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Педагогика ғылымы: зерттеулер

ілім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған 
міндеттердің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру 

ӘОЖ (УДК): 371.3:001.895

БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІН  МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ИННОВАЦИЯ

А.ЖҰМАНБАЕВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы  Ақмола облысы бойынша  ПҚ БАИ
деңгейлік  бағдарламалар  орталығының  жетекшісі
   Көкшетау қаласы, Қазақстан

Б
және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда 
оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ бары-
сында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын 
тигізуде. 

“Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі 
анықтамалар берген. Мысалы, Э.Раджерс инновацияны былайша түсін-
діреді: “Инновация – нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея”. 
Майлс “Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің 
жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз» дейді.  Қазақстанда ең   алғаш  «ин-
новация»  ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым Немеребай 
Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз – 
білім беру мекемелерінің  жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және 
таратуға байланысты  бір бөлек қызметі” деген  анықтаманы  ұсынады.  
Н.Нұрахметов “Инновация” – білімнің мазмұнында, әдістемеде, техноло-
гияда, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда 
көрініс табады, – деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны, 
қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке-дара, бір-
бірімен байланыспаған); модульдік түрі (жеке-дара кешені, бір-бірімен 
байланысқан); жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын).

Әдіскер  С.Көшімбетова өзінің зерттеуінде оқу-тәрбие  үрдісінде  оқыту-
дың инновациялық әдіс-тәсілдерін қолданудың мынадай ерекшеліктерін 
атап көрсеткен:

–  дербес оқыту технологиясы оқу-тәрбие  үрдісінде ғылымның негіз-
дерін игерту үшін ізгілік,  адамгершілік  қасиеттерді  қалыптастыра отырып,  
жеке  тұлғаның  әлеуметтік-психологиялық  жауапкершілігін арттырады;

–  қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі;
–  оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге келген 

жаңа қабілет;
–  саралап,   деңгейлеп  оқыту   технологиясында   оқытудың   мазмұны   

мен   әдістері шығармашылық ізденіс іс-әрекет жасау негізінде адамның 
инновациялық қабілеттерінің қалыптасуына бағытталады;

– ақпараттық  бағдарламалап   оқыту – оқытудың  мазмұнын  пәнаралық  
байланыс тұрғысынан ұйымдастыру;

– иллюстрациялы  түсіндірмелі  оқытуда  «адам-қоғам-табиғат” үйле-
сімдік бағыттағы дүниетанымында жүйелі, саналы мәдениет қалыптасады;

– ізгілендіру технологиясында педагогика ғылымының алдыңғы  
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қатарлы  ғылыми жаңалықтарды тәжірибеде «бала-субъект»,  «бала-объект» 
тұрғысынан енгізіле бастайды да,  ал  ғылыми   білімдер «оның  тұрмысының  
әлеуметтік  жағдайы  мен  іс-әрекетінің әлеуметтік нәтижесінің бірлігінде» 
қарастырады.

Ал жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық 
деп үш түрге  бөлуге болады.

Модификациялық инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, 
түрін өзгертумен айналысу. Бұған Ж.А. Қараевтың «Үшөлшемді әдістемелік 
жүйесі», М.М. Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясы», В.Ф. 
Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі және оны көптеген 
мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады.

Комбинаторлық модификация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі 
әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған пәндерді оқытудың қазіргі 
кездегі әдістемесі дәлел.

Радикалдық инновация – білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу 
жатады. Мемлекеттік стандарт білім беруде, негізінен, мөлшерлерді, 
параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың көрсеткіштерін қалып-
тастырады.

Қазір республика оқу орындары ұсынып отырған көпнұсқалыққа бай-
ланысты өздерінің қалауына сәйкес кез келген үлгі бойынша қызмет етуіне 
мүмкіндік алды. Бұл бағытта  білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, 
құрылымы,  ғылымға  және  тәжірибеге  негізделген жаңа  идеялар,  жаңа техно-
логиялар бар. Сондықтан әртүрлі оқыту технологияларын, оқу мазмұны әрбір 
білім алушының жас және жеке-дара психологиялық  ерекшеліктеріне орай  
таңдап, тәжірибеде  сынап қараудың маңызы зор. Ғылыми-педагогикалық 
әдебиеттерде іс жүзінде анықталып табылған оқыту үрдісінің нәтижесін 
көретін әдіс-тәсілдері, түрлері, көбіне, жаңашыл, инновациялық болып та-
былады. Инновациялық үдерістерді ендіруге үш өзара байланысты күштер 
анықталады: енгізілген технологияның ерекшеліктерімен; жаңашылдардың 
инновациялық әлеуетімен; жаңалықты енгізу жолдарымен.

Бүгінгі  күні Қазақстан Республикасы  мұғалімдердің  біліктілік  арттыру 
жүйесі  жаңа   мазмұндағы  үш деңгейлі бағдарламаны ендіріп, шығармашыл 
мұғалімдердің біліктілігін арттыра бастады. Жаңа формат-тағы  «Назарба-
ев зияткерлік  мектебі»  жанындағы  Педагогикалық шеберлік орталығы 
мен Кембридж университеті мамандары бірлесе әзірлеген мұғалімдердің 
біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламалары ұстаздардың бәсекеге 
қабілеттілігін  арттырып,  оқыту сапасын  арттыру мақсатында жасақталды. 
Аталған   бағдарлама заманауи ғылыми зерттеулердің шынайы нәтижелері мен  
оқытудың  озық  практикалық  тәжірибесінің ықпалдасуын қамтып, кәсіби 
ынтымақтастық пен өзара білім алудың үнемі жұмыс жасайтын режимін  
құруға мүмкіндік беретін нақты үш кезеңге  құрылымдалғандығымен 
ерекшеленді. Бағдарламаның мазмұны ЮНЕСКО мен Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) оқушылардың функцио-
налдық сауаттылығын дамыту жөніндегі ұсыныстарының негізгі қағидат-
тарымен үйлеседі.

Қазіргі заман талабына сәйкес шәкірттерімізге сапалы білім беріп, 
қоғамнан өз орындарын табуға, қоғамдық дәстүрлерді жалғастыруға 
дайындығы оларды қалыптастыру үрдісінің басты субьектісі – мұғалімге, 
оның кәсіби шеберлігіне тікелей байланысты деп ойлаймын. Сондықтан 
ұстаздар қауымы өз білімдерін үнемі жетілдіріп отырулары тиіс. Мұғалім 
жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді 
жолдарын  іздестіріп,  жүйелі түрде қолдануы керек. Сондықтан да бар 
салмақ мұғалімге түсіп, ол оқушыға  белгілі бір тапсырманы беріп, жеке-
дара жұмыс істеп, қарым-қатынас жасап, жаңа материалды, білімді, сабақты 
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тиімді түсіндіру жолдарын іздестіруде. Ал педагогикалық технология ізденіс 
пен белсенді іс-әрекет арқылы оқушы тарапынан да іс-әрекет негізінде 
өзіндік шығармашылық жұмыс түрлерін атқара бастайды. Сондықтан, 
қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің техноло-
гияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары са-
рапталып, жаңашыл педагогтердің іс-тәжірибесі зерттеліп, мектеп өміріне 
енуде. 

Қазіргі мұғалімнің  басты міндеті  – оқушыларға белгілі бір білімдер 
жиынтығын беру ғана емес, сонымен қатар олардың оқуға деген 
қызығушылықтарын арттыра отырып, оқи білуге, ізденуге, алған білімін 
қалай қолдану керектігін үйрету. Сондай-ақ мұғалім заман талабына сай 
білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істейтін, 
оқу мен тәрбие ісінде, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген, 
білігі мен білімі жоғары, жетекші тұлға ретінде танылуы керек. Олай бол-
са, қазіргі  заман оқушысы сыни ойлап, өзін-өзі бағалай алатын, алған 
білімін өмірде қолдана алатын жан-жақты тұлға болуы тиіс. Оқушыларға 
бағытталған белсенді оқытудың маңыздылығын сезіну және оқушылардың 
оқу сауаттылығы саласындағы нәтижелерін жақсарту үшін, оқу-тәрбие 
үдерісінде белсенді оқытудың көптеген стратегияларын  қолданған тиімді. 
Белсенді оқытудың әдіс-тәсілдері оқу сауаттылығы саласындағы арнайы 
дағдыларды дамытуға, бағалауға, мысалдарды талдауға және мәселелерді 
табысты шешуге қажетті дағдылар мен стратегияларды анықтауға,  оны 
ұғынуға мүмкіндік  туғызады. Белсенді оқытуда мұғалім – таным үдерісі 
мен үйренуді ұйымдастырушы, жүргізуші, бағыт-бағдар сілтеуші, 
проблемалық түрде оқушылар түйсінетіндей және талдай алатын болмыс-
ты құрастырушы. Оқушы – белсенді, өз біліміне деген жауапкершілікті 
түсінуші, білімді өздігімен игеруші, өз қажеттіліктерін айқындаушы, бас-
тамашыл, белсенді. Оқушыны пәнге қызықтырумен қатар, саналы ойлауға 
тәрбиелейтін, қоғамдық көзқарастарын қалыптастыра алатын, өзіндік пікірі 
бар, қоғамдағы болып жатқан түрлі қарама-қайшылықтарды түсіне білетін, 
еркін сөйлеп, өз пікірін ашық айта алатын ойлы ұрпақ тәрбиелеуде сабақта 
қолданылған жаңа технологиялардың  маңызы зор.

Сыни ойлай алу шәкірттің  кез келген жағдайдағы мәселені ойланып-
толғанып, зерттеп, қорытып, өз ойын еркін әрі дәлелдер келтіре отырып 
ортаға жеткізе алуы. Негізінде, сыни тұрғыдан ойлау, өзіндік, жеке ойлау 
болып табылады. Бастауыш сынып мұғалімінің тәжірибесінен :  «Сабақ ба-
рысында  барлық оқушыларға  қолымдағы қағаздың қиындысын көрсетіп: 
«Осы қағаздан не істеуге болады?», – деп сұрақ қойдым, әр оқушы гүл, киім-
кешек, жан-жануар, құс, т.б жасауға болады», –  деп жауап берді. Адам бала-
сы  қайталанбас тұлға болғандықтан, ойлау деңгейі де әртүрлі болатынына  
көз жеткізуге болады. Нағыз сабақ – ол әрқашан  ізденіс, дайындық, үйрену, 
шәкірттер болашағын ойлап, жас ерекшеліктерін ескере отырып жасалған 
еңбек пен тәжірибенің бірлігі.

Жалпы адам баласы жаңалыққа жаны құмар келеді. Әсіресе, жас ба-
лалар ұстаздың әрбір айтқан жаңа мәліметін қызыға тыңдап, ықыласпен 
көріп білім қоржынына жинақтайды. Жаңа сабақты оқушыға түсіндірмес 
бұрын, оқушылардың жаңа сабаққа қызығушылығын арттыру керек. Мы-
салы, дүниетану пәнінен «Көмір» тақырыбында сабақты түсіндіргенімде, 
«Қарапайым үйдегі пеш, ол қалай жылынады? Отынның қандай түрлері 
бар?, Көмірді көргендерің бар ма?, Тағы қандай отын түрлері бар?» де-
ген  сұрақтар қоя отырып, оқушының білімін өмірмен байланыстырып, 
сыныптасымен бөлісіп, тобында талқылауға мүмкіндік беремін. Яғни, 
айту, бөлісу, ортаға салу арқылы оның ойы ашылады, сөздік қоры мо-
лаяды. Осылайша шыңдалған ойлауға бірте-бірте қадам жасала бастай-
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ды. Оқушы бұл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап, оны байырғы 
біліммен ұштастырады. Оқушының ішкі ой толғанысын ұйымдастыру, 
өзіне, басқаға сыни көзқараспен қарап, баға беруге үйретеді. Оқушылар 
өз ойларын, өздері байқаған ақпараттарды өз сөздерімен айта алады. Бұл 
сатыда оқушылар бір-бірімен әсерлі түрде ой алмастыру, ой түйістіру, өз 
үйрену жолын, кестесін жасау мақсатында басқалардың әртүрлі қатесін 
біліп, жөндеп  үйренеді. Бұл үйрену сатысы – ойды қайта түйіп, жаңа 
өзгерістер жасайтын кезең болып табылады. Әртүрлі  шығармашылықпен  
ой  түйістіру болашақта қолданылатын мақсатты құрылымға жетелейді. 
Осы кезеңді тиімді етуге лайықталған “БББ кестесі”, “Венн диаграмма-
сы”, “Еркін жазу”, “Семантикалық карта”, т.б. стратегиялар әр сабақтың 
ерекшелігіне, ауыр-жеңілдігіне қарай лайықтала қолданылады. Сабақта 
оқушыға білім дайын күйінде беріле салмау керек. Кез келген зат еңбекпен 
келгенде ғана құнды болады. Мұғалім шеберлігі арқылы баланың білімді 
игеруге қызығушылығын ояту қажет. Ал ол сұрақ әртүрлі әдіс-тәсілдер 
арқылы баланың алдына жан-жақты мақсат қойып, іске асыруына жол 
көрсетеді. Сондықтан баланы ойлау тәсілдеріне ертерек үйрету керек, де-
ректерден ой түйіндетіп, бақылаушылықты, таңданушылықты дамыту жол-
дарын кеңейткен дұрыс, сонда бала тілге жетік болып, сөздік қоры дами 
түседі. 

Білім беру жүйесінің барлық саласында жаңа технологияны жоспарлы 
түрде енгізіп, жүйелік интегралды өткізу немесе қамтамасыз ету қажет. Қазіргі 
замандағы технология әрбір тұлғаның білім алу үдерісінде шығармашылық 
қабілетін дамытуға айқын мүмкіндіктер береді. Дәл осы жаңа технология 
мен әрбір тұлғаның өзіндік білім алу траекториясын таңдауына жол беретін 
анық білім беру жүйесін құруды, оқу бағдарламаларының бағдарламалануы 
және өзгермелі бейімделінуі есебінен оқу үдерісінің біртұтастығын сақтай 
отырып оны дараландыруға мүмкіндік беретін компьютердің маңызды 
дидактикалық қасиеті негізінде тұлғаның оқу үдерісінде танымдық қызметін 
тиімді ұйымдастыру арқылы жаңа білім алу технологиясын түбегейлі 
өзгертуді тығыз байланыстырады.

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мақсаты – Қазақстан Республи-
касында бiртұтас бiлiмдiк ақпараттық ортаны құру болып табылады. Олай 
болса, бiлiм беру саласында жаңа ақпараттық технологияны пайдалануға, 
Қазақстан Республикасындағы ақпараттық кеңiстiктi әлемдiк бiлiм беру 
кеңiстiгiмен сабақтастыруға мүмкiндiк бередi.

Электрондық есептеуіш технологиясымен жұмыс істеуге, оқу бары-
сында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, 
интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компью-
терлік оқыту бағдарламасына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік ма-
териалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы 
білім беруді жетілдіруді көздейді. Интерактивті тақтаның мүмкіндіктері 
мұғалімдерге баланы оқытуда бейне және ойын бағдарламаларын тиімді 
пайдалануға мүмкіндік береді.

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім 
негіздерін беру, логикалық-құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, 
ақпараттық технологияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде 
пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. Де-
мек, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің жүйелік-ақпараттық 
бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық 
бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның 
дүниетанымының құрамдас бөлігі болып табылатын интеллектуалды даму-
ды қалыптастырудың бір жолы.
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Қазіргі білім беру жүйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік 
коммуникацияларды белсенді қолдануда. Әсіресе, қашықтан оқыту жүйесі 
жедел қарқынмен дамуда, бұған бірнеше факторлар, ең бастысы – білім беру 
мекемелерінің қуатты компьютер техникасымен қамтылуы, оқу пәндерінің 
барлық бағыттары бойынша электрондық оқулықтар құрылуы және 
интернеттің дамуы мысал бола алады.

Оқытудың әр сатысында компьютерлік тесттер арқылы оқушыны жеке-
лей бақылауды, графикалық бейнелеу, мәтіндері түрінде, мультимедиалық, 
бейне және дыбыс бөлімдерінің бағдарламасы бойынша алатын 
жаңалықтарды іске асыруға көп көмегін тигізеді. Электрондық оқулықтарды 
қарапайым оқулықтарға қарағанда пайдалану ыңғайлы және оларда өзін-
өзі тексеру жүйесі бар. Осы электрондық оқулықтың артықшылығы болып 
табылады. Сондықтан, өзін-өзі тексеру жүйесі оқушы мен оқытушының 
арасындағы байланысын алмастырады. Электрондық оқулықтарды пай-
далану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, 
логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне 
жағдай жасайды.

Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын 
немесе оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды. 
Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында бұл оқулықтарды пайдалан-
бай алға жылжу мүмкін емес. Оқыту үрдісінде оқыту әдістерін тиімді пайда-
лану, білім беру жүйесін тұтастай жаңа оқыту технологиясын енгізу оқыту 
үдерісінде толыққанды дамуына мүмкіндік жасайды. Оқыту үдерісінде ком-
пьютерге негізделген жеке әдістемелер оқу мақсаттары мен жағдайларына 
байланысты тиімді қолданылуы қажет. Оқытудың тиімділігі оқытудың жеке 
тұлғалық стиліне, яғни, оқушыға оқу материалын тиімді сипаттайтындай 
қабылдау механизміне тәуелді болады. Осыған байланысты оқу іс-әрекетін 
тиімді қамтамасыз ету бәрінен бұрын оқушылардың өзіндік іс-әрекетін, 
оқытушының әрбір оқушымен жеке тұлғалық оқу іс-әрекетін сүйемелдеуді 
және жобалар мен оқу жұмыстарын оқытушылармен бірге ұйымдастыруды 
жобалайды.

Осылайша жаңа технологиялардың дамуы жаңа әдіс-тәсілдердің пайда 
болуына көмектеседі және сонымен бірге оның сапасын жоғарылатады.

Бұл технологияның өзектілігі қоғамның ақпараттандыру жылдам-
дығының артуымен сипатталады. Әртүрлі пән сабақтарында жаңа тех-
нологияны пайдалану білім мазмұнын жаңартумен, ақпараттық ортаны 
қалыптастыруымен, сондай-ақ сапалы білім беру мүмкіндігінің жоғары бо-
луымен ерекшеленеді.
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Резюме
В статье рассматривается важность педагогических технологий в контексте модерниза-

ции системы образования с пониманием концепции инноваций.
Summary

The article deals with the importance of pedagogical technologies in the context of modernization 
of the education system, with an understanding of the concept of innovation.
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азіргі уақытта елімізде үздіксіз білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі 
қалыптасуда. Дүниежүзілік білім парадигмасы баланың өз бетімен 

ӘОЖ  (УДК): 373 

БІЛІМ БЕРУДЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ 
СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІ

Қибат БАҚТИЯРОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы 
Маңғыстау облысы бойынша ПҚ БАИ 
деңгейлік бағдарламалар орталығының тренері

   Ақтау қаласы, Қазақстан

Аннотация. Мақалада мұғалімдер біліктілігін арттыруда «Тиімді оқыту мен 
оқу» бағдарламасы бойынша белсенді оқыту бағыттарын ұтымды қолданудың 
ерекшеліктері мен артықшылықтары сөз болады.

Түйінді сөздер. Жаңа білім беруде белсенді оқыту мен   шығармашылық қабілет.

Қ
іздене отырып білім алу арқылы дамуын, оның бойындағы табиғи 
қабілеттерінің қайнар көзін ашу арқылы оны тұлғалық деңгейде дамытуды 
қойып отыр.

Жаңа білім беру парадигмасындағы күтілетін нәтижеге бағытталған 
құзыреттіліктер:

– білім алушының танымдық үрдістің белсенді субъектісі бола алатын 
білім алушыға айналуын қамтамасыз ететін мектеп қызметінің маңызды 
үрдісі ретіндегі оқудың рөлін көтеру;

– оқу пәндері арқылы білім беру үрдісінде білім алушылардың 
құзыреттілігін қалыптастыру мен дамыту;

– білім берудің әртүрлі деңгейлерінде тұлғаның дамуының бірізділігін 
сипаттайтын күтілетін оқыту нәтижелерінің әр деңгейлі жүйесін құруда 
сабақтастықты сақтау;

– оқыту мен тәрбиелеу үрдісінде білім алушыларды нәтижелі 
әлеуметтендіру;

– пән бойынша білім алушыларда функционалдық сауаттылықты 
қалыптастыру.

Жаңа білім жүйесі тұлғаны дамытуды, ұлттық құндылықтарды 
қалыптастыруды, оны өз елінің және әлемнің азаматы ретінде тәрбиелеуді, 
сонымен қатар жаңа заманның талаптары негізінде қажет мәліметтерді 
өз бетімен  таба алу біліктілігін қалыптастыруды қамтамасыз етуді қарас-
тырады.   Осы орайда қазіргі педагогикалық технологиялар түпкі нәтижені 
көздей және оқушылардың денсаулығын сақтай отырып, тұлғалыққа 
бағытталған танымдық қызметін ұйымдастыру арқылы оқытуды жүзеге 
асырады.

Қарқынды дамып келе жатқан қазіргі қоғам өскелең жас ұрпаққа за-
манауи жаңа талаптар қойып отыр. Қоғамдық дамудың үдемелілігі, ора-
сан зор ақпараттық ресурстар, әлемдік жаһандану, өмірде болып жатқан 
қатынастардың түбегейлі өзгерістері, әлеуметтік және адами проблемалар 
бүгінгі таңда жеке тұлғаның бәсекеге қабілетті құзыреттілік қасиеттерінің 
қалыптасуын қажет етеді. Бұл:

– тиісті ақпаратты таба алу және өңдей білу; 
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– сын тұрғысынан ойлау, қалыпты емес шешімдер қабылдау; 
– ұтқырлық және т.б. қасиеттер. 
Сол себепті қазіргі мектеп білімі тұлғаның мүддесіне бағдарланған. 

Олар  оқушылардың саналы таңдау жасауына,  өздігінен шешім  қабылдауға, 
қоғам өміріне жауапты түрде қатысуына дайындықты дамытумен сипатта-
лады.

Бүгінгі күні жүзеге асырылып жатқан білім мазмұнының жаңарту 
бағдарламаларының басты мақсаты – сан түрлі өзгеріске толы әлемде әр 
тұлғаның өз бойына сенімді және табысты болуына мүмкіндік беретін 
дағдыларды дамытуға, өмірдің сан алуан жағдайларында алынған білімдерін 
қолдануға ықпалын тигізетін сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін жетілдіруге, 
нық қалыптастыруға үйрету. Сол себепті, мұғалімнің кәсіби шеберлігін 
жетілдіруге бағытталған курс мазмұны қазақстандық білім беру жүйесін да-
мыту стратегиялық жоспарларының мақсаттарына сәйкес педагогтің зерт-
теу қабілетін, шығармашылық құзыреттілігін арттырумен қоса теориялық 
білімін  тәжірибемен  ұтымды  ұштастыруға  бағыттау  міндеттерін  көздейді.

Өзгермелі өмірде мұғалімдер білім берудің барлық сатыларда пайда 
болған тың жаңалықтармен, өзгерістермен және пән бойынша енгізіліп 
жатқан түрлі бағдарламалармен үнемі хабардар болуы тиіс. Өйткені, 
оқу үдерісінде туындайтын өзекті мәселелер мен сан түрлі қиындықтар 
мұғалімнен зор шеберлікті талап етеді. Сол себепті теориялық білім мен 
кәсіби білік үндестігі басты назарда болып, мұғалімнің үздіксіз білім алуы, өз 
бетімен ізденуі, өзін-өзі жетілдіруі – бүгінгі заңды қажеттілік. Осы мақсатта 
мұғалімдер оқушылардың ішкі мүмкіндіктерін ашу, оларды уәждеу, мінез-
құлық пен түрлі дағды түрлерін дамыту ерекшеліктерін, тілдік және мәдени 
әсердің маңыздылығын жете түсіну, көптеген әдіс-тәсілдердің пайдалану 
қажеттілігін білуі керек болады. Сондықтан мұғалімдерге педагогика мен 
психология ілімінде, білім саласында қандай жаңалықтар мен өзгерістер бо-
лып жатқаны, оқыту үдерісін қандай әдістеме стратегияларымен толықтыру 
немесе жаңарту сияқты мәселелер бойынша дәлелді тұжырымдар жасауға 
және тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беретін қосымша білім алуға тура 
келеді. Бұл бағытта оқушылар қабілеттерінің толыққанды дамуына және 
олардың әлеуеттік мүмкіндіктерін барынша ашу мүмкіндіктері мен жол-
дары қарастырылған, мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру мақсатына 
негізделген «Тиімді оқыту» бағдарламасы идеяларының маңызы зор. 
Бағдарлама бүгінгі таңда деңгейлік бағдарламалар орталығындағы  өз іс-
тәжірибемде қолданып жүрген әдіс-тәсілдер қатарына бірқатар өзгерістер 
енгіздім. Ол оқу-тәрбие үдерісіне тікелей қатысты, өйткені жоспар-
ды іске асыратын кезең – оқыту үдерісі. Нақты тақырыптар бойынша 
жасақталатын жоспардың мазмұндық және техникалық талаптарға сай бо-
луын, қосымша тапсырмалармен толықтырылуын үнемі ескеріп отырамын. 
Қадамдарды жос парлау үшін бағалау қағидаттарын ұстанып, интербелсенді 
әдіс-тәсілдерді тұрақты қолдануға жұмыстанамын. Ол үшін жоспарға 
тізбектелген сабақтар топтамасы бойынша жеті модульді енгізе отырып, 
тыңдаушылардың қызығушылықтарын арттыру үшін белсенді стратегия-
лар арқылы тапсырмалар дайындалады. Сабақ жоспарында  www.cpm.kz 
білім беру порталынан алынған ресурстармен бірге порталдан тыс қосымша 
(бейнежазбалар, таныстырылымдар) материалдар қолданылады. Сабақ 
мақсатының нақты жүзеге асырылуы үшін әрбір тапсырмаға жеке мақсаттар 
қойылады. Мұғалімдер онлайн таймерлерді экраннан бейнелі (визуальды) 
көрсете отырып, уақытты тиімді пайдалануға жұмыстанады. 
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Бағдарламаның негізгі зерттеушілік идеялары сындарлы оқыту теория-
сына негізделген, ол теория «Оқыту және оқудағы жаңа тәсілдер» модулінің 
негізінде жатыр. «Қалай оқу керектігін үйрету» оқушылардың оқуды 
өз бетінше жалғастыра алуына, өз білімі үшін жауапкершілікті түсініп, 
оны өз мойнына алуына көмектеседі. Курс барысында  тыңдаушылар әрі 
мұғалім әрі оқушы бола отыра курс мазмұнын өздігінен зерттеп, меңгереді, 
түрлі диалогтік әдісті пайдалану нәтижесінде мұғалімдер топтық, жұптық 
жұмыстарда алған білімді талқылап, ой бөліседі, түсінігін кеңейтіп 
пікірталасқа түседі, проблеманың негізінде зерттеушілік әңгіме жүргізіп, 
білімін тереңдетеді.

