаева 
Гүлнафис Алпысқызы «Алтын глобус» республикалық ғылыми орталығы  
ұйымдастырған республикамыздағы  мектеп  ұстаздарының мәртебесін 
көтеріп, педагогикалық шеберлігін арттыруға жаңа  ғасырдағы  жаңа 
форматтағы  мұғалім келбетін қалыптастыру, білім беру  салаларындағы  
мамандардың ішінен  ең үздігін анықтау мақсатында  2016-2017  оқу жы-
лында өткізілген  ІІІ республикалық  «Ең үздік 20 мұғалім» байқауының 
ақтық кезеңінде  үздік нәтиже көрсетіп, шығармашылық  тәжірибесімен  
бөліскені үшін  «Алтын глобус»  жүлдесін   жеңіп алып, «Алтын гло-
бус» республикалық ғылыми орталығы  жанындағы  «ALTYN GLOBUS.
KZ» республикалық ғылыми-әдістемелік, ақпараттық білім порталының 
тілшісі әрі ұйымдастырушысы «Тілші  куәлігі» және   авторлық бағдарлама 
шығару үшін  тегін редакторлық және дизайнерлік қызмет сертификатын 
иеленді.
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Мұғалімнің көп  ізденісі, біліктілігі сабақты жаңаша ұйымдастырып 
өтуі оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырып қоймай, үлгерім 
сапасының артуына да көп ықпалын  тигізіп отыр. Білім берудің мемлекеттік 
стандартын басшылыққа алып, әр пән бойынша тесттік тапсырмалар да-
йындалып, оқушылар білімі жүйелі түрде тексеріліп отырады.  

Мектеп оқушылары «Дарын» орталығы ұйымдастырған «Кенгуру», 
«Ақбота», «Золотое руно» жарыстарына қатысып, жүлделі орындарға ие 
болуда.

Шәкірттерінің жүректеріне жол тауып, оларға сапалы білім, өнегелі 
тәрбие беруде өзінің күш-жігерін, білгенін аямай үйретіп жүрген, 
жауапкершілігі мол ұстаздар қауымы баршылық. Олардың қатарында: 
Құмарбекова Гүлжан, Садуақасова Күлзипа, Куниязова Айгүл, Мураше-
ва Дазира, Айсұлу Сұраншиева, Әсел Шәкіртова, Ғазиза Әбікен, Алмагүл 
Оханова, Айымгүл Атенова, Арзыгүл Жанайбекова, Мөлдір Қоқымбекова, 
Бақытжан Кадылова, Ақтоты Мырзабаева, Нұртас Жұмабаев, Жами-
ла Рапағат, Күлай Арыстанбек, Әбдіғұлова Әлия, Мүсәпірова Сағдат, 
Қадылбек Жабелдесов, Орал Мұратова, Жанар Жолдыбаева.

Өздерінің терең теориялық білімін практикамен ұштастыра алатын, 
оқытудың жаңа технологияларын сабақтарында жан-жақты пайдаланатын, 
ақпараттық технологияны жетік меңгерген, ұзақ жылдар бойы үздіксіз 
сабақ беріп келе жатқан мұғалімдер ұжымының алда алар асулары көп 
екеніне сенімдімін. 

А.Иманғалиеваның педагогикалық
ұжыммен коучинг өткізу сәті.

География пәні мұғалімі
Ж.Жолдыбаева тәжірибелі,
білікті ұстаз.

Тарих пәні мұғалімі А.Оханова
шығармашыл ұстаз.

Жас мамандар кеңесі.
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ала тәрбиесі, оның білімді де саналы аза-
мат болып қалыптасуы үшін ата-ананың ролі 

Басшы беделі – мектеп мерейі

БІЛІМДІ  ҰСТАЗ – БІЛІКТІ  БАСШЫ

Гүлжан  ҚҰМАРБЕКОВА, 
«№163 мектеп-лицей» коммуналдық-мемлекеттік
мекемесі директорының оқу-тәрбие ісі
 жөніндегі орынбасары    
  Алматы қаласы, Қазақстан

Б

ұстаздар қауымы да шет  қалып көрген емес. Осы игілікті істе бойында 
ізеттілік, қайырымдылық, кішіпейілділік қасиеті бар, ата-анасын, Отанын 
құрметтей білетін, ұлттық санасы мен кісілік келбеті қалыптасқан сана-
лы ұрпақ тәрбиелеу – барша педагогтер қауымының төл міндеті. Білімді 
оқушылар мен білікті ұстаздардың ортақ үйі, ол әрине, білім мен ғылымның 
қасиетті қара шаңырағы саналатын – мектеп. Осынау бір үлкен ұжымның 
басын біріктіріп, өз жұмысын жоғары деңгейде атқарып отырған мектеп  
директорының міндеті де аса жауапты да күрделі.

Мектеп ісінің алға басуы, ең алдымен, басшыға  байланысты екені 
белгілі. Білім ордасына рухани демеу беріп, бағыт сілтеп, өз ғұмырын бала 
тәрбиесіне арнап  келе  жатқан аталмыш мектептің директоры Айымгүл  
Даурбекқызы туралы аса ризашылықпен айтуға болады.

А.Д. Иманғалиева  2009   жылдың   қаңтар айынан бастап Алматы 
қаласындағы  «№163  мектеп-лицей» коммуналдық-мемлекеттік меке-
месінде мектеп директоры  қызметін атқарып келеді. 

Педагогикалық және басшылық  іс-тәжірибесі мол. Еңбек жолында  
өзін білікті, жауапкершілігі мен адамгершілігі  өте жоғары, шығармашыл, 
жаңашыл, іскер  басшы ретінде көрсете білді. 

Жоғары    білімділігі,   іскерлігі,  біліктілігі, жаңашылдығы,  ізденім-
паздығы,   ұстамдылық қасиеттері педагогикалық әкімшілік  міндеттер мен  
мәселелерді шешуде,  мамандарды дұрыс таңдауда, олардың міндеттерін 
айқындауда, қолдауда, дұрыс шешімдер қабылдауда оң нәтижесін беруде. 

Айымгүл Даурбекқызының басшылығымен мектептің педагогикалық 
ұжымы мен шәкірттері білімдерін шыңдау мақсатында пәндік олимпиа-
далар мен ғылыми жоба жарыстары, спорттық және көркемөнерпаздар 
байқауларына белсене қатысып, жүлделі орындарды иеленді. 

Талантты  және дарынды шәкірттері спорттық жарыстар  мен көркем-
өнерпаздар байқауларына қатысып, өз өнерлерін шыңдауда.Қысқы «Уни-
версиада – 2017» жарысына орай ұйымдастырылған «Мен – жұлдызбын» 
атты байқауда – ІІ, ІІІ орын, «Айбын» әскери-спорттық жарысында ІІІ 
орын, оқушылар сарайының ұйымдастыруымен өткізілген бокстан ашық 
біріншілікте І орын, «Ұлы дала қазынасы» жобасы аясында қазақ күресінен 
жасөспірімдер арасындағы ашық турнирінде І орын, Алматы қаласы бо-
йынша бокстан   жасөспірімдер арасында өткен ашық турнирінде ІІІ орын,  
дзюдодан ашық біріншілікте І орын, «Жаса Отаным» көркем гимнастика 
чемпионатында ІІІ орын, «Менсұлу»  көркем гимнастикадан  ІІІ орын, «На-

қандай зор болса, бұл міндеттерден мектеп пен 
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урыз» көркем гимнастика чемпионатында І орын,  ХХVІІІ дүниежүзілік 
қысқы Универсиада аясында Алматы қаласы Оқушылар сарайының ба-
лалар бірлестіктерінің арасында өткен спартакиадасында таэквондодан 
І орын, М.Өзтүрікті еске алуға арналған ІV халықаралық  турнирінде  ІІ 
орын жеңіп алды.  Махамбет оқуында «Мен – Өтемістің  баласы Махам-
бет  атты батырмын»  номинациясы бойынша І орын,  «Менің Президентім» 
атты шығармалар байқауынан ІІІ орын, география мен дене шынықтыру 
пәнаралық   байланыстарының  элементтерімен  құрылған  «В путь,  до-
рогу!» байқауында  №163 мектеп-лицей командасы І орын,  «Жырлайды 
жүрек» атты М.Мақатаевтың  өлеңдерін  оқудан  және өлеңіне жазылған 
әндерден балалар  арасындағы байқауының  «Көркем  сөз» номина-
циясы бойынша І дәрежелі дипломды  иеленді. Әнші Б.Бейсенованың 
шығармашылығына арналған  «Менің  жүйрік  тұлпарым»  республикалық  
балалар байқауында – «Бас жүлде», ІІІ орын,  «ХХІ ғасыр балалары» атты 
байқаудың «Фортепиано» номинациясы бойынша ІІ орын, «Эрудит» интел-
лектуалды  білім  порталының  ұйымдастыруымен оқушылар арасында өткен 
Леонардо да Винчидің туғанына 565 жылдығына орай халықаралық «Әлем 
менің көзіммен» атты байқауда І, ІІ, ІІІ орындар,  халықаралық спорттық 
би турнирінде «Соло» би түрінен І орын, халықаралық жас музыканттар 
арасында өткен  «Менің сүйікті шығармам» тақырыбындағы музыкалық  
аспапта ойнау байқауында ІІ, ІІІ орындар, «Болашақ» корпоративтік қоры 
ұйымдастырған республикалық  көркем шығармадан І орынды жеңіп алды. 
Оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалануда, салауатты өмір салтын 
қалыптастыруда, өнерге деген қызығушылықтарын арттыруда  мектепте 
би, хор, домбыра  спорттық үйірмелері ұйымдастырылған. Аудан көлемінде 
«Жас ұлан», «Жас қыран» балалар ұйымының базалық мектебі.

А.Д.  Иманғалиева жаңартылған білім мазмұнын оқыту мен оқу үдерісіне 
енгізуде«Білім беруді дамыту жағдайында мектептегі жаңашыл үдерісті 
басқару» тақырыбындағы   мектеп басшыларына арналған республикалық 
семинарды жоғары деңгейде өткізіп, ғылыми-әдістемелік шеберлігімен 
бөлісті. Жыл сайын мектепте аудандық, қалалық пәндік семинарлар 
өткізіледі. Елбасымыздың «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» мақаласы 
негізіндегі бағдарламаны  жүзеге асыруда, аудан  әкімі Жылқыбаев Ержан  
Жұматұлының «Ұрпақтар сабақтастығы» бастамасымен мектепте аға ұрпақ 
өкілдерімен  5 рет  мәнді  де  мағыналы  кездесу  ұйымдастырып,  «Ал-
маты ақшамы»  газетінің №49, 67, 113, 139, 144-басылымдарында жария-
ланды. Өз мамандығының  шебері Айымгүл  Даурбекқызы аудандық жыл 
сайын өтетін  қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген жастар 
арасындағы «Тіл – дарын» аудандық олимпиадасының ұйымдастырушысы. 
Әртүрлі байқаулар мен жарыстардағы жеңімпаз шәкірттер мен дарын-
ды, шығармашыл ұстаздар тәрбиелеумен қоса,  республикалық  ғылыми-
әдістемелік баспаларда  мақалалары да   жарияланды. 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік 
орталығында Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары 
басшыларының біліктілігін арттыру бағдарламасының курсынан өтіп, «НЗМ 
мектептері» әдістемесі бойынша ХХІ ғасырдағы бәсекеге қабілеттілік пен 
білімнің жоғары сапасына қол жеткізу, жаңашыл мұғалімдер шеберлігін 
шыңдау және оқыту сапасының тұрақтылығын қамтамасыз ету барысында 
көшбасшылық  қабілетін  тиімді қолдануда.

Ізденімпаз,   жауапкершілігі   жоғары, білікті басшы  Айымгүл  
Даурбекқызы әріптестері мен  шәкірттері және  ата-аналар алдында  беделді. 
Жас  ұрпақты  тәрбиелеудегі қол жеткізген табыстары үшін  Айымгүл 

4. “Қазақстан мектебі” №1, 2018.
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Даурбекқызы Қазақстан  Республикасы  Білім және ғылым министрлігінің 
«Құрмет» грамотасы, Медеу ауданы әкімінің, Алматы қаласы  білім 
басқармасының,  Алматы қаласы ҚББЖТО КММ «ҚӘК» ҒӘЗ, SKILLS 
ACADEMY,  «Алтын  глобус»  ғылыми-әдістемелік  орталығының   «Құрмет»  
грамоталарымен  марапатталды. 

№163 мектеп-лицейі жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуде тұрақтылығы, 
алға дамуы, білім сапасының жылдан-жылға артуымен ерекшеленеді. 
Педагогикалық ұжым дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі 
жетістіктері үшін  бес рет қала әкімінің, 2 рет аудан әкімінің «Құрмет» гра-
мотасымен марапатталды.

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты мақаласының аясында мектеп директоры Айымгүл 
Даурбекқызының ұйымдастыруымен  Қазақстан Педагогика ғылымдары 
академиясының академигі, Қазақстанның тұңғыш Еңбек Ері, «Алтын  
жұлдыз» және «Отан» орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері, «Алтынсарин» 
медалінің иегері  Аягүл Миразовамен кездесу болып өтті. Кездесуге мектеп 
мұғалімдері  мен оқушылар, бірқатар мектеп директорлары да шақырылды. 
Кездесу барысында мектеп оқушылары көкейлерінде жүрген сұрақтарын 
қойып, балалық шақтан қызықты әңгімелер айтуын өтінді. Апайдың 
балалық арман-тілектерін білуге асықты.  Аягүл апайдың әрбір айтқан сөзін 
оқушылар аса ыждахаттылықпен тыңдап, өз ойларын да айтып,  сұрақтар 
қойды. 

– «Мұғалімдік мамандақ таңдауыма ата-анамның ықпалы көп болды. 
Негізгі арманым дәрігер болу еді, мектеп бітірген соң медициналық оқу 
орнына түсуде жолым болмады да, бір жыл дайындалып қайта бармақшы 
болғанымда, ата-анам педагогикалық оқу орнына баруыма кеңес берген 
еді. Осылайша мен математика пәнінің мұғалімі болып өз еңбек жолымды 
бастадым. Оған еш өкінбеймін. Дәрігер адам жанының арашасысы болса, 
ал мұғалім адамзат атаулының қолына қалам ұстатып, қара танытып, білім 
нәрімен сусындатады. 

Қазіргі кезде білім мен ғылымға көп көңіл бөлініп жатыр,қолдау да ар-
тып келеді.  Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың тұңғыш Қазақстанның 
Еңбек Ері атағын ұстазға беруі, бүкіл ұстаздар қауымына көрсеткен үлкен 
құрмет, алғыс деп білемін. Мамандық  таңдау жауапты да күрделі іс» дей 
келе, апай оқушыларға келешек өмірлеріне бақыт, денсаулық тілейтінін ай-
тып өтті.

«Өнерді үйрен» демекші, мектеп мұғалімдері өз оқушыларын білім 
нәрімен сусындатып қоймай, оларды өнерге баулығандықтарын да көрсете 
білді. Бірқатар озық тәжірибелі мұғалімдер Әсел Шәкіртова, Ғазиза Әбікен,  
Күлзипа Садуақасова, Алмагүл Оханова, Айымгүл  Атенова, Арзыгүл Жа-
найбекова, Жанар Жолдыбаева есімді ұстаздар өз шеберліктерін көрсете 
білді.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» аясында өткен бұл іс-шараға 
оқушылар аса қызығушылықпен қатысты.

Осындай қызықты да игілікті іс-шараларды ұйымдастырудан, бағыт-
бағдар беруден  өзінің елгезек, ақкөңіл,  ашық-жарқын мінезімен, ада-
ми болмысымен, өзін де, өзгені де сыйлата білетін қарапайым қалпымен 
көпке үлгі болуда. Ол ұжым арасында еш уақытта мен «директормын» деп 
менменсіп, тәкаппар мінез  көрсеткен  емес, қашан да ұстаздар қауымы мен 
оқушылардың арасынан табылатын біздің басшы,  міне,   осындай басшы. 
«Білімді басшы – ұлт болашағы» деп тегін айтылмаса керек-ті.
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лбасы Н.Ә Назарбаев «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жолдауында да білім 

ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ  БЕРУ  МАЗМҰНЫ – 
МҰҒАЛІМНІҢ  КӘСІБИ  ДАМУЫНЫҢ  НЕГІЗІ 

Сайлаугүл САДЫҚҚЫЗЫ, 
«№163 мектеп-лицей» коммуналдық-мемлекеттік
мекемесінің математика пәні  мұғалімі
  Алматы қаласы, Қазақстан        

«Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана шәкірт  
жанына нұр құя алады».   
     А.Байтұрсынов

Е
және ғылымға көп көңіл бөлгендігі белгілі. «Ең алдымен, білім беру жүйесінің 
рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық өсудің 
жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын 
оқушылардың сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын 
дамытуға бағыттау қажет» деген болатын. Ал «Қазақстан жолы – 2050: 
бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында (17 қаңтар, 2014 жыл) 
белгіленген  «орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді На-
зарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек,  мек-
теп түлектері қазақ, орыс және ағылшын  тілдерін білуге тиіс, олар оқыту 
нәтижесі сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау 
машығын игерууі тиіс» деген. Олай болса, қоғамның ғарыштап дамуының 
негізгі қайнар көзі – білім. Білім –теңіз, оның тереңіне құпиясын ашатын-
дар ғана бойлай алмақ. Ондай адамдарды дайындайтын, білім мен тәрбие 
беретін бала жанының бағбаны әрине, ол – ұстаз.  

Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде 
үлкен жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланыс-
ты мәселелерді өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті 
жаңашыл мұғалім керек.  Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, 
өмірде де табысты болуы  мұғалімнің  қабілетіне, оның құзыреттілігіне бай-
ланысты болмақ. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім 
беретін адам ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді 
ұйымдастыра  алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек. Жаңа 
заман мұғалімнен күнделікті оқушылармен  қарым-қатынас барысында 
әрбір жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін көрсетуді және шығармашыл 
шешім қабылдай алуын талап  етіп отыр. Оны қанағаттандыру үшін қазіргі 
заманның мұғалімі  жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-
жақты, жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген бо-
луы  қажет.

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016–2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруда Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы негізінде  жаңартылған 
білім беру  мазмұнына сай білім сапасын арттыру мақсатында   №163 мек-
теп-лицей ұстаздары  шәкірттеріне заман талабына сай білім нәрін беру-
де.  Білікті де білімді басшы Айымгүл Даурбекқызының  басшылығымен  
мектеп   мұғалімдері жаңартылған білім мазмұнының  қаншалықты, қан-
дай  дәрежеде өтіп жатқандығын тарату мақсатында ауданымыздың мек-
теп  басшыларына  семинар өткізіп, тәжірибе алмасты. Семинарға Медеу 
аудандық білім бөлімінің  басшысы Ағайша Әмірқызы және бірқатар мектеп 
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директорлары қатысты. Семинар  барысында  мектеп  басшысы Айымгүл 
Даурбекқызы «Жаңартылған білім беру мазмұнындағы мұғалімнің кәсіби 
құзыреттілігі»   тақырыбында жаңартылған білім мазмұны бойынша мектеп 
мұғалімдерінің қалай жұмыс жасап, оны жүзеге асырып жатқандығына жан-
жақты тоқталып өтсе, пән мұғалімдері: А.С. Құниязова «Биология пәніндегі 
оқу мақсаттарының жүйеленуі», А.М. Оханова «Тарих пәнінде білім беру 
мазмұнын жаңарту аясындағы тиімді әдіс-тәсілдер», Д.Ш. Мурашева, А.Е. 
Әбдіғұлова «Джигсо»  стратегиясын  орыс тілі мен әдебиеті сабағында пай-
далануы, А.Н. Жанайбекова жазылым дағдысын қалыптастырудағы «Дербес 
пікір» жазу тәсілі, А.О. Атенова «Математикалық сауаттылықты дамытуда 
Блум таксономиясының тиімділігі», Ж.М. Жолдыбаева «Мақсатқа жетуді 
айқындау – критерий дискрипторларында», М.Қ. Қоқымбекова «Сабақтағы 
рефлексия – түзету, өзгерту, жақсарту, дамыту мүмкіндігі», Ғ.М. Әбікен 
«Қалыптастырушы бағалау – табысқа жету баспалдағы» тақырыбы аясында  
өз сабақтарында  оқушылармен  қалай тиімді жұмыс жасап жатқандығын  
әрі  оқушылардың сабақ барысындағы белсенділіктерін талдап, түсіндіріп, 
сабақтардан үзінділер көрсетті. 