Сыни тұрғыдан ойлау модулі арқылы курс барысында бағдарлама ма-
териалдарын меңгеруде мұғалімдер сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын 
дамытудың әдістерін үйренеді. Мұғалімдердің сыни  тұрғыдан  ойла-
уы өзінің жұмыс тәжірибесін сыни тұрғыдан бағалауды, жаңа тәсілдерді 
қолдану  әрекеті  мен оларды қорытындылауды қамтиды.

Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау модулі барлық жаңа тәсілдермен 
тығыз байланысты. Мұғалімдер бұрын бағалауды оқудан кейінгі үрдіс 
ретінде қарастырды. Оқыту қорытындысын жүйелі бағалауы және оқытуда 
тиімді бағалауды түсінуі оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады 
және оның алға қарай жылжуына көмектеседі деген жаңа идеялармен та-
нысып, бағалаудың түрлерін ажыратады. Курс барысында тыңдаушылар 
формативті бағалаудың көптеген әдісін меңгеріп, бағалау оқыту үшін 
қолданылатын құрал екенін түсінеді.

Бағдарлама аяқталғанда мұғалімдер сандық технологияларды және 
ақпараттық технологияларды сабақ беруде АКТ мүмкіндіктерімен таны-
сып, тиімді пайдалану жолдарын меңгеріп шығады. Осылайша, олар АКТ-
ны сенімді және сыни тұрғыдан пайдалана бастайды, АКТ құзыреттіліктері 
жоғарылайды.

Қазақстанның өркендеуі үшін оқушылардың дарыны мен қабілеттерін 
тани біліп, білім беру барысында ерекше қасиеттерін дамыту маңызды рөл 
атқарады. Мұғалімдер инклюзивтік тәжірибе қағидатына негізделген да-
рынды және талантты балаларға арналған міндеттерді қою әдістемесімен 
танысады. Мұғалімдер дарынды және талантты оқушыларға арналған 
тиімді бағдарламалардың болуы қажет екендігін түсініп, оларға арналған 
қажетті кеңейтілген тапсырмаларды әзірлей білуді, әртүрлі қабілеттері бар 
балалармен бірлескен тапсырмаларда пайдаланылатын түрлі дағдыларды 
анықтауға дайын болады.

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және  оқу модулі 
әртүрлі жастағы балаларда байқалатын когнитивті дамуы мен метасана 
деңгейі, балалардың жас шамасына сәйкес келетін диалогті ынталандыруға 
арналған әдістер, өз-өзін бағалауға жауапкершілікті зерделеу кезінде ескеру 
керек идеяларын қамтиды. Сонымен қатар модульмен танысу барысында 
мұғалімдер әр жас шамасында балалардың дамуы әртүрлі болатындығын 
және жасына қарай қалай өзгеріп отыратындығын біліп, өз тәжірибесіне 
керекті идеяларды алады, оқу үрдісін ұйымдастыруда, тиімді әдістерді 
таңдауда, тапсырмалар құруда ескеру керектігін түсінеді.

Оқудағы басқару және көшбасшылық модулі мұғалімнің кәсіби дамуы-
на ықпал ететін модуль. Осы модульде мұғалімдер өз тәжірибелерінің жеке-
леген тұстарын анықтайды, зерттейді, бағалайды және дамытады.

Таңдалған  оқыту  стратегияларын  өтілетін тақырыптарға сәйкес-
тендірдім. Мысалы сабақ басында «Тек бір минут» стратегиясын қолдану 
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тиімді. Курс тыңдаушылары жұппен жұмыс істейді және бір минут ішінде 
тақырып аясында өздерінің білгендері туралы әңгімелейді. Күтілетін 
нәтижелерге қол жеткізу үшін тыңдаушыларға сәттілік критерийлері 
ұсынылады:

а) тақырыпты ашу;
ә) жауапты дәлелдеу;
б) мәтіннің анық құрылымы;
в) әркелкі құрылымдар және тіл байлығы.
Аталған стратегияны таңдаған кезде «жаңа ақпаратпен танысу 

үдерісінде мақсаттарды қоя білу, оның қолда бар білімге сәйкестілігі ара-
сында жүзеге асырылатынына» сүйенеміз. Жүргізілген жұмыс игерілетін 
тақырып бойынша «хабардар болу» деңгейін анықтауға және әрі қарай 
сабақтың мақсатын, жұмыстың қолданылатын түрлері мен нысандарын 
түзетуге көмектеседі. Бұл стратегия бойынша тыңдаушылар өзге де оқу 
мақсаттарын пысықтайды, яғни тақырыпты, әңгімелесуші мәтінінің негізгі 
ойын анықтайды, түйінді сөздерді табады, сөйлеу дағдыларын дамытады, 
сөйлеу типі мен стилін айқындайды. 

Ал «Кластер» стратегиясы аясында  мәтінмен жұмыс ұсынылады. 
Курс тыңдаушылары мәтіннің мағыналық бірліктерін бөліп көрсету, 
ақпаратты  белгілі санаттар  бойынша бөлу секілді тапсырмаларды орын-
дайды.  Бұлардан басқа олар тақырыпты, мәтіннің негізгі ойын, иегердің 
(автордың) ұстанымын  (позициясын)  анықтайды,  мәтінге  күрделі 
сұрақтар құрастырады. Орындалған жұмыс қорытындылары курс 
тыңдаушыларымен бірге топта талқыланады. Содан кейін жұмыс тақырып 
бойынша  бейнероликті көру қорытындылары бойынша да жүргізіледі. Бұл 
кезде курс  тыңдаушылары жұмыс нәтижелерін жұппен талқылайды.

«Кластер» стратегиясы «Тек бір минут» стратегиясы бойынша 
орындалған жұмыстың логикалық жалғасы іспетті. Мұның барлығы «Екі 
қатарлы дөңгелек үстел» стратегиясы бойынша жұмысты ұйымдастыру 
үшін дайындық кезеңі ретінде игерілетін тақырып бойынша материалдарды 
жүйелеуге көмектеседі.

Жүргізілген жұмыстың рефлексивті талдауы жұмысымыздың барлық 
кезеңдерінде ұшырасады, бірақ келесі кезеңде – «Екі қатарлы дөңгелек 
үстел» стратегиясын қолдану кезеңінде рефлексия тыңдаушылар іс-
әрекетінің негізгі мақсатына айналады. Бұл жерде тыңдаушылар екі топқа 
бөлінеді. Бірінші топ «ішкі» шеңберді, ал екінші топ сыртқы шеңберді 
құрайды. «Ішкі шеңбердің» тыңдаушылары проблема бойынша өз ойла-
рын еркін білдіреді. «Сыртқы»  шеңбердің  тыңдаушыларының пікірі бо- 
йынша, «ішкі» шеңбер тыңдаушыларының маңызды ой-пікірлері тіркеледі, 
дәлелді түсініктемелері дайындалады, оң сәттері белгіленіп алынады және 
өз тілектерін жазады. Бұл жұмысты қорытындылау сәтінде өзім тренер 
ретінде тыңдаушылардан ауызша немесе жазбаша түрде тұжырымдарын 
қалыптастыруды өтіне отырып, кейін өз ескертпелерім мен түсініктемелерді 
ұсынамын. Нәтижесінде, рефлексияның аталмыш түрі тыңдаушылардың 
танымдық белсенділіктерінің мықты құралдарының біріне айналады, 
тыңдаушылардың әрқайсысында игерілетін материалға деген өзіндік 
қарым-қатынастың қалыптасуына және сын тұрғысынан ойлау дағдыларын 
дамытуға септігін тигізеді.

«Айналмалы бекеттер» стратегиясы бойынша курс тыңдаушыларының 
білімдері бір-бірінің көмегімен толығады, яғни тыңдаушылар бірін-бірі да-
мытады. 

«Эссе жазу» стратегиясын ой толғау кезеңінде қолданған тиімді. Мұнда 
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тыңдаушылар тақырыптың ішкі сырын терең түсініп, өз пікірін, өз ойын 
дұрыс жеткізіп, оқу материалының негізін анықтап, сол арқылы олардың 
өмірмен байланысын жазады. Cәтті ұйымдастырылған тілдік дағдыларды 
қалыптастыру жұмыстары ғана тыңдаушылардың коммуникативті жеке 
тұлға болып қалыптасуына ықпал етеді, сонда ғана ол өз мүмкіндіктерін 
толық жүзеге асыруға ұмтылады.

«Болжам» стратегиясы оқиға мазмұны арқылы тыңдаушыны қиялдату, 
ойын, сыни көзқарасын дамыту арқылы проблемалық мәселе туғызады. Осы 
орайда әр топқа тапсырмалар беру арқылы тыңдаушылардың қиялдауына 
еркіндік беріледі. Тыңдаушылар арасынан қиялы озық, ойы жүйрік 
мұғалімдер анықталып, олар пікірі арқылы өзгелерден дараланып отырады.

Сын тұрғысынан ойлаудың әдістемелік тәсілдерін оқу үрдісінде тиімді 
қолдану маңыздылығы мынада:

– уәждің артуы;
– дербес іс-әрекеттің артуы;
– ойлаудың белсенді болуы;
– тыңдаушылардың білімі мен біліктілігінің жан-жақты дамуы;
– логикалық ойлау жүйелілігін меңгеру.
Сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолдану нәтижесінде жеке 

тұлғаның  қабілеттері  жандана  түседі  және  білім  парадигмасы  қалыптасады. 
Нәтижесінде теорияны тәжірибе негізінде қолдана алатын, шығармашылық 
қабілеті жоғары, өз ойы мен әрекетін сынай, реттей және бағалай алатын 
тұлға қалыптасады. Болашақта мұғалімдермен сыни тұрғыдан ойлауды 
дамытуға арналған іс-әрекеттерді ұйымдастыра отырып, білімді, сыни 
ойлауға қабілетті оқушыларды тәрбиелеп шығаратынымыз сөзсіз.

Белсенді оқыту стратегияларын ұтымды қолдану арқылы төмендегідей 
нәтижеге қол жеткіздім:

– тыңдаушылар жеке, жұпта және топта жұмыстану арқылы нәтижеге 
қол жеткізуге болатындығын түсінді;

– тыңдаушылардың бірін-бірі үйрету арқылы өз бетімен тақырыпты 
меңгере алатындығына сенімдері артты;

– шығармашылық тапсырмаларды орындады;
– алған білімдерін әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды орындауда қол-

дана алды.
Сонымен сабақта қолданылған барлық стратегиялар логикалық 

тұрғыда бір-бірімен өзара байланысты, бір сызыққа түзіліп, өзара бірін-бірі 
толықтырады. Білім санатына сәйкес жаңа ақпарат жүйеленеді, сондай-
ақ, өз қатынастарын әзірлейді және дәлелдемені нығайту бағытында 
мақсатты жұмыс жасайды. Бұл түрлі жұмыстардың: жекелей, топпен және 
жұппен жұмыс жасау түрлерімен үйлесіп жатады. Түрлі әдістерді, жұмыс 
түрлері мен оқыту стратегияларын сәтті ұштастыра білу нәтижесінде, 
бұл  тыңдаушылардың танымдық қызығушылықтарының дамуына,  жаңа 
білімнің тиімді игерілуіне және алған ақпаратты сын тұрғысынан ойласты-
руына септігін тигізеді.

Білім беру сапасын жақсартуға септігін тигізетін әдістердің және 
оқыту стратегиялары түрлерінің маңызы орасан зор. Тренер ретінде 
солардың ішінен сабақта нақты педагогикалық міндеттерді шешу үшін 
аса қолайлыларын таңдап алып және олардың тәжірибе жүзінде пайдала-
нуын тиімді жоспарға енгіздім. Нәтижесінде тыңдаушылардың арасын-
да тұлғааралық қатынастары жақсара түсті, әдіс-тәсілдер оқыту үдерісін 
белсенді етуге септігін тигізді. Тыңдаушылардың сын тұрғысынан ойлау 
қабілетін дамыта отырып, білімнің тиімді игерілуіне көмектесті.
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Тыңдаушылар  шығармашылық қабілетін шыңдау үшін,  өз тәжірибесінен 
мысал келтіруге және өзіндік көзқарасын білдіруге сын тұрғысынан 
ой жүгіртіп, пікірлерін, өзіндік «мен» тұжырымдамасын ортаға салуға 
жұмыстанды.  Топтағы мұғалімдер өз пікірлерін білдіре отырып ойлау, 
талдау, іздену қабілеттерін, жүйелі ойлауын дамытты. Зерттеушілік әңгіме 
кезінде бақылау және бағалау нәтижесінде айналасындағылардың пікірін 
тыңдай отырып топ бірлескен шешімдер қабылдау үшін келісімге жетуге 
тырысты.  Мерсердің «бірлескен ойлау» туралы идеясымен сабақтастырып, 
тыңдаушылар бір-бірімен ынтымақтастық орнатуға және қарым-қатынас 
жасауға бейімделді. 

Әдебиет
1. Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің білім беру факультетімен 

бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
курстарының деңгейлі бағдарламасына арналған глоссарий (оқу-әдістемелік құрал)// 2012.

2. Tренер-EDUCATION республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық журнал //2017. 
– №6.

 3. Мирсеитова С. Оқыту ізденіс ретінде және ізденіс оқыту ретінде. – Қарағанды, 2011.
4. Педагог республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық журнал// 2014. – №4.
5. Қазақстан мектебі журналы //2012. – №1.

Резюме
В статье изложены особенности и приоритеты эффективного использования стратегии, 

активного обучения по учебным программам  повышения квалификации учителей.
Summary

This article sets out  the specifics and priorities for effective use of the active learning strategy for 
effective learning and training programmes with teacher training.

б учителе и его миссии написано много, начиная с древнейших вре-
мен. В каждое время она приобретает своеобразие. Но есть то общее, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
АНТОНА СЕМЁНОВИЧА КАЛАБАЛИНА:
ОСМЫСЛЕНИЕ МИССИИ И 
ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Лев МАРДАХАЕВ, 
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семейной педагогики РГСУ, 
доктор педагогических наук, профессор, 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ
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Аннотация. В статье раскрываются взгляды известного в России педагога, сына 
воспитанника А.С. Макаренко, А.С. Калабалина, по таким направлениям, как: лич-
ность учителя (педагога): назначение учителя в воспитании ребенка; рекомендации 
будущему учителю; воспитательная деятельность учителя; трудности в воспита-
тельной деятельности учителя; типичные ошибки в деятельности учителя.

Ключевые слова. Учитель, педагог, личность учителя, назначение учителя, мис-
сия учителя, воспитание, трудности учителя, типичные ошибки учителя. 

О
что всегда делало миссию учителя исключительно важной – формирова-
ние личности  подрастающего  поколения.  В  этом  отношении  исключи-
тельно своевременно  и  точно   звучат   мысли   замечательного  педагога        
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Антона   Семёновича   Калабалина  (1939–2013),  сына  воспитанников  
Антона  Семёновича  Макаренко,   Галины  Константиновны и Семёна 
Афанасьевича Калабалиных. 

Антон Семёнович Калабалин прожил богатую педагогическую жизнь. 
Он более полувека занимался вопросами воспитания, как правило, наибо-
лее трудных детей и подростков. Он мало писал, но очень часто выступал 
перед различными аудиториями детей, студентов, учителей и руководи-
телей образовательных учреждений. Последние годы он часто выступал 
на телевидении по различным вопросам воспитания и пользовался боль-
шой популярностью у различных категорий зрителей. Его педагогические 
взгляды получили отражение специально подготовленной книге [1] к его 
75-летию, которое состоялось 31 октября 2014 года.

А.С. Калабалин понимал, что в большую жизнь молодые люди дол-
жны выходить «справедливыми, здоровыми, умеющими трудиться, быть 
выдержанными, высококультурными, нравственными и преданными Роди-
не. Таким выступает социальный заказ государства и общества, который 
предъявляется учителю (педагогу). Исходя из этой позиции он утверждал, 
что педагог берет на себя смелость и высочайшую ответственность выпол-
нить этот государственный заказ – вырастить из каждого ребенка, вверен-
ного ему, достойного гражданина своего Отечества. 

Антон Семёнович обращал внимание на то, что слово «учитель» про-
исходит от слова – «учу». «Именно от них (учителей) зависит, какими ста-
нут дети» [1, с. 245]. Он призван подготовить человека самостоятельного, 
свободного. Именно такой человек меньше всего нуждается в помощи дру-
гих, да ещё и сам готов оказать максимальную помощь другому, а для этого 
его надо научить, дать ему необходимый объем знаний и сформировать 
качества, необходимые для самоопределения и самореализации в жизни. 
Это и дает ребенку учитель, в процессе его обучения, взаимодействия, вос-
питания. Изложенное по существу и определяет совокупность требований, 
предъявляемых к учителю.

Проведенный анализ педагогических размышлений Антона Семёно-
вича позволил выделить в учении об учителе наиболее яркие высказыва-
ния по следующим направлениям:

– личность учителя (педагога);
– назначение учителя в воспитании ребенка;
– рекомендации будущему учителю;
– воспитательная деятельность учителя;
– трудности в воспитательной деятельности учителя;
– типичные ошибки в деятельности учителя.
Только перечисление выделенных аспектов свидетельствует о глубине 

анализа назначения, своеобразия личности и профессиональной деятель-
ности учителя.

Личность учителя (педагога). «На примере родителей я убедился, 
что нет на земле более мужественной профессии, чем профессия педаго-
га»; «более святой, более мужественной, более героической профессии я 
не знаю на земле» [1, с. 243]. 

Другими словами, для Антона Семёновича жизнь – это занятие лю-
бимым делом – воспитанием детей, заботой о них, их будущим. Высшей 
оценки человеком значимости своей профессии, как педагога, которой он 
посвятил всю свою жизнь, трудно подобрать!

Назначение учителя в воспитании ребенка. Антон Семёнович пре-
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красно понимал, что «учителя могут или изувечить или спасти душу ре-
бенка». На основе этого он утверждал, учитель призван бороться за ребя-
чьи души и чувствовать себя в ответе за всех детей. «Я приблизительно так 
себе представляю назначение любого учителя – подвижника, – он должен 
сделать ребенка счастливым». В этом величайшая миссия учителя. 

Миссия (от лат. mission – отправление, посылка) – смысл существова-
ния, назначения кого-либо. Миссия учителя особая – он не только учит и 
воспитывает ученика, но и развивает его индивидуальность. Данный факт 
определяет важность способности учителя, не только учить детей, но и 
стимулировать развитие и воспитание каждого, вверенного ему ребенка. 

Учитывая назначение учителя, он прежде всего призван научить своих 
учеников, передать им определенную совокупность знаний. Известно, что 
человек может научить только тому, что знает и умеет сам. Чтобы учитель 
мог дать хорошую предметную подготовку своим ученикам, он должен сам 
ее иметь. Такая подготовка должна быть достаточной не только для того, 
чтобы успешно обучать, но и быть интересным для своих учеников, уметь 
ответить на возникающие у них многочисленные вопросы в предметной 
области, «делать  еще  десяток дел, которые касаются его предмета» 
[1, с. 247]. К такому учителю его ученики будут идти по всем вопросам, 
которые их волнуют, а не на улицу или кому-либо другому.  

Во-вторых, педагог заботится о воспитании учащихся. Ему необ-
ходимо уметь увлечь учеников чем-либо. За целый день дети должны 
настолько набраться всего интересного, чтобы уже к вечеру падали от 
усталости и счастья познания. Антон Семёнович в этой связи обращал 
внимание: «…Раз человек хочет посвятить себя воспитанию детей, он дол-
жен не только предмет знать, но и уметь многое»; «…Любой учитель по-
мимо преподавания своего предмета должен уметь делать еще десяток дел, 
которые касаются его предмета»; «Учитель должен понимать сам, что он 
должен много уметь». 

В-третьих, педагог призван вести за собой воспитанников, а для этого 
он должен быть лидером, пользоваться у них авторитетом и быть всегда 
им интересным. «Заканчивайте рабочий день так, чтобы дети, уходили с 
чувством, что самое главное и интересное будет завтра. Сделайте так, что-
бы они шли к вам, а не в подвал» [1, с. 248]. Когда говорят об авторитете 
учителя исключительно важно, чем он завоеван, и чем ведет за собой: сво-
им знанием, эрудицией, культурой, способностью увлечь чем-то значимым 
или чем-либо ещё. 

В-четвертых, уметь быть учителем в любой ситуации. «Удел настоя-
щего педагога, – обращал внимание А.С. Калабалин, – быть там, где всего 
труднее, в любых обстоятельствах и не ощущать себя вне своей профессии 
ни один день, ни один час. Эта истина, подтвержденная опытом и добрым 
соучастием в судьбах детей» [1, с. 246]. В этом отражается особая роль 
учителя по отношению к его ученикам и родителям.  

 В-пятых, уметь взаимодействовать с родителями ребенка в интересах 
его обучения и воспитания. «Я, – отмечал Антон Семёнович, – его должен 
учить, а родитель должен помогать его растить, стать значимым и в этом 
ему нужна наша помощь». Он рассматривал родителя и учителя как две 
руки, направляющие ребенка в общем движении его становления как лич-
ности. Насколько они слаженно взаимодействуют в общем направлении, 
настолько им удается направлять его в учебе, развитии и воспитании. «Не 
представляю, как можно растить ребенка не имея перед собой друга, по-
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мощника, коллегу, школу, и как может школа растить детей, не имея в ро-
дителе полного единомышленника и сподвижника» [1, с. 240].

Таким образом, делает вывод А.С. Калабалин о том, что к профессии 
учителя предъявляются особые требования по отношению к другим. Од-
нако, учитывая специфику его профессиональной деятельности, необхо-
димость его полной самоотдачи, в его семье должно быть благополучие. 
Семья у него должна быть таковой, чтобы можно было придти, снять на-
пряжение рабочего дня, подготовиться к следующему. «Если у него дома, 
в тылах проблемы, всё, хана! Это не то место, где ты можешь найти отду-
шину, где ты можешь себя защитить. Ты должен быть только счастливым 
и все должны тебе это помочь сделать. Учительская деятельность требует 
полной отдачи сил, знаний и опыта своему делу». 

Следует также отметить, что и учителю следует помнить, что, когда 
он приходит домой, то его ждут как супругу (супруга), как мать (отца) и 
он должен уметь обязательно переключаться от своей профессиональной 
деятельности, чтобы быть таковым, каким его ждали в семье, и способ-
ствовать своим отношением и деятельность ее развитию и укреплению.  

Рекомендации будущему учителю. Заслуживают внимание рекомен-
дации будущему учителю, сформулированные Антоном Семёновичем на 
основе своего личного опыта. Они интересны и тем, кто уже работает учи-
телем, чтобы сопоставить со своими возможностями. Их достаточно мно-
го. К наиболее интересным из них следует отнести:  

Хорошо знать предмет, которому предстоит учить. Однако это необхо-
димо, но недостаточно. «Прежде чем стать учителем, надо понять, что ты 
будешь делать. Физика – это само по себе. (Антон Семёнович был учите-
лем физики и начинал с этого – Л.М.) Медведя за два года можно научить 
кататься на коньках, поэтому за пять лет физике любого можно научить, 
если только интеллект у него нормальный, но этого очень мало, чтобы вой-
ти в контакт с ребенком и с ним общаться». О том, что учитель должен 
хорошо знать предмет, которому учит, речь даже не идет. Первое, что не-
обходимо – это научиться входить в контакт с ребенком, общаться с ним, а 
для этого важно, чтобы учитель был интересен ученикам чем-либо.  

На первых калабалинских чтениях, посвященных Семёну 
Афанасьевичу,  выступала  Валентина  Ивановна  Максакова, которая, буду-
чи студенткой Московского педагогического института, приезжала в Кли-
мёновский детский дом для работы с воспитанниками. Директором в этом 
детском доме работал Семён Афанасьевич. Когда она вместе с другими 
студентами приехали и спросили Семёна Афанасьевича, что им делать, он 
сказал: «идите и общайтесь с детьми». Оказалось – это совсем не просто. 
Просто, когда тебе сказали: сделай то-то, пошел и сделал, как получилось. 
В данном случае, необходимо было войти во взаимодействие с детьми так, 
чтобы они увидели тебя нужным, интересным и включились в это взаимо-
действие. Оказалось это очень не просто. Как вести себя? Как и о чем го-
ворить с детьми? Как поддерживать разговор? Как включиться в деятель-
ность, которой занимаются дети, не помешав им и не разрушив процесс 
их деятельности? Эти и многие другие вопросы сразу стали возникать у 
студентов, ответы на которые они искали на практике. Оказывается искус-
ству общения необходимо тоже учиться. Первое время они учились только 
взаимодействовать с детьми, набираться опыта общения.     

Одно из важных качеств учителя – быть всегда требовательным к се-
бе и добиваться того же от детей. При этом требовательность должна на-
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правлять, обеспечивать выполнение определенных норм и правил, но не 
разрушать в ребенке душу, не сделать из него слугу и слепого исполнителя 
воли учителя. Требовательность ни в коем-мере не должна унижать ребен-
ка, оскорблять его.

От учителя требуется постоянно работать над собой, обогащать свою 
личность, стремиться к ее многогранности. «Как здорово, – подчеркивал 
С.А. Калабалин, – если учитель умеет играть в футбол, умеет петь, танце-
вать, может и палатку поставить, и обед приготовить, и рассказать что-то 
интересное. Человек, который много умеет – великолепен!» 

Очень важное требование, которое предъявляется к учителю – это чув-
с твовать ситуацию и реализовывать себя в ней. Этому необходимо учить-
ся. Такое чувство может сформироваться только на опыте, в постоянном 
стремлении познать ситуацию, почувствовать ее и увидеть перспектив-
ность развития. «Учителя, – подчеркивал Антон Семёнович, – не бойтесь 
сложных ситуаций, просто находите тот выход, чтобы не был оскорблен 
ребенок». Чувствовать ситуацию, определять ее воспитательную сущность 
и умело реализовывать в интересах воспитания – высочайшее искусство 
учителя. Исследователи педагогического наследия А.С. Макаренко и С.А. 
Калабалина отмечали, что они были не предсказуемы. Практически лю-
бую ситуацию они с высочайшим мастерством реализовывали как воспи-
тательную. 