Семинар соңында Медеу аудандық білім бөлімінің  басшысы Ағайша 
Әмірқызы  қорытынды сөз сөйлеп, мектеп-лицей ұжымына шығармашылық 
табыс тілеп, осындай мағыналы да тиімді семинар ұйымдастырудағы  
еңбектерінің  нәтижелі  де  мағыналы болғандығын атап өтті.                                                                                                                            

Үнді халқының тарихи тұлғасы М.Гандидің «Егер сен болашақтағы 
өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін 
негізге ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды 
болашаққа жетелеп отыру – бүгінгі заман талабы, яғни жаңартылған білім – 
болашақтың кепілі екенін жүзеге асыру мектеп қауымының алға қойған бас-
ты міндеті болмақ. Бүгінгі мұғалімнің еңбегі – тынымсыз ізденуді, үздіксіз 
кәсіби дамуды талап етеді. Қоғамның сұранысына лайықты ақпараттық-
коммуникативтік технологияларды меңгерген, өз бетінше білім алып,  
шешім қабылдай алатын, болашаққа жан-жақты көзқарасы бар, ой-өрісі 
жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты тұлғаны қалыптастырайық!  

«Жаңартылған білім беру мазмұнындағы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі»   
тақырыбында өткен семинардан көрініс.
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геменді еліміздің болашағы – білімді жас ұрпақ. 
Әрбір балаға дарын қабілетіне қарай білім беру – 

ТІЛДІ  ДАМЫТУ – БАСТАУЫШТАН

Күлзипа САДУАҚАСОВА, 
«№163 мектеп-лицей» коммуналдық-мемлекеттік
мекемесінің  бастауыш  сынып  мұғалімі 
  Алматы қаласы, Қазақстан

Е
өмір талабы. «Үйренбесе өнер де, даналық та қолға түспейді»  дегендей, 
жас ұрпаққа сапалы білім беріп қоймай, тәрбиелі де саналы, мәдениетті 
ұрпақ тәрбиелеу ұстаздар қауымына аса жауапты міндет. Осы орайда 
білімнің негізі бастауышта қаланатыны анық. Бастауыш білім – үздіксіз 
білім берудің алғашқы басқышы, қиын да жауапты жұмыс. Баста-
уыш сыныпта оқылатын түрлі пәндер оқушы білімінің негізін қалап, 
қабілетін дамытуға үлес қосады. Кіші сыныптарда балаға белгілі бір 
білім беріп қана қоймай, оны жалпы дамыту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған 
орта жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру, талдау жасауға үйрету, са-
лыстыра білуге, өз ойын дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға 
баулиды. Міне, осы кезеңде жас ұрпақтың қабілеті мн талантын ашу, 
шығармашылық ойлау қабілетін жетілдіру, осы арқылы өзіне деген 
сенімін нығайту, бүгінгі күннің басты мәселесі.

Бастауыш сыныпта оқылатын әдебиеттік оқу пәні оқушының 
жекебасының қасиеттері мен қабілеттерін шыңдауға жол аша-
ды. Оқушының өз бетімен жұмыс дағдысы жүйелі жүргізілген 
жұмыстардың нәтижесінде қалыптасады. Бастапқыда жеңіл, біртіндеп 
күрделі тапсырмаларды орындау, атап айтқанда, мәтінді оқып тек 
мазмұнын түсініп қана қоймай, мәтіннің негізгі ойы не, бұл мәтіннен 
қандай нәрсе үйренуге болады, оны салыстыру, оған қорытынды жасау 
өздігінен ойлау үрдісіне әкеледі. Өздігінен білім алудың негізгі жолы –  
таным қабілетін қалыптастыру. Бүлдіршіндердің қиялын шарықтатып, 
тапқырлығын ұштайтын, жансызға жан бітіріп әңгіме, ертегі құрастыру, 
өлең шумағын жалғастыру, өз ойынан еркін тақырыпқа шығарма жазу 
оқушының тілін дамытады, байланыстырып сөйлеуді жетілдіреді. 
Жұмбақ құрау, жұмбақ шешу баланың өздігінен ойлануына жағдай жа-
сайды. Дерексіз ойланудан нақты ойлауға жетелейді.

Бүлдіршіндерге  ғылым  негізін  үйретіп  тәрбиелейтін  негізгі      
тұлға – мұғалім. Мектептегі оқушы ізденісі, білімге деген ынтасы – 
ұстаз еңбегі. Дұрыс таңдалған әдіс-тәсілдер баланың алдына мақсат 
қойып, нәтижеге жетуге жетелейді.

“Қыран түлегіне қайыспас қанат сыйлайды, ұстаз шәкіртіне тал-
мас талап сыйлайды” деген халық нақылы бекер айтылмаса керек. 
Әрбір ұстаз оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына күш салсақ 
егеменді елімізге қорған, ұлтына қамқор болатын көңілі ояу ұрпақ 
тәрбиелей аламыз. 
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Жүрегім толы мейірімге

ейірімділік – адамның өзге біреуге жылылығын, ізгі 
ниеті мен лебізін білдіру көрінісі. Мейірімділік адам-

МЕЙІРІМДІЛІК  – ІЗГІ  ҚАСИЕТ 

Гүлжан  ҚҰРМАНАЛИЕВА,
М.Дулатов атындағы №136 мектеп- гимназиясының
әлеуметтік  педагогі
  Алматы қаласы, Қазақстан

М
дар арасындағы сыйластық, кеңпейілділік, жанашырлық, ізгі ниет секілді 
қасиеттерге негізделеді. Мейірімділік адамның жоғары адамгершілік белгісі 
ретінде оның бүкіл тыныс-тіршілігін, жан дүниесін жадырататын, шат-
шадыман тіршілігі үшін қажетті аса маңызды қасиеттің бірі болып саналады. 
“Мейірімділік – махаббат, қайырымдылық, адалдық секілді ақ жүректен 
шығады”, –  деп Шәкәрім Құдайбердіұлы айтқандай, қазақтың дәстүрлі әдеп 
жүйесінде  мейірімділік  адамдар  арасындағы  адамгершілік, ізгілік пен 
ізеттілік, имандылық пен инабаттылық секілді асыл қасиеттермен үндестік 
тапқан.  Ж.Баласағұн  “кір  тигізбей   ұста  ойыңның   өресін,   мейірім   ет-   
сең –  мейірімділік көресің”, – деп мейірімділікке зор мән берген. Осы қағидалар 
негізінде таяуда  М.Дулатов  атындағы  №136  мектеп-гимназиясында «Жүрегім 
толы   мейірімге»  деген  тақырыпта  іс-шара  өтті.  Бұл  тақырыптың  негізгі  
мақсаты –  «Мектепке жол» республикалық  акция  шарасы  аясында ата-ана-
лар мен мұғалімдер арасында мейірімділік пен қайырымдылық акциясын 
ұйымдастыру болып табылады. 

Бірнеше жылдан бері өткізіліп  келе  жатқан  қайырымдылық  шарасына  
мектеп-гимназиясында  жаны  жомарт  ата-аналар мен  ұстаздар  қалыс  қалған  
жоқ. Акция  басталғалы  бері  мектебіміздегі  аз  қамтылған  отбасы  балаларына  
жан-жақты  көмектер   ұйымдастырылды.

Демеушілікті   мектеп  директоры  Анас  Рахманбердіұлы  Батырбаев  
бас тап директордың  оқу,  тәрбие жөніндегі  орынбасарлары  Маликова К.Д., 
Құрманалиева  Г.,  Әбдіраман  Г.,  Жұманбек  Н., Рамазанова Ж., Жақыпова С.Т., 
Садырқұлова Г., бас есепші Мусина Шара,  кітапханашы   Жұмабаева   Әлия   
3   оқушыға  мектеп   сөмкесін   табыстаса,   20   оқушыға  мектеп  формасын, 4 
оқушыға  аяқ  киім,  мектеп   құралдарын   табыстады.  Ақжігітова  Қ.,  Асаубае ва  
Б.,  Қасымова  Б., Рзабаева  С., Буетинова   З., Исағұлова З., Сатыбалдиева С. 15 
оқушыға мектепке  керекті  құрал-жабдықтарын яғни, дәптер, қалам, сызғыш, 
өшіргіш, т.б алып  берді.  Олар  бұл  ауқымды жобаға  атсалысуды  өздерінің  
азаматтық  парызы деп санайды. Жалпы, мектебімізде  әлеуметтік  жағынан  аз  
қамтылған  отбасылар, қамқорлыққа зәру  оқушылар  және  мүмкіндігі  шектеулі  
балалар  көптеп  кездеседі. Осы  орайда  әлеуметтік  көмекке мұқтаж  жандарға   
шамамыз  келгенше қарайласып, осындай  топқа  жататын  оқушыларға  мек-
тепке  қажетті   оқу құралдарын, киім-кешектерін, кеңсе  тауарларын  алуға  
қол  ұшын  беру – мектебіміздің  ізгілікті дәстүрлердің  біріне  айналған  десек, 
артық  айтқанымыз  емес. Әркім өзінің  мүмкіндігіне  байланысты  көмек  жа-
сап, баланың көңілін  көтеріп,  қуанышқа  бөлегенге  не  жетсін, сабаққа сақадай 
сай  болып, барлық құрал-жабдығы  бар  оқушы еш  алаңдамай, сапалы  білім  
алуға ден  қояры  сөзсіз. «Мектепке  жол» шарасының  осындай  әлеуметтік  
маңызды тұстары  бар. Қаржылай көмек  ретінде 230 000 теңге  жиналды. Бұл 
ақша  қамқорлыққа  мұқтаж 35 оқушының керек-жабдықтарына  жұмсалды. 
Олар бұл сый-сияпатқа риза болып, шексіз алғыстарын білдірді.

Мейірімді, бауырмал, көмекке дайын  тұратын  абзал  адамдар – кез келген  
қоғамның  негізгі  тірегі. 
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Мұғалім  тәжірибесінен

азіргі таңда еліміздегі оқу-тәрбие үрдісінде болып жатқан жаңартулар 
білім мен тәрбие жұмысын қайта қарауды талап етіп отырғаны белгілі. 

ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА БАУЛУ ЖОЛДАРЫ 

Ғазиза  ӘБІКЕН,
«№163 мектеп-лицей» коммуналдық-мемлекеттік
мекемесінің информатика пәні мұғалімі 

   Алматы қаласы, Қазақстан

Қ
Сондықтан жас ұрпаққа тәрбие берудің сапасын көтеріп, әсемдікті, әдемілікті 
сезіну қабілетін, эстетикалық талғамын дамыта отырып, өз ісіне деген 
шығармашылық талабын арттыру – бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі 
десек қателеспейміз. 

Қазақстан Республикасының дүниежүзілік білім беру кеңістігіне ену жо-
лында сол кеңістік өлшеміне сай оқытудың бағытын, мақсатын, мазмұнын, 
түрін, әдісін айқындап, оқу үдерісіне қажетті өзгеріс енгізуді қажет ететіні 
белгілі. Сондықтан біз даярлап отырған оқушыларымыз биіктерден көрінуі 
керек. 

Оқыту барысындағы оқушылардың танымдық белсенділігі мен 
ізденімпаздық шығармашылығы, оны арнайы басқарудың маңыздылығын 
Сократ та атап көрсеткен. ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан мек-
тепте, арнаулы оқу орындарында оқытылатын информатика пәнінің орны 
ерекше және оны сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру барысында 
жүзеге асырады. Дәстүрлі оқыту пәндерінен жүргізілетін сыныптан тыс 
жұмыс түрлерін информатика пәнінен де ұйымдастырады. Сабақтан тыс 
жұмыс оқу жұмысын толықтырып, материалды оқушыға терең түсіндіруге 
шығармашылық қабілеттерін дамыту барысында қарастырылады. 

 Оқушыларды шығармашылыққа баулуға арналған 8-сыныптар 
арасында «Ақпарат және информатика» тақырыбында өткен сайыс 
сабағымның негізгі  мақсаты «Санау жүйесі», «Ақпарат және компьютер», 
«Ақпаратты  түрлендіру» тақырыптары бойынша білімдерін бекіту болса, 
ал дамытушылық мақсаты – оқушылардың логикалық ойлау қабілетін да-
мыту, пәнге деген  қызығушылығын  арттыру,  шығармашылықпен  жұмыс  
істеуге үйрету. Тәрбиелік мақсаты – жауапкершілікке, ұқыптылыққа,  «мұға-
лім – оқушы», «оқушы – оқушы» арасындағы байланысты қалыптастыруға 
тәрбиелеу болып табылады. Сабақ – оқушылардың пәнге қызығушылығын 
арттыру мақсатында  ойын сабақ  түрінде өткізілді.

Сынып  2 топқа бөлініп, топ басшысын сайлады. Сабақ сайыс түрінде 
өткізіледі. 

Сайыс мынандай  шарттар бойынша жүргізілді. 
1. Сергіту сәті. 
2. «Тапқырлар мен білімділер». 
3. «Ойлан, тап!». 
4. «Мені түсініп көр». 
5. «Кімнің процессоры жылдам жұмыс істейді?». 
6. «Шифрлаушылар». 
7. «Санау жүйесінің білгірлері». 
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8. Қорытындылау. 
І. Сергіту сәті. 
Сергіту сәтінде төмендегідей  сұрақтар берілді. 
 1.  Мәліметтерді өңдеудің және өңдеу үдерісін басқаратын компьютердің 

негізгі микросхемасы (процессор). 
2. Компьютерлік ойындарда экрандағы жылжитын нысандарды бас-

қаруға арналған рычагты манипулятор (джойстик). 
3. Компьютерге әріптік және сандық мәліметтерді енгізуге арналған 

құрылғысы. 
4. Аты бар бағдарлама  немесе құжат (файл). 
5. Компьютердің экранына ақпаратты шығаратын құрылғы (дисплей не-

месе монитор). 
6. Есте сақтау құрылғыларының жиынтығы (ЭЕМ жады). 
7. Белгілі бір алфавит арқылы ақпаратты түрлендіру үдерісі (кодтау). 
8. 8 биттен тұратын шартты белгі (байт). 
9. Компакт дисктегі ақпаратты оқитын құрылғы (CD-ROM). 
10. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі (бит). 
11. Адам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас тәсілі (интерфейс).
12. Қағаздағы кескінді түсіріп, дисплей экранына шығаруға мүмкіндік 

беретін құрылғы (сканер).
13. Ақпаратты тұрақты, ұзақ уақыт сақтауға арналған қатты диск атауы 

(винчестер). 
14. Ақпаратты қағазға басып шығаратын құрылғы (принтер). 
15. Архивтік файлдарды жасауға арналған арнайы бағдарлама аты (ар-

хиватор). 
16. Сандарды жазуға қажет арнайы символдар тобы не деп аталады? 

(цифр). 
2-бөлім – «Тапқырлар мен білімділер» сайысында  өтілген материал-

дарды қорытындылау мақсатында  жауаптары 3 нұсқадан тұратын сұрақтар 
беріледі. Топ мүшелері анықтамаға сәйкес дұрыс жауап нөмірін көрсетеді. 

3-бөлім  – «Ойлан, тап» сайысы. 
Екі топқа да вирус және антивирус тақырыбына байланысты бірдей 

аяқталатын сөздерді табу ұсынылады. Жылдам әрі тиянақты, дұрыс жауап 
берген топ жеңіске жетеді.

4-бөлім – «Мені түсініп көр» сайысы.  
Бұл сайыс мына әзілден басталады: 
– Құлағы ауыр еститін екі адам кездесіпті. Біреуі қолында балық аулай-

тын құрал ұстап алған. Екіншісі одан сұрайды: Сен немене, балық аулауға 
жиналдың ба? 

«Жоқ, мен балық аулауға жиналдым!» дейді. 
«Мен сені балық аулауға бара жатыр екен десем» дейді. 
Ақпарат берілгенмен  нақты  адресатқа  жеткізілген  жоқ. Кез  кел-

ген ақпаратты   беру   немесе   алмасу   үдерісінде  оны   беруші   және   
қабылдаушы болу  керек.  Әйтпесе,  ақпарат   алмасудың  ешқандай   мағы-
насы   болмайды. 

2-топ кезекпе-кезек ақпарат беруші мен қабылдаушы ролдерінде ой-
найды.  Яғни  ақпаратты  іс-қимыл  және  қозғалыс әдістері арқылы ғана 
береміз. 

Топ басшылары мұғалімнен тапсырманы алады. Дайындалуға 3 минут 
беріледі. 

6. «Шифрлаушылар» сайысы. 
Бұл сайыс Артур Конан-Дойлдың «Биші адамдар» атты әңгімесінен 

басталады. Бұл әңгімеде қылмыскер адамдарды қорқытуда пайдаланатын 
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сөздерін ерекше код арқылы қағазға түсіріп отырған. Бір ғана ақпаратты 
әртүрлі әдістер мен сигналдарды пайдаланып ұсынуға болады. 

Әр командаға кодталған сөздер беріледі. Сол сөзді кері кодтап және код-
тау жолын көрсету керек. 

Тапсырма топ басшыларына беріледі. 
7. «Санау жүйесінің білгірлері» сайысы. 
Санау жүйесінің ішіндегі ең көп тарағаны Римдік санау жүйесі. Бұл 

санау жүйесі, көбінесе, тарихи күндерді, кітаптағы томдар, бөлімдер мен 
тарауларды атау үшін қоданылады.Римдік санау жүйесінде цифлар орнына 
латын әріптері пайдаланылады. 

Топтарға бірдей екі есеп беріледі. 
Қазіргі таңда шығармашылық тапсырмаларды әр сабақта өтілетіндей 

ұйымдастыру қажет. Өмірдегі сан алуан қиындықты шеше білу тек 
шығармашыл адамның қолынан келеді. Шығармашыл адамның бойында 
батылдық, еркіндік, ұшқырлық, сезімталдық сияқты қасиеттер мен қатар 
ерекше ой қызметі, қайшылықтарды түсіну, заңдылықтарды анықтау, 
шығармашылыққа деген құштарлық болу керек. 

Оқушының шығармашылық қабілетін дамыту үшін бірнеше шарт орын-
далу тиіс. Шығармашылық қабілетін дамытуды ерте бастан қолға алуға 
тиіспіз. Олар:  жүйелі түрде шығармашылық әрекет жағдайында болуы;  ой-
лау мүмкіндігінің ең жоғарғы деңгейіне жету;  оқушының шығармашылық 
іс-әрекетіне жағдай туғызу. 

Оқушының шығармашылық іс-әрекетіне жағдай туғызу дегеніміз –
оқушыны ойлай білуге үйрету екені сөзсіз. Мектеп табалдырығын жаңа 
аттаған бүлдіршіннен шығармашылық қабілетті талап етпес бұрын, оны 
соған үйреткен жөн. Оқушының зейінін, есін, қиялын, интеллектісін дамы-
та отырып, ойлау қабілетін, шығармашылық іс-әрекетін жоғары деңгейде 
көтеруге болады. Оқушының кез келген сабаққа шығармашылық қабілетін 
дамыту өз қолымызда екені айқын. Еліміздің болашағы үшін ұстаздар 
қауымы аянбай еңбек етуіміз керек деп ойлаймын. 

азақстан – 2030» стратегиялық бағдарламасы 
білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен 

ЖАҢАРТЫЛҒАН  БАҒДАРЛАМА – БІЛІМ 
БЕРУДІҢ  ЖАҢА  МАЗМҰНЫ 

Бакытжан ҚАДЫЛОВА,
«№163 мектеп-лицей» коммуналдық-мемлекеттік
мекемесінің бастауыш  сынып  мұғалімі
  Алматы қаласы, Қазақстан

«Қ
және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім 
беру кеңістігіне кіріктірумен сипатталады. Білім 

берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған бай-
ланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып 
отыру және технологияларды  меңгеру,  оны тиімді қолдана білу міндеті 
тұр. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім 
беру  бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын  
қанағаттандыратын тың бағдарлама.

Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын 
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алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланыс-
ты. «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, 
жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру – бүгінгі 
күннің басты талабы.  Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты 
мәселелерді өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті 
жаңашыл мұғалімнің рөлі ерекше.  

Білім    мазмұнын   жаңарту   тікелей  шығармашылық   ізденістегі  
мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. «Мұғалім көп әдісті білуге 
тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы 
керек», – деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай 
білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Сондықтан да 
бастауыш сыныпта әр сабаққа әртүрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана оты-
рып, оқушылардың білім сапасын арттыру ең басты мәселе. Бастауыш 
сынып  пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 
оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап, зерттей білуді талап 
етеді. Негізінен, жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға 
бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – 
оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып 
сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ- 
ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта 
жұмыс жасай білу. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлауға, 
шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін 
қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 
жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді. Жаңартылған білім 
беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі.  Оған оқу 
мақсаттарын зерделей отыра тапсырмаларды. ықшам сабақтарды құрастыру 
барысында көз жеткіздік.