В.И. Слабодчиков (член-корреспондент РАО, доктор психологических 
наук, профессор) и В.В. Морозов (кандидат педагогических наук) – вос-
питанники С.А. Калабалина, называли подобную педагогическую деятель-
ность – событийной и выделили такое направление, как – «событийная 
педагогика». По существу речь о педагогике явлений, сопровождающих 
жизнь ребенка и необходимости их учитывать и реализовывать в интере-
сах воспитания. С позиции субъекта воспитательной деятельности собы-
тийная педагогика представляет собой способность педагога чувствовать, 
понимать, и наиболее полно, педагогически целесообразно реализовать 
сложившуюся или складывающуюся ситуацию в интересах воспитания 
отдельных воспитанников и коллектива в целом. Такая способность харак-
терна для мастеров педагогического дела и дается она не каждому, а только 
тем, кто склонен к импровизации с учетом складывающейся обстановки и 
стремиться овладеть этим искусством, повседневно накапливая опыт. По-
добному мастерству научить нельзя, им можно только овладевать и при 
этом оно будет носить исключительно личностный характер, повторить, 
скопировать который невозможно.  

Учителю важно быть открытым и честным, никогда не врать детям, 
быть с ними искренними. Реальная жизнь требует правды и дети не про-
щают вранья. Как бы не было неприятно от того, что, порой, происходит 
вокруг, следует детям говорить об этом и давать им оценку, учить их так же 
уметь оценивать ситуацию жизни. 

Любите ребенка и старайтесь его понимать. Это особая любовь, кото-
рая выражается в самоотверженной деятельности в интересах будуще-
го каждого ребенка. Антон Семёнович подчеркивал, что знает всех своих 
воспитанников и старается их сопровождать, направляя по жизни. Это осо-
бая любовь, выраженная в целенаправленной деятельности, направленной 
на то, чтобы помочь ребенку сформироваться и реализовать себя в жизни. 
Исходя из такого подхода Антон Семёнович делал вывод: «Иметь доступ 
к ребенку должен лишь тот, кто любит детей, понимает их. Не тот, кто 

2. “Қазақстан мектебі” №10, 2017.
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конфеты дает, а кто понимает его беду, его ситуацию, понимает, что эти 
раны необходимо лечить. А для этого надо быть твердым, мужественным, 
принципиальным, но эти принципиальность и твердость должны быть 
оправданными  и понятными пацану» [1, с. 247-248]. Главное в любви к 
ребенку – это забота о его становлении, уровне его образованности и вос-
питанности. 

Учитесь искусству работы с детьми. Это позволит обеспечить эффек-
тивность их и обучения, и воспитания. «Пусть в вашем классе будет смех, 
пусть учащиеся сидят в той позе, в какой им удобно думать. Педагоги 
должны воспитывать порядочных и раскованных людей, способных вы-
сказывать свое мнение». Как показывает практика, к такому подходу в обу-
чении многие педагоги не готовы.  

Заканчивайте рабочий день так, чтобы дети, уходили с чувством, что 
самое главное и интересное будет завтра. Сделайте так, чтобы они шли 
к вам, а не в подвал. Но для этого нужно обладать колоссальным чутьем, 
умением анализировать и исправлять свои ошибки, быть мастером не толь-
ко в ласке, но и в наказании. «Учитель всегда должен оставаться шахери-
задой, которая все не рассказала, приберегла самое интересное на завтра» 
[1, с. 251]. Этой мыслью Антон Семёнович хотел подчеркнуть, что учитель 
должен всегда оставаться интересным для своих учеников и им хотелось 
завтра узнать от него еще что-то новое. 

Учителю следует учиться взаимодействовать с родителями и пони-
мать, что дети во многом похожи на них. «Если общаться с детьми, – под-
черкивал А.С. Калабалин, – то нужно посмотреть на родителей, кто они, 
какие они  и  родители  нам  с  вами  помогут  понять  ребенка.  «Воспитать 
(говорю,  как  учитель,  а  не  как  директор детдома), –  отмечал      А.С.    
Калабалин, – это наша совместная деятельность с мамой и папой. И поэто-
му я как пастырь здесь должен быть. Мать должна ко мне идти не столько 
за советом, сколько со мной поделиться, и мы вместе с ней будем при-
нимать решение». Только в совместной заинтересованной деятельности 
учителя и родителей можно добиваться успеха в работе с ребенком, в его 
обучении и воспитании.  

В работе с родителями важно понимать главное, что они вместе с учи-
телем заинтересованы в одном, чтобы ребенок лучше учился и вырос зре-
лой личностью. И при этом необходимо не перекладывать ответственность 
за воспитание друг на друга, а вместе искать пути совершенствования ра-
боты с ним. 

Важно понимать, что труд учителя очень тяжелый и требует осо-
бого уважения окружающих. Учителю следует прийти в учительскую, 
снять с себя нагрузку, напряжение предыдущего, успокоится, посмотреть-
ся в зеркало и знать, что кто-то из его товарищей в эту минуту дежурит по 
коридору. Учительская – это особая среда. Она требует большого уваже-
ния со стороны друг друга. «Следует помочь учителю, который пришел в 
учительскую, снять стресс, потому что он пойдет в другой класс, в совер-
шенно другой мир, на совершенно другой спектакль и должен быть готов 
к нему». Этой мыслью Антон Семёнович подчеркивает важность этики 
взаимодействия между учителями, большего участия и взаимопонимания.

Антон Семёнович обращал внимание на то, что ученики всегда смот-
рят на учителя по особому. Ему следует уважать детей и быть ради них 
красивыми. «Не стесняйтесь подкраситься, на перемене подойти к зеркалу, 
поправить прическу. Пусть юные человечки учатся у вас аккуратности». 
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«Вы должны смотреть на себя в зеркало. Вы идете на свидание к детям. 
По вас они будут определять, каков мир, прекрасен или нет. Они на вас 
будут смотреть и у них на всю жизнь будет формироваться образ женщи-
ны». Не случайно, для каждого ребенка его учительница самая красивая. 
Если ребенок любит своего учителя, то любит и предмет, которому она 
учит, и старается быть похожим на нее, а если у него конфликт с ним, он 
не только его не любит, но и не любит предмет, который он преподает. Для 
Антона Семёновича, как и  для всех воспитанников детского дома, таким 
примером был их учитель, его отец, Семён Афанасьевич. Они брали с него 
пример во всем, во многом хотели быть на него похожими и выбор педаго-
гической профессии воспитанников во многом определился им.      

Исключительная роль учителя в нравственном формировании расту-
щего человека, а для этого он должен отличаться своей нравственностью. 
Данный факт требует от него непрерывной нравственной работы над со-
бой, творческого недовольства, критического отношения к себе. Ему необ-
ходимо глубоко изучать себя и оценивать свои возможности в преодолении 
своих трудностей в личностном росте – непременное условие самовоспи-
тания педагога. 

Существует такое понятие – профессиональная деформация, когда так 
привыкаешь к работе, что уже теряешь остроту и свежесть восприятия, 
плохо чувствуешь боль другого человека. Это знакомо и медикам, и юрис-
там, и  продавцам. Профессиональная деформация знакома и учителям 
(педагогам), что диктует необходимость, как никакому другому специалис-
ту, бороться с ней, ибо они имеют дело с детьми. 

Воспитательная деятельность учителя. Воспитание – одно из важ-
нейших направлений в деятельности учителя. Направленность воспитания 
во многом определяется позицией педагога-воспитателя, его идеалами, 
ценностными ориентациями. Они выступают стержнем его профессио-
нального мастерства.

В этой деятельности мы, часто, не учим детей своим примером, не по-
казываем им, как надо. «Если я встал, – подчеркивал А.С. Калабалин, – а 
пацан сидит, так я ему целую тираду о нравственности прочитаю… Если 
к пацану подойти неправильно, а говорить правильно, подойти мерзко, 
жестко, узурпаторски, с полной властью, он будет тебе сопротивляться. 
Вот тут-то и величие педагога очень красиво, очень грамотно, иногда и 
жестко подойти и научить». Воспитанники всегда помнят главные уроки 
своих педагогов: как жить, как вести себя в той или иной ситуации, но 
только в том случае, если их учат не назиданиями, а собственными пос-
тупками, по которым дети определяют и свою линию поведения. Главное в 
воспитании – это пример воспитателя, а это требует от него, знать свои до-
стоинства, развивать их и подчёркивать, а недостатки искоренять. А, что-
бы пример учителя был доступен, ему надо жить жизнью ребят, тогда они 
лучше будут его понимать. Для него роль статиста унизительна.

Характерные трудности в воспитательной деятельности учите-
ля. Таких трудностей достаточно много. Сложившиеся взаимоотношения 
между учителем и воспитанником, характеризуются установлением между 
ними множества тончайших связей. Их, эти связи-нити, надо все время 
держать в руках. Выпустишь на день-два – потом на их восстановление 
потребуется месяц и больше, а без этого поддерживать взаимодействие с 
ребенком очень трудно, а тем более направлять воспитательную деятель-
ность. 
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Известно, что каждый ребёнок сопротивляется педагогу, не хочет 
поддаваться его воздействию, и это закономерно. Плохо, если ребёнок 
«пластилиновый», обращал внимание А.С. Калабалин, и каждый может 
вылепить из него всё что угодно. И когда в этой борьбе-игре педагог, прео-
долевая упрямство ребёнка, развивает заложенную в нём искру таланта, 
самобытность, – это высшее педагогическое счастье. В этом величайший 
смысл педагогической деятельность по отношению к конкретному ребен-
ку – направить и реализовать лучшее в нем. 

Проступки детей заставляют реагировать на них учителя, отвлекая его 
от главного – обучения и воспитания. Не случайно еще А.С. Макаренко 
обращал внимание на то, что педагогу не обо всех проступках детей необ-
ходимо знать. Он в свое время поблагодарил воспитанников за то, что они 
многое от него скрывали. Иначе на все ему надо было бы реагировать, а 
это невозможно. Поэтому на кое-что надо смотреть сквозь пальцы. Этой 
же позиции придерживался и А.С. Калабалин. Он обращал внимание на 
то, что не надо заглядывать в замочную скважину и следить за детьми, их 
поступками. Но если видите, что проблема возникает серьезная, то навали-
вайтесь на нее всей своей мощью.

Типичные ошибки в деятельности учителя. Подобных ошибок до-
статочно много. Отдельные из них, наиболее характерные учителям, на ко-
торые обращал внимание Антон Семёнович, требуют своего анализа.

Мало мы слушаем своих воспитанников. «Интересно, – отмечал А.С. 
Калабалин, – замечали ли вы, как мало мы слушаем своих воспитанников? 
Не правда ли, классический вариант: 

– Замолчи, когда старшие с тобой разговаривают! 
Напрасно, много полезного можно было бы услышать. Но... «учитель 

всегда прав». 
«Я прошу, – писал А.С. Калабалин, – умоляю всех педагогов: 
– Пожалуйста, не начинайте свой день с жалоб на ребят, не приходите 

с обидами на них, по крайней мере, до тех пор, пока солнце светит. Чтобы 
я мог, не зная их прегрешений и не думая, как «принимать меры», просто 
улыбнуться ребятам и взять кого-то за плечо, даже виновного, а тот, зная за 
собой вину, будет молить судьбу: 

– Хоть бы Антон не узнал. 
Разве этого недостаточно?» 
Не умение реагировать на мелкие проступки детей. «Убеждён, – об-

ращал внимание А.С. Калабалин: – не надо откладывать, как на сберкниж-
ку, мелкие проступки ребят, многие из них и вообще лучше нам, педаго-
гам, не знать, чтобы не ходить информированными и злющими».

Не умение педагогически целесообразно строить свои взаимоотноше-
ния «учитель – ученик». «Кто не написал ни разу красными чернилами в 
дневнике, – обращал внимание учителей А.С. Калабалин, – кто ни разу в 
пятницу не посадил когорту детей, чтобы они выписали из журнала все 
двойки в дневники и не написали красными чернилами: «Примите меры», 
а я в понедельник проверю. Как жалко, что мы не снимаем штаны у детей, 
да у них у всех, как у обезьян, были бы красные задницы. 

Порой делаем еще страшнее, мы посылаем прилежную ученицу в се-
мью и она по поручению все расскажет, она все сделает». 

Можно также наблюдать, когда вечером учитель начинает обзванивать 
родителей, информируя их о проделках учеников. Можно представить ро-
дитель, как и учитель уставший пришел домой, хочет отдохнуть, успоко-
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ится, а ему в это время звонят и говорят, что его сын (дочь) сегодня сделал 
то-то и то-то. Сегодня для этого активно используют и Интернет-ресурс. 
Некоторые учителя уверены в том, что они обязаны информировать обо 
всех проделках учеников их родителей. 

Подобная деятельность со стороны учителя вызывает протест и со сто-
роны учеников, и со стороны их родителей по отношению к учителю. Ро-
дители боятся открывать дневник и увидеть в нем вновь жалобы и упреки 
на их ребенка. Это невольно противопоставляет учителя ученикам и их 
родителям. В подобных условиях учителю исключительно трудно строить 
свое обучение и воспитание учеников и адекватные отношения с их роди-
телями. 

Часто именно непонятые для учителя дети становятся трудными. 
Следует отметить, что учитель не всегда может определить причину этих 
трудностей, а отсюда и перспективы взаимоотношения с конкретным ре-
бенком. Это определяет его неспособность понять ребенка и строить взаи-
моотношения с ним, добиваться успешности в работе. 

Не умение определять неадекватность поведения ребенка. «Если ре-
бенок оскорбит меня, – отмечал А.С. Калабалин, – я не бегу к родителям, 
начинаю думать, где прокололся, почему он меня не уважает, где у меня 
потеря с ним контакта. Вот в чем дело, а мы ищем тысячу виновных в его 
поведении».

Не умение учителем видеть и признавать свои ошибки. «Вы допускае-
те, например, ситуацию, – спрашивал Антон Семёнович, – что воспитатель 
может оказаться не прав? Я допускаю, и если случается со мной такое, то 
в этом случае может быть все от прилюдного извинения перед учеником 
до «случайной» встречи в столовой. Если ошибся, уже через час отчаянно 
ищу возможности объясниться с пареньком и хожу возле него кругами. 
Впрочем, если я был прав, тоже «хожу» и тоже ищу – ведь кому-то перво-
му надо пойти навстречу. По праву старшего, чаще, это приходится делать 
мне» [1, с. 253].

Не редко учитель по внешним признакам проявления ученика делает 
его оценку и не учитывает мнения о нем других учеников. Такое мнение 
может быть ошибочным и сказываться на авторитете учителя. «Страш-
но, – отмечает Антон Семёнович, – когда мы, учителя, доверяемся себе 
в оценках учеников. Этот всегда руку тянет, уступает дорогу и т.д. – и мы 
уверенно решаем: лучший. И ставим его другим в пример. А он, может, 
самый неуважаемый в коллективе: плохой товарищ, жадный. Расхождение 
с ребячьим мнением подрывает авторитет учителя».

Нельзя не согласиться с мнением А.С. Калабалина о том, что: «Работу 
педагога, мне кажется, надо определять не по числу поступивших в вуз, 
как это часто делается, а лет через десять, скажем, когда можно будет уви-
деть, какие люди получились из его питомцев – вот критерий…».

Таковы только некоторые размышления Антона Семёновича Калаба-
лина о миссии и личности учителя. Они требуют дальнейшего осмысления 
и анализа. Это мысли человека, который всю свою жизнь посвятил педаго-
гической деятельности.
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настоящее время в казахстанской системе среднего образования проис-
ходят значительные перемены, связанные с обновлением содержания об-
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В
разования и переходом на 12-летнее обучение. Очевидно, что для реализации 
инновационных тенденций развития необходимы высокопрофессиональные 
кадры. Согласно Государственной программе развития образования Респуб-
лики Казахстан  на 2011-2020 годы  в условиях обновления образования осо-
бую значимость приобретает подготовка педагогических кадров и повышение 
их профессиональной компетентности [1]. В Государственной программе раз-
вития образования и науки на 2016-2019 годы  в Республике Казахстан среди 
других важных задач значится повышение качественного состава педагогичес-
ких кадров и обеспечение их качественной подготовки. Эти задачи выдвигают 
новые требования к подготовке и повышению квалификации педагогических 
кадров в контексте тенденций [2].

Обновление содержания среднего образования предполагает подготовку 
педагогов к внедрению реформ  на уровне школы. В течение 2016 года и в 
2017 году на базе филиалов АО «Национальный центр повышения квалифи-
кации «Өрлеу» осуществляется курсовая подготовка педагогов школ в связи 
с переходом на обновленное содержание среднего образования. Эта задача на 
сегодня является  одной  из  самых важных и для Акмолинского филиала. 
В целях реализации новой образовательной политики, обновления содержа-
ния начального и среднего образования в систему повышения квалификации 
включены курсы с недельным, двух-, трех- и четырехнедельным периодом 
обу чения. Курсы по обновлению содержания среднего образования орга-
низованы для учителей 15-ти предметов и предметных циклов: физической 
культуры, всемирной истории, истории Казахстана и основ  права, биологии 
и  естествознания,  географии и естествознания, искусства, музыки, казахско-
го, русского, английского языка, химии, физики, математики, информатики, 
учителей начальных классов.  Для проведения обновленных курсов повы-
шения квалификации подготовлены тренеры из числа профессорско-препо-
давательского состава филиала. В рамках курсов повышения квалификации 
организовано проведение мониторинговых мероприятий с целью определе-
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ния качества курсовой подготовки и оценки результатов обучения педагогов. 
Мониторинговые исследования курсов по обновлению содержания среднего 
образования особенно важны еще и потому, что внедрению обновленных про-
грамм обучения в школах должен соответствовать уровень подготовленности 
педагогических кадров. Мониторинг курсов повышения квалификации в рам-
ках обновления содержания среднего образования проводится сотрудниками 
отделов аналитики и мониторинга филиалов  АО НЦПК «Өрлеу» и предпо-
лагает входное и выходное анкетирование слушателей. Предметом исследова-
ний является процесс обучения, соответствие его результатов поставленным 
целям и требованиям, а также динамика содержательно-организационных 
компонентов курсовой деятельности. 

Наиболее важным фактором, влияющим на осознание слушателями не-
обходимости повышения квалификации, является понимание целей обучения. 
Поэтому в ходе диагностики определяются образовательные потребности, 
ожидания и степень готовности слушателей к обучению в период предстоя-
щей курсовой подготовки. Так, анализ результатов входного анкетирования 
слушателей курсов по обновлению содержания среднего образования позво-
лил выявить следующие тенденции. Формулируя индивидуальные цели обу-
чения, 88% слушателей указывают на необходимость подготовки к работе в 
условиях  обновления  содержания образования, 61% слушателей к тому же 
стремятся овладеть современными технологиями. Эти показатели свидетель-
ствуют о мотивированности педагогов  на обучение.

При организации курсового обучения, выстраивая четкую линию содер-
жательного взаимодействия со слушателями, тренеры отталкиваются от того, 
насколько педагоги осведомлены о содержании обновления среднего образо-
вания. Анализ анкет слушателей показывает, что 79% респондентов имеют 
общее представление о планируемом обновлении содержания образования, 
21% указывают на отсутствие конкретных знаний о содержании обновления  
среднего образования. Учитывая эти данные, тренеры курсов предметно под-
ходят к процессу передачи слушателям содержательного компонента курса. 
Качество обучения также зависит и от выбора его оптимальных форм. Так, по 
данным входного анкетирования, для 64% слушателей наиболее эффективны-
ми являются групповые формы и методы обучения, такие как «черный ящик», 
«мозговой штурм», «кейс метод», «кластер», «6  шляп» и др.,  кроме того от 
23% до 50% слушателей курсов для обучения выбрали деловую/ролевую игру, 
мастер-класс, тренинг и семинар. Как видно, для слушателей наиболее прием-
лемы практико ориентированные формы и методы обучения.

Таким образом, анализ входных анкет слушателей показывает, что подав-
ляющее большинство педагогов нацелены на подготовку к работе в условиях   
обновления  содержания образования, стремятся овладеть современными 
технологиями и методами обучения и воспитания. При этом для повышения 
эффективности обучения слушатели предпочитают использовать групповые 
и практические формы работы. Данные мониторинга помогают тренерам кур-
сов в организации работы со слушателями, в выборе форм и методов препо-
давания для наиболее качественного усвоения содержания. 

Для комплексного мониторинга курсов повышения квалификации в 
рамках обновления содержания среднего образования также важны анализ 
организации и качества курсовой подготовки, оценка результатов обучения 
с позиции самих слушателей. С целью изучения содержания, качества пре-
подавания и организации работы по окончании курсов проводится выходное 
анкетирование слушателей. Анализ выходных  анкет позволил выявить дос-
таточно высокую оценку курсовой подготовки. Наиболее высоко оценена ор-
ганизация работы на курсах, качество преподавания, содержание материала и 
качество ресурсного обеспечения. Средняя оценка по трем параметрам равна 
9,98 баллов (максимальный балл - 10). В целом, слушатели дают высокую 
оценку новым курсам повышения квалификации по обновлению содержания 
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среднего образования, а значит, высоко оценивают их содержание, качество 
преподавания и организацию. Для формирования целостного представления 
о качестве курсовой подготовки важна самооценка качества усвоения слуша-
телями содержания. В самооценке результатов обучения наибольшее количе-
ство слушателей на «отлично» оценивают следующие показатели. Свои ре-
зультаты обучения 97% слушателей оценили только на «отлично» и «хорошо», 
«средне» оценили полученные знания лишь 3% слушателей. Таким образом, 
по окончании курсов практически все слушатели достаточно высоко оценили 
свои знания и понимание предпосылок обновления содержания среднего об-
разования, целей и задач образовательных программ курсов. В итоге обучения 
на курсах слушатели овладели умениями и навыками, необходимыми для реа-
лизации обновленного содержания, умением практически использовать педа-
гогические подходы, учебные материалы  образовательных программ курсов, 
а также пришли к пониманию системы критериального оценивания и знанию 
методики его внедрения в практику обучения. По результатам мониторинга 
определены показатели удовлетворенности слушателей курсовой подготов-
кой, что также является важным компонентом анализа качества проведенной 
работы. Достижение цели курсов, профессионально-личностные изменения 
по завершению обучения оцениваются слушателями очень позитивно. Так, 
91% слушателей при завершении курсов испытывают творческий подъем, 
9% - ощущение удовлетворенности. Ожидания от достижения цели курсов 
повышения квалификации полностью реализовались у 94% слушателей, час-
тично – у 6%, не реализованных ожиданий нет. По данным мониторинга, у 
100% слушателей после данных курсов изменился взгляд на современную ор-
ганизацию процесса обучения в условиях обновления среднего образования. 
Все 100% слушателей видят новизну курсовой подготовки. Это является сви-
детельством эффективности обучения. Оценка качества курсов, самооценка 
профессионально-личностных изменений у слушателей  по результатам вы-
ходного анкетирования свидетельствуют о достижении целей обучения, вы-
сокой степени удовлетворенности слушателей его качеством, собственными 
результатами работы, а также об осознании  педагогами собственного про-
фессионального  роста. Полученные данные мониторинговых исследований 
курсов в рамках обновления содержания среднего образования подтверждают 
высокий уровень их организации в целом: содержания и качества преподава-
ния. 

Проводимый в рамках курсов мониторинг помогает выстраивать дальней-
шую работу по совершенствованию качества повышения квалификации. Ин-
формация, получаемая в ходе комплексной диагностики, характеризует уро-
вень качества курсовой  подготовки и служит основанием для принятия как 
педагогических, так и управленческих решений, направленных на обеспече-
ние дальнейшего развития системы повышения квалификации в Акмолинской 
области. Результаты комплексного мониторинга курсов позволяют коллективу 
филиала в дальнейшем прогнозировать тенденции развития, определять стра-
тегию и тактику управления качеством и эффективностью образовательного 
процесса, формировать сравнительную базу данных для последующего совер-
шенствования курсовой подготовки. 

Таким образом, мониторинговые исследования курсовой подготовки 
педагогов в условиях обновления содержания среднего образования имеют 
большое значение в системе повышения квалификации и являются основой 
повышения ее качества и эффективности.

Литература
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

едицина мамандарының пайымдауынша, көптеген өткір және созыл-
малы аурулардың туындау себебі дұрыс тамақтанбау салдарынан бо-

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТҰТЫНУШЫЛЫҚ САУАТЫН 
АРТТЫРУДАҒЫ ХИМИЯ ПӘНІНІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

Арайлым МАҒЗУМОВА,
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ
білім беру бағдарламалары орталығы 
директорының орынбасары,
Ғалия  АЛЖАНОВА,
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ
білім беру бағдарламалары орталығының аға менеджері
   Астана қаласы, Қазақстан

М
лып жатады. Жеке гигиена заттарының құрамына кіретін канцерогендік 
заттар да адам денсаулығына теріс ықпалын тигізетіні белгілі. Осы тұрғыда 
оқушылардың өз денсаулығына қауіпсіз тауарлар мен азық-түлік өнімдерін 
дұрыс таңдай алу дағдыларын, яғни функционалдық сауаттылығын дамы-
ту бүгінгі таңда білім беру жүйесіне қойылатын талаптардың бірі болып 
табылады. 

«Химия» пәнінің жаңартылған оқу бағдарламасында оқушылардың 
тұтынушылық сауаттылығын арттыруға, өзінің және жақындарының 
денсаулығына жауапты азаматты тәрбиелеуге бағытталған жаңа 
тақырыптар мен оқу мақсаттары қарастырылған. 

Мәселен,  негізгі  мектеп  бағдарламасына «Адам ағзасындағы 
химиялық заттар» тарауы қосылған. Бұл тарауды меңгеру барысында 
оқушылар биология пәнінен алынған білімдерін пайдалана отырып адам 
ағзасының химиялық құрамын, оларға түрлі уытты заттардың әсерін, 
жүретін биологиялық үдерістерді химия тұрғысынан қарастырады. Қазіргі 
таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып табылатын ауыр металдармен лас-
тану, олардың қоршаған ортаға әсері талқыланады. 

«Жану реакциялары», «Химиялық реакциялардың энергиясы» та-
рауларын оқу арқылы оқушылар тиімді, қауіпсіз, қоршаған ортаға зар-
дабы төмен отын түрлерін таңдауды, отын түрлерінен бөлінетін энергия 
мен қалатын қалдықтың мөлшерін салыстыруды үйренеді. Жану үдерісін 
тоқтату, өрттің алдын алу, заттарды тез тұтанатын, жанатын және жан-
байтын заттар деген үш топқа жіктеп, жану өнімдерінің, атап айтқанда, 
иіс газының адам ағзасына физиологиялық әсерін, уланудан сақтану 
жолдарын, ал уланған жағдайда орын алуы тиіс іс-әрекет түрлері жай-
лы ақпаратты оқып үйренеді. Сонымен қатар, жану өнімі көмірқышқыл 
газының әсерінен аймақ, әлем климатының ластануы, қазіргі кездегі өзекті 
мәселелердің бірі – «Жылыжайлық эффект» мәселелері қарастырылады. 