Өзі сабақ беретін 1-сыныпта «Санаудың мәнін ашу, жекелеген зат-
тарды санауға үйрету, заттарды салыстыру» тақырыбында өткен 
сабағымда оқушыларды санауға үйрету, заттарды салыстыру дағдыларын 
қалыптастыруды мақсат еттім. 

Сынып оқушыларын топқа бөліп, әр топтың ұранын белгіледім.  Әр 
топта неше оқушы бар  екендігін санатып, олардың санау дәрежелерін 
анықтадым.

«Менің отбасым» диалогі арқылы  отбасында  қанша адам бар екендігін  
сұрап, сұрақ  қою арқылы сан туралы ұғымдарын кеңейттім.Оларға 
төмендегідей сұрақтар қойдым:

– Сенің отбасыңның неше мүшесі бар?
– Сыныптағы қай оқушының отбасы ең үлкені?
– Өз отбасыңның ең үлкені кім? Ең кішісі ше?
– Өз отбасыңда неше бала бар? Кімнің отбасында көп бала бар?
– Қандай отбасын көп балалы дейді?
– Неліктен олар солай аталады? 
Қоршаған ортамен байланыс ретінде аулада қанша ағаш, сыныпта 

қанша оқушы бар екендігіне назар аудардым. Сынып оқушылары аталған 
әңгіме төңірегінде  өз ойларын  еркін айтып, жарыса әңгімеледі.

 «Ой қозғау» әдісі бойынша «Кубиктермен жұмыс» ойынын ойнаттым. 
Стол үстіне бірнеше кубик қойдым.  Сұрақ қою арқылы  неше кубик көріп 
тұрғандықтарын жеке-жеке сұрап, олардың түстерінің  қандай екендігіне на-
зар аударттым.  Олар неден жасалған? Ішінде бірдейлері бар ма? сұрақтарын 
қою арқылы санау дағдыларын қалыптастырдым.

Бұдан соң  оқулықпен жұмыс жасатып, 1–4 тапсырмаларды орындат-
тым.
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Келесі  кезекте  сергіту сәтін жүргіздім,  «Ойлан, ойлан да, тап!» ойы-
нын ойнату арқылы « Қанша? Неше? Нешеу?»  сұрақтарын қойып,  жауап-
тарын тыңдадым.

 Жаңартылған бағдарлама бойынша кері байланыс  орнатып, сабақты 
бекіттім. 

Сабақта нені сәтті орындадыңдар?
– Нені жақсы жасай алдыңдар?
– Қандай тапсырмалар қызықты болды?
– Топ ішінде қалай жұмыс жасадыңдар?
– Тақырып бойынша тағы не білгілерің келеді?
Оқушылар сабаққа белсене қатысып, тапсырмаларды қызыға орында-

ды.

удандық оқушылар үйі – балалардың жеке шығар-
машылық тұлға болып қалыптасуына, кәсіптік 

АУДАНДЫҚ  ОҚУШЫЛАР  ҮЙІ–
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  МЕКЕНІ 

Самал  АБДУЛЛИНА, 
Темір аудандық оқушылар үйінің  басшысы
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

А

шыңдалуына, жалпы мәдениетінің өркендеуіне, қабілеттіліктерін іске асы-
руына, бос уақытын тиімді пайдалану жолдарын дербес әрі қолайлы пайда-
лануына ыңғайлы жағдай туғызатын шығармашылық мекен.

Оқушылар үйінде қазіргі таңда 11 үйірме жұмыс жасайды. Олар: 
«Қолөнер», «Жас шебер», «Шебер қолдар», «Сәндік қолданбалы өнер», 
«Өлкетану», «Атамекен», «Тоқыма», «Робот және мен», «Вокал».

Үйірмелерге оқушылар тартып, түрлі бағыттарда жұмыс істейміз, 
нәтижесінде жылда өтетін дәстүрлі аудандық «Қарлығаш» қолөнер 
көрмесінде жүлделі орындарды иеленіп келеміз. Облыстық «Шебер 
қолдар» және «Жасөспірімдер шығармашылығы» көрмелеріне жылда 
оқушыларымыз қатысып жүлделі І, ІІ, ІІІ орындарға ие болып жүр. 

2016-2017 оқу жылында Ақтөбе «Дарын» орталығының ұйымдас-
тыруымен өткізілген облыстық «Жаңа жылдық шырша және шырша 
ойыншықтары» байқауына қатысып, нәтижесінде «Тоқыма» үйірмесінің 
оқушысы Қуанышова Нұрай (жетекшісі Н.Нұрымбетова) және «Жас ше-
бер» үйірмесінің оқушысы Көшербаева Дана (жетекшісі Л.Досқалиева), 
«Шебер қолдар» үйірмесінің оқушысы Көздібаева Бақыт (жетекшісі 
А.Мырзабаева) және «Сәндік қолданбалы өнер» үйірмесінің оқушысы 
Аманиязов Әлихан (жетекшісі Г.Жақыбаева) облыстан І орындарға 
ие болды. Осылай оқушылардың қолөнер өнімдерін түрлі деңгейде 
аудандық, облыстық, республикалық көрмелерге ұсынамыз. Облыстық 
«Жасөспірімдер шығармашылығы» қолөнер көрмесінен I дәрежелі дип-
ломмен 6 оқушымыз республикалық «Бірлігіміз жарасқан» атты бала-
лар мен жасөспірімдер арасындағы қолөнер шығармашылық байқауынан 
Бас жүлде және III орынға ие болып, дәрежемізді бір көтерді. Жетекшісі: 
Тағыбергенова Маржангүл Алғыс хатпен марапатталды. Дәстүрлі жылда 
өтетін аудандық «Қарлығаш–2017» байқауында аудан бойынша I орынға 

бағдарының айқындалуына, шығармашылық еңбегінің  
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ие болдық. Сонымен қатар үйірмелерде ашық сабақтар өтеді. «Қолөнер» 
үйірмесінде А.Қойшыбаеваның жетекшілігімен «Қолөнер – мол өнер» атты 
іс-шара өтті. «Атамекен» үйірмесінде А. Бақытжанованың жетекшілігімен  
«Білекті бірді, білімді мыңды жығар» тақырыбында интеллектуалдық са-
йыс өте тартымды, қызықты өтті. «Өлкетану» үйірмесінде  «Топырақты 
зерттеу» тақырыбында ашық сабақ өткізілді. Көктемде «Өлкетану» 
үйірмесінің  оқушылары жетекшілері С.Қалниязованың басшылығымен 
аулаға бақша егумен айналысты. «Робот және мен» үйірмесінің жетекшісі 
Ұ.Еділбай оқушыларды жаңа технология бойынша ұйымдастырылатын 
«Робототехника» үйірмесін ашуға дайындауда. Жыл аяғында аудандық 
оқушылар үйінде аудан көлемінде  «Бейнелеу және технология пәндері 
бойынша жүргізілетін үйірмелер арқылы оқушының кәсіби көзқарасын 
қалыптастыру» тақырыбындағы аудандық семинар-практикум өткізілді.
Тәжірибелі 2 мұғаліміміз: Г.Жақыбаева, А.Мырзабаева  жоғары дәрежеде 
шебер сынып өткізіп, аудандық білім бөлімінің Алғыс хатымен марапаттал-
ды. Түрлі үйірмелермен қатар аудандық оқушылар үйінде «Жас Ұлан» ба-
лалар мен жасөспірімдер ұйымы жұмыс жасайды. Ауданға қарасты барлық 
мектептің аға тәлімгерлерімен тығыз байланыстамыз. 

«Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымының мақсаты – өскелең 
жас ұрпақтың бойында патриоттық білім мен өзін-өзі жетілдіруге деген 
құштарлық, беріктік, Отан тарихына, Тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен 
болашағына деген жауапкершілікке тәрбиелеу. «Жас Ұлан» балалар мен 
жасөспірімдер ұйымының жылдық жоспарына сәйкес әртүрлі іс-шаралар 
өткізілуде. «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымына 5 жыл толуы-
на орай 7 бағытта іс-шаралар өткізілді, «Ұланбасылар сайысы» өткізілуде.

Оқушылар үйінің алға қойған мақсаты – алдағы уақытта оқушылардың 
шығармашылығын дамыту мақсатында «Мобильді планетария», «Робото-
техника», «Аквариум», «Хореография», «Домбыра» және түрлі техникалық 
үйірмелерді ашу жоспарлануда. 

Оқушылар  үйі  оқушылардың бос уақытын тиімді және шығар-
машылықпен пайдаланып жат қылықтардан аулақ болуға зор мүмкіндік 
беретін мекен.

Grades:  1,2,5,6
The aims of the festival:
1. to develop students’  speaking skills and interest to English language;
2. to introduce them British tradition and custom;
3. to show  how do British people celebrate Harvest and its meaning
Visual aids: a lot of different vegetables, fruits, music, songs and different 

clothes.
Organization moment:
Firstly, before starting the festival we will show a short sketch. This sketch is 

about  one British family which consist of three people: mother, grandmother and 
daughter.They will be in spotlight. This family will be preparing for the festival 

“HARVEST”  FESTIVAL 

Ardak KAIRAKBAYEVA,
the teacher of english language of 
gymnasium-scholl №148 
  Almaty, Kazakhstan
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Harvest. Suddenly daughter’s friend from another country will call from Skype. 
They will talk ,her  friend  will say that he and his little sister will come to Britain 
next week. She will  be happy and will say to her mother about it.

Procedure of the lesson:
After a week.Dialogue between Helen and her friend.
Helen: Oh, my friend How are you ?
Friend: Hi ,Helen. I’m OK. How are you Helen?
Helen: Thanks, I’m well. How is your family? What news ?
Friend: My family is good and say hello to you. Yes, I have a good new I and 

my little sister are going to come to your country next week.
Helen: Oh, really? I’m very happy. We will wait you.
Friend: OK ,Helen see you later.
Dialogue between Helen and her family.
Helen: Oh, look mom grandma my friend from Kazakhstan will come next 

week. I’m so happy.
Mom: Oh, really daughter. Let’s prepare to lay the table.
Mother  and Helen will prepare.
After a week. The bell will ring on the door. Helen is going to open the 

door.
Helen: Oh, friend. You are welcome to our country and my home. We are glad 

to see you. Come in.
Friend: Hi, Helen. We are glad to see too .Look ,this is my little sister Let me 

introduce herself. Her name is Alua.
Helen: Oh, Alua I’m glad to see you. Please, you are welcome to our family. 

Please come in. So, let me introduce my family. Mom come here, this is my friend. 
His name is Zhetkenshek and his little sister Alua.

This is my mom Zhetkenshek.And this is my grandma.
Mom: Oh, Zhetkenshek you are welcome. We’ve heard about you a lot. Please 

come in.
Friend: Thank you very much, you so polite.
They will go to sit. On the table they will talk about  differences between two 

countries. Friend and his sister will introduce their traditional meal kurt, kumyz, 
shubat. And his sister will play on the dombyra.

Friend: We have a little present for you. This is our national drinks kumyz 
and shubat, And this is our national dessert kurt and irimshik. This is our national 
musical instrument dombyra. Now, my sister will play on the dombyra.

Alua: I’m glad to see you again. I will play on the dombyra our national Kui.
After  Helen’s mom will say thanks and talk about  their Harvest festival.
Mother: Americans celebrate Thanksgiving Day every year on the fourth 

Thursday in November. It’s a very important festival for families ,who usually come 
together for a long weekend  even if some of them have to travel long distances to 
get home. According to American tradition, the first Thanksgiving Day took place 
in 1621 ,soon after the first European settlers arrived in North America.

Grandma: I have heard about this country Kazakhstan. I know that the 
international EXPO 2017 are held there .We watched the ceremony of the opening  
on TV. It was very exciting. We  are glad to see you.

Friend will speak about their Saban Toy festival and say differnces.
Helen: Ok,if we finish our talking, may be we will go to festival show 

sing,dance and have a fun.
Teachers and children will sing and dance “Harvest” song and dance.
Shugula: Good morning dear guests, parents and children. Welcome to our 

“Harvest”  festival.  We  hope  that you will enjoy our festival and have a good 
time.

Teacher: Қайырлы күн құрметті қонақтар, ата-аналар және оқушылар.
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Бүгінгі біздің  «Harvest» фестивалімізге хош келдіңіздер! Сіздердің бүгінгі 
кештен жақсы әсер алатындарыңызға сенімдіміз.

Shugula: Oh, my teacher you know that our guests  from Kazakhstan has a 
surprise. He wants to show it.

Teacher: Шынымен бе Шұғыла? Біздің қонақта қандай сыйлық болуы 
мүмкін?Бұл маған өте қызық болып тұр.Ал,ендеше қонағымыздың сыйын 
тамашалайық.

6th grade sing Kazakh song. Bagzhan
Shugula: Americans celebrate Thanksgiving Day every year on the fourth 

Thursday in November. It’s a very important festival for families ,who usually come 
together for a long weekend  even if some of them have to travel long distances to 
get home. According to American tradition, the first Thanksgiving Day took place 
in 1621 ,soon after the first European settlers arrived in North America

Teacher: Американдықтар Алғыс айту күнін әр жылдың қараша айының 
төртінші күні тойлап өтеді. Бұл олардың отбасы үшін өте маңызды мере-
ке болып табылады.Американдықтардың салт-дәстүріне сай Алғыс айту 
күні еуропалықтар Солтүстік Америкаға  қоныс аударғанда,1621-ші жылы 
басталған еді.

Sketch.6th grade boys will show short sketch. Madi  Aldiyar Sayat.
Madi: Oh ,God! What do we do? We came from England .We want to start a 

new life in a new country but it it’s very difficult. Because we don’t know  anything  
about American’s life. Oh, God Why? Why is life so difficult.

Aldiyar: Oh, friends! What happened with you? Why are you so unhappy ?
Madi: Yes, we are unhappy because  we haven’t got any job, we don’t know 

how to grow food there, how to build house.
Sayat: Friends, I’m Squonto, this is my friend Samoset. We  can help you. 

Don’t be afraid.
Aldiyar: Yes, of course. We are all people .Sometimes we need help. Firstly, 

you should find a job. In order to  work you should  grow food and build better 
homes.

Sayat: Look! Take this ! Grow food.  You will have a job. Then time by time 
you’ll have homes. Do it well.

Madi: Oh, dear friends! Thanks a lot. You are so polite and good people. We’ll 
never forget your help. Thank you very much.

(After a month)
Madi: Oh, Samoset, Squanto. How are you? With help of you  we have a good 

job and a good harvest for the winter .Also we have warm  homes.
Aldiyar: It’s Ok dear friend. We all need a help. We should help each other.
Madi: Let’s go to our home to have a dinner. Be our guests!
(They will go to their house)
Madi: Come in  ,sit down please. Oh, God thanks a lot for your mercy, food, 

home and for good harvest this year!
Teacher: Ия, міне осылай 400 жыл бұрын бірнеше ағылшындықтар 

Солтүстік Америкаға қоныс аударып келеді. Оларды сол кездері Пили-
гримдіктер  деп  атаған. Олар жаңа  елде жаңа жерде  жаңа  өмір  бастағылары 
келді. Бірақ бұл олар  үшін  оңайға соққан жоқ. Бастарында баспаналары 
жоқ, ішерге  тамақтары жоқ, киерге киімдері де жоқ, оның үстіне жұмыссыз 
еді. Осындай күй кешіп, өмірге налып жүргенде оларға тұрғылықты екі 
американдық  кезігеді. Олар Самосет  пен  Скуонто деген екі  дос еді. Екі дос 
ағылшындықтарға жер жыртып егін салудың жолын  көрсетті. Сол кезден 
бастап олар егіншілікпен айналысып күзде мол астық жинап екі досын кешкі 
асқа шақырды. Сол сәттен бастап бұл күн ағылшындар үшін маңызды мереке 
болып саналады.

Бүгінде осы үштілділікті қолдау мақсатында “Harvest” фестивалін 
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ұйымдастырып отырған ағылшын тілі пәні кафедрасы мұғалімдері.  «Тіл 
адамды көкке көтереді, тіл арқылы ол бақытқа жетеді», – деп ұлы ғұлама 
Жүсіп Баласұғын бабамыз айтқандай, оқушыларымыздың ана тілімен қатар 
ағылшын тілінде сөйлеп, ән айтып, сахналап жатқаны ұстаздарымыздың өрен 
еңбегі деп айта аламыз.

 Сонымен  бүгінгі біздің Американың тағы бір  атаулы  мерекесімен та-
нысып, оның тарихына үңіліп, сол  мерекенің ішінде жүргендей  болдық. Бұл 
сыныптан тыс ашық сабақ оқушыларға білім жағынан да, шығармашылық 
жағынан да  тиімді болды. Көп нарсе білді, үйренді. Фестивальге қатысып 
өнер көрсеткен оқушыларымыздың  барлығы  кеш соңында  алғыс хатпен, 
мадақтамамен марапатталды.

Legatum Institute халықаралық зерттеу орталығы 2017 жылдың 
қорытындысы бойынша гүлдену индексін жариялады, онда 149 мемлекеттің 
ішінен барлық параметрлер бойынша Қазақстан 72 орынға ие болды. 

Рейтинг Біріккен Ұлттар Ұйымы, Дүниежүзілік банк, Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымы, Дүниежүзілік Сауда ұйымы, Gallup, 
Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research ұсынған статистикалық де-
ректер бойынша жасалған. Индекс экономика, кәсіпкерлік, басқару, білім беру, 
денсаулық сақтау, қауіпсіздік, жеке бостандық, әлеуметтік капитал, экология 
секілді қоғам өмірінің аспектілері мен қоғамдық әл-ауқаттылық параметрлерін 
көрсететін көрсеткіштер негізінде шығарылған.  Бұл зерттеуге Қазақстан 2006 
жылдан бастап қатысады және осы уақыт бойы біз 20 орынға жоғарыладық, 
ал өткен жылмен салыстырғанда Қазақстан 83 орыннан 72 орынға, яғни 11 
позицияға алға жылжыды. 

Барлық ТМД елдерінің ішінен 26 орынды иеленген Ресейге ғана жол беріп, 
білім индексі бойынша Қазақстан 35 орын алды. Сонымен қатар, Legatum 
Institute деректері бойынша білім деңгейі бізде Қытай мен Түркияға қарағанда 
жоғары. 

Қазақстанның гүлдену индексіне келтірілген түсініктемелерде Қазақстанда 
білім деңгейі мықты екендігі көрсетілген. Бұл еліміздің әрдайым білім сана-
ты бойынша 40 мықты елдер қатарында болуымен дәлелденеді. Мемлекетіміз 
Орталық және Батыс Азия бойынша білім саласында үздік деп танылды және 
2011 жылы ЮНЕСКО «Баршаға арналған білім» индексінде бірінші орын алды.

Есепке сәйкес Қазақстандағы білім деңгейі орташа әлемдік деңгейден және 
оның өңірлік құрдастары Тәжікстан мен Қырғызстан деңгейінен әлдеқайда 
асып түседі. 

 Жетістіктер кездейсоқ емес, себебі «Қазақстан – 2050» бағдарламасы 
аясында Қазақстан халықтың сауаттылық деңгейін 99,8%-ға дейін көтеру 
және халықтың бастауыш сыныптарды 100%  аяқтауы үшін зор күш салып 
жатыр. Білім теңсіздігі көрсеткіші өте төмен, ал қыз балалар мен ер бала-
ларды қамту коэффициенті әлемдегі ең жақсыларының бірі. Барлығы үшін 
тегін және міндетті орта білімнің болуы мемлекеттің орта білімнің ең жоғары 
көрсеткішіне жетуін қамтамасыз етті. Сонымен қатар, мектепке дейінгі оқыту 
бағдарламасын кеңейтіп, келесі онжылдықта Қазақстан білім берудің барлық 
деңгейінде ірі реформалар жүргізуді жалғастырмақ. 

Министрліктің баспасөз орталығынан

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  РЕЙТИНГТІК  АГЕНТТІКТЕРДІҢ
ДЕРЕКТЕРІ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ
ТОП-40 ҚАТАРЫНА КІРДІ
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Журнал Қазақстан 
Республикасы Мәдениет,
ақпарат және қоғамдық 
келісім министрлігінде 
2003 жылы ақпанның 

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

МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР
1. Мақала мазмұны журналдың тақырыптық бағыттарына және ғылыми деңгейіне 

сәйкес келуі және белгілі бір жаңашылдығы болуы және ғылыми қызметкерлер, 
оқытушылар, педагогтер үшін қызығушылық тудыруы тиіс.  Мақалалар қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде жарияланады. 