«Синтетикалық полимерлер» тақырыбында пластиктен жасалған 
заттардың кең ауқымы, олардың қолданылу аясы қарастырылады. Плас-
тиктен жасалған заттарда келтірілетін белгіге сәйкес бұл өнімнің қайта 
қолданылу мүмкіндігі және қолданылу жиілігін анықтау дағдылары 
қалыптастырылады:   
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Мәселен, HDPE – төмен қысымда алынған жоғары тығыздықты по-
лиэтилен. Азық-түлік өндірісінде, ойыншық жасауда  қолданылады. PVC 
немесе ПВХ – поливинилхлорид. Құбыр, бау-бақша жиһаздарын, жер 
төсемдерін, терезе жақтауларын, жалюзи, жуғыш заттардың құтыларын, 
клеенка жасауда қолданылады. Құрамында диоксиндер, бисфенол А, 
сынап, кадмий кездесуі ықтимал болғандықтан азық-түлік өндірісінде 
қолдануға тыйым салынады. 

 Әр оқушы пластик өнімдерінің қоршаған ортаға тигізіп жатқан зар-
даптарымен танысып, орнына қолдануға болатын альтернативті шешім 
ұсынуға тырысады, нәтижесінде, тұтынушылық  жауапкершілігін артты-
рады. 

«Геологиялық химиялық қосылыстар» тарауында «Жаратылыстану», 
«География» пәндерінен алынған білімдер бекітіліп, жер қойнауында, 
оның ішінде, Қазақстанда кездесетін минералды заттар мен кен, отын 
түрлері химия тұрғысынан талқыға түседі. Мұнда жер қабаттарының 
химиялық құрамы мен кеннен металл алу негіздері, пайдалы қазбаларды 
өндірудің, өңдеудің экологиялық аспектілері қарастырылады. Табиғат 
байлықтарының шексіз емес екендігіне назар аударылып, оқушылардан 
күнделікті қолданыстан қалған қоқыстардың қайта өңделу жолдарын 
ұсыну сұралады.   

«Су» тарауының оқу мақсаттары судың бірегей қасиеттерімен 
таныстыруға, табиғаттағы судың айналымы, ластану себептері мен оның 
салдарларын жете түсіндіруге бағытталған. Оқушылар отбасыларында 
бір аптада, бір айда, бір жылда жұмсалатын су мөлшерін, оған  кететін  
қаражатты есептейді және шығындарды азайтудың мүмкіндіктерін, суды 
қайта өңдеу, қолдану жолдарын ұсынады. Бұл жұмыстарды жүргізу бары-
сында оқушылардың бойында зерттеу дағдыларымен қатар өнертапқыштық 
қабілеттері де дамиды. 

Жоғары мектепте қарастырылатын «Химиялық байланыстар» 
тақырыбында заттардың қасиеттері олардың құрылымы негізінде болжа-
нады. «Периодтылық» тақырыбында элементтердің периодтық жүйеде ор-
наласу тәртібі негізінде байқалатын олардың химиялық және физикалық 
қасиеттерінің өзгерулеріндегі заңдылықтарын белгісіз элементтердің және 
олардың қосылыстарының қасиеттері мен химиялық құрамын болжауға 
пайдалана алатын болады. 

«Көмірсутектер» тақырыбында олардың отын ретіндегі мәні, олардың 
жану өнімдерін қоршаған ортаға әсері қарастырылады. Оқушылар белгілі 
мөлшердегі суды жылыту үшін бірнеше отын түрлерін қолданып, олардың 
өзара тиімділігін салыстырады. Жағылатын табиғи отынның қоршаған 
ортаға әсерін қарастырып, ластаушы газдарды жою жолын ұсынады және 
отын түрлерінің ішінен зияндылығы ең азын таңдай алады. Сондай-ақ, жер 
қойнауындағы отын түрлерінің шектеулі екендігін түсініп, оларға балама-
лы отын түрлерін ұсынады. 

«Спирттер» бөлімінде спирттердің жалпы қасиеттері, этанолдың 
өнеркәсіптік өндірісі зерттеледі, этанолдың биоотын ретінде 
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қолданылуының артықшылықтары мен кемшіліктері, биоотынды 
өндіру мен қолданылуының қоршаған ортаға әсерін қарастырады. Оқу 
мақсаттарына сай таңдап алынған тапсырмалар оқушылардың «талдау», 
«синтездеу», «бағалау» дағдыларын дамытады. Осы тараудан алынған 
білім «Энергетика» тарауында жұмсалатын және шығарылатын энергия 
жөніндегі оқушылардың білімін тереңдете түседі. 

«Галогеналкандар» бөлімінде оқушыларға олардың қолданылуынан 
туындайтын экологиялық проблемалармен, экологиялық зиянды 
галогеналкандардың қауіпсіз баламаларымен танысу, озон қабатының 
бұзылу механизмін түсіну үшін ізденіс жұмыстары мен зерттеулер жүргізу 
ұсынылады. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде оқушылар күнделікті 
өмірде пайдаланылатын аэрозольдер, сұйықтықтардың құрамына назар 
аударып, салқындататын құрылғылардың жұмыс істеу қағидасын түсінеді. 
Алынған білімдеріне сүйене отырып тұтыну заттарын дұрыс таңдай білуге 
мүмкіндік туады. 

«Азот және күкірт» тарауында периодтық кесте элементтерінің хи-
миясын жүйелі түрде оқып-тану жалғасады, мұнда азот оксидтерінің 
атмосфераға, нитраттардың топырақ пен су қорларына тигізетін 
экологиялық әсерлері қарастырылып, осы кері әсерлерді азайтудың 
тәсілдері бағаланады. Түрлі көкөністер мен ауыз судың құрамындағы ни-
траттарды анықтауға сынақ жүргізіліп, тыңайтқыштардың оң және теріс 
жақтары талқыланады, кері әсерді азайту жолдары, олардың баламасын 
пайдалану мүмкіндіктері ұсынылады. Бұл тарауды оқу барысында азот пен 
күкірт оксидтері жайлы негізгі мектепте алынған  білімдері олардың түзілу 
көздерін анықтап, қышқылдық жауындардың қоршаған ортаға тигізетін 
әсері бойынша зерттеулер жүргізу арқылы одан әрі тереңдетіле түседі. 
Оқушылар күкірт диоксидінің тағам консерванты ретінде «Е220» деген 
атаумен қолданылатынын, оның оң және теріс жақтарын қарастырып, кон-
сервантсыз өмір сүру жолдарын ұсынады. Оқушылар азық-түліктің қорап 
сыртында келтірілетін мәліметі негізінде оның құрамында кездесетін кон-
серванттарды анықтайды. 

 «Дәрі-дәрмектерді өндіру», «Нанотехнология» тақырыптарын оқу 
барысында оқушыларға дәрілік препараттардың ағзаға тигізетін әсерін 
зерттеу ұсынылады. Дәрілік препараттарды өндіру үдерісінде кездесетін 
кейбір мәселелер талқыланып, оларды шешудің қарапайым жолдары 
қарастырылады. Содан кейін нанобөлшектердің қолданылуының кейбір 
салаларымен танысады. 

«Химия және өмір» бөлімінде оқушылардың биология пәнінен 
жинақтаған тіршілік үдерістері туралы білімдері химия тұрғысынан 
түсіндіріліп, тереңдетіле түседі. Мәселен, нәруыз, ДНҚ және тірі 
организмдегі химиялық энергия көздері, ферменттер қарастырылады.  
Сондай-ақ, оқушылар бұл үдерістерге металдардың қатысуының 
маңыздылығын, кейбір металдардың кері әсерін зерттеп анықтайды. 

Осылайша «Химия» пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламалары 
оқушыларға қоршаған ортада болып жатқан химиялық құбылыстар мен 
үдерістердің мәнiн жете түсiнуге жағдай жасап, салауатты өмiр салтын 
жүргiзуге жетелейді. Оқушылар бойында химия пәні бойынша терең білім 
мен дағды, өзінің және отбасының денсаулығына, табиғат байлықтарына, 
қоршаған ортаның тазалығына деген жауапкершілік сезімі калыптастыры-
лады.
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АЛТЫНСАРИН АУДАРМАҒА 
ҚАЛАЙ КЕЛДІ?

Пиалаш  СҮЙІНКИНА,
ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері
   Қостанай қаласы, Қазақстан

“Қазақ өмірінде көркем аударма  тарихының 
алғашқы бетін  Ы.Алтынсарин ашты”. 

              Әбен Сатыбалдиев

Тұлға

Алтынсаринге қарата айтылатын ағартушы-педагог, ақын, жазушы, 
этнограф сынды сипаттамалармен қатар оның аудармашы екендігі Ы.

де айтылады. Шынында да, ол – аудармаға көп еңбек сіңірген адам. 
Ыбырай бабамыздың аударма ісіне қатыстылығы тым әріден басталады. 
Орынбордағы жетіжылдық мектепті үздік бітірген 16 жасар білім иесі ата-
сы Балғожа бидің қарамағында 1859 жылдың тамызына дейін хатшы бо-
лып жұмыс істеді. 

Болашақ педагогтің атақты атасы Орынбор шекара комиссиясының 
төрағасы, шығыстанушы ғалым В.В. Григорьевпен  жақсы дос болған. Бұған  
дейін атасының қарамағында ісжүргізуші болып істеген бозбала жігітті 
Григорьев өзіне көмекші-тілмаш («толмач» – переводчик  во  время беседы, 
переговоров) етіп алады. Қашанда «мен кішкентай адаммын ғой, білімім 
аз» деп  асқан  қарапайымдылық  танытатын Ыбырай өз білімін ұдайы 
жетілдіріп  отыруды, орыс тілін жақсы  меңгеруді мұрат тұтқаны мәлім. 
Жас жігіт жаңа орында  жұмыс істей жүріп, басшысының бай кітапханасын  
ұтымды  пайдалана білді. Орыс тілін тереңірек үйрену мақсатымен, 
кітаптарды көп оқыды, сондай-ақ әдеби журналдарды тауып алып, олар-
ды да түні бойы оқитын (Ә.Дербісәлин, 597-б.). Түсініксіз сөздерді бөлек 
дәптерге көшіріп жазып, аудармасын Григорьевтен сұрап алып отырды.
Кейін Ыбырайдың орысша сөздік қорының баюына Н.И.Ильминскийдің 
де көп көмегі тиді. Тіл үйренуші Николай Ивановичтен, көбінесе, ше-
тел сөздері мен терминдердің мағынасын түсіндіріп беруді өтінетін.Тіл 
үйренуге деген шынайы ниет, осы жолдағы табандылық, қайсарлық өз 
нәтижесін молынан берді. Бұл тұрғыдағы Алтынсарин өнегесі қай кезде де 
кез келген тіл үйренушіге сабақ болары сөзсіз.     

Орыс тілін білуінің арқасында Алтынсарин аударманы да кәсіп етті. 
Оның қызмет қағазында «1859 жылғы 1-тамыздан облыстық басқарманың 
кіші тілмашы қызметін атқарған» деп жазылған екен. Бұл жөнінде 
жоғарыда айтып өттік. Ол жұмыс бабымен не болмаса арызданып келген 
қазақтарға аудармашы ретінде қызмет көрсетіп отырған. Бірде облыстық 
басқармадағы кеңесші Ыбырайға қысқаша жарлықты аударуды тапсы-
рады. Аударманы таза қазақ тіліне аударып, қол қоюға аға тілмашқа 
көрсеткенде, ол ашуланып, мәтінді татарша жаздырады. Бұған күйінген 
Ыбырай оқиғаны Ильминскийге айтады. Осы бір жайттың өзінен-ақ оны 
ана тілі тағдыры толғандырғанын аңғару қиын емес. Жасы 18-ге толмаған 
жігіттің туған тіл тағдырына асқан жанашырлықпен қарап,  бұл мәселеге 
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өмір бойы ден қойғаны бөлек әңгіме. Бұл тұрғыда тағы да Алтынсарин 
өнегесі қазіргі білім беру саласындағы реформаларды, оның ішінде қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерін жетік меңгеруді, яғни үштұғырлы тіл саясатын 
жүзеге асыруда тамаша тағылым екенін жастарымызға айтып, білгізіп 
жүргеніміз абзал. Өзге тілдерді ана тілін жетік меңгергеннің үстіне білу 
қажеттігі – өз елін қастерлейтін азамат үшін  қалыпты жағдай.

Ол заманда Ыбырай үшін орыс тілін білу көрші халықтың әдебиеті мен 
мәдениетіне дендеп ену, алған білімін өзгелерге тарату, осылайша халыққа 
қызмет ету үшін қажет болды.  Болашақ педагог орыс тілін үйреніп қана 
қойған жоқ, орыс тілінен сабақ берді, қазақ тіліне аударма жасады, орыс 
тілі оқулығын жазды. Еңбек жолын қарапайым ісжүргізуші, тілмаш болу-
дан бастап, Торғай облысы мектептерінің инспекторы дәрежесіне дейін 
көтерілді. Қазақ жерінде білім беру саласына тыңнан жол салып, ұлан-
ғайыр іс тындырды. Мұндағы айтпағымыз – Ыбырай бабамыздың толағай 
табыстарға қол жеткізуінің бір ұшы екінші тіл – орыс тілін ел пайдасы 
үшін жарата білуінде еді. Әрі Алтынсарин өнегесі  бүгінгі мемлекеттік 
қызметкерлерге қойылатын талап – қызметтің төменгі сатыдан бастап өсу 
талабымен  үндеседі.Кез келген мамандық иесі үйрене, тәжірибе жинақтай 
жүріп ысылады, ширығады.

Ал, бүгінде Мәңгілік Ел болуға бағдар ұстаған қазақстандықтар үшін 
үш тілді меңгеру – мемлекетіміздің жаһандану кеңістігінде лайықты орын 
алып, бәсекеге қабілетті болуы үшін қажет. Әлемдік ғылым, білім, эконо-
мика тілі саналатын ағылшын тілін білу және қолдану  дамыған елдер үшін 
қалыпты жағдайға айналды.  Бізге де қиынсынып, бұл мәселеге бей-жай 
қарауға әсте болмайды. Олай болса,  тіл үйрену бағытында Алтынсаринді 
өнеге ету лингводидактиканың ажырамас бір қағидасына айналғанын құп 
көретінімізді тағы бір мәрте айтып өтсек артық болмас. 

20 жастағы  Ыбырай 1862 жылғы 26 қаңтарда  Н.И. Ильминскийге: 
«Жанымда 4 шәкіртім бар, соларды оқытып жатырмын. Қазақтарға 
орыс тілін үйретуге арналған оқу құралы олардың жетекші оқу құралы 
болып отыр. Рас, мұның қазақша аудармасында бірқатар қателер бар 
екен, бірақ оқытушы балаларға дұрыстап түсіндірсе, ол қателердің 
ешбір зияны болмайды», – деп жазады. Демек, болашақ педагогтің аудар-
ма саласындағы алғашқы қадамдарының қатарында қазақ балаларына 
орыс тілін оқыту сабақтары да мұрындық болған деп санағанымыз жөн. 
Себебі, екінші тіл ретінде оқытылатын орыс тілін меңгерудің аударма-
сыз жүзеге асуы тым қиын. Жас мұғалім Алтынсарин Н.Ильминскийдің 
«Қазақтар үшін орыс тілін өздігінен үйрену құралын» («Самоучитель 
русской    грамоты для казахов»)   тиімді санап, кітаптың 1861 және 
1874 жылдардағы нұсқаларын сабақтарында пайдаланды. Алғашқы 
нұсқасының аудармасынан қателер кеткені туралы автордың өзіне жа-
зып, әйтсе де, мұғалім дұрыстап түсіндірсе, ол қателердің ешбір зия-
ны болмайтынын айтады.  Балаларға осы қітаптан сөйлемдер аудартып, 
жаттықтырады. Осыған қарап, біз Ы.Алтынсарин  аударманы әу бастан-ақ 
өзінің ағартушылық қызметін жүзеге асыру  құралы ретінде пайдаланып, 
бұл тұрғыдағы тәжірибесін ұштай түскенін аңғарамыз.  Аударма  ісіне  ер-
терек  көңіл  бөлген  кейіпкеріміз  бұл  істі  ұдайы  назарда  ұстайды. 
Айталық,  Н.И.  Ильминскийге  жазған бір хатында: «Сіздің «Матери-
ал»  деген  шығармаңызды оқып шықтым. Өте жақсы жазылған. Аудар-
масынан да, сөздердің айтылуынан да мен көзге түсерліктей қателер 
таба алмадым. Егер кішігірім,  болмашы қателер кездесе қалса, құдай 
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оңдап, тамыз айында Қазанға бара қалсам, Сізге көрсетермін... Қазанға 
бара қалсам, онда Сіздің жәрдеміңізбен жаратылыс тарихынан бір 
нәрсені таза қазақ тіліне аударған болар едім. «Балалар дүниесі» маған 
қатты ұнады, өйткені, онда мен жобалап отырған аудармаға жарамды 
мақалалар өте көп екен. Қазақтарға, барлық адамдар сияқты, олардың 
өздеріне түсінікті тілде оқыған кезде ақылына ақыл қосатын кітаптар 
қажет болар еді. Егер тірі болсам, бар рухани күшімді жинап, «Балалар 
дүниесінен» бірер мақаланы аударып көремін де, көріп шығу үшін Сізге 
жіберемін» (1862 ж.), – деп жазады.

Кейін Орынбор оқу округінің инспекторы В.В.Катаринскиймен бірге 
орыс оқулықтарынан аударылуға тиіс шығармаларды іріктеу, таңдап алу 
жұмысына кіріседі (Ә.Дербісәлин, 153-б.).

Қазақ  балаларын оқыту жоспарында да (В.В. Катаринскийге, 
27.12.1879) Алтынсарин 1 және 2-сынып бағдарламасынан аударманы на-
зардан тыс қалдырмайды. 

Н.Ильминский  өз  естелігінде: «1870  жылдан  бастап  екеуміздің 
арамызда  қазақ  тіліне  арнап  алфавит  құрастыру  және  басқа  
тілдердегі оқулықтарды  қазақ тіліне аудару жолдары туралы пікір алы-
су мақсатында  хат   жазысу  басталды ...Ақыры ол 1879 жылы  орыс 
алфавиті  негізінде  «Қазақ  хрестоматиясын» бастырып шығарды. Сол 
жылы оның «Начальное  руководство  к  обучению  русскому  языку»  оқу  
құралы жарық көрді», –  деп жазады.

Ы.Алтынсарин мұрасын  Мәңгілік Ел тарихындағы мәңгілік құндылық 
дей аламыз, әсіресе, оның  осы екі туындысының шоқтығы биіктігіне 
ешкім де шүбә келтіре алмас. Бұл оқулықтардың жарық көруіне, екінші 
жағынан, оның аудармашылық қабілетінің де зор ықпалы болғаны сөзсіз.

Ыбырай  «Қазақ хрестоматиясын» орыс жазуымен қазақ тілінде шы-
ғарды. Оқулық жасауда орыс оқулықтарынан үлгі алды. Оның көздеген 
мақсаты  «орыстың ғылыми және пайдалы кітаптарына тікелей бастап 
кіру үшін соларға тек мағына жағынан ғана емес, әрпі жағынан да қайшы 
келмеуі» болды. Педагог оқушыларға  оқулық арқылы жалпы білім мен 
пайдалы нәрселер берілуі керектігін қаперде ұстады. Және тақырыпқа 
орай айрықша атап өтерлігі: оқулық материалдарының негізгі арқауы 
ретінде аударма пайдаланылды. «Қазақ хрестоматиясына» автор бар 
аудармашылық өнерін салып, тәжірибесін шыңдады, сөйтіп, аударма ісінің 
шыңына көтерілді. Хрестоматияға енген Ыбырай аудармалары  арқылы 
қазақтар орыс әдебиеті және мәдениетімен танысып, бастапқы мағлұмат, 
түсінік алды. 

Ы.Алтынсарин  орыс  тілін  оқыту барысында аударма әдісін қол-
данғанын жоғарыда айтып өттік. Екінші тіл ретіндегі орыс тілін оқытуға 
арналған «Қазақтарға орыс тілін оқытудың бастауыш құралы» – аталмыш 
педагогтің  тәжірибе жинақтаған орыс тілі маманы, әдіскер, оқу құралының 
авторы, қазақша-орысша сөздік жасаушы ретіндегі ерен еңбегінің 
жемісі. Оны қазақ оқулықтану ілімінің негізін салушы дейтіндермен де 
келіспеске болмайды. Қазақ балаларына арнап аударма сөздік жасаған 
да Ы.Алтынсарин. «Оның орыс тілі оқулығында аударма ісінің біршама 
принциптері қолданылған.Мұндағы аударма үшін ең қажетті нәрсе – екі 
тілде берілген сөздіктер» (Әбен Сатыбалдиев. Рухани қазына. – Алматы, 
1987 ж.).

Мұнда сөздер алфавиттік ретпен емес, белгілі бір тақырып аясында 
топтастырылып берілген. Айталық, оқу-жазуға қажетті заттардың, іс-
әрекеттердің қазақша атаулары алынып, олардың қатарында орыс тіліндегі 
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баламалары берілген. Мысалы: кітап – книга, кітап жолы – строка, қағаз – 
бумага, қағаз табағы – лист бумаги, оқу – чтение, жазу – письмо, писание.

Сондай-ақ орысша терминді бірнеше сөзбен сипаттап, қазақша 
тәржімелеген тұстар да ұшырасады. Мәселен, «парта» сөзі «шәкірттер 
қағаз жазып отыратын стол» деп аударылған. Мұндай жағдай бертінге дейін 
аудармашылар тарапынан орын алып келгені белгілі. Дәйек ретінде жазу-
шы Сәбит Досановтың «судьбоносный» сөзін кезінде «халықтар тағдырын 
арқалаған» деп аударғанын келтіруге болады. Ал, көп кейін аталмыш сөз 
аудармасын «тағдыршешті» деген жинақы, көңілге қонымды бір ғана 
сөзбен алмастыруға болатыны жария болды.Тілімізде осындай тәсілмен 
жасалған көкейкесті, өзекжарды, жанкешті, жүрекжарды, қанатқақты 
(пилотный) секілді  сөздер  баршылық. 

Ы.Алтынсаринның аудармадағы үлгісін кейінгі ұрпақ өкілдері 
жалғастырды. «Спандияр Көбеев, Бекет Өтетілеуов, Тайыр Жолдыба-
ев және т.б. өздерінің ағартушылық қызметінде аударманы құрал етіп, 
орыс әдебиеті мен мәдениетінің озық үлгілерін таратуға мән берді» 
(Ә.Сатыбалдиев, 26-б.).

Белгілі ыбырайтанушы-ғалым Ә.Дербісәлиннің анықтауынша, Алтын-
сарин аудармаларының саны – 35. Ол аударманы  Л.Н. Толстой,  И.А. Кры-
лов, К.Д. Ушинский, И.М. Паульсонның шығармаларынан іріктеп жасаған. 
Алтынсаринның аудармалары еркін. Бәрінің болмаса да, кейбірінің 
тақырыбын, кейіпкерлерінің аттарын өзгертіп алады немесе сюжет желісін 
қазақ ұғымына сәйкестендіре өрбітуге жол береді. Айталық, Л.Толстой 
әңгімелерінің «Два товарища», «Китайская царица Силинчи», «Пожарные 
собаки» деген тақырыптарын «Жаман жолдас», «Силинчи деген ханым», 
«Айуанның естісі көп, бірақ адамдай толық ақылы жоқ» деп алады. Бұл 
ретте аудармашы тақырып арқылы әңгіменің негізгі айтар ойын білдіргісі 
келгенге ұқсайды.  Хрестоматияға енген Ыбырай аудармалары сол кездегі 
шәкірттері үшін де, кейінгі ұрпақтар үшін де аса құнды. Қазақ балаларына 
арналған оқулық үшін тәржімеленген бұл шығармалар кейін жалпы жазба 
әдебиетіміздің дамуына зор үлес болып қосылды.  Ол тіпті қазақ тілінде 
газет шығарып, оның бірінші бетіндегі материалдарды келесі бетке орыс 
тіліне аударып жариялауды да жоспарлаған көрінеді. Осы айтылғандардан 
түйіндейтініміз, Ы.Алтынсарин аудармаға кездейсоқ келген жоқ, оның 
қойған мақсаттары,  туған елге пайдалы болу жолындағы іс-әрекеттерінің 
дені аудармамен ұштасып, бұл саладағы  кәсіби шеберлігі шыңдалды, мұны 
іс жүзінде көрсетіп, қазақ аударматану ілімінде өзіндік өшпес із қалдырды.

Осылайша  орыс  тілін меңгеруінің, өз бетінше ұдайы білім жетіл-
діруінің, аудармамен айналысуының арқасында Алтынсарин биіктерге 
самғады, елі үшін  небір пайдалы істер атқарды.Бүгінде айтылып жүрген 
«өмір бойы оқып-іздену қажеттігін» ол сол кездің өзінде-ақ ісімен 
дәлелдеп кетті.Білім алу, оны өмірде кәдеге жарату адами капитал әлеуетін 
шыңдайтынын, жасампаз еңбекке ширықтыратынын өнеге етіп кетті. Ал-
тынсариндей алып тұлға есімі уақыт өткен сайын дараланып, оның асыл 
мұрасы Ұлы Дала Елінің мұрагерлерін мәңгілік жолдағы игі істерге бастай 
бермек.
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ӘОЖ  (УДК):  811.512.122

ПРОФЕССОР О.БҮРКІТ – ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ
СТИЛЬДІ ЗЕРТТЕУШІ 

Светлана БЕККУЖИЕВА,
№41 жаратылыстану-математика бағытындағы 
мектеп-лицейдің қазақ тілі мен  әдебиеті пәні мұғалімі
   Орал қаласы, Қазақстан

Аннотация. Публицистикалық стиль өзінің дамыған, нормаланған, өзіндік 
ерекшеліктерімен дараланған бүгінгі деңгейіне дейін біраз кезеңді басынан кешірді. 
Сондықтан ғалым О.Бүркіт бұл тақырыптың өзектілігін айтады. Мақалада тілші-
ғалым О.Бүркіттің еңбегінен мысалдар келтіріле отырып, талдау жасалады. 

Түйінді сөздер. Публицистика, функционалды стиль, лингвостилистика, қазақ 
әдеби тілі, баспасөз.

тарәлі Бүркіт – тілші-ғалым, белгілі түркітанушы, ұлағатты ұстаз. 
Қазақ тілінің ұлт тілі болып қалуы үшін, оның мемлекеттік тіл ретінде О

қалыптасуы үшін бар жанымен адал қызмет еткен жан. Тілді зерттеп қана 
қоймай, сол тіл туралы жыр да жазған.

«Тарих өзі таңдап алар ірісін, Өмірімді өкінбей-ақ өткізем,
Халық өзі таңдап алар ұлысын. Қасиетті қазағымның тілі үшін»

деген ғалымның жүрегінен шыққан жыр шумағы бүгінде тіл мамандарының 
ұранына айналғандай. Тек үн тастап қана қойған жоқ, ол құйрықты жұлдыздай 
жарқ етіп өте шыққан бар саналы ғұмырын ғылымға арнады. 

Профессор Отарәлі Бүркіт 1996 жылдың 20 маусымында «Қазақ әдеби 
тілінің публицистикалық стилі» тақырыбындағы кандидаттық диссертация-
сын қорғады [2]. Бұл зерттеу жұмысы қазақ тіл білімінде бұрын зерттеу ныса-
ны болмаған – публицистикалық стильді жан-жақты зерттеуге бағытталған. 

Диссертациялық жұмыста ғалым қазақ тіліндегі публицистикалық 
стильдің функционалдық қызметін, құрылымдық сипатын, әдеби тілдің 
функционалдық стильдер жүйесіндегі орны мен рөлін, басқа стиль 
түрлерімен қарым-қатынасын, лексика-грамматикалық ерекшеліктерін, 
лингвостилистикалық мінездемесін анықтауды мақсат етеді. Еңбекті парақтай 
отыра, біз ғалымның өзіне дейін зерттелмеген публицистикалық стильдің 
лексика-грамматикалық ерекшеліктері мен стилистикалық қызметін мерзімді 
баспасөз материалдары негізінде кешенді қарастырғанының куәгері болдық. 
Сонымен қатар, аталған еңбекте газет лексикасының ерекшеліктері мен сипа-
ты, сыныптары, даму жолдары да белгіленген.

Ғалымның өзі бұл тақырыпты зерттеудің өзектілігін былайша түсіндіреді: 
«Публицистикалық стильдің жан-жақты, кең қолданылатын жері – 
мерзімді баспасөз. Сондықтан оған жоғарыдағы қос функция тән болады.
Оның осы қос қызметін біртұтас бірлікте алып қараған дұрыс.Бұл функцио-
налды стильге тән тағы бір ерекшелік – оның қолданылу аясының кеңдігі. 
Көпшілік қауым бұқаралық ақпарат құралдарын оқып немесе тыңдап қана 
қоймайды, сонымен қатар миллиондаған адам автор ретінде баспасөз 
бетінде көрінеді. Қазақ әдеби тілінің функционалды стильдері арасында осы 
«өміршең әдебиет тілінің» алатын орны, атқаратын қызметі ерекше. Ал 
оны зерттеудің теориялық та, практикалық та маңызы зор» [2, 7-б.].

Қазақ тіл білімінде О.Бүркітке дейін публицистикалық стильдің жеке 
стилистикалық ерекшеліктерін сипаттайтын зерттеудің жоқтығы ғалымның 
таңдап алған тақырыбының өміршеңдігін, оны зерттеудің өзектілігін 
көрсетеді.
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Ғалымның түсіндіруінше, публицистикалық стиль өзінің дамыған, 
нормаланған, өзіндік ерекшеліктерімен дараланған бүгінгі деңгейіне дейін 
біраз кезеңді басынан кешірді.

Соның ішінде, ХХ ғасырдың басы қазақтың ұлттық публицистикасы мен 
оның стилі үшін дамудың жаңа кезеңі, жетіле түсу кезеңі болып саналады. 
1905–1917 жылдар аралығын қамтитын осы кезеңде қазақ тілінде 7 мерзімді 
басылым жарық көрді. Өткен ғасырмен салыстырғанда бұл үлкен прогрем 
(Б.О.) еді. Бұл басылымдар бетінде халықтың ой-пікірі, дүниетанымы берік 
орын ала бастады. Публицистикалық стильдің өзіндік ерекшеліктері пайда 
бола бастады.

Ал, 1917–1920 жылдар аралығы қазақтың ұлттық баспасөзінің қалыптасу 
кезеңі болып саналады. Ақпан төңкерісі мен Қазан төңкерісі, Азамат соғысы 
халықтың саяси өмірі мен дүниетанымына елеулі өзгеріс әкелді. Бұл кезеңде 
түрлі саяси көзқарасты ұстаған 21 қазақ газеті жарық көрді.

Баспасөз бірте-бірте саяси оқиғалар мен әлеуметтік мәселелер аре-
насына айналып, жалпыхалықтық сипатқа ие бола бастады. Ұлттық әдеби 
тілдің қолданылу қызметінің аясы кеңейе бастады. Сол кезеңге дейін бір 
ғана функционалдық стилі – көркем әдебиет стилі бар қазақ әдеби тілінде 
толыққанды жаңа стиль – публицистикалық стиль дүниеге келіп, ХХ 
ғасырдың басында толық қалыптаса бастады.

Ғалымның пікірінше, қазақ әдеби тілінің дамуына және оның стильдік 
тармақтарының қалыптасуына, жетілуіне аса қолайлы жағдай Кеңес 
дәуірінде жасалынады. Бұл кезең – қазақ әдеби тіліндегі публицистикалық 
стильдің ерекше қарқынды дамыған кезеңі. Ұлттық сипаттағы алфавит 
пен жазудың пайда болуы, жаппай сауатты елге айналуға ұмтылыс, мемле-
кет тарапынан баспасөзге қамқорлық, мемлекеттік идеологияның ерекше 
дамуы және практикалық үгіт-насихат жұмысы баспасөздің рөлін бірінші 
орынға қойды. Шын мәнінде, Кеңес дәуіріндегі қазақ баспасөзі жан-жақты 
дамыған, тілі жетілген, тиражы көбейген бұқаралық ақпарат құралдарының 
негізгі түрлерінің біріне айналды. Баспасөз әдеби тілдің, оның стильдік 
тармақтарының дамуына әсерін тигізе бастады.

О.Бүркіттің зерттеуіне сүйенсек, қазақ баспасөз тілінің зерттелу жайы 
ХХ ғасырдың 20–30 жылдарынан бастау алады. Осы зерттеулердің ішінен 
белгілі  ғалым  С.М.Исаевтың  еңбектерінің маңызы  ерекше.

Зерттеу жұмысын жүргізу барысында ғалым публицистикалық 
шығармалар тілінің төмендегіше негізгі белгілерін анықтайды: 1) берілген 
материалдың деректілігі және ресми деректермен сәйкестігі; 2) берілген 
материалдың қалың көпшілікке түсініктілігі; 3) берілген материалдың 
оқырманға әсерлілігі [2, 9-б.]. 

Зерттеулер жүргізе келе, ғалым публицистикалық стильде авторлық 
баяндаудың үш түрінің кездесетіндігін айтады. Оларға жекелеп көрсетсек:                    
1) оқиғаның І жақтың жекеше түрінде баяндалуы; 2) І жақтың көпше түрінде 
баяндалуы; 3) автордың ІІІ жақтан баяндауы. Осы аталған баяндаудың 
әрқайсысы публицистикалық стильде үлкен стилистикалық қызмет 
атқаратындығы ғалым зерттеуінде нақты мысалдармен дәлелденген және 
олардың жанрлық ерекшеліктеріне сәйкес қолданылатындығы да көрсетілген. 

Публицистикалық стильдің ғалым анықтаған тағы бір өзіндік ерекшелігі – 
оның ауызша сөз стиліне жақындығы. Ғалым бұл ерекшелік публицистикалық 
стильдің қалың бұқарамен тығыз байланысты болуынан деп есептейді. Осы 
ерекшелігі арқылы публицистикалық стиль әдеби тіл мен ауызша сөз стилінің 
арасында дәнекер қызмет атқарып, олардың жақындасуына игілікті әсерін 
тигізеді. Бұл үдерісті ғалым әдеби тілдің демократиялануы деп атайды.

Еңбекті жазу барысында ғалым кірме терминдердің қазақша баламаларын 

3. “Қазақстан мектебі” №10, 2017.
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қолданады. Бұл – О.Бүркіттің өз еңбектерінде төл терминдерді өз қолымен 
жасап, еңбектерінде қолданып, сол арқылы оларды ғылыми айналымға са-
луды мақсат тұтқандығын көрсетеді. Мәселен, жұмысты оқу барысында біз 
төмендегіше төл терминдерді кездестірдік:  публицист – туындыгер; под-
стиль – шағын стиль; адъективтену – сындану.

Публицистикалық  стиль  әдеби  тілдің нормалық жүйесіне тікелей 
қатысты болып келеді. Ғалымның тұжырымдауынша, публицистикалық 
стильдің  әдеби  тілдің  нормасына қарым-қатынасы  екі  жақты  болып  келеді: 
1) публицистикалық стиль қалың бұқара тілінің нормалануына әсерін тигізеді; 
2) публицистикалық стиль арқылы әдеби тілімізде жаңа стилистикалық нор-
малар қалыптасады [2, 11-б.].

Қорыта келе, ғалым О.Бүркіт қазақ әдеби тілінің публицистикалық 
стиліне тән лексикалық, грамматикалық және құрылымдық ерекшеліктерді 
ашып көрсетеді. Зерттеу жұмысының нәтижесін қорытындылау барысында 
публицистикалық стильдің өзіне тән лексикасы болатындығы, оның басқа 
функционалдық стиль түрлерінің лексикасына ұқсамайтындығын анықтайды. 

Ғалым публицистикалық стиль мерзімді баспасөз беттерінде жаңа сөз 
жасап қана қоймайды, сол жаңа сөздердің адаптациялануына, сөз тудыру 
қабілеті әлсіреген жұрнақтардың активтенуіне, қазақ тілінде бұрын кезде-
се бермейтін ұйытқы сөздер қатарының көбеюіне, бекітілген терминдердің 
өмірге енуіне, сөз тудыру тәсілдерінің кейбір түрлерінің ерекше активтенуіне 
тікелей себепші болатындығын тілдік материал арқылы дәлелдеп көрсетеді.

Публицистикалық стиль қазақ әдеби тілінің дамуына игілікті әсер етіп, 
оның қызмет аясының, қолданылу өрісінің кеңеюіне, сөздік құрамының 
баюына, әдеби тілдің нормалық жүйесінің дамуына септігін тигізіп, 
жалпыхалықтық тіл мен әдеби тілдің арасын жақындататындығын айтады.

Ғалым, профессор, филология ғылымдарының докторы О.Бүркіттің тіл 
біліміне  қатысты жазылған еңбектері қазақ тіл ғылымына зор үлес қосты 
деп айтуға толық негіз бар. Зерттеу жұмысында алға қойған мақсат-міндеттер 
орындалды. Отарәлі Бүркіттің ғылыми еңбектерін зерттеу арқылы ғалымның 
қазақ тіл біліміне қосқан үлесі айқындалып, ғалым еңбегіндегі жаңа идея-
ларды анықтау арқылы ол мәселелердің түркітану іліміндегі маңыздылығы 
дәлелденді және Отарәлі Бүркіт ғылыми еңбектерін зерттеу арқылы қазіргі 
қазақ тіл біліміндегі ғылыми жетістіктердің дамуына, қалыптасуына О.Бүркіт 
идеяларының игі әсері анықталды.

Қазақ тіл білімінде өзіндік сара жолын салып, ғылымға үлкен жаңалық 
әкелген ғалымның ғылыми-лингвистикалық мұрасының маңызы зор. Отарәлі 
Бүркіттің ғылыми мұраларының ұрпаққа берері мол. 

Тіл білімі, тарихы, мәдениетінің білгірі, сөз зергері, профессор Отарәлі 
Бүркіттің зерттелуге тиіс жақтары әлі жетерлік. Болашақта бұл жұмыстар 
тоқтамай жалғасын табары сөзсіз.

Әдебиет 
1. Бүркітов О. Қазақ  әдеби тілінің  публицистикалық стилі. Ф.ғ.к. ... дисс.авторефераты. – 

 Алматы, 1996. – 21-б.
2. Қазақстан мектебі журналы//2015, – №11. – 46-47-б.

Резюме
Публицистический стиль пережил период своего развития, с его развитыми, стандарти-

зованными, индивидуализированными особенностями.  В статье анализируется работа ученого 
О. Буркита, приводя примеры.

Summary
Publicistic style has survived the period of its development, with its developed, standardized, 

individualized features. Therefore, the scientist O. Burkut speaks about the relevance of this topic. The 
article analyzes the work of scientific O. Burkit with examples.
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Мерейтой

РЕФОРМАТОР МИНИСТР

Қосылған КҮЗЕМБАЙ,
ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 
химия ғылымдарының докторы, профессор, 
Арқалық мемлекеттік педагогикалық 
институтының 1991–2004 жылдардағы ректоры
   Астана қаласы, Қазақстан

ілім және ғылым – өркениетті елдердің қатарына апаратын төте 
жол. Білім беру жүйесін тоқырауға түсірмеу үшін әр уақытта Б

да сергектік танытып, озық инновациялық үрдістерді оның бойы-
на әрдайым сіңіріп, жаңғыртып отырғанда ғана ол толыққанды даму 
ағынына түседі де, экономиканың, қоғамның, руханияттың нағыз 
қозғаушы күшіне айналады. 

Республикада заман талабына сай білім беру жүйесін Прези-
дентіміздің қолдауымен  халықаралық стандарттарға сәйкес рефор-
малауды қолға алып, алғашқы бастаған Білім және ғылым министрі 
(1993–1995 жылдар) Е.Мәмбетқазиев еді. Ол білім беру жүйесінің 
барлық баспалдақтарынан (оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі, 
деканның орынбасары, ректор) өткен, жемісті еңбек етіп ысылған, 
мол тәжірибе жинақтаған, білім, ғылым саласының өзекті проблема-
лары оның келешегі туралы ой қозғар, пікір тудырар тың идеялар-
мен өзіндік көзқарасы қалыптасқан, кәсіби кемелденген республи-
ка жоғары мектебінің сол кездердегі көзге түсер ірі қайраткерлерінің 
бірі болатын. Міне, бүгінде білім-ғылым саласының реформаторы 
атанған, халықаралық Қазақстан-Американдық еркін университетінің 
президенті, ҰҒА академигі, химия ғылымдарының докторы, профес-
сор Ережеп Әлхайырұлы Мәмбетқазиев 80 жасқа толып отыр.

Академик Е.Ә. Мәмбетқазиев 1937 жылы 13 қыркүйекте Ресей Фе-
дерациясы, Астрахан облысы, Володар ауданының Калинино ауылында 
Әлхайыр есімді балықшының отбасында дүниеге келді. Азан шақырып 
қойған аты – Ережеп. Бірде, кенеттен соққан дүлей балықшылардың 
қайықтарын теңіз толқындарымен 2-3 күн бойы олай-бұлай қуып, 
жандарын шүберекке түйіп арпалысқандарды қауіп-қатерге толы 
құрсауында ұстайды. Теңіз тынышталған соң аман-есен ауылға оралған 
балықшылар: міне, Әлекеңнің нәрестесі «майлы құйрық» болды, оны 
ырым етіп, «Аман» – деп атайық десе керек. Атауға ыңғайлы әрі жыл-
дам айтылатындықтан бұл есімді туған-туыстар, замандастар, тіпті, 
әріптестері де осы күнге дейін жиі пайдаланатын болды.

Біз бір уақыттың түлектері, замандас, құрдастармыз. Балалық 
шағымыз Ұлы Отан соғысы жылдарына сәйкес келді. Халық мойнына 
түскен ауыртпашылық, қайғы-қасіретті балалық санамен ерте сезіндік, 
сондықтан да болар, асыр салып, ойын қуар шақта біздер колхоздың 
жеңіл-желпі жұмысына жегілдік, үй шаруасымен айналысып ата-анаға 
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көмекші, кішілерге қамқор болдық. Осылайша балалық шақ тез өтті де 
шықты, бірақ еңбекпен шынығып ерте есейдік, қиыншылықтарға төзе 
алатын өз-өзімізге сенімді бола білдік.

Әрбір тұлғаның адами қасиеті табиғатына, жанұясында көргендері 
мен тәлім-тәрбиесіне байланысты болмақ. Ұшқан ұясынан Аман бойына 
әділеттік, қайырымдылық қасиеттерді дарытты, еңбекпен тәрбиеленді, 
оның қадір-қасиетін ерте танып, біліп өсті. Еңбексіз тер төкпей, алды-
на мақсат қоймай көздеген нысанаға жету мүмкін еместігін және оны 
іске асыру үшін тек өзіңнің әлеуеттік қабілетіңе ғана сүйеніп, жүгіну 
керектігін өмірлік қағида етті. Осылайша Аманның мінез-құлқы, яғни 
психологиялық болмысы қалыптасты, оны ой-санасы арқылы әсер 
етіп, өзін-өзі басқарудың ішкі сырын ашып кодын тапты.

Біздің Аманмен таныстығымыз 1965 жылдың қазан айынан бастау 
алады. Ол кезде Аман бұрынғы Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылық 
институтында екі жыл химиядан сабақ беріп ысылып қалыптасқан 
оқытушы, енді ішкі талпынысқа сай ғылымға бет бұрған ізденуші 
ретінде С.М. Киров атындағы ҚазМУ химия факультетінің сирек эле-
менттер химиясы кафедрасына жаңадан келіп түскен аспиранты, ал 
мен болсам, катализ және техникалық химия кафедрасының үшінші 
жылғы аспиранты болатынмын. Алғашқы таныстық-білістік бара-бара 
достық қарым-қатынасқа ұласып, осы күнге дейін мәні мен жарастығын 
жоғалтпай жалғасуда.

Аманның үлкен жетістіктерімен қатар қиындықтарға да толы болған 
өмір жолын, оның ғылыми-біліми маман ретінде кәсіби қалыптасу 
бейнесін, оның жұмыс істеу стилін, кафедра, институт, министрлікті 
басқарудағы ұйымдастырушылық, іскерлік қабілетінің айқындалуын, 
инновациялық қырының сипат алып, аз уақыт ішінде білім жүйесін 
реформалауда атқарған ерен еңбектері мен қайраткерлігін көрдім, 
сондықтан да ойға түйгендерім, көзбен көргендерімнен айтарым болған- 
дықтан оның өткен һәм бүгінгі қызметтік ізіне үңіліп, сыдыртпалық 
ағынында емес, оның ішкі астарына назар аудара мағлұмат беруді жөн 
көрдім.

Ғылымға деген Аманның талпынысы ҚазПИ-де оқып жүрген 
студенттік шағында байқалды. Ол кезде аталмыш оқу орнында 
курстық, дипломдық жұмыстар міндеттелмейтін. Оның ғылымға 
қызығушылығын  аңғарған  Сталиндік  және  Мемлекеттік сыйлық-
тардың лауреаты, химия ғылымдарының докторы, профессор О.А. 
Суворова өзі Аманға арнайы курстық, дипломдық жұмыстар беріп 
басшылық етеді. Ойдағыдай диплом жұмысын қорғаған жас талантқа 
ғылыммен шұғылдануға кеңес береді.

Аманның ғылымға деген талпынысы шәкірттік кездің жай қызығу-
шылығынан туған әуестік емес болатын, оған өзін рухани бағыттаған, 
алдына қойған түпкілікті іште ұялаған мақсатының алғашқы бастама 
ұшқыны ғана болатын. Келешек өмір жолы соны дәлелдей түсті.

Университеттің аспирантуралық бағдарламасы бойынша талапкер-
лерге жүктелетін білім аясы мен оның тереңдігі пединститутта химия-
дан берілетін жалпы білімге қарағанда, үлкен айырмашылықта екені 
бірден көзге ұрып тұрды. Сондықтан да білімінің жетіспейтін тұстарын 
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Аман ізденіп, тауып оны оқып толықтырды, бейғылыми әдістемелерді 
үйреніп меңгерді, ерен еңбектенуге және уақытты тиімді пайдалануға 
дағдыланды. Кейбір жайбасар әріптестерінің: «Өй, мына азамат ҚазПИ 
бітірсе де, құлашты алысқа сермейтін түрі бар» деген күңкілді сөздері 
Аманның намысына тиді, рухын қайрады, жігерін қоздырды, алды-
на қойған нысаналық мақсаттарына жету үшін күш-қайратын аянбай 
жұмсауға қайсарлық һәм табандылық мінез танытты.

Нәтижесінде 1968 жылы Қаз.ҒА корр.-мүшесі, химия 
ғылымдарының докторы, профессор О.А. Сонгинаның басшылығымен 
Е.Мәмбетқазиев кандидаттық диссертациясын ойдағыдай қорғап 
шықты. Артынша, жас ғалым ұстаздық қызметке қалдырылды.

Ол кезде С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
химия факультеті оқытушылар-профессорлар корпусының біліктілігі 
мен ғылыми деңгейі, студенттерге сапалы білім беру, іргелі ғылыми 
жұмыстар ауқымы жағынан жүргізілген одақтық рейтинг бойынша 
Мәскеу, Ленинград университеттерінен кейінгі үшінші орынды иелен-
ген Одаққа һәм шетелдерде белгілі білім ошағы болатын.

Білім ұжымын осындай жоғары көрсеткіштерге жеткізіп, 
төмендетпей ұстап тұруға, химия ғылымдарының республика-
да қарқынды дамуына зор үлес қосқан 28 жыл бойы факультет де-
каны, көрнекті ғалым, білікті ұстаз Қаз.ҒА корр.-мүшесі, химия 
ғылымдарының докторы. көрнекті ғалым, білікті ұстаз Қаз.ҒА 
корр.-мүшесі, химия ғылымдарының докторы, профессор Батырбек 
Ахметұлы Бірімжановтың (Баташ аға) іскерлік, ұйымдастырушылық 
қабілеті мен ерен еңбектерінің жемісі болатын. Ол кісіге жақын жүріп 
Аман ұстаздың ұжым басқару ерекшелігін көрді, қамқорлығын сезінді, 
тәлім-тәрбиесін бойына сіңірді. Ол осы күнге дейін Баташ ағаны өзіне 
өмір толқындарының құпиялық сырларынан ақыл айтып, кеңес бер-
ген рухани әкем, дана, бапкер ұстазым деп мақтанышпен жазудан да, 
айтудан да ешқашан да айныған емес. Баташ ағаның артында қалған 
жанұясымен қарым-қатынасын үзбей, адамгершілік қамқорлығын да 
көрсетуде.

Б.А. Бірімжанов атындағы химия және химиялық технология бо-
йынша өткізілген халықаралық VШ форумның екеуін ұйымдастыру 
комитетінің мүшесі, академик Мәмбетқазиевтің тікелей басшылығымен 
Өскемен қаласында 2001 жылы ШҚМУ-де және 2014 жылы Қазақстан-
Американдық еркін университетінде жоғары деңгейде өткізді. Міне, 
ұстазды ұлықтап, еске алудың өркениетті жолы осындай болмақ, ал 
шәкірт болсаң, ұстазға осындай адал болып, құрмет таныт.

1968–1984 жылдар аралығында Е.Мәмбетқазиев Қазақ мемлекеттік 
университетінің сирек элементтер химиясы, соңынан жалпы химия ка-
федрасында ассистенттен профессорлыққа, кафедра меңгерушілігінен 
деканның орынбасарлығына дейін білім жүйесінің барлық қызметтік 
баспалдақтарынан өтті.

Осы жылдары оның ғылыми-біліми ұйымдастырушылық қабілеті, 
іскерлігі айқындалып кәсібилігі шыңдала түсті. Зерттеу, білім беру 
және жастарды тәрбиелеу жұмыстарын үндестіріп әрі жандандырып 
сапалық көрсеткіштерге жеткізіп, іскерлік танытты. Нәтижесінде 
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өзі басқарып отырған жалпы химия кафедрасы одақ көлеміндегі 
үшінші Университет бойынша социалистік жарыстың бірнеше дүркін 
жеңімпазы атанды.

Кафедрада арнайы зерттеу тобы (зертханасы) құрылды. Ғылыми 
жұмыстар екі бағытта жүргізілді. Бірі – теориялық-электрохимиялық 
кешендік қосылыстардың түзілу кинетикасы мен механизмі, екіншісі – 
тәжірибелік бағыттағы – олардың өндірістерде қолдану аясы.

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдарының ортасында химия бо-
йынша докторлық диссертация қорғаушы ұлт кадрларының тамыры-
на балта сілтеуші орталықпен байланысты топтардың Мәскеуге «сы-
бырлары», басқа да кедергілік амалдары өз жемісін бере бастады. 
Кейбір жұмыстар республикадан тыс белгілі орталықтарда 2-3 рет-
тен жақсы қорғалғандарына қарамастан бекімеді, ал қалғандары 2-5 
жылға дейін бекімей әуре-сарсаңға түсті. Мұның астарында құйтырқы 
саясат жатты. Міне, осындай идеологиялық, психологиялық фак-
торлар етек жайған кезде, тек белгілі одақтық ғылыми ортада сіңісіп 
еңбектенгенде алдыңғы қатарлы әдістерді меңгеріп сауатты, ғылыми 
түрде пайдаланғанда, зерттеу нәтижелерін одақтық, шетелдік баспа-
ларда шығуды жолға қойғанда, алдын-ала өзіңді сол ғылыми ортада 
ғалым ретінде танытып, мойындатқанда ғана іздеген мақсатқа жеткізер 
мүмкіндіктің туары талапкерлерді үміттендірді.

Осы  бағытта  Ережеп Әлхайырұлы тағылымдық һәм докто-
рантуралық мерзімдерді  ұтымды пайдалана  отырып, М.В. Ломоносов 
атындағы атақты  ММУ, ЛенМУ электрохимия кафедралары, КСРО ҒА 
электрохимия институтымен тығыз шығармашылық байланыс орнат-
ты. Электродтарда жүретін процестердің егжей-тегжейіне дейін зерт-
теу мүмкіншілігін туғызатын полярографиялық, потенциометриялық 
әдістерді меңгеру арқылы ертінділердегі кешендік қосылыстардың 
түзілу кинетикасы мен механизмі, олардың құрылымдық және 
тұрақтылық ерекшеліктері жан- жақты зерттелді. Нәтижесінде бұрын 
электрохимия әлемінде беймәлім болып келген комплексондардың 
электрохимиялық алыну жолдарымен олардың физико-химиялық 
қасиеттері туралы жаңа ғылыми бағыт дамып қалыптасты. Бұл зерттеу 
бағытына ерекше қызығушылық білдіріп, тұрақты қолдау көрсеткен 
электрохимияның «атасы», аты әлемге мәшһүр, КСРО ҒА электрохи-
мия институтының директоры академик А.Н. Фрумкин болатын.