2. Мақала көлемі 3  беттен кем емес және 7 беттен аспауы керек, шрифт–Times 
New Roman –14, интервал-1,5.

3. Мақала басында әлеуметтік ондық жүйе (ӘОЖ-УДК) индексін көрсету қажет. 
Мақаланың тақырыбы, автордың аты-жөні, автордың жұмыс орны, атқаратын 
қызметі көрсетіледі. Соңында автордың мекенжайы мен ұялы телефоны жазылады. 
Мұғалімдердің журналға жазылған түбіртек көшірмелері электронды пошта неме-
се «Қазпошта» арқылы жолданады. Ғылыми-зерттеу мақалалары ізденушімен бірге 
ғылыми жетекші авторлығымен немесе 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 бо-
луы керек. 

5. Мақалаларға қазақ, орыс, ағылшын тілінде түйін-резюме-summary  берілуі ке-
рек. Түйін сөздер көрсетіліп, олар кіші  әріппен  үтір  арқылы  жазылады  және 5 сөзден 
аспауы қажет.

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

7. Жеке файлда мақалаға фотосуреттер мен автор туралы мәліметтер қосымша 
ретінде беріледі: мақала атауы, аты-жөні, жұмыс орнының – ұйымның толық атауы 
және  мекенжайы,  лауазымы,  байланыс  телефоны,  электронды  пошта.  Авторлық 
фотосуреттер түрлі-түсті, жоғары сапалы (айқын, анық) болуы тиіс. Мақалада отандық 
авторлардың еңбектерінде міндетті  түрде сілтеме  берілуі керек.

Редакция  әдеби  өңдеу  барысында  келіп түскен мақалалардың көлемін 
қысқартуға құқылы. Сондай-ақ, мақаланың жазылу сапасы төмен болса және 
сабақ жоспары түрінде жазылса  мақаланы жариялауға ұсынбауға құқылы.    
Мақалалар электронды және баспа нұсқаларда – e-mail: kaz_mektep@mail.ru 
немесе  Алматы қ.,  Жамбыл  көшесі, 25, 913-914 каб. мекенжайына пошталық 
жөнелтумен қабылданады.

 Редакция
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Қазақстан   Республикасының  2016–2019   жылдарға  арналған  білім  
беру  және  ғылымды  дамытудың  Мемлекеттік Бағдарламасын жүзеге 
асыру аясында   «Өрлеу» БАҰО АҚФ Қазақстан Республикасы білім 
беру жүйесінің  басшы және   ғылыми-педагогикалық  қызметкерлердің  
біліктілігін арттыратын  республикалық  институттың  Жедел  жоспа-
рына сәйкес және «Өрлеу» БАҰО АҚФ 5 жылдығына орай білім беру 
ұйымы басшыларының  «Табысты  менеджер – 2017»  республикалық  
байқауы  2017 жылдың  7-8  желтоқсан  күні   Алматы қаласында 
өткізілді. 

Байқауға мемлекеттік және мемлекеттік емес орта білім беру 
ұйымдары,  жалпы  білім беретін, шағын жинақты мектептер,  техни-
калық және кәсіби білім беру  ұйымдарының басшылары қатысты. 

«Табысты менеджер – 2017»  республикалық байқауына жалпы білім 
беретін мектептердің 12 директоры, шағын жинақталған мектептердің 
8 директоры, техникалық және кәсіби білім беру мекемелерінің 7 ди-
ректоры қатысты.   

Бұл  байқауға  Ақтөбе,  Атырау,  Қызылорда  және  Солтүстік  
Қазақстан облыстарынан  қатыспады.

Байқаудың  негізгі мақсаты – шығармашылықпен жұмыс жасайтын 
басшыларды анықтау, қолдау, мадақтау және ҚР білім беру ұйымының 
озық инновациялық менеджерін насихаттау болып табылады.  

Байқаудың міндеттері:
– білім беру ұйымдарын басқарудағы озық тәжірибелерін айқындау 

және тарату;
– басқару әрекетіндегі инновациялық тәсілдерді қолдану;
– республикадағы білім беру ұйымдарын басқару әлеуетін арттыру;
– білім беру ұйымдарындағы табысты менеджерлердің деректер 

қорын  жинақтау;
– білім беру ұйымы басшысының әлеуметтік және кәсіби имиджін 

қалыптастыру; 
– білім беру ұйымдарын басқаруды ғылыми-әдістемелік тұрғыдан 

жетілдіру.
Байқау келесі үрдістерді қамтыды. 
1. «Мен табысты басшымын» – интербелсенді таныстырылым.
2. Жоба қорғау: «Табысты білім беру ұйымының заманауи моделі».
3. Шығармашылық көрмеге авторлық тұжырымдама, авторлық 

бағдарламалар,  әдістемелер,  стратегиялық және тактикалық жоспар-
лау негізіндегі басқару жұмыс жүйесі.

4. Басқару жағдаяттарын шешу.
5. «Заманауи басшы: табыс формуласы» тақырыбындағы эссе.
6. «Басқарудағы менің жетістіктерім» бейнебаянын https://www.

youtube.com  бетінде орналастырылып, сілтемені  электрондық дауыс 
беру мақсатында ұйымдастыру комитетіне жіберілді.

Байқау барысында білім беру ұйымдарының даму жолда-
рын айқындайтын  жобалық  материалдары,  «Табысты  білім  беру  
ұйымының заманауи  моделі»  байқауға  ұсынылды.

“Табысты менеджер – 2017” республикалық байқауы 
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«Табысты менеджер – 2017» байқауы үш кезеңді қамтыды, оның 
әр кезеңінде тәуелсіз эксперттік комиссия  байқауға ұсынылған 
құжаттарды бағалауды жүзеге асырды.

Бірінші кезең – аудандық (қалалық) білім беру бөлімдерінің база-
сында 2017 жылдың 25-26 қазан  айында өткізілді.

Екінші кезең – облыстық, Алматы, Астана қалалық әдістеме 
бөлімдерінің   базасында  2017  жылдың  15-16  қараша   айында  
өткізілді. 

Екінші кезеңнің жеңімпазын  облыстық, Алматы, Астана қалалық 
білім басқармаларының аймақтық қазылар алқасы анықтап, үшінші 
кезеңге жолдама берді.

Байқау барысында  ҚР білім беру ұйымдары арасында жоғары  
кәсіби рейтингісі бар,  шығармашылықпен жұмыс жасайтын басшылар 
анықталды.

Олар: 
І орын – Мигунова Татьяна Алексеевна (№16 мектеп-лицей, Павло-

дар қаласы);
ІІ орын – Наметқұлов Мұхит Жанұзақұлы (Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы,  «Сарыкемер» мектеп-гимназиясы);
ІІ орын – Әлиақпарова Фатима Маметқалиқызы (Алматы қаласы,  

№148 мектеп- гимназия); 
ІІІ орын – Темірханова Ақжарқын Мутиғоллақызы (БҚО, Орал 

қаласы, №44 мектеп-гимназия);
ІІІ орын – Нұғыманова Самал Ботаханқызы (Астана қаласы, №58 

мектеп-гимназия);
ІІІ орын – Балташева Айнагүл Қыдырбайқызы (Ақмола облысы, 

Көкшетау қаласы, №3 мектеп -гимназия);
ІІІ орын – Төлеубаева Гүлжан Төлеуғазықызы (ШҚО, Семей қаласы, 

№29 мектеп).
«Менеджер-стратег» номинациясы – Еспанова Гүлжанар 
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Медеғалиқызы (Алматы облысы, Талдықорған қаласы, №14 мектеп-
гимназия).

«Жаңашыл менеджер» номинациясы – Левит Татьяна Борисовна 
(Қостанай облысы, Федоров ауданы, Димитрова  атындағы №1 мектеп).

«Жаңашыл менеджер» номинациясы – Нұрманова Құралай 
Шараубайқызы (Маңғыстау  облысы, Мұнайлы ауданы,   №10 орта 
мектебі).

«Менеджер-зерттеуші» номинациясы – Асқарова Мейіргүл  
Отарбекқызы (ОҚО, Б.Момышұлы атындағы №11 мектеп).

«Креативті  менеджер»  номинациясы – Нұртазина  Майра 
Бақытқызы (Қарағанды қаласы, №30 мектеп).

«Табысты менеджер Шағын жинақты мектеп – 2017».
І орын – Сарсенова Мадина Шералықызы (М.Әуэзов атындағы 

шжм, Жамбыл облысы).
ІІ орын – Бақтыбаева Гүлжан Мамашқызы (Камышенка шжм, Боро-

дулиха ауданы, ШҚО).
ІІІ орын – Тлеков Мереке Жолдыбайұлы (  «Восход» шжм, Теректі 

ауданы, БҚО).
«Креативті менеджер» номинациясы – Жүсіпов Нығмет Муталяпұлы 

(Северная шжм, Ертіс ауданы,  Павлодар облысы).
«Менеджер-зерттеуші» номинациясы – Көшекбай Мадина 

Көмекқызы   (Құрманғазы атындағы шжм, ОҚО). 
«Менеджер-стратег» номинациясы – Ержанов Серікбай 

Мақсұтханұлы (Никольская шжм, Бұланды ауданы, Ақмола облысы). 
«Smart-менеджер» номинациясы – Жантеміров  Ғалымбек 

Қазбекұлы (Нығманова атындағы шжм, Ақтоғай ауданы,  Павлодар об-
лысы).

«Жаңашыл менеджер» номинациясы – Нүсіпбеков Екпін 
Немеребайұлы  («Шилісу» мектебі, Кербұлақ ауданы, Алматы облысы).

«Табысты  менеджер  Техникалық  және  кәсіби  білім  беру  меке-
месі – 2017»:

І орын  – Тайтулеев  Төлеуғали  Мухамеджанұлы (Алматы мемле-
кеттік  энергетика  және электрондық технология колледжінің директо-
ры);

ІІ орын – Ахат Нұртас Ахатұлы (Ж.Мусин атындағы Көкшетау 
педагогикалық колледжінің директоры, Ақмола облысы);

 ІІІ орын  – Жүсіпов Әділхан Шаймағамбетұлы (гуманитарлық  кол-
ледж директоры, Астана қаласы).

«Менеджер-исследователь» номинациясы – Шұғабаева Гүлмира 
Ермағамбетқызы  (Павлодар  сервис колледжінің директоры).

«Креативті менеджер» номинациясы – Абпазов Айдос Кенжеханұлы 
(«Түркістан» гуманитарлық-техникалық колледжінің  директоры).

«Менеджер-стратег» номинациясы – Қалдаманов Исенбай Әбиұлы 
(«Каспий» педагогика колледжінің директоры, Жаңаөзен қаласы, 
Маңғыстау облысы).

Құрметті оқырмандар!
«Қазақстан мектебі» журналының ұжымы байқау 

жеңімпаздарын құттықтай отырып, журналымыздың әр 
нөміріне жеңімпаздар туралы материалдарды жариялай-
тынымызды ескертеміз.
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“Табысты менеджер – 2017” республикалық
 байқауының жабылу сәттерінен
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алқымыз «Балаңа бес жасқа дейін патшаңдай қара» деген сөзінде де 
тәрбиенің терең мәні жатыр деуге болады. Баланың патшадай көңіліне 

БҮЛДІРШІНДЕРДІ  САЛАУАТТЫ  ӨМІР
САЛТЫНА  ТӘРБИЕЛЕУ

Роза  ВАСИЛЬЕВА,
«Балауса» балалар бақшасының меңгерушісі
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы Қазақстан

Х
адамгершілік қасиетін ұялату әрбір ата-ананың міндеті болса, тәрбиеші мен 
ұстаздардың парызы сол ақылға ақыл қосу. Адамның бары да, байлығы 
да бала екені көзге көрініп-ақ тұрады. “Балам аман болсын, басқасының 
барлығы табылады” дейтіні де осыдан шығар. Өмірдің өзі балалармен мәнді 
де сәнді. Көңілің күрсінгенде, баланың бір күлгенін көріп, жаның жай та-
бады. Балалардың балалығына даналық қосуға, салауатты өмір салтында 
тәрбиелеуде балабақшаның үлесі зор деп білеміз.

Біз бүкіл адамзат қауымы-XXI ғасырда өмір сүріп отырмыз. Жаңа 
ғасырда өркениетті елдер қатарынан орын аламыз десек,біздің халқымыз 
салауатты қоғамда өмір сүруі тиіс.

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың еліміздің халқына жолдауында рухани 
байлықтың, денсаулықтың қажеттілігін атап көрсеткені мәлім.

Жас ұрпақтың бойына тазалық пен сергектік, салауатты өмір құнды-
лықтарын сіңіру-біздің міндетіміз. Сондықтан бала денсаулығын 
нығайтып,психологиялық сақтандыруды жүзеге асыру және оны насихаттау 
шараларын белсендірек жүргізу балабақшадан басталғаны абзал.

Салауатты өмір сүруі үшін төмендегідей шарттарды орындау қажет:
1. Ертеңгілік жаттығу  4. Жақсы әдет қалыптастыру.
2. Шынығу   5. Дұрыс тамақтану
3. Жеке бас гигиенасы
Жеке тұлғаның дамуы үшін мектепке дейінгі  қолайлы кезең болып са-

налады, себебі оқу-тәрбие үрдісін салауаттандыру мақсатын жүзеге асы-
руда, балалардың жеке психологиялық, физиологиялық  денсаулықтарын  
сақтауды ескеру аса маңызды. Өйткені, оқу материалдарының көлемі мен 
мазмұны оқу-танымдық әрекеттің әдістері мен формаларын балалардың 
жеке және жас ерекшеліктеріне сәйкестендіру, олардың салауатты өмір 
салтына деген дұрыс көзқарасын қалыптастыру, сол арқылы дені сау 
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тұлғаны тәрбиелеу және дамыту оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың басты 
ұстанымы.

Салауатты өмір салтын дұрыс қалыптастыра алмау(режимнің дұрыс 
сақталмауы, қимыл-қозғалыстың аз болуы, дұрыс тамақтанбау,жағымсыз 
жағдайлардың көп болуы)қоғамымыздағы келеңсіз жағдайлардың фактор-
лары. Сондықтан салауатты өмір сүруді қалыптастыру мақсатында 2010–
2013 оқу жылдарынан бастап Ақтөбе облысы, Темір ауданы «Балауса» 
балалар бақшасы «Салауатты өмір салты мотивациясын қалыптастыру» 
тақырыбында эксперимент алаңында жұмыстанды. Осы орайда бірқатар 
жұмыстар қолға алынып нәтижесі педагогикалық құрамның көңілінен 
шығып,қолдау тауып балабақшаның жұмысына еңгізілді, қазіргі таңда бұл 
жұмыстар өзінің оң нәтижесін беруде.  

Аудандық «Балауса» балалар  бақшасында «Жаңашылдық-заман та-
лабы» атты «Балапан 2017» ашық есік күні болып өтті. Ашық есік күніне 
аудандық балабақша әдіскерлері мен тәрбиешілері қатысты. Театр және 
драматизация  бағытында жұмыстанған «Балауса» ұжымы шараның ашылу 
салтанатында балапанның қайдан келгенін көлеңке театр арқылы жеткізді. 
Ашық  есік күнінің маңызды бөлімі ол әрине, педагогтардың тәжірибесі 
көрінетін оқу іс-әрекеті болып табылады. Балауса балабақшасы бір жылдық 
жұмыс қорытындысын 3 бағытта көрсетті. Олар: ұйымдастырылған оқу 
қызметтері, тәжірибелік жұмыс,теориялық бөлім.

Бірінші бағытта тәрбиеші Ы.Артықбаева кішкентай балапандарға балық 
туралы мағлұмат беріп, бейнесін жасауды үйретсе, тәрбиеші Б.Алтыбаева  
«Жабайы жануарлардың қысқы тіршілігі» тақырыбында оқу іс-әрекетін 
көрсетті. Түстердің артында жасырылған тапсырмалар арқылы, жануарлар 
туралы мағлұмат беріп, бақбақ гүлінің бейнесін құрастырды. К.Алчурина 
бүлдіршіндермен ғажайып ойыншықтар дүкеніне саяхаттап, әртүрлі 
пішініндегі ойыншықтар бейнесіне түсініктеме берді. Бұл көрсетілген әр 
педагогтың оқу іс-әрекетінен жаңашылдықты, ал балақайлардың сабаққа 
ынталы, белсенді екені бірден байқалды.

Бұл ұйымдастырылған оқу қызметтерінен кейінгі қызықты сәт, 
тәжірибелік жұмыстар болды. Балаусаның жайма шуақ жаз мезгіліндегі 
қызықты сәттері «Көңілді жаз» слайд-шоу, «Көңілді көбіктер» практикалық 
жұмысы интерактивті тақтадан көрсетіліп, осы көңілді көбіктермен педа-
гогтар көңілді суреттер салды. Әдіскер Айсұлу Мақсотқызы педагогтарға  
«Алғашқы қар» әдістемелік тренингін ойнатып,  бүлдіршіндер  кірпілер, 
чунга-чанга билерін билеп, барлығын көтеріңкі көңіл-күй сыйлады.

Келесі кезеңде  педагогтарымыз теориялық бөлімінің жаңаша бағытына 
куә болды. Бұл бөлімде әдіскер А.Жанекешова «Жаңашылдық-заман та-
лабы» тақырыбында түрлі әдіс, технологиялардың қыр сырын түсіндірсе, 
Н.Кенетаева «Кіші топ балалардың саусақ моторикасын дамытудың жол-
дарын» (жалпы бұл әдіс  арқылы балалардың қол маторикасын дамытып, 
өз беттерінше жұмыстар атқарып, қиыншылықтарды жеңе білуге, еркін 
ойлауға тәрбиеленуге ықпалы зор екен), А.Тобылова  Дьенештің блоктарын 
қолданып, балалардың ақыл-ой белсенділігін арттыруды, Г.Сүгралина бей-
нелеу өнеріне қажетті құралдарды қолдан жасаудың маңызды теориялық 
тұрғыда мазмұнды, тәжірибелік тұрғыда үздік көрсете білді. Мектепке 
дейінгі ұйымдардағы дарынды балалармен жүргізілетін жұмыстардың жо-
басы  флеш презентация арқылы көрсетіліп, 3 Д қаламмен жұмыс жасалды.  
«Балаусаның» жеңісті күндері видиоролик арқылы көрсетіліп, жас маман-
дар «Экспресс-редакция» жұмысымен таныстырды.

Бұл тақырыпта сай бір күнде бір жылдық оқу іс-әрекеттерің жұмыс 
қорытындысы жаңа инновациялық процестер арқылы жүзеге асты. Әр 
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көрсетілген оқу іс-әрекетінде кез-келген оқыту технологиясындағы ақпарат 
құралдары да талапқа сай. Осындай заман талабына сай көрсетілген 
көрсетілген оқу іс-әрекетінен кейін жаңалыққа жаны құмар «Балау-
са» балабақшасының меңгерушісі Роза Нариманқызы білімқұмар бала-
панды «Балдәурен» балабақшасының меңгерушісі Ақбалиева Бибігүл 
Мұстафақызына аманаттап тапсырды.

Баланың туған елге, жерге, халқына сүйіспеншілігі зор, патриоттық 
сезімді, жан-жақты тұлға ретінде жетілген азамат болып шығуына керекті 
ұзақ жолда ата-аналар мен ұстаздарға мейірімділік, шыдамдылық, ал 
балаларымызға еңбекқорлық қабілетін тілейік. Бала тәрбиесі - баршаның 
ісі!

амопознание – это глубокое и целостное познание себя, познание не 
только своей физической и психологической природы, но прежде все-

САМОПОЗНАНИЕ-ПЕДАГОГИКА 
НОВОГО ВРЕМЕН

Камшат  САДЫРОВА,
«КГУ Гимназия №15» педагог-психолог, 
учитель самопознания
   г.Алматы, Казахстан

«Человеческие знание состоит не из одной математики и технологии. 
Напротив, это только одна сторона знания, это еще только низшее зна-
ние, высшее объемлет собой мир нравственный. А нравственность – это 
состояние развитости внутреннего мира человек, его совесть, сознание, 
характер. Чем больше в человека нравственность тем более он Человек».

                                                                                                                           В.Белинский

С
го осознание своей высшей духовной сути. В процессе самопознания важно 
не накопление информации, а качество преображения личности. В связи с 
этим, «Самопознание» как дисциплина способствует выявлению в каждом 
воспитаннике общечеловеческих ценностей, помогает приобщить детей к 
духовно-нравственным знаниям, делая его внутренний мир богаче.

Социально-экономические  преобразования, происходящие в современ-
ном обществе, предъявляют высокие требования к развитию системы обра-
зования в нашей республики. Для решения поставленных целей перед педа-
гогическим сообществом страны поставлена задача перехода от концепции 
функциональной подготовки к концепции развития гармонической лично-
сти. В число приоритетных направлений системы образования Республики 
Казахстан включено духовно-нравственное воспитание, которое осущест-
вляет на основе социально разработанной программы, автором которой яв-
ляется основатель общенационального движения в защите прав детей, пре-
зидент Благотворительного фонда «Бобек» Сара Алпысовна Назарбаева. 
Автор идеи изначально убеждена в том, что вершина мудрости - неограни-
ченных возможностей для достижения счастья и жизненного успеха. 

Суть программы «Самопознание» заключается во всесторонней педа-
гогической поддержке ученика в процессе его личностного становления и 
социализации. Стержень программы – предмет «Самопознание» – призван 
стать своеобразным компасом подрастающего поколения в современном 
мире. 
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В одном из высказываний Сары Алпысовны Назарбаевой прозвуча-
ли такие слова: «Именно через образование мы хотим возродить в нашем 
обществе духовно – нравственные ценности, чтобы каждый человек мог в 
полной мере реализовать заложенные в нем от рождения способности и тем 
самым принести пользу не только нашему государству, но и всем людям на 
Земле».

В нашей стране благодаря введению предмета «Самопознание» идёт це-
ленаправленная работа по возрождению нравственных основ человеческого 
бытия на благо будущего. Об этом мечтали все философы во все времена 
и века. Великий Шакарим говорил, что в процессе воспитании  человека 
необходимо ввести науку Совести. Об этом должны позаботиться учёные 
головы. Они должны разработать данное учение как предмет, обязательный 
для всех… И вот науку Совести ввели в педагогический процесс школы. 

«Самопознание» является образованием для сердца, оно призвано до-
полнить внутренним, нравственно – духовым смыслом образовательный 
процесс. Через предмет «Самопознание» важно раскрыть внутреннюю 
природу ребенка, раскрыть всем и каждому потенциал добра, гуманизма, 
любви. Это и есть те благодатные зерна, которые нужно взращивать всем 
миром, т.е. универсальные способности, благодаря которым человек стано-
вится человеком любящим и любимым, милосердным и сострадательным, 
ласковым и терпеливым, общительным и дружелюбным, готовым к взаи-
мопониманию и толерантности, к уважению не совпадающих взглядов и 
культурных традиций, а значит – счастливым, испытывающим радость от 
каждого мгновения благого дела. 

Самопознание актуализирует признание безусловной ценности челове-
ка, способствует воспитанию в нем любви к жизни, чувство собственного 
достоинства, независимости суждений, развитию способности к самосо-
вершенствованию, умения ориентироваться в духовном мире и в ситуациях 
окружающей жизни, готовности принимать решения и нести ответствен-
ность за свою судьбу. 

Основное назначение дисциплины «Самопознание» – создание усло-
вий для нравственного и духовного совершенствования личности на основе 
общечеловеческих ценностей, осмысление своей человеческой природы и 
смысла жизни, развития потребности в самовыражении самореализации, 
умения ориентироваться в ситуациях окружающей жизни, готовности при-
нимать решения и нести ответственность за свою судьбу.

По нашему глубокому убеждению, предмет «Самопознания» правомер-
но рассматривать как педагогику нового времени. Современному человеку 
недостаточно только предметные знания, ему необходимы универсальные 
навыки и умения. Каждому важно задуматься над вопросами: «Что я хочу?», 
«Что я могу?», «Кто я такой?», «Для чего я пришел в этот мир?». Суть пред-
мета «Самопознание» и заключается в поисках ответов на эти вопросы.

Предмет «Самопознание» – удивительный предмет, где каждый ребе-
нок учиться слушать свое сердце и делать то хорошее, доброе, что оно под-
сказывает. Только через этот путь каждый из них может найти свое место 
в жизни. Только пройдя это путь красоты  жизненных ценностей, каждый 
ребенок, может выполнить миссию Человека на Земле. Ведь чем больше в 
человеке духовности, нравственности, тем больше он Человек. И каждый 
из них будет отзывчивее, теплее, добрее, чувственнее в общении с окружа-
ющим миром. 

На уроках самопознания учащиеся ближе знакомятся с собственным 
«Я», учатся оценивать себя, видеть себя со стороны: свой внешний облик, 
особенности  и манеру поведения, отдельные черты человека, подвергать 
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анализу свои собственные успехи и достижения. 
Любовь, добро, дружба – эти простые на занятии по самопознанию об-

ретают новый смысл, становится волшебным.
Идеи самопознания постепенно интегрируют с другими общеобразо-

вательными дисциплинами, на таких уроках гармонично переплетаются, 
дополняя друг друга, знания из разных областей науки, а дети наблюдают, 
сравнивают, делают свои выводы, познают мир. А мы знаем, что лучше все-
го познавать мир любовью, добром и красотой. 

Часто после уроков самопознания, глядя открытые на встречу нам глаза, 
невольно думается о том, что жизнь продолжается, и, мы, учителя само-
познания, мысленно благодарим природу за то, что она не позволяет нам 
черстветь душой, что она наделила многих людей такими прекрасными ка-
чествами, когда доброта, бескорыстие, сострадание. Наверное, поэтому и 
существует на земле жизнь. Мы живем, пока чувствуем, любим и верим, 
пока наше сердце способно болеть за ближнего, а в наших душах не посели-
лось равнодушие. Вот такому отношению ко всему на земле, особенно к де-
тям, и учит нас предмет «Самопознания». В образовательном процессе роль 
программы «Самопознание» велика. Она возвращает духовное изменение в 
педагогику, обогащая ее, по выражению О. Сулейменова, глубиной прошло-
го, широтой настоящего и высотой будущего. Сегодня стало очевидным, что 
программа нравственно-духовного образования «Самопознание» вышла за 
рамки отдельного предмета, заполняя светом и теплом духовных ценностей 
все то, что воспитывает личность ребенка.

Перед каждым педагогом на сегодняшний день стоит задача – воспитать 
такого гражданина Казахстана, который знает и ценит его культурно – исто-
рическое наследие, любит свой родной край, готовь в нем жить, работать, 
создавать новые культурные ценности, чтобы дети с самых малых лет ос-
воили искусство быть всегда здоровыми и счастливыми, учились и росли, 
обретая мудрость жизни и счастье в служении человечеству. Чтобы осозна-
вали, кто они есть, для чего живут и к чему должны стремиться. Каждый 
ребенок должен раскрыть себя! Воспитывать – значит питать душу ребенка 
энергией своего сердца, неустанно развивая у своего воспитанника стремле-
ние к высокому, вопреки всем жизненным невзгодам. Поэтому важно, чтобы 
рядом был Учитель – человек, знающий, как жить и для чего жить, наде-
ленный особым профессиональным взглядом, способный увидеть в каждом 
человеке его лучшее, его будущее. Именно такие учителя ведут курс «Само-
познание» в наших школах.

Дарите свое сердце детям, будьте к ним внимательны и добры, не оста-
вайтесь равнодушными к проблемам детей, и тогда они смогут построить 
именно такое общество, в котором будут царить честь, достоинство и высо-
кие нравственные ценности. 

Введение предмета «Самопознание» в учебные программы школ – 
очень своевременно и востребовано. Программа «Самопознание» - духов-
ное спасение общества, наших душ. Она формирует человека будущего, его 
этические, нравственные, духовные понятия. 

Благодаря предмету «Самопознание» ученик обретает духовную и ду-
шевную целостность, которая надежно защищает его от негативных воз-
действий. Воспитание человека, наделенного внутренней свободой, до-
стоинством, личной ответственностью и толерантностью, где гарантия 
безопасности и согласованного развития стран мира.

Внедрение предмета «Самопознание» в систему образования страны 
будет содействовать успешному развитию человеческих ресурсов государ-
ства.
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Нравственно-духовное образование и воспитание позволяют человеку в 
полной мере реализовать себя в служении обществу, осознавать свою роль 
и предназначение в жизни. Самопознание, усиливая ценностным смысл об-
разования, раскрывает и развивает способности личности любить беско-
рыстно, верить в себя и в свои силы, творить добро, больше познавать и 
само совершенствовать, достигать в гармонии в физическом, психическом, 
духовном, социальном и творческом развитии.

Особенностью методики преподавания самопознания является исполь-
зование притч, рассказов, песен, творческой работы, просмотр видеороли-
ков духовно-нравственного содержания, что способствует осмыслению уче-
ником общечеловеческих ценностей.

Обновленная программа НДО «Самопознание» изменила структурные 
компоненты урока самопознания, которые пересмотрены в сторону углубле-
ния нравственно-духовной  составляющей урока. В начале урока рекомен-
дуется проводить минуту позитивного настроя через слушание спокойной 
музыки и проговаривание учителем текста, настраивающего на позитивное 
восприятие урока.

Интересным компонентом является цитата урока. В качестве цитаты 
урока учитель подбирает высказывания известных людей, например, матери 
Терезы, Абая Кунанбаева и других, в которых нашло отражение понимание 
ценностей и качеств человека, его мировоззрения и поступков.

Новым компонентом является методический прием «Подарок учителя», 
т.е. рассказ, который непременно должен передаваться устно, как подарок 
учителя всем ученикам. Таким подарком может быть краткое художествен-
ное произведение- рассказ, легенда, притча нравственно-духовного содер-
жания.

В качестве закрепления изучаемой ценности учащимся предлагается 
творческая деятельность, которая может реализоваться в виде игры, лепки, 
аппликации, рисования, решения ситуативных задач и методов групповой 
работы.

Для успешного преодоления интеллектуального кризиса подрастающе-
го поколения необходимо правильная организация учебной деятельности по 
самопознанию. 

Урок самопознания надо проводить с любовью и самому руководство-
ваться общечеловеческими духовно-нравственными ценностями, вдохнов-
лять учащихся любить, творить добро, помогать им познавать себя, раз-
личать хорошее и плохое, стремиться к хорошему. Уроки самопознания 
помогут выработать у учеников иммунитет к различным деструктивным 
вызовам нашего времени.

И, как сказала Сара Алпысовна Назарбаева, «Курс Самопознания» по-
могает человеку найти себя, раскрыть лучшие качества, не изменить себе, 
сохранять свое достоинство и всегда оставаться человеком в полном смысле 
этого слова. По существу, все истории человечества есть не что иное, как 
постоянный и непрерывный процесс нравственного самовыражения.

На уроках самопознания большое внимание уделяется развитию навы-
ков общения, умения слушать друг друга, не перебивая, участвовать в об-
щей работе и т.д.

Важная часть духовно-нравственного образования – патриотическое 
воспитание, одним из методов которого является посещение музеев. 

Самопознание предполагает тесное сотрудничество не только с детьми, 
но и с родителями.

Ключевую роль в достижении нового качества образования предстоит 
сыграть учителю. Так, выдающийся педагог-гуманист современности Ш.А. 
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Амонашвили отмечал: «Надо реформировать не школу, а духовный мир 
учителя».

Литература
1. Амонашвили Ш.А., Манифест гуманной педагоги.
2. Назарбаева С.А., «Этика жизни»- Алматы, 2001.
3. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А.  Методика  преподавания  предмета Самопознание  
 в школе. – Алматы, 2013.



77

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

үкіл  адамзат  алдында тұрған ең басты мақсат – саналы да сала-  
уатты  ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақты тәрбиелеу – келешек қоғамды ой-

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы

БАЛА ТӘРБИЕСІ МЕН САЛТ-ДӘСТҮР
САБАҚТАСТЫҒЫ 

Әлия  АТШЫБАЕВА,
«Теректі» мектеп-балабақшасының
директоры
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Б
лау деген сөз. Ал, тәрбиелеу дегеніміз – адам бойына білімге негізделген 
этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту. Біздің борышымыз – білімді, 
мәдениетті, іскер, еңбекшіл азамат тәрбиелеу. Оны біз ұрпақ санасына аса 
ұқыптылықпен, асқан ұстаздық шеберлікпен біртіндеп сіңіруіміз керек.

Ұрпақ тәрбиесіндегі ежелден қалыптасқан халқымыздың жақсы 
дәстүрлері мен тағылымдарын оқып-үйреніп, өнеге тұтпай тұрып, жастар-
ды ізгілік пен парасаттылыққа баулу мүмкін емес. Л.Н. Толстой: «Өткенді 
жақсы білмейінше, келешекке сапар шегу – айсыз қараңғы түнде адасумен 
пара-пар», – деп  бекер айтпаған. Ұрпақ тәрбиесі – мемлекеттің маңызы 
зор, аса жауапты іс. Дені сау, сезімі сергек, ақыл-ойы жетілген, сегіз қырлы, 
бір сырлы абзал азамат өсіру – халқымыздың ғасырлар бойғы ой-арманы.

Дала тұрғындары өздерінің тарихында жас ұрпаққа тәрбие берудің бай 
тәжірибесін жинақтап, өзіндік салт-сана, әдет-ғұрып, дәстүр рәсімдерін 
туғызды. Өздері өмір сүрген ортаның әлеуметтік-эканомикалық жағдайына 
мәдениеті мен тарихына орайлас жас буынға тәлім-тәрбие берудің басқа 
жұртта қайталанбайтын талап-тілектерін дүниеге әкелді. Мәселен, жас 
ұрпақты тәрбиелеудің жалпыға ортақ моральдық-психологиялық норма-
сы белгіленді,  оның  мәні «сегіз қырлы, бір сырлы» деген нақыл сөзден 
байқалады.

Ұрпақ тәрбиесіне биік моральдық міндет қойылады, солардың ең  
бас тылары: еңбексүйгіштік пен төзімділік, ел намысын қорғау, ата тегін 
ардақтау, сөз асылын қастерлеу, тапқырлық пен алғырлық, ат құлағында 
ойнау, ата салтын бұзбау, т.б.

Ана сүті арқылы бойына біткен асыл қасиеттер ұрпақ тәрбиесінде 
баланың жас кезінен бастап ержетіп, ел қатарына қосылғанға дейінгі 
аралықты қамтитын түрлі ырым, әдет-ғұрып тұтас бір тәрбие жүйесін 
құрайды. Сәбидің сезім мүшелері, ой-санасының жақсы дамуында 
халықтық тәлім-тәрбиенің атқарар қызметі мол.

Оның ішінде әдет-ғұрып жыры – халықтың наным-сенімін, тұрмыс-
тірлігін бейнелейтін мәдени мұраның бір саласы. Бесік жырынан баста-
латын түрлі өлең-жырлар бала психологиясына сәйкес жас ерекшелігіне 
лайықты айтылады. Сәбиді тербете отырып айтылатын бесік жырында ана-
лар баласына «тіл-көзден, ауру-сырқаудан аман болып ер жет, мал бақ, 
кәсіп ет, өнер жолын қу, еліңді жаудан қорға, ел-жұртыңның намысын 
жауға таптатпа» деген тілек, арманын да білдірген. Мысалы:

Әлди, әлди ақ бөпем,  Білім-ғылым тетігін,   
Ақ бесікке жат бөпем!  Ғалым болар ма екенсің?  
Қуып ойдың жетігін,  Еңбек етіп бар елге,
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Өнеріңмен әлемге   Мақсатыңа жетерсің.
Мәлім болар ма екенсің?  Ұйықтай қойшы бөпешім!
Көп қиыннан өтерсің,
Осындай бесік жырлар, өлең-жырлар балаларды болашақта еңбек-

қорлыққа,  білімділікке,  өнерге,  Отан  қорғауға,  елін,  жерін сүюге 
тәрбиелейді.

Әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне, ұлттық 
құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі 
туғызған ғұрыптар тұғырының негізі – салт ретінде қалыптасқан.

Ол ұлт үшін өмір, қоғам заңы болып негізделген, сана, тағылым, 
тәрбие, тіршілік ережесі ретінде ел зердесіне рухани байлық, тағылым, 
өнеге тәжірибесін құраған. Бұл талаптар мен ережелерді халық бұлжытпай 
орындаумен қатар құрметтеген.

В.Г. Белинский салт-дәстүрдің өміршеңдігі жөнінде:  «Әдет-ғұрып 
замандар бойы сыннан өтеді. Өз дәуірінде ардақталып, ата-бабадан 
әулетке мұра болып ауысып, рудан-руға, ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Олар 
халықтың сыртқы бейнесі болып табылады. Онсыз халық бет-әлпетсіз 
бейне, болымсыз тас мүсін тәрізді...» дейді.

Үлкен-кіші болсын әдеп сақтау – халықтың тәлім-тәрбиенің аса үлгілі, 
тәрбие ісіндегі қалыптасқан заңы, жолы бар ерекше қасиетті тәлімдік 
дәстүрі. Ұлтымызда үлкеннің кіші алдындағы, еркектің әйел алдындағы, 
әйелдің еркек алдындағы әдеп сақтауының тамаша үлгілері көп. Мыса-
лы, үлкеннің жолын кеспеу, бұрын сөйлемеу, келінге сыпайы сөйлеу, ата 
алдындағы иба, халық ортасындағы инабат, мешіт ішіндегі әдептілік, 
сәлем беру, сәлем алу жолы, тағы сол сияқты адамгершілік, сыйлау, сыйла-
су халқымыздың ертеден келе жатқан әдеті әрі ғұрыпы. Мұндай тәрбиеге 
баланы жасынан бастап тәрбиелеген жөн.

Бала болған соң, осындай жағымсыз әдет кездесетін жағдайлар бо-
лады. «Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер», «Әке көрген – оқ 
жонар, шеше көрген – тон пішер» деген мақалдар тегін айтылмаған. 
Кейбір оқушылар отбасында болатын жат қылықтарды (өтірік айту, дөрекі 
сөйлеу, темекі шегу, балағаттау, лас жүру) қағып алады. Себебі, бала да жас 
шыбық сияқты. Жасынан күтіп-баптаған ағаштың түзу болғаны сияқты 
балаға тәлім-тәрбие беріп, жаман әдеттен арылтуға болады. Әрине, бұл 
өте ұзақ уақытты, көп еңбекті, үлгілі тәрбиені керек етеді.

Бір айтқан мысал әңгімемен баланы өтірік айтудан тәрбиеледім дей 
алмаймыз. Сондықтан балаға қанша білім берсең, сонша уақыт тәрбие 
бере білуіміз керек. Ұстаздың әр сөзінен тәрбие үні естіліп, әр ісінен 
тәрбие иісі шығып тұрса, сонда ғана балаларды дұрыс тәрбиелегеніміз өз 
нәтижесін береді.

Қазақ халқы – өзінің орнықты қалыптылығымен көршілес халықтар 
арасында айдар тағылып, ат берілмеген халықтың бір. Қайта қазақты пейілі 
кең, достық қарым-қатынаста шынайы, іс-әрекетіне қарапайым, ортақ істе 
көпшіл, халық мүддесінде намыскер халық деп таниды. Қазақты сондай 
абырой биігінен көрсеткен оның өзіндік қалпы. Енді қазақы қалыптың 
бірсыпырасына тоқтала кетейік.

Табиғатты аялау қалпы. Қазақ халқы қашаннан табиғатты аялап, 
оның құпия-сырын біркелкі жақсы меңгерген ел. «Көк шөпті аяғыңмен 
баспа», «Жазықсыз жәндікті өлтірме», «Құстың ұясын бұзба», «Суға 
лас нәрсе тастама» деген сияқты толып жатқан шектеме сөздермен 
аяланған.



79

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Экологияға байланысты табиғатты аялау өмір заңдылығында  ескерусіз 
қалмауы шарт.

Адам сыйлау қалпы. Қазақтың адам сыйлауда сөзге тұру, сөзге сену, 
қонақжайлылық, қайырымдылық, намыскерлік, имандылық сияқты 
көптен өзгеріске түспей келе жатқан бірсыпыра қалыптары бар.

Балаларды тәрбиелеудің бір ұшығы балалардың өзінен де ұшқындап 
жатады. Сыныпқа кірген үлкен кісіге тұрып сәлемдесулері кішіпейілділік 
пен үлкенді сыйлауы емес пе?! Бірін-бірі ренжітпеуге, сыйлауға, дос бола 
білуге тәрбиелеу ұстаз біткеннің міндеті деп ойлаймын.

Қазақы қалыптың ең биік үрдісі – қонақжайлылық. Дүниеде 
қонақжайлы халық жүз деп саналады. Әйткенмен, біздің ұлттың 
қонақжайлылығы өлшеусіз.

Тұрмыс-тіршілік қалпы. Қазақ халқының тұрмыс-тіршіліктегі қалпы 
әр нәрсеге төзімділік жасаумен ерекшеленеді.

Тәлім-тәрбие қалпы. Қазақ – бала тәрбиесін бесіктен бастап 
қолға алған халық. Алдымен дене тазалығына көңіл бөлген. Оны бала 
жатқызатын бесігінен көруге болады. Баланың дене құрылысы түзу, мінсіз 
болып қалыптасуын ойлаған.