«Координациялық қосылыстардың электрохимиясы» тақырыбы 
бойынша Е.Мәмбетқазиев өзінің докторлық диссертациясын алдын 
ала Ленинград, Тарту, Рига, Қазан, Днепропетровск қалаларындағы 
көрнекті электрохимиялық мектептерінде мамандардың қызу тал-
қылау сүзгілерінен өтіп, кепілдеме алып барып, 1981 ж. Мәскеу 
университетінің арнайы Ғылыми Кеңесінде ойдағыдай қорғап шықты. 
Аталмыш Кеңестің мүшелері: Мемлекеттік сыйлықтың иегері, ЖОО 
білім  беру  министрі  Ягодин,  академиктер:  А.Н.  Фрумкин, М.Я. 
Колотыркин, Каргин  сияқты  атақты ғалымдардың диссертациялық 
жұмысты  жоғары  бағалауы,  кепілдігі, оның тез арада бекітілу сәтті-
лігін туғызды.

1983 жылы Е.Мәмбетқазиевке профессор атағы берілді. Оның 
басшылығымен ертінділердегі кешендер құру жолындағы ауқымды 
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жүргізген зерттеулердің теориялық деңгейі мен практикалық маңызы 
мамандар тарапынан жоғары бағаланды, электрохимия бағытындағы 
жаңа ғылыми мектеп болып қалыптасып танылды.

Профессор Ережеп Әлхайырұлының ғылымдағы жетістіктерін 
республикамыздағы химия және металлургия саласында көрнекті 
ғалымдарымыз жоғары бағалап, оны 1989 жылы ҚР ҒА корреспон-
дент- мүшелігіне қабылдады, ал 2001 жылы ҚР ҰҒА академигі болып 
сайланды.

Оның ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері жаңалық ретінде 
Ресей, Украинаның көптеген зертханаларына, Павлодардың алюминий 
және трактор  зауыттарына, Екібастұз, Қостанай, Өскемен жылу стан-
циялары мен Мәскеудің «Квант»атты өндірістік бірлестігіне енгізілді.

Ұстаз  шәкіртке  қашанда  сыншы  ғой. Оның  бойындағы  көшбас-
шылық  қабілетінің  барлығын  көреген  ұстаз  ертеде-ақ  байқаған  
екен. Оны  ол кісінің мына сөзінен аңғаруға болады.  ҚарМУ  
Е.Мәмбетқазиевті проректорлық қызметіне шақырған кезде ақылдасу 
үшін  Баташ ағаға барса, ол кісі: «Өзің біл, Аман, сенің орның екін-
шілікте емес, біріншілікте», – деп кесіп айтса керек.

Міне, 1984 жылы профессор Е.Мәмбетқазиев Өскемен 
педагогикалық институтының ректоры болып тағайындалды. 
Білім-ғылым саласының барлық баспалдақтарынан өтіп, қоғамдық 
жұмыстарда ысылған, іскерлік және ұйымдастыру қабілеті кемелден-
ген, мол тәжірибе жинақтаған шақта оның бойдағы бар күш-жігерін, 
қайратын, біліктілігін халық игілігі үшін аянбай жұмсайтын сәт әрі 
өзін сынайтын да кез келді. Ол ректорлық қызметіне қүлшына кірісті. 
Білімді, дарынды жастар мен оқытушылар корпусынан әлемдік білім 
кеңістігіндегі жаңалықтарды тез қабылдап, іске асыруға ынталы 
пікірлестер командасын құрып, оны институттың кәсібилік көрсеткіш  
деңгейін көтеруге жұмылдырды. Орталық білім ордаларымен (Мәскеу, 
Ленинград, Алматы, Карағанды) тығыз шығармашылық байланыс ор-
натты. Лекция оқуға көрнекті профессорлар шақырылды. Стажерлар, 
аспиранттар, докторанттарға жағдай жасалып, талаптар қойылып, 
міндеттер жүктелді. Өңірге қажетті жаңа мамандықтарды ашу, жаңа 
оқу пәндерін енгізу, оқу-әдістемелік қүралдарды жетілдіру, жаңа оқу 
технологиясын қолдану, кадрларды іріктеу сияқты ірі-ірі жұмыстар 
атқарылды. Аздаған жылда ғылым кандидаттарының саны 38, ал док-
торлар 11 адамға жетті.

Институтты өңірге қажет мамандар дайындайтын классикалық 
үлгідегі Университетке айналдыру жөніндегі ректордың сол кездегі 
батыл идеясы ұжымның өзінде күмән туғызды, басшылардың 
біразын шошытты, бірақ бойдағы бар сенім оны алға жетеледі, күш-
қайратын мақсатына жетуге жұмылдырды. Алдымен өзіндік аттес-
тациялаудан соң, одақтық комиссияның аттестациялау қортындысы 
бойынша Қазақстанның Министрлер кабинетінің 1990 жылғы бірінші 
қаңтардағы қаулысына сәйкес Өскемен педагогикалық институты 
Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне (ШҚМУ) айналды.

Ректор Е.Мәмбетқазиев республикалық және мекемелік жиналыс- 
жиындарда енді білім беру жүйесін өзгерту қажеттігін мінберден талай 
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рет батыл айтып, қоғамға және әріптестеріне ой тастап, пікірге тартқан 
кездерінің куәсі болдық.

Реформалық идеялармен қаруланған, жоғары оқу жүйесінің 
кезіндегі біліми және ғылыми сипатының оң һәм кемшіл тұстарын 
жіті білуші, оның кемелденген ірі кәсіби маманы ретінде ректор 
белсенділігімен көзге түсті, көп үзамай Ел Президентінің шешімі 
бойынша Білім және ғылым министрлігінің басқару тізгіні оның 
қолына сенімділікпен ұстатылды. Бұл кез қаржының жоқ немесе 
тапшылықта болған қиындығы бастан асатын жылдар еді ғой. Барлық 
мәселелер қаржыға тірелетіндіктен, Үкімет және депутаттар тарапы-
нан ұсынылған реформаға бірден қолдау көрсетілмеді. Бірақ министр 
алған беттен қайтпады, олардың алдында табандылықпен заман тала-
бына сай реформа жасалу керектігін дәлелдеумен болды. Әрбір облыс 
орталықтарында сол өңірге аса қажетті кадрлар дайындайтын Уни-
верситет ашу керектігін де назарда ұстады. Қуантарлығы, ол көтерген 
мәселелердің барлығы да ҚР Президенті тарапынан қолдау тауып, оң 
шешіміне ие болды.

Министр Е.Мәмбетқазиев сәті келіп тұрған кезде көптен ой елегінен 
өткізіп, саралап дайындаған реформалық бағдарламаларын іске асыруға 
жігерлене кірісті. Республикадағы барлық жоғары оқу орындары Білім 
министрлігінің қарауына алынды, бес өңірлік (Павлодар, Ақмола, 
Солтүстік  Қазақстан, Талдықорған, Атырау) университет құрылды. 
Қабылдау емтихандарының орнына тестілеу енгізілді, мамандарға көп 
сатылы оқыту (бакалавр-магистр, PhD 1 докторы, үштілділік) бастау 
алды, «Болашақ» Президенттік бағдарламасы жасалды. Қазақстан 
Республикасы Жоғары мектеп академиясын ашу, «Қазақстан жоғары 
мектебі» журналын шығару, Еуразия университетін құру, Қ.И. Сәтбаев 
атындағы Қазақ политехникалық институтын Ұлттық техникалық уни-
верситет етіп өзгерту жөніндегі ұсынысы Үкімет тарапынан қолдау та-
уып, жүзеге асты.

Көптеген жылдар бойы қалыптасып, тоң болып қатып қалған 
консерваторлық білім жүйесін реформалау көптеген қиындықтар мен 
кедергілер, оның керектігі қанша деген кертартпалық көзқарастарды 
жеңу арқылы өмірге жолдама алғаны белгілі. Бастама министрдікі 
болғанымен, оны қолдауды, бағдарламаларды іске асыруды біліми ор-
тада кәсібилік сауаттылықпен жүйелі түрде жүргізілуі керек еді. Бірақ 
біздер білім жүйесіне реформалаудың тек сыртқы үлгісін қабылдаумен 
ғана әуестеніп сонымен шектелдік, ал оның ішкі мазмұнына терең мән 
беріп, қан жүгірте алмадық. Реформа жүргізудің кемістік себептерін 
анықтап, талдап, оның жетілдіру технологиялары жасалмады. Қайта-
қайта жаңарған министрлер сабақтастық желісін құра алмады, оның 
үстіне білім жүйесін жайлап алған сыбайластық өзінің зиянды әсерін 
тигізіп жатты. Міне, осылардың салдарынан білім беру жүйесінің 
барлық деңгейдегі сапасын күрт түсіріп алдық. Бұл реформаға бай-
ланысты кемістік еместігін, оның себеп төркіндері басқада екендігін 
бүгінде  мамандармен  қатар  бұқара  халық  та  біліп отыр,  оны  ақпарат 
құралдары  арқылы  айтылған,  жазылған  мақалалардан байқауға бо-
лады.
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Академик Е.Мәмбетқазиев мұқалмас жігер, сарқылмас рухтың ада-
мы. Оны Қазақстан білім жүйесінің тұңғыш реформаторы, дарынды 
үйымдастырушысы ретінде білеміз. Ол білім саласының дүниежүзілік 
жоғары деңгейлік үлгілерін зерттеп-зерделеп, түжырымдарын тал-
дап-таразылау нәтижесінде өмірге жолдама алған мемлекетаралық 
келісімдік жобаның авторы. Ол жобаның жемісі – республикада 
элиталық оқу орнының біріне айналған Қазақстан-Американдық еркін 
университеті (ҚАЕУ). Оның президенті, академик Е.Мәмбетқазиев 
«Менеджмент», «Қаржы», «Заң», «Экономика», «Мемлекеттік және 
жергілікті басқару» мен «Туризм» салалары бойынша халықаралық 
деңгейдегі бәсекелестікке қабілетті екі тілді, екі диплом беретін XXI 
ғасыр мамандарын дайындайтын жоғары оқу ордасына айналған меке-
ме болып отыр.

Бүгінде ҚАЕУ алдыңғы қатарлы 40 шетелдік университтермен 
серіктестік байланыс орнатты. Ол 29 мамандық бойынша бакалавр, 
магистр,  докторларды  (PhD)  дайындайды.  Қазіргі  кезде ҚАЕУ 
Сингапур, Малайзия университеттері және колледждерімен бірігіп, 
бізді аса зәру электрондық, электротехникалық құрылымдар мен ро-
боттар құрастыратын мамандар дайындайтын колледж ашу жоспары 
жүріп жатыр. ҚАЕУ бой көтергелі бері 485 шетелдік оқытушылар оқу 
процесін жүргізуге атсалысқан.

Кезінде қоғамда жағымды пікір туғызған академик 
Е.Мәмбетқазиевтің азаматтық болмысын бедерлейтін өткір мінез 
танытқан тұстарынан кейбір мысал келтірейік. Ол ректор болып 
келісімен ұжым  алдында өзінің атқаратын бағдарламасымен таныс-
тыра келе, соңында: «Жергілікті ұлт өкілдерінің ішінде дарынды-
лары да бар емес пе? Олардың қабілеттілерін кафедра меңгеру, 
декандық, проректорлық қызметке неге қоймасқа? Жастарды аспи-
рантура, докторантураға жіберіп, ғылыми дәреже алуына жағдай жа-
сауымыз керек  қой.  Ертең  өз өңірінде жастарға білім беретіндер 
де, тәрбиелейтіндер де солар емес пе? Мен өз міндетімді осылай 
түсінемін», – деп сөзін аяқтаса керек.

Ұлттық үлесіміз 4-5%-дан аспайтын кезде, ұлы державалық 
шовинизмнің уландырар жиіркенішті нышандары барлық тіршілік 
ортада айқын байқалып тұратын қалада ұлтжандылық ой-пікірлерді 
ашық айтып, оны іске асыруға кірісу батырлық мінездің өзі емес пе? 
Сол жариялылықтан қанаттанған жастардың бірі – физика-математика 
ғылымдарының докторы, профессор Қ.Зәкіриянов, бүгінде Спорт және 
туризм академиясының президенті.

1986 жылғы Желтоқсан оқиғасына байланысты қала алаңына 
Өскемендік жастардың да шыққаны белгілі. Осы оқиғаға байланыс-
ты институттың партия бюросының хатшысы, орыс ұлтының өкілі 
қасында қоғамдық ұйымдардың басшылары, декандар, проректорлар 
бар, ректорға келіп: «Қол қойыңыз», – деп қатқыл үнмен оқу орнынан 
шығаруға дайындаған 17 студенттің тізімі бар қағазды алдына итере 
салады. Мәмбетқазиев: «Комсомолдан шығарған екенсіңдер, жарайды. 
Ал академиялық қарыздары жоқ, жақсы оқып жүрген студенттерді не 
үшін институттан қууымыз керек?», – деп қол қоймады. Қасындағылар: 



42

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

«Ойбай-ау! Обком білсе, біздердің барлығымызды да құртады», – деп 
жамырай жөнеледі. Ректор: «Бара беріңдер, ол менің проблемам», – 
деп қасқайып отыра береді.

1992 жылы Өскемен қаласы жатақханасының бірінде бұзақы ше-
шендер төрт қазақ жігітін бауыздап кетті деген қаралы хабар бүкіл 
қазақтың намысына тиіп, дүрліктірген еді. Осы кезде ректор проректо-
рын шақырып алып: «Біз қандай адамдармыз? Ар-намысымыз қайда? 
Өз жерімізде, өз елімізде отырған жоқпыз ба? Қой сияқты бауыздалып 
жатырмыз, ал біз үндемей отырмыз. Бар жатақханаға, көтер халықты, 
шығар алаңға!» десе керек. Ашу-ыза кернеген намысты жастар Ле-
нин алаңына жиылып, кінәлілерді қатал жазалауды талап етіп, бүкіл 
халықпен бірге алаңда тұрып алса керек.

Алматыдан жедел ұшып келген Республиканың бас прокуроры, 
Ішкі істер министрі, облыс әкімі бар мемлекеттік комиссия түн орта-
сы ауғанға дейін нақты шешімге келе алмай тұрғанда ректор: «Бүгін 
әлсіздік көрсетсек, ел тынышталмайды, төбелес бастағандарды қатал 
жазаға тартып, ағайындарын облыстан тез арада жер аудару керек» де-
ген пікір айтады. Осы ұсыныс бойынша шешім қабылданған соң ғана, 
халық тынышталады. Артынша облыс әкімі А.Бектемісов ректорға: 
«Сіздің азаматтық батыл шешіміңізге бек риза болдым» деген екен.

Батырлық ана сүтімен, әке қанымен даритын адам бойында сирек 
ұялайтын киелі қасиет. Ол ел мүддесін қарабастың қамынан жоғары 
қойғанда ғана оянатын, сана мен жоғары рухтың үндестігінен туын-
дайтын тәуекелдікке, қайраткерлікке, батырлыққа да итермелейтін 
дүлей күш.

Бүгінгі білім және ғылым жүйесінің сапасы мен мәнін құлдыратып 
жіберген сыбайлас жемқорлықтың тамырына балта шабу үшін табанды-
лықпен күресе алатын батырлық сипаттағы дүлей күш қажет-ақ.

Академик Е.Мәмбетқазиевтің бүгінгі жеткен өмір белесінің 
биігінен қарасаң, әр деңгейде ғылым-білім саласын ұйымдастыруда, 
аталмыш саланы инновациялық арнада қалыптастырып жетілдіруде, 
кадр мәселесін жаңаша дайындауда, шетелдік қаржы көздерін тартып, 
халықаралық жобаларды іске асыруда,үлгілік білім ошағын орнатуда, 
оның дарабоздық келбетінің айшықтала түскенін көресің.

Көшбасшылық қалыптағы тұлғаларға тән табиғатындағы ерекше 
қасиет көздерін басқалардан артық санамай  қарапайым адамдардан 
бастап, жоғары лауазымдылармен  бірдей тіл тауып, адами сыйластық 
қарым-қатынас  орнатудың,  оны  қызмет  бабындағы  ортақ  мәселелерді 
шешуде тиімді пайдалана  білуін  іскерлік  деуге  болады.  Осы  тұрғыдан  
Аманның   академиктер  А.Н.  Фрумкин,  Я.М. Колотыркин,  Ю.А. Ов-
чинников, Н.С. Лидоренко, В.А. Легасов, В.А. Садовничий сияқты 
ғылым, білім, және өндіріс көшбасшыларымен орнатқан, әрі ғылыми 
әрі сыйластық жылы қарым-қатынастарынан нәтиже шығара білді. 
Өзінің ғылыми, біліми, кәсіби, адами кемелденуіне, көшбасшылық 
қабілет қалыптасуына олардың үлгілік ықпалын сезінді. Сыйластықты, 
достықты өмір бойы сақтай білу тек нағыз азаматтың қолынан ғана 
келетін қасиет.
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Е.Мәмбетқазиев электрохимия және аналитикалық химия бойын-
ша ССРО FA ғылыми кеңесінің докторлық диссертация қорғау арнайы 
кеңесінің тұрақты мүшесі болды. Көптеген халықаралық съезд, сим-
позиумдарда баяндама жасады. Америка, Франция, Германия, Англия, 
т.б. елдердің университеттерінде лекция оқыды.

Академик Е.Мәмбетқазиевтің басшылығымен 20 кандидаттық, 
докторлық диссертациялар қорғалды, 750 ғылыми-әдістемелік, 
монографиялық еңбектер жарық көрді. I және ІІ бөлімнен тұратын 
«Ректор - совесть вуза» атты кітапты ерекше атауға болады. Онда автор 
білім мен ғылымның бүгінгі жағдайы мен келешегі туралы ой бөліскен.

АҚШ  конгресінің  шақыруымен Е.Мәмбетқазиев 2004 ж. Джордж 
Буш, 2011 ж.  Барак  Обама қатысқан дәстүрлі «Таңертеңгі ұлттық 
дастарханда» Американдық әріптестері, сенаторлар, мемлекет 
қайраткерлері, бизнесмендермен бірге болу сәті бұйырды.

Академик Е.Мәмбетқазиев көптеген шетелдік университеттерінің 
«Құрметті академигі», «Құрметті профессоры», «Құрметті докторы». 
Өскемен қаласының «Құрметті азаматы», ШҚМУ «Құрметті рек-
торы», Қазақстан халықтары Ассамблеясының мүшесі, «Парасат», 
«А.Байтұрсынов» ордендерінің иегері, «ҚР ғылымы мен біліміне ерек-
ше еңбек сіңірген қайраткер».

Астрахан облысы, Володар ауданы, Калинин селосы (Ресей) өзі 
оқыған мектепке академик Е.Мәмбетқазиевтің аты берілді.

Өзекті мәселелерді талқылап, пікір алысуда академиктің бойы-
нан еркін, озық ой желісін аңғарасың. Ойын бүкпей тура айтар асау 
мінез танытар тұстары да болар, бірақ араздыққа бармас, кек сақтамас 
қалпында қалар, қайтымы тез, жүрегі жұмсақ, мейірімі бар азамат.

Ол ерте тұрып, дене шынықтыру әдетінен қашан да жалықпаған, 
сондықтан шығар, жүріс-тұрысы нық, қимылы ширақ, қуаты 
азаймаған, жаратылысы жұмбақ, тұңғиық сыры көп, ойы сергек, жос-
пары ауқымды, нәтиже берер еңбекті мақсат тұтқан, сәндік үлгімен 
көмкерілген мүсін көркін уақыт сырқатына шалдықтырмай, жара- 
сымды түрде сақтаған, серіліктің қыр-сыры мен нышандарын әлі де 
ұмытпаған. Міне, еліміздің білім саласының ірі қайраткері, академик 
Е.Мәмбетқазиев ақбоз аттың үстінде жастарға сапалы білім, өнегелі 
тәрбие беруді өзінің қасиетті міндеті деп санайтынын нық сеніммен 
айта аламыз!

Ол жастарға қамқоршы, уәдесіне берік, жолдастық, достық қарым-
қатынастарға адал, тәкаппарлықтан аулақ, парасатты, ұлтжанды азамат. 
Ережеп Әлхайырұлы мен жұбайы, профессор Раушан Асанханқызы 
екі ұл, бір қыз тәрбиелеп өсірді. Ұлдың үлкені – Айдар Ережепұлы, 
PhD докторы, ҚАЕУ ректоры, екінші ұлы Тимур – полковник, жа-
уапты қызметте, қыздары – Анар бизнесте. Олар да бала сүйіп, ұрпақ 
жалғастыруда.

Абеке! 80 жылдық мерейтойың құтты болсын! Келешегің жарқын, 
денсаулығың мықты, өмірің ұзақ, табысқа, бақытқа толы болсын, 
халқың үшін жасай бер дейміз.

“Алматы ақшамы” газеті,
07.09. 2017 ж.
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иылғы жылы Алматы қаласының ең байырғы мектептерінің бірі өзінің 
сексен жылдық мерейтойын атап өтеді. «№15 гимназия» коммуналдық-

ҰРПАҚТАР  САБАҚТАСТЫҒЫ

Бұлбұл  ОСПАНБЕК,
«№15 гимназия» коммуналдық-мемлекеттік 
мекемесінің директоры
   Алматы қаласы, Қазақстан

«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі 
мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 
Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға 
жүктелетін міндет ауыр».

                Н.Ә. Назарбаев

Б
мемлекеттік мекемесі – Қазақстан Республикасы мен Алматы қаласының 
ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын тұңғыш мектебі. Мектептің іргетасы 
1937 жылы қаланды. Мектеп – сол қатерлі кезеңде туған адам баласының 
маңдайына жазған барлық тауқыметті бастан кешірді. 1941 жылдың мек-
теп бітіру кешінен кешегі бозбалалар Отанын, аналары мен аға-апаларын, 
өздерінің аяулы мектебін қорғауға аттанды. Сұрапыл соғыс кезінде мектеп 
ғимаратында тылдағы госпиталь ашылды. Көне мектептің қабырғалары 
қаншама қайғы мен қасірет көрді десеңші!

Уақыт өте келе, мектеп тек қаланың ғана емес, бүкіл еліміздің ағылшын 
тілін тереңдетіп оқытатын мамандандырылған ең үздік мектептерінің біріне 
айналды. 1993 жылдан бастап оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізілді. 
1996 жылдан оқу бағдарламасына екінші шет тілі – француз тілі енгізілді. 
2003 жылы мектеп гимназия мәртебесіне ие болды. 

Гимназия өз дәстүрлерін қазіргі таңда да сақтауда, оқыту үш тілде: 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Әдеттегідей ағылшын тілі 
бірінші сыныптан он бірінші сыныпқа дейін оқытылады, ал қолданбалы 
және бағдарлау курстары 10-11 сыныптарда өткізіледі: аударма теориясы 
мен практикасы, іскерлік ағылшын тілі, Ұлыбритания әдебиеті, елтану, 
ағылшын тілінің стилистикасы.

Тілдер мәдениетаралық қарым-қатынастағы бағыттаушыға айналып, 
оқушылардың әлемдік мәдени және экономикалық кеңістікке кедергісіз 
енуін қамтамасыз етеді. Осылай №15 гимназияда білім берудің жаңартылған 
мазмұнына бірте-бірте көшу үдерісінің іргетасы қаланған.

Біздің гимназиямыздың түлектері ерекше сүйіспеншілікпен ағылшын 
тілі пәні мұғалімдері Т.Б. Пилипенконы, Т.И. Перекольскаяны, Ф.И. 
Барзалиді, Л.Я. Ашанинаны, Е.И. Парасютаны, М.Н. Григориадиді, Е.Н. 
Матюнинаны, И.В. Вельдяеваны, А.С. Питерцеваны, Т.В. Сорокинаны, 
Е.В. Кукатованы, Т.А. Новикованы, В.И. Смирнованы, математика пәні 
мұғалімдері Е.А. Комаровскаяны, А.Я. Эсперсонды, Г.Н. Штурбанинаны, 
Р.Р. Блехты, физика пәні мұғалімдері М.И. Лозоватскийді, Н.П. Подлесно-
ваны, Н.И.  Бровкинаны, тарих пәні мұғалімдері  Р.Д. Бегельманды, Т.А.  
Орлованы,  орыс тілі мен   әдебиеті пәні мұғалімдері   Н.Д. Пивоварованы,  
Н.И. Сашинаны,  Т.В.   Дешконы,   бастауыш   сынып  мұғалімдері А.М. 
Башлыкованы, С.А. Тычининаны, т.б. көптеген ұстаздарын еске алады.

Еліміздегі жаһандық өзгерістер, қоғамның ашықтығы, оның жылдам 
ақпараттандырылуы мен динамикасы білім беру саласына деген талаптар-
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ды түбегейлі өзгертуде. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «... бүкіл 
жаңғыру үдерісінің басты факторларының бірі  болып ұлттық білім беру 
жүйесін жаңартудың табыстылығы табылады», – деп ерекше атап өткен. 
Бүгінгі таңда ол барлық басымдылық бағыттар бойынша жүзеге асырылуда.

Біз гимназияны басқарудағы өз тәжірибемізді ұсынамыз. Біздің 
жұмысымыздың стратегиялық мақсаты – уақыт пен энергияның аз 
жұмсалуын талап ететін, жоғары жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік 
беретін жолды табу.

Біздің гимназия негізгі үш қоғамдастықтан – білім беру үдерісінің 
субъектілерінен тұрады: оқушылар ұжымы, мұғалімдер ұжымы және ата-
аналар ұжымы. Білім беру үдерісі субъектілерінің өзара әрекет етуінің басты 
мақсаты – үш ұжымды толық қамти отырып, оларды біртұтас бөлінбейтін 
ұжымға айналдыру үшін жұмыс шарттары мен түрлерін туғызу. Бұл ерен 
еңбек, орасан жұмыс – «№15 гимназия ғаламшары». 