Қазақ баланы сауат ашу мектебінен бұрын, күнделікті өмір мектебінде 
тәрбиелеп отырған. Қонақтың қолына су құюдан бастап, ат-көлігін жай-
лап, оларды жөнелткенге дейінгі жұмыстарға қатыстырып, балаларды әр 
іске бейімді етіп тәрбиелеген. Қонақ күтіп, шығарып салу мәдени мектебі 
іспеттес болған.

Тәлім-тәрбиеге жұртшылық болып араласқан. Оны қазақтың «Ұлға 
отыз үйден, қызға қырық үйден тыйым» деген ұстанымдардан көруге бо-
лады.

Халқымыз бала сауатын ашуды, оқу-білім беруді мектеп арқылы 
жүргізсе, ал тәлім беруді отбасынан, өмір сүру ортасынан бастаған. 
Қазекемнің бүкіл тәлімі мен тәрбиесі – өмірді адалынан сүру, қиянатқа 
бармай, имандылық сақтау негізінде қалыптасқан.

Осылай тәлім мен тәрбиесі арқылы жүздеген асыл азаматтарды – ел 
билеген билерді, халқының қауіпсіздігін қорғаған айтулы батырларды 
шыңдап шығарған.

Шүкіршілік, қанағат ету қалпы. Қазақтағы шүкіршілік, қанағат ету 
қалпы – керемет тыныштандырғыш ұғымдар. Бұл екі ұғымның өлшеп-
салмағын, үйіп-аумағын, тіктеп-биігін, жайып-көлемін, созып-ұзындығын 
таба алмас едің. Өйткені, бұл – көңіл өлшемдері, әркімнің өзін шектеу 
қалпы.

Қазақ халқы шешендік сөзді жоғары бағалаған. «Өнер алды – қызыл 
тіл» деп ұққан ата-бабамыз сөйлей білуді үлкен өнер деп санаған. 
Шешендік сөз, мақал-мәтел айту, жаңылтпаш, жұмбақ білу қазақтың 
қанына біткен ерекше қасиет. Асыл сөздің қоғамдағы тәрбиелік мәніне 
ерекше назар аудара білу – тәрбинің көзі. Балаларға сабақ барысында әдеп 
әліппесіне тәрбие беру негізгі мақсат болып табылуы тиіс. 

Қорыта айтқанда, фольклордан басталған бай әдеби мұрамызды жас 
ұрпақ бойына сіңіре, үйрете отырып, тәрбиелей білуіміз керек. Ғасырдан-
ғасырға, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып келе жатқан ата дәстүрінің желісін 
үзбей, көздің қарашығындай сақтап, ілгері дамыта отырып, келешек 
ұрпақты тәрбиелеу – абыройлы борышымыз деп есептеймін.
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кология – биология ғылымының негізінде ХІХ ға-
сырдың орта шенінде айқындала бастағанымен, оның 

Табиғат – туған үйіміз

БАЛАБАҚШАДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ТӘРБИЕНІҢ МАҢЫЗЫ 

Айсұлу  ЖАНЕКЕШОВА,
«Қарлығаш» балабақшасының меңгерушісі
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Э
өз деңгейіне көтерілуі ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басы болып са-
налады. Осы тұрғыдан алғанда жалпыға бірдей экологиялық білім мен тәрбие 
берудің мақсат-міндеттерін, республикамыздың үздіксіз білім беру жүйесінің 
барлық сатыларында жүзеге асыруды, жастардың көзқарасын, табиғатқа 
жауапкершілік қарым-қатынасын қалыптастыруды, мектепке дейінгі мекеме-
лерден бастап жоғары оқу орындарына дейінгі аралықты экологиялық білім 
мазмұнымен жаппай қамтып,  оны сабақтастықта жүргізуді  талап етеді.

Экология мәселесі жөніндегі қабылданған мемлекеттік құжаттарда 
болашақ ұрпақ үшін қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық негіздері 
көрсетіліп, биологиялық алуан түрлілікті сақтау мен табиғатты ұтымды 
пайдалануға бағытталған іс-шаралар белгіленген. Мәселен, мектепке дейінгі 
мекемелер мен арнаулы орта және жоғары оқу орындарында экологиялық 
білім негіздерін міндетті түрде оқыту айрықша айтылған.

Экологиялық  тәрбие жұмысын ұйымдастыруға ұсынылатын мате-
риалда балалардың жас ерекшеліктерін, психологиялық-физиологиялық 
қабылдау мүмкіндіктерін ескеріп,  оны тәрбие үдерісінде тиімді пайдаланған 
дұрыс. Балалардың отбасында өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне деген 
қызығушылығы, оларды сырттай бақылауы, өсімдіктерді басып-жаншып сын-
дырмау, өзен-көл суларын ластамау, қоршаған ортада тазалық сақтау сияқты 
адамға ғана тән  табиғат қорғау іс-әрекеттерінің  ата-аналардың ықпалымен 
жүргізілуі балалық шақтан дағдыға айналып, күнделікті  өмірде орындауға 
тиісті міндеттерге айналуына мүмкіндік туғызады

Мектепке дейінгі жастағы балалардың үлкендермен және құрдастарымен 
арадағы қарым-қатынасы күрделіленіп, іс-әрекетінің мазмұны мен формасы 
нығайып, жетіле түседі. Негізінен, бұл жастағылардың әрекеті қарапайым 
еңбек түрлерін орындауға бағытталады. Өзінің жас шамасына сәйкес тап-
сырмаларды ынталылықпен орындау нәтижесінде қоғамдық еңбек мотиві 
ерекше сипатқа ие болады. Табиғаттағы пайдалы жұмыс түрін орындауда 
ынталанушылық көрініс табады. Табиғат аясында тәрбиеші ұсынған әртүрлі 
тапсырмаларды өздігінен орындау дағдыларының дамуы баланың оқу ісіне, 
білім алуға бейімделуіне ықпал етеді. Кішкентай балаларға қарағанда бұл 
жастағылардың ұғыну, қабылдау әрекеті неғұрлым мақсатты сипатқа ие бо-
лып, табиғаттағы бейнеленген нәрсені немесе заттың түсіне қарай, тәрбиеші 
көрсеткен көрнекіліктерге ерекше назар аудара алады. Бұл жаста балалар 
судың қажеттілігін, бастау, бұлақ, қайнардың қайдан пайда болатыны ту-
ралы түсініктерді тәрбиешілердің көмегімен түсініп, суды үнемдеп жұмсау 
дағдылары пайда бола бастайды. Қыс айларында топ бөлмесіндегі ауладан 
әкеліп қойған бұтақтарды бақылау барысында жасанды түрмен бүршіктер, 
жапырақтардың пайда болғанын еске түсіріп, табиғи құбылыстардың 
нәтижесінде барлық ағаштар бүршіктеніп, жапырақ жайып, кейбіреулерінің 
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гүл жаратындығы жөнінде түсінік қалыптасады. Дәрілік өсімдіктер тура-
лы мағлұмат беріліп, олардың пайда, зиянына тоқталып, өсіп тұрған жерін 
қоршап қою сияқты іс-әрекет түрлерін атқара алады.

Балабақшадағы экологиялық тәрбиенің мақсаты – табиғатты аялап, 
оны қамқорлыққа алып күту, табиғат жөнінде қарапайым білім бере оты-
рып, тірі және өлі табиғаттағы құбылыстар жөнінде қарапайым ұғымдар 
қалыптастыру. Балаларға жануарлар дүниесіндегі ғажайып құбылыстар, ана-
сынан тірі туылғанмен, жетілмеген, дәрменсіз, әлжуаз халде болғандықтан 
енелерінің қарнындағы тері қатпарларынан түзілген қалтада сүтін еміп, өсіп 
жетілетін Австралияның қалталы қасқыры, ағашқа өрмелеп тіршілік ететін 
қалталы кішкентай аю, тиін, кенгурудің суретін көрсете отырып әңгімелеу 
арқылы балалардың қиялына қанат бітіру.

Балабақшадағы экологиялық тәрбие жұмысы – тәрбиешінің негізгі са-
лалары болып есептелетін адамгершілік, эстетикалық, еңбек тәрбиелерінің 
желісінде және халықтық педагогиканың қайнар бұлағын пайдалана оты-
рып жүргізсе, айналадағы орта, табиғат жайындағы жалпылама ұғымдар 
нақтыланып, қалыптаса  береді.  Экологиялық тәрбие жұмысына орай 
көрнекіліктерді қолдана отырып, табиғат бұрышының жабдықталуына 
байланысты сайыстар ұйымдастырылып экология мәселелері туралы, 
жағымды-жағымсыз әрекеттер бейнеленген суреттер пайдаланылғаны, ата-
аналар мен тәрбиешілердің бірлескен жұмысының нәтижесінде табиғат 
туралы шағын кітапхананы өлі және тірі табиғатпен жабдықтау арқылы 
көрме ұйымдастырылғаны дұрыс. «Алтын күз», «Құстар күні», «Табиғатты  
сүйеміз»,  т.б.  ертеңгіліктер бала еңбегімен ұштасып, әр педагогтің ізденімпаз 
әрекеті ғана болашақ табиғат жанашырын тәрбиелей алады дей келіп, тәрбие 
жұмысын жүргізудің мынадай екі нысанасына назар аударамыз:

а) балалардың айналадағы табиғатқа деген сүйіспеншілігін оятып, 
ұғымын кеңейту, оның әсемдігін нәзік сезінуге, өсімдіктер мен жануарлар 
дүниесін қамқорлыққа алуға баулу; 

ә) балабақшада  табиғат жайында  алғашқы  ұғымды қалыптастыра оты-
рып қарапайым білім беріп, осының  негізінде  тірі  және өлі табиғаттағы 
құбылыстар  жөнінде нақты және жалпылама таным-түйсік қалыптастыру.

Табиғат туралы бүлдіршіндердің ой-өрісін кеңейтіп, осы түйсіктер 
арқылы бүлдіршіндерге табиғат  сырларын ұғындыру жөніндегі  экологиялық 
тәрбиенің ересектер тобына арналған жоба-бағдарламасын ұсынып отырмыз: 
бұл топтағы балаларда ортаны танудың физиологиялық механизмдері өзінің 
жоғары даму деңгейіне жетеді. Іштей ойлау, ой түю пайда болады. Баладағы 
ой-сана мен жүйкенің қозғалуы мен тежелуі ширығып, күшейеді, тепе-
теңдік сипатталады. Абстракты ойлау біршама дамиды, айналадағы орта ту-
ралы талдау, ой түю әжептәуір жетіледі, табиғат туралы кәдімгідей түйсік-
таным қалыптасады. Ол енді табиғаттың өзіне тән кейбір құбылыстары мен 
қасиеттері жайында білетін болады. Ойын мен еңбек әрекеті ұштаса жүреді. 
Табиғат құбылыстарының кейбір заңдылықтары, бұлқұбылыстардың мерзімді 
қайталануымен таныстырылады, осының негізінде табиғат құбылыстарын 
реалистік тұрғыда ұғынуы, білуге құлшынысы, байкап-көре білуі, логикалық 
ойлауы, табиғатқа эстетикалық тұрғыдан қарау сезімі қалыптаса береді.
Өсімдіктер туралы ұғымдары кеңейтіліп, оның ішінде күнбағысқа, т.б. 
өсімдіктерге тоқтала, оның күнге қарап өсуіне байланысты аталатын және 
дәнінен май сығып алып, күнделікті өмірде пайдаланатындығын айтып 
әңгімелеу, олардың сондай-ақ өсуі үшін белгілі бір жағдайлар – топырақ, ылғал, 
күннің нұры, жылуы керек екені түсіндіріледі. Кейбір жануарлардың өсіп да-
муы жөнінде балалардың білімі толықтырылады, құстар жұмыртқалайды, 
балапан басып шығарады, оларды азықтандырып асырайды және түйе бота-
сын, сиыр бұзауын, ит күшігін, мысық баласын өз сүтімен асырайтындығы 
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түсіндіріледі. Балалардың жабайы хайуандар (қасқыр, аю, түлкі, қоян, кірпі)  
олардың  тіршілігі,  қорек табу әрекеті жөніндегі ұғымдары кеңейтіледі. 
Күзде балалардың өлі табиғаттағы, өсімдіктердің, құстар мен аңдардың 
тіршілігіндегі  күзгі өзгерістері туралы накты түсініктерін кеңейту, балаларға 
бұрыннан таныс кейбір кұбылыстар мен ауа райының жағдайы  және  
өсімдіктер  мен жануарлар тіршілігі арасындағы байланыстың реттілігін 
анықтап «күз» ұғымының мәнісін айқындап, қорытындылауға бағыттау. 
Балалардың жансыз табиғаттағы, құстардың, хайуандардың өмірінде бірте-
бірте болатын өзгерістер: жапырақтардың түсуі, құстардың жылы жаққа 
ұшып кетуі жайындағы ұғымдарын бекіту. Күзде балабақша егістігіндегі 
көкөніс жинау, қазып алу, ауланы тазарту (жапырақтарды жинап бір жер-
ге үю), т.б. жұмыстарға көмектесіп, пайдалы еңбекке араластырылады, 
әңгімелесулерде күз туралы түсініктері нақтылана толықтырылып бекітіледі, 
кинолар көрсетіледі. Қыста балалардың қысқы ауа райының сипатты белгілері 
ағаштардың, ормандағы құстар мен аңдардың тіршілігі туралы білімдерін 
кеңейту және қорытындылау мақсаты көзделеді. Еңбек дағдыларын 
қалыптастыру, жанды нәрселерге ұқыптылықпен қарау сезімін тәрбиелеуді 
жалғастыра беру. Қар жауып тұрған кезде балаларға қара қоңыр қағаз 
қиындысын беріп, оған қар ұшқынын тосып алып, оны анықтап қарап, соңынан 
суретін салуды ұсыну, бала қиялын ұштау. Қыс туралы ұғымын толықтыра 
отырып,  күнделікті  байқау,  кештің ерте түсуі, ай мен жұлдыздардың шығуы, 
ауа-райы құбылыстарына қардың жаууы, аяз, боранның болуына назар ауда-
ру. Қыс қызығын тамашалап, жүздері суықтан бал-бұл жанған балалардың ақ 
қар, жалтыраған көк мұзда шана, шаңғымен сырғанап ойнап жатқан суреттері 
бейнеленген суреттер арқылы «Қыс қызығы», «Ортақ шана» атты қимылды  
ойындарын  ойнату.  Адамдардың еңбегімен көшені, жолды тазарту, қарды 
күреу балалардың өз аулаларының қарын тазалауға жәрдемдесулері. Қыс ту-
ралы суреттер, бақылаулар бойынша әңгімелесу, қыс қызығын тамашалаумен 
қатар, қыскы табиғатты қорғай білуіне назар аудару. Көктемде табиғаттың 
көктемгі құбылыстары, олардың себептері туралы, көктемдегі адамдардың 
еңбегі жайында балалардың білімдерін толықтыру қажет болады. Көктем 
ұғымын қалыптастыру. Өлі табиғаттағы өзгерістерді күннің ұзаруын, 
сеңнің жүруін, өсімдіктер дүниесіндегі ағаштар мен бұталардың бүр жару-
ын, алғашқы жапырақтың шығуын, көктемгі гүлдердің гүлденуін байқау. 
Жәндіктердің іс-қимылдарын бақылату арқылы балалардың түйсіктерін 
толықтыру. Құстардың ұшып келуін, ұя салып, балапандарына жем беруін 
бақылай отырып,  қарлығаштың ұясы туралы әңгімелеп беру, құстардың 
пайдасы, оларды қорғау, қамқорлыққа алу жөнінде әңгімелесу. Мысалы, 
тоқылдақ ағаштың арасынан  құрттарды теріп жейтіндігінен «ағаш дәрігері» 
аталғаны, ал қарлығаштың ұшуына қарап, олар шарқ ұрып ойнап, күн нұрына 
шомылып жүр дейміз, ал шын мәнінде үнемі «жұмыс істеп» құрттарды аулап 
жүретінін, сондай-ақ тоқылдақ, қарлығаштардың суреті салынған көрнекі 
құралдарды пайдалана отырып әңгімелеу.  «Қарлығаштың құйрығы неге 
айыр» атты мультфильмді пайдалану. Көктемнің алғашқы гүлі бөйшешекке 
тоқталу, тақпақ жаттату, бейнелеу жұмысы бойынша суретін салғызу.

Егіс даласындағы көктемгі жұмыс, гүлзарлардағы балалар еңбегіне 
тоқталу. Табиғат бұрышындағы өсімдіктер туралы дидактикалық ойындар 
ойнату.

Жазда жаз мезгіліндегі күннің жарығы мен жылудың әсерінен 
өсімдіктердің өсіп жетілуі жөніндегі бала ұғымы кеңейіп, жинақталады, 
жеуге жарамды және улы саңырауқұлақтар мен шөптесін өсімдіктерді айы-
ра білуге үйрету ескеріледі. Адамдардың гүлзарлардағы, егістіктердегі 
еңбегімен таныстырады, табиғатқа құмарлық, сүйіспеншілік, ұқыпты қарау 
сезімін тәрбиелейді. Балалар арам шөптерді отап, гүлдердің тұқымын жинау-
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ды үйренуі тиіс. Тәрбиеші күнделікті серуен кезінде аспанға назар аудара-
ды (бұлтты, бұлтсыз сөздерінің мағынасын түсіндіру). Жаңбырдың жаууы 
кезінде тәрбиеші балаларға оның бұлттан жауатындығын түсіндіреді.

Мысалы:
Ақ мақта әлдеқайда барады ауып,
Жақындап кетсе жерге алар жауып.
      (Бұлт)
Тәрбиеші балаларды әдемі гүлмен, жағымды иісімен қызықтыратын 

шөптесін өсімдіктермен таныстырады.  Ойлау қабілетін  дамыту үшін 
өсімдіктерді атағанда кейбір өсімдіктердің атауларына  және олардың 
ерекшелігіне назар аударған дұрыс, мысалы: жолжелкен – жол бойында 
өседі, шырмауық – басқа шөптерге оралып, шырмалып өседі, т.б. Сондай-
ақ табиғаттағы жаз құбылыстары, ерекшеліктері туралы бүлдіршіндердің 
ой-өрісін дамытып, толықтыру, өсімдіктерді күту, жануарларға қамқорлық 
жөніндегі адам еңбегіне тоқталу. Жаз күнінін ұзақтығы, жаңбыр, найзағай, 
кемпірқосақ  туралы  түсініктерін  нақтылау. Серуен, экскурсия кезінде жаздың 
әр кезеңінде гүлдейтін өсімдіктердің, жемістердің пісуін, құстардың көбеюін 
бақылау. Гүлдерді жинау, шоқгүлдер тобын жасау арқылы топ бөлмелерді 
безендіру. Табиғат бұрышында  балалар  бөлме ішінде өсімдіктерді суарып, 
гүлдердің  түбін  қопсытады,  сондай-ақ аквариумды, құс торларын тазарта-
ды, өсімдіктер мен жануарларды дұрыс күту мен олардың жақсы жағдайда 
болуы  арасындағы  байланысты анықтауға үйретіледі. Табиғат мүйісінін 
эстетикалық көркемдігіне балалар назарын үнемі аударып отыру. Бұл топта 
тәрбиешінің суреттерді,  диафильмдер  мен  көркем әдебиетті оқуды пайдала-
ну арқылы әңгімелесулеріне көп орын беріледі және  табиғат құбылыстары ту-
ралы өз елінің табиғатын қорғап, қамқор бола білу қасиеті бойына сіңіріледі.

Балабақшадағы экологиялық тәрбие жұмысының және бір арна-
сы – адамгершілік тәрбиеге саяды. 1. Адамгершілік тәрбиесінің мәнісі 
баланың адамдарға,   айналадағы   ортаға,  туған өлкенің  табиғатына де-
ген сүйіспеншілігін, қамқорлығын арттыруды көздейді. Туған өлкеге 
сүйіспеншілікті  тәрбиелеудің  негізгі  құралы – ұлтгық тілі, мәдениеті, 
көркемөнер туындылары. Бала әдеби шығармаларды: өлең, ертегі, жұмбақ, 
жаңылтпаш, мақал-мәтел, аңыз-әңгіме, батырлар жырын тыңдау арқылы 
ана тілінің құдіреттілігін  сезінумен  қатар,   оны  сүюді  үйренеді.  Адам  
табиғат  пен  өмірдің бар қызығын ән-жырға қосып, оның әдемі де сұлу 
көріністерін бала санасына ән арқылы жеткізе білген. Халқымыздың қандай 
ән-әуені болмасын мейірім-шапағатқа, мәнді мазмұнға, ұлағатты тәлім-
тәрбие, терең философияға негізделе жазылған. Сондықтан да ол сезімге әсер 
етіп, балалардың мінез-құлқы мен адамгершілік қасиеттерін, эстетикалық 
талғамын дамытуға ықпал етеді.  Халық балаға табиғаттың құпия сырларын 
ән  арқылы  жеткізумен бірге, өмір сүрудің негізгі көзі – адал еңбекке де бау-
ли білген. Оларға арнап мақал-мәтел, тақпақ, жаңылтпаштар, жұмбақтар, 
қанатты  сөздер, ертегілер шығарып, күнделікті бала тәрбиесіне қолданған. 
Тәрбиенің  осындай мол мұралары арқылы баланың сезімін оятып, рухани 
дүниесін байытқан, айнала қоршаған дүниені танытып, еңбекке баулыған 
және де табиғат өсімдігімен қатар кең даладағы құстардың сан алуан ды-
быстарымен, жабайы аңдардың үй жануарларының үнімен таныстырып, 
танымдық қызығушылығын арттырған. Бала зейінін құстар сайраған дауы-
сына, судың сылдырына, жапырақтардың сыбдырына аудара отырып, жыл 
мезгілдерінің ауысуына байланысты осы құбылыстардың өзгеруін түсіндіру 
ғана емес, айналасындағы ортада болып жатқан өзгерістерді өздігінше 
бақылай білуге де үйрету қажет. Мұны бала психологиясын жетік білетін, 
туған елінін табиғатын сүйетін, жаны нәзік тәрбиеші ғана істей алады.
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лімізде «Бір ел – бір кітап» Республикалық ак-
циясы 2007 жылдан бастау алғаныны  білгілі. 

АҚЫН  ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

Бақытгүл  БАЗАРБАЕВА,
«Рыков» атындағы орта мектебінің кітапханашысы
  Катонқарағай ауылы, Катонқарағай ауданы, 
  Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан

Е
Акцияның мақсаты – ұлттық әдебиетіміздегі ең үздік деген туындыны оқу және 
насихаттау, оқу ісін ілгерілету, рухани мұрамызды сақтау, сондай-ақ жастарды 
отаншылдыққа әрі өнегелілікке тәрбиелеу. Сонымен қатар, акция қоғамның 
отандық әдебиетке, оның ішінде классикаға, қазіргі әдебиет пен поэзияға де-
ген қызығушылығын әрі қарай жоғарылатуына мүмкіндік туғызады. Акция 
аясында                                                                                                                                2007  
жылы  еліміздің  тұрғындары  Абайдың  «Қара сөздерін», 2008 жылы  Мұхтар  
Әуезовтің  «Қилы заман»  кітабын, 2009 жылы  Мағжан  Жұмабаевтың «Жан 
сөзі» өлеңін, 2010 жылы  Жұбан  Молдағалиевтың «Мен қазақпын» поэмасын,  
2011 жылы  Жүсіпбек  Аймауытовтың «Ақбілек» романын оқыды. 2012  жылы  
жалпыхалықтық оқуға Оралхан Бөкеевтің әңгімелері таңдалып алынды.  
2013 жылы    Ф. Оңғарсынованың «Дауа» кітабын таңдады. 2014 жылы  Сай-
ын Мұратбековтың “Басында Үшқараның” және “Жусан иісі” әңгімелерін, 
2015 жылы  қазақстандықтар  Ілияс Есенберлиннің "Көшпенділер" трилого-
иясын оқыса,                                                                                                                     2016  
жылы   Дулат Бабатайұлының «Өсиетнама» кітабын  таңдады                                                                                                                                    
Биылғы 2017 жылы осы акция  аясында жыл кітабы болып қазақтың бір туар 
ұлы  Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармалары алынды.  Осыған орай                   
мектебімізде «Ақын есімі – ел есінде» тақырыбында С.Торайғыровтың 
шығармашылығына арналған поэзия кеші болып өтті. Кештің мақсаты: 
білім алушылардың дарынды қабілеттін арттыру, шығармашылығын дамы-
ту, таланттарын насихаттау, оқушылардың  ұлы ғұламалардың өлеңдерін 
жатқа айтып, әрбір білім алушының бойындағы адамгершілік қасиеттерін 
жетілдіру, ұйымшылдыққа, әдептілікке, достыққа тәрбиелеу. Оқушыларды  
жеке тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасау болып табылады.  Сахна 
мерекеге сай безендіріліп, кештің тақырыбы ілінді.Алдын ала дайындалған 
оқушылар ақын ағаның өмірінен сахналық қойылымдар әзірлеп, оның 
шығармаларын оқыды.   

C.Торайғыров – қазақ тарихында ой-санасы ең қырағы, ең қанатты, 
ең қазыналы қайраткерлердің бірі, демократ, ақын-жазушы. Ол – Абайдан 
кейінгі қазақтың жазба әдебиетінде еңбек етіп, ерекше көзге түскен көрнекті 
ақындарының бірі  еді.  Ақын  өзінің қысқа ғұмырында халқына мол әдеби 
мұра қалдырып кетті. Ол әдебиеттің әр түрлі жанрларында өнімді еңбек ет-
кен талантты қаламгер еді. Оның қаламынан жүзден астам өлең, бес-алты 
поэма, екі роман, он шақты мақала туды. 

Ақынның өмірі ұмтылыс пен ізденіске толы болды. Әлеуметтік 
оқиғалардың шиеленісті дәуірінде өмір сүрген ол өз заманының сыры мен 
қайшылықты шындығын тануға тырысып бақты. Сол жолда не қилы өмір 
өткелдерінен өтті. C.Торайғыров 1893 жылдың 28 қазанында Көкшетау 
облысының Қызылту ауданында туған. Оның әкесі Шоқпыт (шын аты 
Әбубәкір) атанған кедей, момын шаруа адамы болған.Шоқпытта екі баласы 
болған: Байқоңыр, Сұлтанмахмұт. Сұлтанмахмұттың екі жасында шешесі 
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өліп, жетімдікті көріп өседі. Әкесі әйелі өлген соң балаларын алып, өзінің  
туған жері  Павлодар  облысының  Баянауыл  ауданына  көшеді. 

Ақынның балалық шағы Баянауылда өтеді. Алғашқыда ол Әлі, Тор-
тай, Мұқан деген ауыл молдаларында оқиды. 1908 жылы Сұлтанмахмұт 
Баянауылдағы Әбдірахман деген молданың медресесіне түсіп, одан 2-3 
жыл сабақ алады. Молданың ұрып – соғуына шыдай алмай, ол оқуды тастап 
кетеді. Молданың қаталдығын, надандығын сықақ етіп өлең шығарады. Сол 
кезде  Сұлтанмахмұт «Дін», «Сарыбас», «Соқыр сопы», «Оқу» деген сияқты 
бірнеше өлең, «Зарландым» деген  әңгіме жазады.

Ол 1911 жылы бір қыс бойы жаңаша оқыған, көзі  ашық, сауатты 
мұғалім Нұрғали Бекбауов деген мұғалімнен оқиды. Нұрғалидың көмегімен 
Сұлтанмахмұт қазақ, татар тілдерінде шыққан әдеби кітаптарды, газет – 
журналдарды оқуға дағдыланады. 

1912 жылы Троицк қаласына барып, Ахун Рахманқұли деген татардың 
медресесінде оқуға түседі. Бірақ тұрмыс жағдайының ауырлығынан мұнда 
ұзақ оқи алмайды. Қаржының тапшылығынан көп қиыншылық көріп, 
ауруға шалдығады. «Оқып жүрген жастарға», «Талаптарға», «Анау-мынау», 
«Қандай?», «Зарлау»,  «Шәкірт ойы» т.б. көлемді, мәнді өлеңдері  сол кезде 
жазылды.

1913-1914  жылдың қысында «Айқап» редакциясында қызмет істейді. 
Сұлтанмахмұттың ақылы өсіп, ой өрісі кеңейген, әр өнерге бой ұрып, оның 
қайсысына болсын жетем деп сенген, шабыты келіп, өлеңді,  әңгімені, 
мақаланы  көп жазған кезі. «Ендігі беталыс», «Тұрмысқа», «Бір адамға», 
«Туған еліме», «Жан қалқам» және т.б. өлеңдерін жазды.   «Қамар сұлу» 
романы да осы кезде жазылып еді. «Қамар сұлу» - өзінің тақырыбы мен 
мазмұны жағынан әлеуметтік роман. Жазушы қазақ әйелінің теңсіздіктегі 
жай-күйін роман оқиғасының негізіне алғанмен, сол арқылы өз дәуірінің 
қоғамдық шындығын әлеуметтік тұрғыдан талдайды. 

1914 жылдың жазында ауылда біраз болып, қаржы жинап, үлкен 
қалалардағы оқуға бармақ ниетпен Сұлтанмахмұт Баянауылға келеді. 
Ел ішінде бала оқытады, жастар арасында оқуға, мәдениетке шақыратын 
насихаттық жұмыстар жүргізеді. "Шоң" деп аталатын мәдени-ағарту 
ұйымын құрады. 

Күзде орысша оқу мақсатымен Семейге барады. Бірақ оқуға іліне ал-
майды, қаржысы таусылады. Көп қиындық көреді. Ақырында Шығыс 
Қазақстандағы  Қатонқарағай  деген  жерге  барып, екі жылдай осы аймақта 
бала оқытады. Арасында өзі де орысша оқиды. 

1916 жылдың күзіне дейін Қатонқарағай,  Зайсан жағында болды. Бұл 
елде жүргенде ол біраз шығармалар жазды, оның ең  көрнектісі – «Кім 
жазықты?» деген өлеңмен жазған  романы. Ақын  көңілі  Алтай елінің бо-
лысы Әбдікәрімнің бойжеткен сұлу қызы Бағилаға ауады, қыз да ақынды 
сүйеді. Бірақ  Әбдікәрім қызын  салт атты, сабау қамшылы жігітке қызын 
бермейді.  Романдағы  басты  кейіпкер Әжібай – Әбдікәрім , Күлтай  – Бағила, 
Әнуар – Сұлтанмахмұт  деп  алынғандай. Романның өткен өмірді, ондағы 
әділетсіздікті реалистікпен суреттей отырып, еңбекші халықты надандыққа, 
феодалдық кертартпа салсанаға қарсы күреске үндеуде ерекше маңызы бар.                 

Сұлтанмахмұт 1916 жылдың күзінде  Томскіге барып, курсқа кіреді, 
оқуға құшырланып,  шұғыл кіріседі. Сол кездегі  хал-жайын Сұлтанмахмұт 
бір хатында былай баяндайды.

1917 жылы наурызда Ресейде Ақпан революциясы болып, уақытша 
үкімет орнаған кезде, Семейге келіп, облыстық комитетке жұмысқа орна-
ласады. Бірақ ауруы асқынып кеткендіктен  оқуды да, жұмысты да тастап, 
Семей маңындағы елге аттанады. Осы ұста «Шал мен қызға», «Гүл», «А, 
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дүние», «Жас, жүрек», «Сарыарқаның жаңбыры» т.б. өлеңдерін , «Адасқан 
өмір», «Кедей» атты поэмаларын жазды., теңсіздіктің себептерін ашу және 
теңдік жолын іздеуге талпыну. 

Ақын  1918 жылы маусым айында  туған елі – Баянауылға келді. Сонда 
мұғалім болып жұмыс істеп, жаңа өлеңдер поэмалар жазды. 

Бұл кезде Торайғыров білімін тереңдетіп, өмірге көзқарасын кеңейтті.
Жаңа заманға зор үмітпен қарады. Халықтың қараңғылықтағы күйден 
шығуы үшін өнер-білімнің қажет екенін айтар ағартушылық идеяны 
көтереді. Өзінің бұл тақырыптағы алғашқы өлеңдерін Сұлтанмахмұт қазақ 
жастарына арнайды. «Оқып жүрген жастарға» өлеңінде ол жас адамның 
оқуға деген ынтасы мен келешекке деген сенімін бейнелейді.

1919 жылы, Колчак  үкіметі құлап,  Сібірде, Павлодарда, Баянауыл 
жағында Кеңес өкіметі  орнайды. Ел ішінде Кеңес өкіметінің жолын, са-
ясатын түсіндіру үшін Сұлтанмахмұтты Шідерті болысының төңкеріс 
комитетінің бастығы етеді. 2-3 ай істеген соң, оны ежелгі ауруы меңдеп, 
төсек тартып  жатып қалады. Ауырып жатып, 1920 жылы «Айтыс» деген 
поэма бастайды. Бұл-аяулы ақынның кемел ойлап, кең пішкен шығармасы. 
Аяқталмауы өкініш. Мұнда  Сұлтанмахмұт  егеменді  еліміздің  тәуелсіздігі, 
тіл теңдігі, төл  өнеркәсіп, Ұлттық  қорғаныс  тәрізді  аса  ірі  және  көкейкесті 
мәселелерді   сол кезде-ақ – 1919 жылы  қозғап,  тамаша  жырлағанын 
көреміз. 

«Жұрттың бақытты болуына себін тигізген адам ғана  бақытты адам»,- 
депті Дени Дидро.(фран.жазушы, ағартушы)

Олай болса бар өмірін, күш-қайратын, ой-санасын, ақылын, бүкіл та-
лант дүниесі  жалынын  ақтық  демі сөнгенше ел-жұртының бақытты болу 
жолына себін тигізуге жұмсаған Сұлтанмахмұт тірлігінде қандай бақытты 
болған десек, енді бүгінгі күнде де, жарқыраған асыл поэзиясы да бүкіл 
табиғатымен бақытты. Ақын поэзиясы өте өміршең поэзия. Үлкен талант 
иелерінің өмірінде өлім жоқ деген осы болса керек.

Ақын есімі – ел есінде мәңгі қалмақ. «Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, 
өлмейтұғын артына сөз қалдырған» деген екен Абай атамыз. Туғанына 124 
жыл толып отырған, 27 жасында қыршын  кеткен  Сұлтанмахмұт  творчества-
сы  сан  ғасырлар  жасап  ұрпақтан-ұрпаққа  жалғаса  бермек. Сұлтанмахмұт 
есімі қазақтың жыр-дариясын құрайтын үлкен, асау, арналы өзеннің бірі бо-
лып қалмақ. Ол халық жүрегінен  құрметті орын алып, мәңгі  сақталады.
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Астане с участием заместителей руководителей и руководителей мето-
дических кабинетов Управлений образования областей, Астаны и Алматы, 
заведующих методических кабинетов районных и городских отделов об-
разования прошел республиканский семинар-совещание по вопросам орга-
низации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах 
республики.   

Одним из актуальных вопросов стало использование современных ин-
формационных технологий в процессе обучения. Участники совещания от-
метили большую пользу в работе автоматизированной системы «Кунделік». 
«Только за последнюю неделю было более 7 млн просмотров, 189 тысяч 
посетителей, при этом 96 тыс. посетителей зашли в систему с персональ-
ных компьютеров и смартфонов, - сообщил Аскар Конакбаев, представи-
тель компании «Кунделік». – Система показывает, что в месяц через нее 
проходит порядка 1,5 млн пользователей. Это говорит о том, что данная 
автоматизированная система технически выдержана и может охватить весь 
Казахстан». «Впервые в истории образования Казахстана реализован проект 
республиканского масштаба без бюджетных затрат – за полтора года суще-
ствования «Кунделік» государство не потратило на него ни одного тиына. 
Впервые МОН объединило все школы страны в единую сеть с применением 
современных информационных технологий, впервые решена задача сбора, 
хранения и обработки данных по успеваемости учащихся. Журналы переве-
дены в электронный формат с соблюдением всех нормативных стандартов и 
требований министерства образования. Проведено обучение всех учителей 
для работы с «Кунделік» - также бесплатно, за счет частных инвесторов».   

В рамках совещания участники обсудили деятельность в условиях об-
новления содержания образования, модель трехъязычного образования, ус-
ловия успешной реализации системы критериального оценивания обучаю-
щихся, основные подходы к обеспечению преемственности дошкольного и 
начального уровней образования и ряд других аспектов сферы современно-
го образования Казахстана. 

Министрліктің баспасөз орталығынан
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ліміз жасампаз, жаңа дәуірге аяқ басқан бүгінгі күн айрықша тарихи 
сәт. Қазақстанның түкпір-түкпірінде, өзге де алыс-жақын шетелдерде 

«АҚТӨБЕ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» 

Елеусін  САҒЫНДЫҚОВ
экономика ғылымдарының докторы, 
профессор

Е
жүрген ақтөбелік перзенттер киелі кіндік-қазығына ат басын тіреді. 

Бүгін мына зәулім салтанатты сарайда туған жеріміз туралы келелі кеңес 
құрғалы отырмыз. Дүние жаралғалы әлем ғұламаларының екінші ұстазы 
атанған – қасиетті бабамыз әл Фараби: «Тарихты, өткенді білмей, қазіргі 
жағдайды білу, келешекті болжау қиын» дегендей, тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
деп аталатын мақаласын жариялап, елдің ұлттық-рухани  тамырынан нәр ала 
отырып жаңғыру идеясын ұсынды. 

Міне, бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың басшылығымен, 
оның серіктестерінің қоштауымен және барлық ақтөбелік жерлестерімнің 
қолдауымен аясы ауқымды, мән-мағынасы салмақты, болашақ үшін бағдар 
болатын үлкен іс-шара өтіп жатыр. 

Біз радикалды идеологиядан арылып, реализм мен прагматизді бағыт 
еткен халықпыз. Сонда ғана ұлттық сананың кемелденуіне, оның көкжиегін 
кеңейтуге және ұлттық болмысымыздың бірқатар сипаттарын сапалық 
жағына қарай өзгертетін боламыз.

Нұрсұлтан Әбішұлы өзге саяси көшбасшыларда сирек кездесетін ал-
дын болжай білу қабілетімен, ақыл-ойымен Қазақстанның алдағы ондаған 
жылдарға қарыштап даму траекториясын жасады. Еліміздегі әлеуметтік-
экономикалық және саяси тұрақтылық соның көрінісі.

Мемлекет басшысы Ақтөбе облысына, оның барлық тұрғындарына қай 
уақытта да өзгеше ықыласпен, асқан қамқорлықпен қарап келеді. Елімізде 
экономиканы модернизациялау, оны нарықтық қатынастарға көшірудің 
шешуші факторы үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы 
бойынша 30 корпоративтік жобаның ең таңдаулы 8 жобасын табысты 
іске асырған Ақтөбеге, оның жұртшылығының жасампаз еңбегіне Ұлт 
Көшбасшысы лайықты баға берді. Естеріңізде болар, 2008 жылы Қазақстан 
мен Ресейдің шекаралас өңірлерінің форумында Ақтөбе облысын "Қазақстан 
экономикасының локомотиві" деп атаса, 2009 жылы Қобыланды батыр 
атындағы орталық стадиондағы үлкен жиында Ақтөбе қаласының келешекте 
миллиондық қала болатынын, Үкімет осы бағытқа қолдау жасайтынын атап 
көрсетті. 

Сонымен қатар соңғы екі ай аралығында Президент Ақтөбеде атқарылып 
жатқан ізгі іс-шараларды өзге өңірлерге екі рет үлгі етіп, алға тартты. Осылай, 
туған өлкемізді соңғы жылдары қайта жаңғыртып, бұрынғы биігіне шығарған 
Бердібек Мәшбекұлына сансыз рақмет, шексіз алғысымды айтамын. 

Қазір Ақтөбе қаласы Астана және Алматы қалаларымен бірге аглемерат 
қалалар қатарында. Президентіміздің сөзі мен ісінің біртұтастығын осыдан 
көруге болады. Ал ақтөбеліктер де қашанда сөзі мен ісі бір жерден шығып, 
қай кезеңде де республика өңірлерінің арасында көшбасшылардың бірі бо-
лып келеді.

Туған жеріміз – Ақтөбе өлкесі,  қай уақытта да жаңа істердің жарнама-
шысы, жасампаздықтың бастамашысы болудан танған емес. 

Сәл ескі тарихқа шегініс жасар болсақ, бір жарым ғасыр бұрын Ресей 
үкіметінің нұсқауымен Ақтөбе бекінісі Торғай облысы Ақтөбе уезінің уезд 
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орталығына айналды. Кейінірек ресми түрде қала мәртебесін иеленді. Ұлы 
Жібек жолындағы керуен жолы мен кейіннен салынған алғашқы темір жол, 
сан тарау автмобиль жолдары өңірдің сауда-саттығына ғана емес, экономика-
сына, мәдениеті мен өнеріне, саяси жағдайына әсер етті. 