2016 жылдың қыркүйек айында мектептің өзіндік басқаруын сайлау 
бойынша жұмыс басталды. Гимназияның LED дисплейлерінде мектептің 
өзіндік басқаруының мақсаттары мен міндеттері, 2016-2017 оқу жылындағы 
сайлау, сайлауға қатысу шарттары туралы  ақпарат үнемі беріліп отырды. 
Сайлауды өткізер алдында өз жарғыларын, бағдарламаларын ұсынған алты 
партия өз жұмысын бастап, тіркеуден өткізілді. Сөйтіп, сайлауалды «жарыс» 
үдерісі басталды. Нәтижесінде «Бірлік» партиясы гимназия қабырғасында 
book-crossing пен «Дебат» клубын ұйымдастырды. «ПАГ» партиясы 
мектептегі радиоторап жүйесін қалпына келтірді және журналистік үйірме 
ұйымдастырды, «Нұрлы болашақ» партиясы шахмат клубын («Art in Chess») 
ашты, өзара көмек беру мен қағаз қалдықтарын жинауды ұйымдастырды. 
Сайлауда көп дауыс жинаған «Нұрлы болашақ» партиясы жеңіске жетті. 

Ата-аналар ұжымы өте маңызды қоғамдастық болып табылады. Ата-
аналар қоғамдастығымен білім беру үдерісінің субъектісі ретінде жұмыс 
жасау – оларды мектеп өміріне қатысуға тартады, ата-аналарды біздің 
гимназиямыздың  тікелей  қатысушылары мен құрамдас бөлігіне  айнал-
дырды.
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Ата-аналармен қарым-қатынасты нығайту мақсатымен WhatsApp, VK, 
Facebook сияқты әлеуметтік желілерде топтар құрылған. Сыныптардың ата-
аналар комитетінің төрағаларымен оқу тоқсанында бір рет өзекті мәселелер 
жайында «Дөңгелек үстелдер» өткізіліп тұрады.

Бес жыл қатарынан мектепте «Ашық есік»  күні өткізілуде. Тоқсанның 
аяқталуына 20 күн қалғанда әрбір ата-ана баласының оқу үлгірімі туралы 
толық ақпарат алу үшін барлық пән мұғалімдерімен кездесуге мүмкіндік 
алады. 

№15  гимназияда  білім беру үдерісі субъектілерінің аталған өзара 
әрекеті – қазақ, орыс  және  ағылшын тілдеріндегі мектеп театрының 
ұйымдастырылуы  мен  қызмет етуінде  көрініс тапты. Қазақ театры  
(жетекшісі – қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Ә.Аждарбекова)  
М.Шахановтың «Отырар», орыс театры (жетекшісі – орыс тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі З.В. Кургушова)  А.Грибоедовтің «Горе от ума», ағылшын теа-
тры (жетекшісі – ағылшын тілі пәні мұғалімі Д.Ж. Ұлыбаева)   У.Шекспирдің 
«Король Лир» қойылымдарын көрсетті.

Білім беру үдерісінің субъектісі ретінде гимназияның педагогикалық 
ұжымында жоғары санаттағы 50, бірінші санаттағы 16 мұғалім еңбек етуде. 

Деңгейлік  курстарды 30 мұғалім сәтті аяқтаған. Қалалық, респуб-
ликалық тамыз конференцияларына, республикалық педагогикалық 
оқуларға,  республикалық конференцияларына, халықаралық вебинарлар 
мен семинарларға белсене қатысады. 

Гимназия мұғалімдері сан алуан бағытта жұмыс жасайды. ҰБТ, ОЖСБ 
тест тапсырмаларын құрастыру бойынша сарапшылар – Ұ.А. Биғашева, 
М.А. Дьячкова, Т.Д. Ткаченко, «Өрлеу» ПКҰО сараптама комиссиясының 
мүшесі, ағылшын тілі сабақтарында сандық ресурстарды қолдану бойын-
ша «British Council» әдістемелік құралдарын құрастырушы А.А. Бондарева,  
1-сыныптарға арналған  мемлекеттік білім стандартының жаңартылған 
білім мазмұны бойынша оқулықтардың сарапшылары – К.З. Абдекеримова,  
К.Қ. Өтепбергенова, «Халықаралық PISA зерттеулерін өткізу аясын-
да оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» бағалау 
комиссиясының сарапшылары – Б.Қ. Асқарова, Н.И. Сидельникова.

Оқыту  мен  оқуда  жеткен жетістіктері үшін В.И. Смирнова, Р.К. 
Тоқабаева, В.И. Ланцова, А.Н. Новохатская, Т.Д. Ткаченко, Н.Н. Воробьева, 
Р.Н. Мұнасаева, Н.В. Константинова, М.А. Дьячкова, Л.Н. Латыпова, А.А. 
Бондарева, Ә.Б. Аждарбекова, Г.Д. Бөлегенова, З.С. Смагұлова, Н.Ю. Стебут,  
М.Р. Жамекова, М.М. Мұхаметжанова, Г.Ж. Белдібаева, С.Т. Шарғынова, 
Ж.И. Жартыбаева, А.Ж. Асқарова, М.Н. Қалиева, Б.А. Игенбердиева, Г.Ж. 

Ата-аналар комитеті төрағаларының жиыны.
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Мырзаханова, Р.Ж. Жанатханова, Д.Ж. Ұлыбаева, Ұ.А. Биғашева,  А.К. 
Дауталинова, О.В. Налимова, С.А. Гукова, О.А. Копиналардың суреттері 
Құрмет тақтасында ілулі . 

2016 оқу жылында гимназия ұжымы «Алматы қаласының ең үздік 
педагогикалық ұжымы» байқауына қатысып, үшінші жүлделі орынды 
иемденді. Педагогикалық ұжымның еңбегі жоғары бағаланды.

Ұжымды  жетістіктерге жетелеп жүрген директордың ғылыми-
әдістемелік жұмыс, оқу және тәрбие жұмысы бойынша орынбасарлары: 
Б.А. Игенбердиева, М.Н. Қалиева, Г.Ж. Мырзаханова, А.Ж. Асқарова,  
С.Т.  Шарғынова,  Ж.И. Жартыбаева, А.В. Анухин, Е.Қ. Рахметова,   
М.Құттымұратова, пән олимпиадалары және ғылыми жобалар мен 
байқауларды ұйымдастырудағы директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс 
жөніндегі орынбасары Г.Ж. Мырзахановалардың жемісті жұмысын ерекше 
атап өтуге болады.

Гимназия педагогтері дарынды балалармен жұмысқа, әртүрлі авторлық 
бағдарламаларды құрастыруға, апробациялау мен жүзеге асыруға көп көңіл 
бөледі. Сонымен қатар аналитикалық талдау, Ұлыбритания әдебиеті, аудар-
ма теориясы мен практикасы бағдарламаларымен бірге А.А. Бондарева мен 
Б.Р. Оспанбек «Palette of Treasures» оқу құралы материалының негізінде 
ағылшын тілінде мағыналық оқу - ағылшын тіліндегі әдебиет пен Қазақстан 
мәдениеті бойынша бағдарлама құрастырды.  Гимназияның тәжірибелі 
ұстазы Р.Н. Мунасаева – 2017-2018 оқу жылына жаңартылған мазмұндағы 
білім беру үлгісі  бойынша   «Арман-ПВ»  баспасында  басылған  5-сыныпқа 
арналған    қазақ  тілі  оқулығы   мен  мұғалім  кітабының  авторларының  
бірі.

Гимназия түлектері көптеген жылдар бойы аудандық, қалалық, 
республикалық және халықаралық олимпиадаларда, «Дарын» және 
«Зерде» қалалық және республикалық ғылыми жобалар жарыстарын-
да,  оқушылардың республикалық КҒА ғылыми жобалар байқауларында,  
қалалық  «Turan-Junior» ғылыми жобалар байқауларында, халықаралық 
«Адам-Жер-Ғарыш», «INFOMATRIX», «Жас ғалым», «Роболенд» ғылыми 
жобалар байқауларында, халықаралық зияткерлік «Ақбота», «Орыс 
қонжығы», «British Bulldog», «Алтын руно» марафондарында жүлделі 
орындарға ие болды. Мәселен,  2014-2015 оқу жылында  республикалық 
«Дарын»  РҒЖО  байқауынан  8  оқушы   әртүрлі   дәрежелі   дипломмен  
марапатталды.  Олар:  «Техника»  секциясы   бойынша   Дроздов   Данил,    
«Жер  мен  ғарыш    жайлы   ғылым»  секциясы    бойынша  Ушурова   Омак,  
Каимбаев Ислам  (жетекшілері  –  физика  пәні мұғалімі   Р.К. Тоқабаева. фи-
зика-математика  ғылымдарының  кандидаты В.М. Терещенко),  «Өлкетану»   
секциясы  бойынша Шарбай Темірлан,  Жұрынбаева Зәуреш  (жетекшілері – 
өлкетану үйірмесінің жетекшісі  В.К. Колотухин, доцент Е.А. Кәрібжанова) 
1-дәрежелі дипломмен, «Этномәдениеттану» секциясы  бойынша 2-дәрежелі 
дипломмен  Яковиненко  Арина, Прокудин Марат (жетекшілері – үйірме  
жетекшісі  В.К. Колотухин,  к.и.н., доцент Е.А. Кәрібжанова),  «Информа-
тика» секция сы бойынша  3-дәрежелі  дипломмен Бутина  Малика  (жоба  
жетекшісі  –  М.А. Дьячкова) марапатталды. 

Халықаралық оқушылар олимпиадалары мен ғылыми жобалар 
байқауларына гимназияның 5 оқушысы қатысып, сертификаттармен, дип-
ломдармен марапатталды. Атап айтсақ, Ресейдің Мәскеу қаласында 20-
25.04.2015  аралығында өткен «Созвездие» олимпиадасының жастар мен 
балалар арасында қоршаған ортаны  қорғауға бағытталған   бүкілресейлік 
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ғылыми-зерттеу және оқу-зерттеу жобаларынан екі оқушымыз Шарбай 
Темірлан,  Жұрынбаева Зәуреш  1 орын иеленді,  2015 жылы  Оңтүстік  Ко-
реяда Дэджон қаласында өткен «Жас ғалым» халықаралық конференциясы-
на Ақмолдаев  Нұржігіт қатысып 3-орын алса,   Бутина Малика  сол жылы 
Қаскелең қаласында өткен байқаудан «Infomatrix Asia&Pacific» сертифи-
катын иеленді. Осы жылы Дроздов Данил Америка Құрама Штаттарының  
Питтсбург қаласында  өткен  халықаралық ғылыми-инженерлік Intel  
ISEF байқауының сертификатын және ҚР тұңғыш Президенті қорының 
қолдауымен ғылыми-техникалық шығармашылығының Алматы қаласында 
өткен чемпионатының  «Сұңқар» жобасы үшін І дәрежелі дипломымен ма-
рапатталды (жетекшісі –  Р.К.Тоқабаева).

2015 жылы 1 маусымда Қазақстанның 10 үздік оқушысы ретінде 
Дроздов  Данил Астана қаласында өткен шараға қатысып, ҚР Президенті 
Н.Ә. Назарбаевпен кездесті.

2017 жылғы гимназия оқушыларының жетістіктері : 
– халықаралық Дэджон ғылыми жобалар байқауынан Рзаханова Алия 

тіл білімі (ағылшын тілі) бойынша 3-орын; 
– «Адам-Жер-Ғарыш» (олимпиада «Созвездие») атты қоршаған орта-

ны қорғау  мәселелеріне  бағытталған жастар мен балалардың 18-ші бүкіл-
ресейлік ғылыми-зерттеу және оқу-зерттеу жобалары олимпиадасына  та-
рих және география пәні бойынша Е.Исабекова, В.Комар, З.Нұрмұхамедова, 
А.Ручкина қатысып, барлығы 1-дәрежелі дипломмен марапатталды;

– компьютерлік жобалар бойынша «INFOMATRIX-2017» (информати-
ка) халықаралық байқауынан  Минаков Никита 2-орын иеленді;

– Байқоңыр қаласында өткен ғарыштық зерттеулер бойынша «Ғылым 
әлемін ашамыз» атты ХІІІ халықаралық ғылыми байқауға   А.Ф. Тұрдалиев 
пен Бексұлтан Кокпанбаев (физика пәні) қатысып, екеуі де 1-орын алды;

– Чехияның Прага қаласында математика мен ағылшын тілінен өткен 
халықаралық көпсалалы олимпиадаға  қатысқан оқушыларымыз математи-
ка пәні бойынша А.Ұланқызы мен Сағатбек Ақмира – 3-орын, ал Джамалди-
нова Шырын мен Маткава Леван 2-орын иеленсе, ағылшын тілінен Шилов 
Клим – 3-орын және Шамсудинова Айым мен Рудаков Кирилл 2-орынмен 
марапатталды; 

– 2017 жылы маусым айында Түркияның Анталия қаласында өткен 
халықаралық Қазақ шығармашылық ұйымының «Бейбітшілік әлемі» 
халықаралық олимпиадасына гимназиямыздың оқушысы Рзаханова Алия 
тіл білімі (ағылшын тілі) бойынша қатысып, 1-дәрежелі дипломмен мара-
патталды; 

– оқушыларымыз «Дарын», әл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  өткен «Жас 
әл-Фараби» ғылыми жобалар байқауына, қалалық «Экоша», «Я познаю 
мир», «Жеті жұрттың тілін біл» және республикалық «Нұрлы жастар», 
«Фариза, Фаризажан, Фариза қыз» көркем сөз оқу байқауларына қатысып, 
жүлделі орындар алды.

№15 гимназияның педагогикалық ұжымы жыл сайын жемісті еңбегі үшін 
Алматы қаласы Әкімінің құрмет грамотасымен марапатталса,  гимназияның 
барлық түлектері  Қазақстанның және жақын, алыс шет мемлекеттердің  
жоғары оқу орындарына түседі.  

Жаңа уақыт білім берудегі жаңа қатынастарды анықтайды және №15 
гимназия ұжымы Қазақстан Республикасының байырғы  орта мектебінің 
дәстүрлерін сақтай отырып, жаңартылған білім беру мазмұнын жүзеге 
асыруға қатысуда.
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арихқа сәл шегініс жасар болсақ, 1924 жылдың маусым айында 
қабылданған қаулы негізінде ұлт тарихында бірнеше ғасыр бойы 

ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІН ЛАТЫН ҚАРІПІНЕ
КӨШІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Гүлбақыт  ЖҰМАБЕКОВА, 
№30 жалпы орта білім беретін мектептің
қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі
  Қарағанды қаласы, Қазақстан

«Қазақ алфавитін 2025 жылға қарай латын  графикасына көшіру, 
бұл  қазақ тілін жаңғыртып қана  қоймай, оны осы заманғы 
ақпараттың тіліне айналдырады».
              ҚР Президенті Н.Назарбаевтың  Жолдауынан

Т
үздіксіз қолданылған араб әліпбиінің маңыздылығы төмендеп, 1930–1940 
жылдары ұлт зиялылары Ахмет Байтұрсынұлы мен Нәзір Төреқұл ла-
тын әліпбиіне көшу қажеттілігінің туындағанын дәлелдеп берген. Алаш 
зиялылары құрастырған латын әліпбиімен қайтадан қауышу – заманның 
талабы сияқты көрінген болатын. Алаш арыстарының бұл идеясы тарих 
сахнасында бірнеше жыл ғана іс атқарып, кейін орыс кириллицасына 
ауысқан. Тәуелсіздік алған тұста бұл мәселе қайтадан қаузалана бастады. 

Латын әліпбиіне көшу жайлы алғашқы пікірді академик Әбдуәли 
Қайдар қозғады. Тілші ғалымның 1993 жылдың 24 қазанындағы «Ана 
тілі» газетінде жарияланған «Латын әліпбиінің болашағы зор» атты 
мақаласынан бастау алды.

Латын графикасы 2006 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясының 
(ҚХА)ХІІ сессиясында сөйлеген сөзінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тарапынан қолдау тапты. Сол бір жылдары бұл мәселе шешуін тапқандай 
жаршы жаңалықтарға ұласып, кейіннен сүрлеуін таба алмай үнсіз кетті. 
Елбасы ҚХА сессиясында: «Латын әліпбиін қарайтын кез келді. Бұл 
мәселені кезінде кейінге қалдырған едік. Қалай болғанда да, латын әліпбиі 
бүгінде телекоммуникациялық салаларда басымдыққа ие болып отыр. 
Сондықтан да, бұрынғы кеңестік елдердің көпшілігінің латын әліпбиіне 
көшуі де кездейсоқ емес. Мамандар осы мәселені зерттеп, нақты 
ұсыныстарын жасап жатыр. Біздің балаларымызды ағылшын тілінде 
оқытудың өзі латын әліпбиімен байланысты. Ал, біз қазір барлық мектеп-
терде ағылшын тілін оқытамыз. Сондықтан мұнда тұрған қорқынышты 
ештеңе жоқ» деген болатын. Бүгінгі еліміздің саяси, экономикалық, 
ғылымилық, халықаралық маңызы бар мәселелер тоғысында ғаламтор 
мен ұялы байланыстың жазармандары мен пайдаланушылары көбейген 
тұста интернет желісін пайдаланушылардың латын тіліне қажеттілігі арт-
паса кемімейтіні анық. Онымен қоса, бұл идея түркітілдес халықтарды 
біріктірудің басты көзқарасы болып табылады.

Қазақ  халқының  пайдаланған  жазу  тарихы бірнеше кезеңдерді ба-
сынан  өткерді. Олар  Ұлы тайпалардың  көне «есік жазуы», «руна жазуы»,  
«араб жазуы»   болды.  Жиырмасыншы  ғасырдың  бірінші ширегінде 

Көзқарас

4. “Қазақстан мектебі” №10, 2017.
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қазақ жазуы латын  графикасына көшіп,  артынан кириллицаға өзгертілді. 
Қазіргі кезде Түркияда жүрген қазақтарымыз латынша, шетелдегі 

қырықтан астам мемлекетте тұратын қазақтарымыз латынша, Қытайдағы 
қазақтарымыз төте (араб) жазуында, Моңғолиядағы қазақтар кирилли-
ца, бізде кириллица. «Латыншаға көшсек» дегендегі мақсаттың бірі де 
осылардың бәрінің басын қосу, біртекті ету болатын. Осы орайда түркі 
руханиятын жақындастыру үшін латын графикасына көшер болсақ, 
төмендегі жағдайлардың біразына қол ұшын созған болар едік. Олар:

1. Ортақ әдебиет пен өнерді жақындастыру. Мәселен, Қытайдағы қа-
зақтар біздің кириллицамен жазылған шығармаларды төте жазуға айналды-
рып, біздер ондағы мұраларды кириллицаға аударып, том-том кітаптарды 
шығаруда. Мұның барлығы айналып келгенде қаншама қаржыны ысырап 
етеді. Осылардың барлығы бір жүйеге түсіп, түркі әдебиетін, мәдениетін, 
өнерін барынша зерттеуге жол ашылады.

2. Байкалдан Балқарға дейінгі аралықты алып жатқан түркі әле-
мінің тарихын, мәдениетін, руханиятын жақындастыра түсу үшін, 
ғалымдарымыздың түркі дүниесіне ортақ мәселелерді бірлесе зерттеуі 
үшін латын графикасы маңызды рөл атқарады (бұл мәселе аясында 
Халықаралық Түрік академиясының жұмысы маңызды екенін көрсетіп 
отыр).

3. Болашақта ғылым мен техника, компьютер мен роботтар, тіпті әлеу-
меттік желі тілдері ортақ жүйелі тілге енуі мүмкін. Осы тұрғыда өзімізді 
латын графикасына үйретер болсақ, ол қиындықтардың алдын алып, 
тосқауыл қоя аламыз. Мәселен, сол ғылым тілінің қазақша баламаларын 
бірізділікке түсіріп, жалпы аудармалық атауын береміз.

4. Графизация (әріп таңбалау) заңдылықтарының сай келуін бірізділікке 
түсіреміз. Яғни, әріптің дыбысты таңбалау, көру, оқу, жазу талаптары.

5. Жер бетінде латын  әліпбиі  барлық  салада  қолданылатыны  ақиқат. 
Барлық медициналық атаулар, математика, физика, химия формулала-
ры, көптеген  терминдер,  мамандықтарға  қатысты  ғылыми әдебиет-
тер – барлығы да латын әліпбиімен байланысты екенін байқауға бола-
ды. Осы тұрғыдан түркі әлемінің байланысын, барлық саладағы ортақ 
мүмкіндіктерін байланыстыру бағытында латын графикасы қиындық 
туғызбайды деп білеміз.

Осы орайда, ҚР Білім және ғылым министрлігі Түркі академиясының 
президенті, ғалым Шәкір Ыбыраевтың латын әліпбиі туралы айтқан 
деректерін мысалға алайық. Алдымен, бүгінгі компьютер заманында ин-
тернет жүйесінде үстемдік ететін латын әліпбиі екендігін мойындауы-
мыз керек. Бәріміздің электрондық поштамыз бар. Ол поштамыз кирилл, 
араб немесе басқа емес, латынмен жазылған. Астымыздағы көлігіміздің 
нөміріндегі әріптер латынмен берілген. Куәлігіміз бен паспортымызда 
латын әліпбиі тұр. Осындай мысалдарды көптеп келтіре беруге болады. 
Яғни, латын әліпбиі бізге таңсық емес. Ол біздің қоғамға еніп кеткен. Оны 
еліміздегі кез келген сауатты адам белгілі дәрежеде біледі. Ал латынның 
бізге берері дегенде толып жатқан тиімді тұстарын көрсетуге болады. 
Латынға көшкенімізде ұтатын тұстарымыз төмендегідей.

1. Біріншіден, тіл тазалығы мәселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыс-
тарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи 
таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз. 

2. Екіншіден, қазақ тілін оқытқан уақытта басы артық таңбаларға 
қатысты емле, ережелердің қысқаратыны белгілі. Ол мектептен бастап 
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барлық оқу орындарында оқыту үрдісін жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да 
үнемделеді. 

3. Үшіншіден, латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық 
дәрежеге шығуына жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа техноло-
гиялар арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар 
ашылады. 

4. Төртіншіден, түбі бір түркі дүниесі, негізінен, латынды қолданады. 
Біздерге олармен рухани, мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-
қатынасты, тығыз байланысты күшейтуіміз керек. Ол да табиғи іс екендігін 
айтқым келеді.

Қиындықтар болмайды емес болады. Бірақ әлем елдерімен терезесі 
тең, рухани күші біріккен, түркі әлемін өркендету үшін енжарлыққа са-
лынып, қол қусырып отыруға болмайды. Ұлттық тілі жоғары деңгейдегі 
жапон елі де ғылыми жұмыстар және байланыс құралдарын пайдалануға 
ыңғайлы болуы үшін латын жазуын екінші тіл деңгейіне көтерді. Ендеше 
Елбасы қолдаған латын графикасының жобасын бәріміз де еншімізге жаза 
отырып, «мегажоба» ретінде ұлттық деңгейге көтеру қажет. Латын гра-
фикасына көшу үшін жоба-жоспарсыз қандай да бір істің нәтижесін көру 
мүмкін емес.

Айтарлықтай үлкен кедергілер жоқ. Негізінен, осы мәселеге байла-
нысты халықтың көзқарасы, ниеті бір болса, қиындықтарды жеңіл  ше-
шуге болады. Жастар жағы, орта буын өкілдері компьютерді толық 
меңгергендіктен латынды дереу үйреніп алады деп санаймын. Ал аға 
буынға сәл күрделі болуы мүмкін. Осы жағдайда психологиялық фак-
тор дегенді де ескеруіміз керек. Үкіметтің қаражаты белгіленіп, нақты 
бағдарламасы бекітілген соң, Қазақстан халқы латынды көп қиындықсыз 
меңгеріп кететіндігіне сенім білдіремін.

Қорыта келе, айтарым: «Латыншаға көшудің терең логикасы бар. 
Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-
ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру үрдісінің ерекшеліктеріне 
байланысты», – деп Елбасы айтқандай, латын әліпбиіне көшу – заман 
талабы. Ал ғалымдарымыз осы қаріпті қолдану арқылы әлемдегі ең 
дамыған өркениетті елдермен тереземізді теңестіре аламыз деген пікір 
айтып, оның тиімді тұстарын дәлелдеп бағуда. Ендігі кезекте, Мемлекет 
басшысы атап өткендей, ғалымдардың көмегімен қазақ әліпбиінің жаңа 
графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасы қабылданып, әдістемелік 
жұмыстар жүргізілуі тиіс. Сондай-ақ, жаңа әліпбиді үйрететін сапалы 
мамандар қатарын көбейтіп, мектептерге арналған оқулықтар дайында-
луы қажет. Міне, осы мақсатқа қол жеткізіп, соның жемісін көру үшін 
қаймақ бетінде жүрген білікті тіл мамандары мен оқытушы-профессорлар 
аянбай тер төгуі керек. Ал, ғалымдардың еңбегін бағалап, ел болашағы 
үшін қабылданғалы отырған маңызды шешімге қолдау көрсету, жақсыны 
үйренбекке ұмтылу, жүрегі «елім» деп соққан әрбір қазақстандықтың 
абыройлы міндеті болмақ.
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лматыға келіп, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық универ-
ситетінің босағасын аттағалы 45 жыл уақыт зымырап өтіп кетіпті. 

Түлектер кездесуі

КӘСІБИ  БІЛІМ  АЛЫП  ЖАСТЫҚ
ШАҚТА  ҚАЛЫҚТАҒАН  КЕЗДЕР-АЙ

Беріккүл  НОҒАЙБЕКОВА,
Қазақстанның білім беру ісінің құрметті қызметкері,
Ы.Алтынсарин медалінің иегері, 
“Педагог” әдістемелік орталық 
директорының кеңесшісі
  Шымкент қаласы, Қазақстан

А
Сонау 1973 жылы  алғаш бірінші курс студенті атанып, 1977 жылы  осы 
университеттен (институттан) мектепке дейінгі тәрбие әдіскері деген 
мамандық дипломын алып, бір отбасының қыздарындай болып кеткен  
24 қыз  Қазақстанның ауыл, қалаларына тарадық. 

Ал бүгін ерекше күн. Сол менің студенттік құрбыларым  білім алып 
сусындаған, жастық шағының қызық та, қуанышты студенттік шақтарын  
еске алуда. Біздер 40 жылды  артқа тастап, Қазақ  мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінің алдына қайтадан жиналдық.  Шаттық 
пен қуанышқа, тебірену мен сағынуға тола көңілдерімен қыздар бір-
бірімен құшақ жая амандасып, университеттің мұражайында  кездесу 
сұхбатын жасады.

Сұхбат кезінде сонау Орал қаласынан кел-
ген  Досқалиева  Баян   Мектепқызы  – мемлекеттік-
академиялық   колледжінің   директоры,  Қазақстан 
Республикасының  білім беру ісінің үздігі, Батыс 
Қазақстан облысының  «Таңдаулы директоры» атағының 
иегері  осы  университетте  алған  білім қорын   өзі қызмет 
жасап  жатқан  академиялық  колледжде  қырық  жылдан 
бері жастарға беріп жүргенін баяндады.