Қазақ даласында Ақтөбе жерінде тұңғыш рет Ырғызда ағартушы-педагог 
Ыбырай Алтынсаринның белсенді араласуымен 19 ғасырдың екінші жар-
тысында алғашқы мектеп ашылды. Ыбырай Алтынсарин керегесін керіп, 
уығын шанышқан Ырғыз мектебінің бірқатар түлектері Санкт-Петербургтің, 
Еуропаның алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында оқып, білікті ғалым, 
кең танымал көрнекті қайраткер дәрежесіне көтерілді. Осылай, Қазақ елінде 
оқу-ағарту ісі де Ақтөбе жерінен басталды. 

ХХ ғасырдың басындағы саяи жағдай шарпуы Ақтөбе мен оның 
айналасындағы барлық ауыл, елді мекендерді де шарпыды. Патшалық Ресейдің 
майдан шебіндегі тыл жұмыстарына қазақтарды алу жөніндегі 1916 жылғы 
25 маусымдағы Жарлығы қазақтарды дүр сілкіндірді. Ең алғашқылардың бірі 
болып, Хазірет Жиеналының басшылығымен Ойыл өңірінің қару ұстауға жа-
райтын жастары атқа қонды. Мұндай жаппай ұлт-азаттық қозғалыс Ырғыз 
бен Торғайда кең етек алды. Әрине, біраз шығын болса да, халық Жарлықтың 
күшін жоюға қол жеткізді. 

Талай рет аумақтық, өңірлік өзгерістерге ұшыраған құрылымдар ба-
рысында Ақтөбе Батыс Қазақстан өңірінде әкімшілік орталыққа айналды. 
Өйткені, тоқсан жолдың торабында орналасқан Ақтөбенің табиғи байлығы 
да ерекше мол еді. Ғалымдар зерттеп дәлелдегендей, Менделеев кестесінде 
таңбаланған химиялық элементтер түгелдей біздің өңірден табылады. 

Туған Жер-Анамыздың құрсағындағы есепсіз байлық бұған дейін 
де, бізден кейін де ел игілігіне қызмет ете беретін болады. Тек қана соған 
ие болып қалатын сіздер – туған жерге шынайы жанашыр, әлемдік білімде 
бәсекелестікке қабілетті, ерінбейтін еңбекқор және заман ағымы мен талабы-
на бейім тұратын жастар.

Ақтөбеліктер рухани жаңғыру жолында отандастарымызға ерекше 
үлгі бола алады деп сенемін. Өйткені, біздің туған өңіріміздің тарихының 
тағылымы мол, әлеуеті зор. 

Кезінде Елбасы: «Өсе бер, өркендей бер – құтты мекен Ақтөбе!» деп шы-
найы батасын берген болатын. Бұл – біздің ең басты байлығымыз, қазынамыз 
– халқымызға берілген әз бата деп қабылдаймыз. Ақтөбеліктерге Елбасы ба-
тасы қабыл болды.

Түркі әлемінің мәдени тарихын дүр сілкіндірген Қобыланды батыр-
ды ұлықтау арқылы тарихымызды бірнеше ғасырға шегердік. Марқұм абыз 
Әбіш ағамыз айтқандай: «Бұдан былай қазақ тарихында батырларымыз 
Қобыландыдан басталатын болды». Өйткені, бұрын эпикалық шығармаға 
кейіпкер болған Қобыланды тарихи тұлғаға айналды.

Танымал тұлғалар мен батырларымызды атар болсақ, Мөңке би, Әйтеке 
би, Абат-Байтақ, Тілеу Айтұлы, ұранға шыққан Бақтыбай, Тама Есет Көкіұлы, 
Бөкенбай, Қайдауыл, Есет пен Дәрібай, Арыстан, Қарағұл, Исатай мен Ма-
хамбет, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Федор Акимов, Ідіріс Үргенішбаев, 
Иманғали Білтабанов, Мәлкеждар Бөкенбаев, Қожабай Жазықов, Александр 
Гуцало, Евдоким Мазков және Әлия апамыз бастаған батырлар легионы, ал 
бейбіт кезеңнің батырлары – Шығанақ Берсиев, Оразалы Қозыбаев, Василий 
Ливенцов, Нағым Қобыландин, Бекіш Ғалымов, ғарышкерлер – Виктор Па-
цаев пен Юрий Лончаков, тәуелсіз еліміздің тұңғыш Еңбек Ерлерінің бірі, 
ғұлама ғалым – Серік Қуандықұлы Ақшолақовты мақтанышпен айта аламыз. 
Ал хас талант Димашымыз бүкіл әлемді өзінің ерекше үнімен тәнті етті. 

Әлемге әйгілі ақын-жазушыларымыз – Тахауи Ахтанов, Нұрпейіс 
Байғанин, Қазанғап Тілепберұлы, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Төлеу Бәсенов, 
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Қуандық Шаңғытбаев, Сағи Жиенбаев, Құдайберген, Ахмет, Ғазиза және Есет 
Жұбановтар, Тобық Жармағамбетов, Есенбай Дүйсенбаев, кейінгі толқын – 
Мейірхан Ақдәулетов, Ертай Ашықбаев, Амантай Өтегенов, Гүлсамал Ай-
маханова, Бауыржан Бабажанұлы, Сәтжан Дәрібай, айтыскер Аян сияқты 
саңлақтарымыз бірнеше ондап саналады.

Міне, осындай жеріміз бен елімізді ұлықтап, «Туған жерге туыңды 
тік!» дей отырып, туған жерімізді түлетейік, көтерейік, жаңғыртайық деп 
жерлестерімді шақырамын.

Туған жер қай-қайсымыз үшін де киелі мекен, қасиетті орда.
Ал мен өзімнің кіндік қаным тамған шағын ауылым туралы айтар болсам, 

мен үшін ең бірінші қымбаты – елім, жерім, байтақ Отаным. Қазағымыздың 
кең шалқыған даласында маған айрықша қымбат, географиялық шамамен 
есептегенде тарыдай ғана нүкте бар. Мөлдір суы мейіріңді қандыратын 
Ақбұлақтың іргесіндегі ауылды Егіндібұлақ деп атайды. Егіндібұлақ – 
балдәурен бала кезіміздің бірегей жәдігері. 

Осы ауылда абырой қуса да атақ қумаған абзал әкем, адалдық қуса да 
жамандық қумаған әзіз анам өмір сүрді. Қазір екеуі де осы шағын ауылдың 
іргесіндегі төбеде орын тепкен қорымды мәңгілік қоныстанып жатыр.

Міне, сол менің көз қимас туған жерім. Қазір осы ауылдан өсіп шыққан 
азаматтар ауылымызды көріктендіруде. 

Табиғи байлық қай уақытта да шектеулі болып келетінін ұмытпайық. 
Жоғарыда аты аталған аруақты би-батырларымыздың рухы, ел ағалары мен 
еңбек майталмандары, аузымен құс тістеген ақын-жазушыларымыз бен өнер 
шеберлері – біздің баға жетпес байлығымыз және кейінге қалдырар мұрамыз. 
Осы рухани игілігімізді жыл өткен сайын жаңартып, ғасыр ауысқан сайын  
жаңғыртып тұратын халқымыз бар уақытта біз әрқашан биіктеміз, адаспай-
тын ниеттеміз.

Жерлестерім: барлығыңызға тілейтінім, отбасыңыз жан-жағыңызбен 
аман болсын! Аспан асты тамаша, Елбасы бастаған, оны халқы қостаған 
тыныштығы мол заман болсын! Сол бақытты дәуірдің қызығын ел-жұртымыз 
көре берсін!
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Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға 
тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс. 

Ыбырай Алтынсарин

* * *
Оқушы жастардың ең сенімді ұстазы, сыр жасырмай ашық айтатын 

адамы – мұғалім. 
Ғ. Мүсірепов

* * *
Ұстаз деген ұлағатты атауды естігенде, күні бүгінге дейін өзімді 

шәкірттей сезінемін. 
Серке Қожамқұлов

* * *
Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін:әкемнен өмір алсам, 

ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым.
 Александр Македонский

Өсиетте – насихат
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азақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан 
халқына Жолдауында  «...мұғалімдердің біліктілігін неғұрлым сапалы 

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

ТҰЛҒАНЫҢ КӘСІБИ ЖАҒЫНАН 
ДАМУЫ – ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕ

Айдарбек БӘКІРЖАН, 
«Өрлеу» БАҰО АҚФ ОҚО бойынша педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының     
тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру 
кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к. 

Қ
деңгейге көтеру» мәселесін атап көрсеткен  болатын [1]. 

Қазіргі  мектепке теориялық білімін,  кәсіби қабілеті  мен  дағдысын толық 
пайдалана білетін, психологиялық-педагогикалық   ойлау деңгейі жоғары, 
психологиялық-педагогикалық     міндеттерді шығармашылық тұрғыдан өз 
бетінше шеше алатын мұғалімдер қажет. 

«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 
тұжырымдамасында» мамандар даярлау жүйесіндегі  білім берудің  сапа-
сын қамтамасыз етуде  жоғары білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандарды  
кәсіби даярлау сапасын арттыру қажеттілігіне ерекше мән берілген.

Білім сапасын көтерудің негізгі тетігі – ұстазда, сондай-ақ оның теориялық 
білімі мен кәсіби шеберлігінде және шығармашылық қызметінде екендігі ай-
дан анық. Мұны Шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің «Ұстаз 
– тумысынан өзіне айтылғанның бәрін жетік түсінген, көрген, естіген 
және аңғарған нәрселерінің бәрін жадында сақтайтын, олардың ешбірін 
ұмытпайтын, алғыр да зерек ақыл иесі, өте шешен, өнер-білімге құштар, 
аса қанағатшыл, жаны таза және әділ, жұртқа жақсылық жасап, үлгі 
көрсететін, қорқу мен жасқануды білмейтін батыл, ержүрек болуы керек» 
деген сөздерімен дәйектеуге болады. Яғни, осы бір қасиетті мамандық иесінің 
ұрпақ тәрбиесіндегі алар орны ерекше.

Мұғалімге өз ісінің маманы болумен қатар, оның бойында баланы жақсы 
көру, баланың көзқарасы мен пікірін сыйлау, тыңдай білу сияқты қасиеттері 
табылуы керек.  Себебі, психологтар мен педагогтер  адамның рухани 
интеллектуалдық, кәсіби шығармашылықпен өзін-өзі дамытуы өмірінің әр 
кезеңінде әрқалай  жүреді  деп көрсетеді.

Болашақ мұғалім өзінің пәнін біліп қана қоймай, сонымен қатар 
педагогикалық  үдерістегі әр қатысушының орнын көре біліп, оқушылардың 
іс-әрекетін ұйымдастырып, оның нәтижелерін алдын-ала байқап, мүмкін бо-
латын жағдайда артта қалушылықты реттей алуы тиіс.  

Сондықтан, қазіргі ұстаз шәкірттерге бастауын ғылымнан алатын 
білім бұлағының кәусарынан сусындатып қана қоймай, оның білімге де-
ген қызығушылығын одан әрі оятып,  дүниежүзілік білім, ақпараттық 
кеңістік, қатаң бәсеке жағдайында өмір сүруге дағдыландырып, заманауи 
жаңалықтардан  тұрақты хабардар болып отыруға тәрбиелеуі тиісті. Бұл 
істе нәтижеге қол жеткізу үшін мұғалім өзгермелі қоғамдағы   әлеуметтік-
экономикалық, педагогикалық өзгерістерге тез бейімделгіш, жаңаша ойлау 
жүйесін меңгерген, жан-жақты білімдар,  дүниетанымы кең болуы қажет. 
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Өз пәнінің шеңберінде қалып қойған мұғалім балаға білім, тәрбие 
берудегі биік мақсаттарға  жете алмайтыны анық. Қазақстанның бүгіні 
мен ертеңі жас ұрпақтың қолында. Ал жас ұрпақты жан-жақты, терең 
білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары етіп қалыптастырудың бірден-бір 
жолы – оқушыға білімді терең игертудің тиімді әдіс-тәсілдерін іздестіру, 
шығармашылыққа жетелеу. Бұл жағдайда мұғалімнің терең біліктілігі қажет.

Қазақстан Республикасы білім беру заңында көрсетілгеніндей, адамзат 
құндылықтары, ғылым мен тәжірибе негізінде, жеке тұлғаны қалыптастыруға 
қажетті жағдайларды жасау – білім беру жүйесінің негізгі міндеті болып 
отыр. Кәсіби мамандарды дайындау мәселесін шешудің де жаңа жолдары 
қарастырылуда.

Еліміздің бүгіні мен ертеңі өскелең ұрпақ еншісінде. Ал осы ұрпақты 
бүгінгі таңда жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі  жоғары, 
өздігінен ізденуге қабілетті етіп қалыптастырудың бірден-бір жолы – 
оқушыны шығармашылыққа жетелеу. Бұл үшін мұғалімнен терең біліктілік 
талап етіледі. Себебі, шығармашыл ұстаз ғана шығармашыл тұлғаны 
қалыптастыра алады.

Бүгінгі қазақстандық мектептерге қоғамның қарқынды дамуына ілесе 
алатын, заман талабына сай ойлайтын, ғылыми-әдістемелік білімі жеткілікті, 
педагогика мен психологияны терең меңгерген ізденімпаз мұғалім қажет. Бұл 
мұғалімнің кәсіби шеберлігінен байқалады. Басқаша айтқанда, білім беру 
үдерісі мұғалімнің дайындық деңгейі мен мамандық сапасына үлкен талап 
қойып отыр. 

Әр адам тек өз жұмысын орындауы  және «тек өмір сүруі» мүмкін емес. Ол 
өзінің өмірлік құндылықтары мен кәсіби дағдылары үйлескен биік мақсаттар 
қоюға тиіс. Сонда ғана тұлғалық және кәсіби қасиет-мүдделері арасында 
қайшылықтар туындамайды; қайта еңбегі жемісті болып, көздеген биігіне 
жылдам жетеді. Тұлғалық даму мен тұлғаның кәсіби өсуі қайшылықтарды 
мақсатқа бағыттай отырып шешкенде ғана өзара ұштасады.        

Педагогтің өзіндік кәсіби дамуы мен білім алу психологиясы әркелкі. 
Әр педагог өз-өзін іштей үнемі оқуға, ізденуге итермелеп отыруы тиіс. К.Д. 
Ушинский айтқандай, «мұғалім – өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда 
ғана мұғалім, оқуды, ізденуді тоқтатқан сәтте оның мұғалімдігі де жойы-
лады». Өмірдің өзі педагогтің алдындағы күн тәртібіне педагогикалық білім 
берудің үздіксіздігі мәселесін қойып отыр.

Кәсіби дамуда, басқа да әрекет сияқты, мотивтердің күрделі жүйесі 
мен белсенділіктің қайнар көздерінің өзіндік негізі бар. Педагогтің өзін-өзі 
тәрбиелеудің қозғаушы күші мен қайнар көзі – өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі 
болып табылады. Өзіндік дамуда өзін-өзі бағалау деңгейі үлкен мәнге ие.

Кәсіби өзіндік бағалауда педагог әрекеті, кім алдына жоғары міндеттер 
қойса, онда қиындықтар болатынын көрсетті. Қиындықтармен күресу 
педагогикалық-психологиялық жағдайды реттеп, түзетіп, дамуға әкеледі. Бұл, 
әрине, шығармашыл педагогтерде кездесетін жағдай. Егер педагог өз алдына 
жоғары міндеттер қоймай, жеткен жетістіктерімен шектелетін болса, олардың 
кәсіби дамуы төмендей беретіні анық. Сондықтан да пеадагогикалық кәсіпті 
таңдаған әрбір адам өз санасында педагог бейнесін қалыптастыра алуы қажет.

Егер өзіндік дамуды мақсатқа бағытталған әрекет деп қарасақ, онда оның 
негізгі міндетті бөлігі – өзіндік талдау болуы шарт. Педагогикалық әрекет  
танымдық психикалық  үрдістерді дамытуға ерекше талаптар қояды: ойлау, 
қиял, ес.  Әр педагог өз психикалық үрдістерінің дамуын талдап, реттеп отыр-
са, өзіндік дамуын байқай алады.

Кәсіби өзіндік дамудың құрамдас бөлігі – педагогтің өзіндік білім алу 
жұмысы.  Кәсіби өзіндік білім алудың тиімді жолы – педагогикалық ұжымның 



100

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

шығармашылық ізденіс жұмысына қатысу, білім беру мекемесін дамытуда 
жаңашыл жобалар, авторлық курстар мен педагогикалық технологияларды  
жасақтау.

Сондықтан, өзіндік даму мазмұны жекеленген сапалардан маңызды және 
жалпы кәсіби мәні бар тұлғаның қасиеттерін қажетсінеді. Жұмысты жоспар-
лау, құралдарды таңдау, өзіндік әрекет жасау жүзеге асады. Өзіндік дамудың 
барлық негізгі әрекеттері – мақсат  қоюшылық, жоспарлау, өзіндік бақылау, 
түзету күштеусіз, автоматты түрде жүзеге асады. «Кәсіби өсу – технологиялық 
әрекеттің үнемі жүзеге асуы, құзыреттілік пен кәсіби қажетті сапалардың 
баюы, бағытталу мен еңбектік қалыптасудың тиімділігін арттыру» [2]. 

Болашақ маман-мұғалімдерді дайындау соңғы уақытта педагог 
тұлғасының кәсіби қалыптасуына әсер ететін тиімді факторларды іздеуге 
бағытталған өзгерістерді талап етуде. Жоғары педагогикалық оқу орнын  
бітірген түлек жоғары білім ала отырып, үнемі білім беру мекемесі қоятын 
міндеттерді орындай алмай жатады. Осыдан кедергілер туындайды да, 
педагогикалық кәсіби кері кету орын алып кетуі әбден мүмкін.  Сол себепті, 
жас маманға ұжым тарапынан психологиялық қолдау көрсетіліп, әдістемелік 
жұмыстарға тарту кеңінен жүзеге асқаны жөн.
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Қаншама заман өтсе де, маңызын жоймаған халықтық педагогиканы тәлім–
тәрбенің түп қазынасына айналдыру – ата-ананың да, мектеп ұйымының, 
мұғалімдердің де басты борышы. 

Әр халық өзінің жас ұрпағы қайырымды, адал, үлкенді құрметтейтін әділ, 
ержүрек, ізгі ниетті, ар-ожданы мол болып өссін деп армандайды, бұл мәселені өзінің 
тұрмыс салтына байланысты шешіп отырады. Ол үшін ғасырлар бойы қолданып, 
сұрыпталып, өмір тәжірибесін сыннан өткен салт-дәстүрлерді, педагогикалық әдіс-
тәсілді пайдаланып келеді. 

Халықтық педагогика дәуірдің небір қатал сыннан өтіп, жаңарып, жаңғырып, 
шым болаттай тіршілік тынысы және салт-дәстүрлері мен біте қайнасып, бірге жа-
сасып келе жатқан қазына. 

Қазақ халқы ауыз әдебиетінің бай мұрасына баланың дамуына, жалпы тәлім-
тәрбиеге ықпал жасайтын мол мүмкіндіктер бар. Бұл бай мұраны мұғалім баланың 
жас ерекшеліктеріне сай, ертегі, мақал-мәтелдер, шешендік сөздер, аңыз – әңгімелер 
және алуан түрлі салт-дәстүрлерді педагогикалық тұрғыдан іріктей алуы керек. 
Балаға ұлттық тәлім-тәрбиені дер кезінде беру, меңгерту – ұстаздың басты міндеті. 

Қазақ халқының ұлы педагогы, этнографы, жазушысы Ы.Алтынсарин 
өзінің әдеби және педагогикалық еңбектерінде қазақтың фольклорын пайдалана 
білген.  Ы.Алтынсарин барлық еңбектерінде жеке адамның жоғары қасиеттерін 
қалыптастыруда еңбек, адамгершілік, ақыл-ой тәрбиесінің ерекше орын алаты-
нын атап көрсетті. Ұлағатты сөздері, педагогикалық мұралары халық педагогика-
сында үлкен орын алады. Оларды қазіргі қазақ халықының ұлттық мәдениеті мен 
салт-дәстүрінің қайта жаңарту кезінде кең мағынада насихаттау әрбір ғалымның, 
мұғалімнің борышы болуы қажет. 

Халқымыздың ертегілерінде, аңыз әңгімелерінде, шешендік тапқыр сөздерінде, 
салт-дәстүрінде математикамен байланысқан тұстарын көптеп кездеседі. 
Халқымыздың асыл қазынасын сабақтың кейбір тұстарында тиімді пайдалану, 
оқушыларды өз ұлтын сүюге, оның салт-дәстүрлері мен мәдениетіне құрметпен 
қарауға үйретері сөзсіз. 

Халықтық педагогика – тәрбиенің қайнар бұлағы
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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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