Павлодар қаласынан келген Әлмұханова Гүлшат – 
Павлодар қаласының білім бөлімінде бас маман қызметін 
атқаруда. Жас кезінен меңгерген  ғылыми-әдістемелік 
білімін басқару саласында үнемі қолданатынын айтты.

Қарағанды облысы, Теміртау қаласы №17 мектеп 
директорының қызметін атқарып жүрген Ахметжанова  
Тынышбала – Қазақстанның білім беру ісінің  үздік 
қызметкері медалінің иегері. «Жасөспірімдерге білім беру 
мен тәрбие жұмысын заман талабына сай ұйымдастыра 
білуім осы университетте меңгерген педагогика мен пси-
хология пәндерінің арқасы» деді.
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Орал қаласы Ж.Досмұхамедов атындағы 
педагогикалық колледж мұғалімі Маденова Тама-
ра  (Қазақстанның «Лидер образова-
ния» медалінің иегері) мен Түркістан 
қаласы А.Иассауи атындағы универ-
ситет мұғалімі Қамбатырова Гүлшат 
Алматыдағы қыздар педагогикалық 
институтында алған ұлттық-отан-
сүйгіштік тәрбие негізін студенттер 
көкейіне ұялатып жүргендерін айтты.   

Жүздерінде қуаныш нұры 
жарқыраған, жастық шақ сезімдері жаңғырған дос-құрбылар ағынан жа-
рылды. 

Камалиева  Қарлығаш  (Алматы қала- 
сы) экономика  ғылымдарының  кандидаты, 
Аубакирова Сәнімгүл (Түркістан қаласы) пе-
дагог,  көп  балалы  ана, Исмаилова Маржан  
(Түркістан  қаласы)  педагог-ардагер,      
Арынова Роза (Қызылорда облысы, Жаңа-
қорған  мекені) педагог-ардагер, Шалипова  
Гүлшат (Алматы қаласы) көп жылдық 
балабақша меңгерушісінің тәжірибесімен 

педагогикалық салада қызмет еткендерінде жеткен жетістіктері мен табыс-
тарын ортаға салды.                                                                                                                                                  

1973–1977 жылғы осы университеттің түлектері білім алып, кәсіби 
салада құзыретті маман болып жеке өмірінде бақыт жолын тапқанын, 
тәлім-тәрбие алғандарын, өздерінің ұстаздарының жоғары дәрежеде 
білім бергенін, осы атақты білім ордасы Қазақ  мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінің мектепке дейінгі педагогика және 
психология бөлімінде оқығандары үшін риза екендерін жасырмады. 
Шын жүректен тебіреніспен айтқан тілектерін, арнайы сыйлықтарын 
мұражайға қалдырды.

Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің мектепке 
дейінгі педагогика және психология бөлімінде оқыған кезде дәріс берген 
мұғалімдерімізге мақтанышпен алғыс сөз айттық. 

Сол  1973–1977 жылдары Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогикалық 
институтын Күләш Құнантаева басқарған болатын. 

Тарих және  мектепке дейінгі педагогика-психология факультетінің 
деканы, педагогика ғылымдарының профессоры Бәкібала Ысқақованың  
оқыған  лекциялары мен қазақ қызына ғана тән қасиеттерін біздің 
бойымызға сіңірген еңбегі ерекше. Бәкібала Ысқақованың басқаруымен  
біздің факультет қыздары білім алуда үздік болумен  қатар өнер, спорт 
жарыстарында да үнемі жеңімпаздар қатарында болатын.

Мектепке дейінгі педагогика пәнінен дәріс берген ұстазымыз педа-
гогика ғылымдарының кандидаты, доцент  Г.Исмағұлова мен жалпы пе-
дагогикадан  педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Х.Бектенов 
берген дәрістер сол кезде Алматы қаласындағы балабақшаларға барып, 
тәжірибе сабақтарын бергенде мамандықтың нағыз арқауының өзі бола-
тын. 

Сол кезде бойымызға сіңген алдыңғы қатарлы сапалы білім мен 
шыңдалған тәжірибелік білік қорымен біздер Қазақстанның жер-жеріне 
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тарап кеттік. Содан еңбек жолын жастық жігермен бастап, шығармашыл 
және шебер педагог деңгейінде  үнемі жаңашыл бағытта қызмет жасап, 
зейнеттік жасқа ұлағатты ұстаз мәртебесімен жеттік. Енді алдағы уақытта 
жастардың білім алып,  еліне маман ретінде қызмет жасау жағдайы да 
толғандырады. Себебі, осындай білім ордасы – Қазақ  мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университеті секілді мектепке дейінгі тәрбие маманда-
рын дайындайтын жоғары оқу орны қатары көбейсе, жастар, шетел шар-
лап, етек-етек ақша жұмсап, мамандық іздеп сарсаң болмаса. Өз елімізде 
біздің мұғалімдеріміз сияқты мықты білімдар ғалым-педагогтерден дәріс 
алса, нұр ұстіне нұр болар еді.  Еліміздің болашағы – білімді жас ұрпақ, 
сондықтан әр есейген адам әрқашанда  бүлдіршін жасынан бастап есейіп 
ер жеткенше мұғалімнен сабақ алады, демек, мұғалім қауымы жігерлі, 
сауатты және білікті болғай!  
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Білім негізі – мектепте

алпы «Джигсо» әдісінің мақсаты – оқушылардың сыни тұрғыдан ой-
лай алу қабілетін дамыту. Негізгі идеясы сыни тұрғыдан ойлай алатын 

«ДЖИГСО»  ӘДІСІ  АРҚЫЛЫ  ОҚУШЫНЫҢ 
СЫНИ  ОЙЛАУ  ҚАБІЛЕТІН  ДАМЫТУ

Риза  ЖЕКСЕМБАЕВА,
«№ 15 гимназия»коммуналдық-
мемлекеттік мекемесінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

  Алматы қаласы, Қазақстан

Ж
оқушы өз белсенділігін арттырады. Берілген тақырып негізінде жан-жақты 
сұрақ тудырып, ой тастап, кері байланыс беруге дағдыланады.  

Бұл әдістің мақсаты – оқушылар өз ойларын дұрыс айтып,  пікірін нақты 
жеткізу арқылы сөз байлығын арттырады. Осы әрекеттердің қорытындысынан 
күтілетін нәтиже – әр оқушының танымдық, дамытушылық, қызығушылық 
қабілеттері артады. Мәртебесі төмен, жоғары сұрақтарды қойып үйренеді. 
Ойын нақты әрі жинақы жеткізеді. Сөздікпен тиімді жұмыс жасауға 
дағдыланады. Сөздік қорларын дамытады.

Қазақ тілін орыс дәрісханасында оқитын оқушыларға үйретудегі 
сабақтың міндеті өзгеше болып, күннен күнге өзгеріп келеді. Қазіргі білім 
беру жүйесінің басты міндеті – Қазақстан Республикасының кез келген 
азаматы еңбекке араласқанда қазақ тілінде еркін  қарым-қатынасқа түсе 
алу дәрежесіне жеткізуіміз керек. Бұл мақсатты жүзеге асыруда күрделі 
жұмыстардың бірі – оқушының  ауызекі тілде сөйлей алу қабілетін дамыту. Әрі 
орыс дәрісханасындағы оқушылардың сөйлеу мәдениеті мен дүниетанымын 
қатар қалыптастыру басты назарда болуы шарт. Жалпы, «Джигсо»  әдісінде 
оқушылардың бір мақсатқа ұмтыла отырып топтаса әрекет етуін түрлі 
үдерістерімен жүзеге асырылады. Қарым-қатынасқа жетудің құрылымдық 
жүйесін құрайтын үдерістер – тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым  
сияқты әрекеттер.   

Тыңдалым – естігенін түсіну, ұғыну, зердесіне сіңіру.
Оқылым – мәтіндегі ақпаратты орфоэпиялық заңдылықтарға сәйкес оқи 

алуы қажет. Сонымен қатар өзіне қажетті деректі жүйелеп, ойына сіңіріп 
алуы.

Айтылым – өз ойын тақырыптан ауытқымай, жинақы, дәл жеткізуі және 
өз көзқарасын жан - жақты деректерді қолдана отырып дәлелдей алуы.

Жазылым – грамматикалық сауаттылығын арттырып, орфографиялық 
ережелерге сәйкес сауатты жазып, жалғаулар тәртібі мен сөйлемдердің орна-
ласу тәртібін дұрыс қолдана алуы.

«Джигсо» әдісін сабақта қолданғанда оқушылар алдыңғы аталған барлық 
әрекеттерді жүзеге асыра алады. Алдымен мұғалім мәтінді түсіндіріп, әр 
топқа ой ұшқырлығын шыңдайтын тапсырмалар береді. Мысалы, 5-сынып 
бағдарламасы бойынша «Атам бата береді» сабағында түрлі мерекелерді  
(шілдехана, тұсаукесер, тілашар) суреттеп, сәйкес бата ойлап табады және 
оны қорғайды. Қазіргі кездегі барлық білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерінің 
басты мақсаты – білім алушының өз бетінше білім алуын арттырып, 
шығармашылығын қалыптастыру болып табылады. Қазақ тілі сабағында 
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сөздік қорын дамыту жұмыстары мынадай тәсілдерге сүйенеді: сұрақ-жауап, 
сөйлесу, ақылдасу, аударма жасау, түсінігін жеткізу. Оқу мәтіні әр уақытта 
белгілі бір ақпаратты жеткізеді, мазмұнын ашады. Қазіргі таңда бір мәтін 
айналасында түрлі тапсырмалар ұсынылады. Әртүрлі тапсырмаларды атауға 
болады. Мәселен, әр  топқа тақырып негізінде шағын мәтін құрастыру, постер 
дайындау және оны қорғау, сұрақ-жауапқа негізделген диалог немесе топтық 
әңгімелесу, бірін-бірі бағалау және өзін-өзі бағалау, тағы да басқа үдерістерді 
жүзеге асыру тапсырмалары ұсынылады. 

Мен «Атам бата береді» сабағында «Джигсо» әдісін қолдана отырып, 
бірінші топ «Шілдехана» отбасылық дәстүрлі мерекеге байланысты бей-
нежазбаны көре отырып постер дайындайды және оны қорғайды, екінші 
топ  «Тұсаукесер» дәстүріне шағын көрініс дайындайды, ал келесі топтың 
мақсаты – алдыңғы екі топта жасалған жұмысты түрлі критерийлерге сүйене 
отырып бағалайды.
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іл  дамыту – қазіргі  мектептің  оқу-тәрбие  ісіндегі  басты мәселесі. Тіл 
мен сөйлеу  үдерісін  жіктей оқыту, оқушының  дұрыс  сөйлей  білуіне 

ҚАЗАҚ  ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ТІЛ ДАМЫТУ

Шырай  ОСПАНҒАЛИЕВА,
№12 орта мектептің қазақ  тілі пәні мұғалімі
   Қапшағай қаласы, Қазақстан

Т
көңіл бөлу. Әр мұғалім  қазақ  тілі  сабақтарында  тіл  дамыту  жұмыстарын  
шығармашылықпен жүргізіп, дұрыс ұйымдастыра білсе, ол оқушының 
күнделікті өмірдегі құбылысты жан-жақты түсіне  білуіне, білген  нәрселерін  
ауызекі  сөздеріне  қолдана  білуіне жағдай  жасайды. Оқушының  тілін  да-
мыту  жұмысы. Ол  баланың  жалпы  ойын дамыту деген сөз, өйткені, оқушы 
пәнді оқып  үйренсе де, өзінің  істеген  жұмысы, көрген-білгені  туралы  күнбе-
күн  сөйлеп, ойын  қалыптастырып  отырады,  яғни оқушылардың   тілін   да-
мыту   мәселесі   олардың   ойлау қабілетімен байланыстырылса,  сондай-ақ,  
ойлау  мен  сөйлеу  үдерісінің  бірлігінде ұйымдастырылады.

Оқушылардың   ауызекі  сөйлеу  тілін,  тіл  мәдениетін  арттыру  мен  
дамыту, сапалы  білім  беру  –  қазіргі  кезде  мектеп  мұғалімдерінің,  тіл  
мамандарының алдында  тұрған  басты  міндеттердің  бірі.

Қазіргі заман талабына сай білім беру  үрдісі білімді жеке тұлғаға қарай  
бағыттай отырып, тұлғаны  жан-жақты  дамытуға, шығармашылықпен  
айналыстыруға  жол ашып отыр. Алайда, осы іс-шаралардың  барлығы  
мұғалімнің  ұйымдастыруы мен шеберлігінің  нәтижесінде  іске  асырылады.

  Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы »  заңында «Жеке  адамның 
шығармашылық,  рухани  және  дене  мүмкіндіктерін  дамыту,  адамгершілік  
пен салауатты өмір салтының  берік  негіздерін  қалыптастыру, жеке- 
басының  дамуы үшін жағдай жасау арқылы интеллектін байыту» дейтін 
тұжырымдар бүгінгі білім берудің мақсаттары мен міндеттерін ғана емес, тіл 
дамытудағы өзекжарды мәселелерді де айқындайды.

Қазақ тілі сабағында оқушыларды сөзді дұрыс қолдана білуге, өз ойын 
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орнықты жеткізуге, еркін сөйлей білуге жетелейтін тәсілдің бірі – тіл дамыту 
жұмыстары. Тіл дамыту мақсатындағы жүргізілетін жұмыстар оқушының ой-
лау қабілетіне, сондай-ақ өз ойын жеткізе білуіне шығармашылық ізденісіне 
жол ашады. Оқушының білімі ғана жетіліп қоймайды, қабілетінің, дарын 
көзінің ашылуына түрткі болады. «Барлық жаттығулар оқушылардың тілін 
дамытуға бейімделе жүргізілуі тиіс. Тіл сабағы, негізінен, оқушыларымызға 
тілімізді меңгертуді мақсат етіп қойды. Олай болса, оқу мен жазу сабақтарында 
әдеби тіліміздің нормаларын сақтау дағдысы бірдей дәрежеде берілуі қажет» 
деген ұстанымды басшылыққа алсақ, тіл дамыту жұмыстарына бастауыш 
сыныптың өзінде-ақ аса назар аударылып келді. Тіл дамытудың басты құралы 
сөздік қорда жатады. Оқушының сөздік қорының неғұрлым көп болуы және 
оны тиімді қолдана білуі жүйелі еңбекті қажет етеді.

Тіл  дамыту  жұмыстарында басшылыққа  алатын басты мәселелердің 
бірі –  оқушылардың сөздік қорды, ауызекі сөйлеу тілін тиімді ережеге сәйкес 
құра білуінде жатыр.

Қазақ тіліндегі  тіл  ұстарту жұмыстарының  негізгі мақсаты – дұрыс, 
сауатты  жазуға, оқушының ауызша және жазбаша ойын, грамматика-
сын және стилистикасы  жағынан дұрыс сөйлем құрап, жүйелі сөйлеуге 
үйрету. Мұғалім оқушының ауызша және жазбаша тілін дұрыс дамытуда 
грамматикалық ережелерді жақсы білуге, тыныс белгілерін дұрыс қоюға 
үйретіп, көркем әдебиетті көп оқуға бағыт беріп, оның үлгісін көрсетіп оты-
руы тиіс. Әр мұғалім тіл ұстарту жұмыстарын шығармашылықпен жүргізіп, 
дұрыс ұйымдастыра білсе, ол оқушының күнделікті өмірдегі құбылысты жан-
жақты түсіне білуіне, білген нәрселерін ауызекі сөздерінде қолдана білуіне 
жағдай жасайды.

Тіл дамыту жұмыстары ауызша-жазбаша жаттығулар, мәтінмен жұмыс, 
мазмұндама, шығарма, диктант, мақала жазу, мінездеме беру, суретпен  
жұмыс, сұраққа жауап жаздыру, жоспар жасату, кітап оқу сияқты жұмыс 
түрлері арқылы іске асырылады.

Оқушының сөздік қорын байытып, тілін ұстартуда шешуші рөл атқаратын 
жұмыстардың бірі – сөздік жұмысы. Сөздік жұмысы арқылы оқушының тіл 
байлығын молайтумен қатар дұрыс жазуға да дағдыландыра аламыз.

Тіл дамытудағы өнімді тәсілдердің бірі – шығармашылық тапсырма-
лар. Шығармашылықтың түрі әр алуан, мәні біреу – ол жаңа мазмұн жасау. 
Озық педагогика: әрбір бала өзінше талантты, әрқайсысы шығармашыл бола 
алады. Шығармашыл бала өзінің қабілетін, күш-қуатын, бейімділігін сезіне 
алатынын дәлелдейді. Тамаша педагог В.Сухомлинский: «Шығармашылық 
арқылы тұлғаның рухани байлығы қалыптасады, шығармашылық адамды 
адамға тартатын  магнитпен тең. Сондықтан  да мектептің, мұғалімнің, 
ата-ананың, тәрбиешілердің негізгі мақсаты – баланы өмірге, еңбекке 
шығармашылықпен қарауға үйрету», – деп атап көрсеткен.

Оқушылардың ауызекі сөйлеу тілдері мен жазба тілдерін тіл да-
мыту жұмыстарында  бірлікте  ала  отырып  жүргізудің  тиімділігі зор. 
Оқушыларды тіл дамыту жұмыстарында шығармашылық жұмыстарға жете-
леуде төмендегідей талаптарды басшылыққа алуға болады:

– шығармашылық жұмыстар жеке тұлғаның қабілетін дамытуға 
бағытталды;

– білімді өз беттерімен алу іс-әрекеттері көзделді;
– шығармашылық ізденістеріне жол ашылды;
– оқушылардың қызығушылығына түрткі жасалды;
– модель, жоба құруларына, ой еркіндіктеріне, т.б. жол ашылды;
– іздендіру, зерттеу жұмыстарына жұмылдырылды.
Тұжырымдай келгенде, шығармашылық жұмыстар: оқушының сөздік 

қорларын, көркем тілдерін байытады; сауатты жаза білуге төселттіреді; 
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теориялық білімді тәжірибеде қолдануға жол ашады; өз беттерімен ізденуге, 
шығармашылықпен айналысуға дағдыландырады.

Қорытындылай келгенде, тіл дамыту жұмыстары оқушылардың пәнге 
деген қызығушылығын, ауызекі сөйлеу дағдыларын, шығармашылық 
қабілеттерін дамытады. Берілген тапсырмаларды өз беттерімен орындаула-
рына жол ашады. Ең бастысы, сөйлеу тілдерінің көркеюіне, өз ойын еркін 
жеткізе білулеріне, сауаттылықтарының артуына да түрткі болады.

бразовательная среда, являясь подсистемой социокультурной среды, 
направлена на изучение наиболее общих закономерностей и направле-

ИНСТРУМЕНТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ XXI ВЕКА

А.БОНДАРЕВА, 
учитель английского языка высшей категории КГУ 
«Гимназия № 15»

  г.Алматы, Казахстан

О
ний деятельности.

Повышенный интерес к образовательной среде является результатом 
изменений, произошедших в системе образования, то есть обновления со-
держания образования.

Образовательная среда – это система воздействий, условий и возмож-
ностей на развитие и формирование личности, влияние на развитие обучаю-
щегося. При этом образовательная среда, являясь подсистемой социокуль-
турной среды, направлена на изучение наиболее общих закономерностей и 
направлений деятельности.

Основной целью и задачей создания информационно-образовательной 
среды является обеспечение перехода образования в новое качество: в сос-
тояние, соответствующее информационному обществу, аккумулирование, 
упорядочение, предоставление всей необходимой социокультурной, научно-
популярной, познавательной информации, систем поиска, коммуникации. 

Значимость учебного предмета «Английский язык» неоспорима. Ан-
глийский язык – язык мирового значения, официальный язык ООН, язык 
коммуникации, науки, бизнеса, туризма и спорта.

Информационно-образовательная среда для предмета «Английский 
язык» это необходимость, продиктованная современностью. Следование 
трем основным методическим принципам представляется возможным прос-
ледить на примере УМК «Focus» издательства Pearson. 

Современные требования к результатам обучения вызывают необходи-
мость в изменении содержания обучения на основе принципов метапред-
метности как условия достижения высокого качества образования. Педагог 
сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, новых 
заданий, направленных на использование обобщенных способов деятель-
ности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

 Программа УМК «Focus» базируется на трех методических принци-
пах – мотивации (Motivation), запоминании (Memory) и значении (Meaning), 
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которые лежат в основе преимуществ курса, как для учащихся, так и для пе-
дагогической эффективности учителей. Остановимся на каждом принципе.

Motivation/Мотивация. Язык становится «живым» при помощи грамма-
тических анимаций и интерактивных видео, а также культурно значимых 
видеоклипов. Тематика текстов и задания различных типов, связь с личным 
жизненным опытом захватывают учащихся и интеллектуально и эмоцио-
нально. 

Прогресс процесса обучения отслеживается с помощью составления 
персональных отчетов в режиме онлайн. Языковые стратегии находятся в 
строгом соответствии с CEFR.

Memory/Запоминание. Отработка активной лексики в персональных 
буклетах WordStore способствует наращиванию словарного запаса. Четкая 
система повторения и закрепления лексического и грамматического мате-
риала способствует освоению языкового материала и его применению на 
практике. Особый упор делается на стратегии подготовки к международ-
ным экзаменам.

Meaning/Значение. Английский язык становится особенно значимым 
для жизнедеятельности каждого студента за счет персонализации учебного 
материала, информации, заданий, упражнений, проектных заданий.

Тематика каждого модуля вызывает интерес студентов, таким образом, 
у них появляется желание читать, слушать и обсуждать учебный материал.  
Тщательно продумана система практических заданий, которая позволяет ис-
пользовать редактируемый раздаточный материал, специальную программу 
оценивания и тесты. 

УМК «Focus» обеспечивает учащимся и учителям эффективную интер-
нет поддержку. Сайт www.english.com/focus включает в себя подразделы 
Audio MP3, Interactive Speaking Videos, Wordlist, Grammar Animations.   

Cовременные учащиеся являются гениями цифровых программ, и их не 
могут не заинтересовать Grammar Animations – анимированные диалоги и 
мини видео лекции по грамматике английского языка. Содержание Grammar 
Animations максимально приближено к реальной жизни и жизненному опы-
ту учащихся.

Рассмотрим  Grammar Animations как инструмент формирования ин-
формационно-образовательной среды XXI - го века. Grammar Animations яв-
ляется инновационным ресурсом для обучения грамматики. В УМК «Focus» 
анимации присутствуют в каждом модуле и доступны как на Multi-Rom для 
учителя, так и на интернет сайте для учащихся, для работы в классе и вне 
класса. Каждая анимация состоит из мультфильма, который представляет 
собой анимированный фильм с целевыми грамматическими структурами в 
контексте и объяснения учителя, которые обеспечивают большее понима-
ние и способствуют освоению каждой структуры. 

В связи с чем мы называем Grammar Animations инновационным ре-
сурсом для изучения грамматики? В современном мире, ориентированном 
на визуальное восприятие, использование видео в классе становится наибо-
лее эффективным средством для вовлечения и мотивации учащихся.    По-
добный метод, столь популярный в обучении говорению, весьма редко ис-
пользуется в обучении грамматике, несмотря на то, что уже давно доказано 
– возможность воспринимать целевые грамматические структуры в видео-
ряде позволяет учащимся понимать данные структуры и надолго удержи-
вать их в памяти. Grammar Animations создают дополнительный контекст к 
урокам грамматики, который является более привлекательным для учащих-
ся. Видео фрагменты короткие и современные, сюжеты захватывающие, а 
персонажи забавные. Пояснения учителя конкретные, четкие и точные. Все 
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пояснения учителя сопровождаются схемами и примерами употребления 
грамматических структур. 

В зависимости от планирования урока, учитель может работать с ани-
мациями как в начале урока, так и в конце. Grammar Animations возможно 
использовать для введения нового грамматического материала, первичного 
и вторичного закрепления, а также самопроверки. 

Какие виды деятельности участвуют в работе с анимациями? Учащиеся 
слушают текст (аудирование), читают схемы, примеры, субтитры (чтение), 
обсуждают правила и закономерности грамматических структур (говоре-
ние), делают заметки (письмо), используют активную лексику (лексика). 
Таким образом, все виды деятельности находятся во взаимодействии. 

Ход  урока  английского  языка  с  применением   Grammar   Animations. 
8 класс.

           Lesson Procedure

  Stages        Planned activities                                                Mode      Resources

  Intro          Greetings               T – Ss   IWB

 Warm up    I can report what other people have said!            T- Ss

 Stage 1       Tense shift, one tense back                                 Ss (in     Paper,
                    Present Simple – Past Simple          groups)  pencils,
                    Present Continuous – Past Continuous            markers
                    Present Perfect – Past Perfect
                    Past Simple – Past Perfect
                    Past Perfect – Past Perfect
                    can – could, will - would

 Stage 2       Grammar Animations 
                    Teacher explains the students that they               T – Ss 
            are going to watch animated cartoon 
                    which will give them more context
          for the grammar.                                            Multi-Rom  
                   (TB)
                    Teacher plays the video and stops after the 
                    introduction and asks questions about the 
          video characters.
                    The video is played with subtitles off.
                   Students watch and listen carefully.
         Students ask each other general 
         comprehension questions.
         Students watch the video with subtitles. They 
         listen, look at the word-cloud and compare 
         (use subtitles)
         New lexis: traffic warden  (on the board)

   Stage 3     Read Grammar Focus and complete                 Ss (in       Book (SB) 
         (Ex3, p. 102) (1st consolidation)                        groups)   
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Инновационные образовательные ресурсы как средство формирования 
информационно – образовательной среды направлены на достижение ком-
муникативной цели обучения английскому языку, на повышение мотивации 
учащихся.

Литература

1. Ганичева  Е.М.  Формирование   информационно-образовательной   среды  
 образовательного учреждения [Конференция]// Сборник статей  III   Меж- 

 региональной  научно-практической  конференции (7–9 декабря 2011 г.). –  
 Вологда:  Издательский центр Вологодского института развития образова- 
 ния, 2012. – стр. 147-148.

2. Picciano,  Anthony.  Blending  with  Purpose: The MultiModal Model. Journal   
 of  the Research Center for Educational Technology, Vol 5, No 1 (2009).

3. Focus 1:  Patricia  Reilly, Marta  Uminska and etc., Pearson  Education Limited  
 2016, England.

4. Focus 2:  Sue Kay,  Vaughan  Jones  and  etc.,  Pearson Education Limited 2016,  
 England.

5. Focus  3:  Sue  Kay, Vaughan  Jones  and  etc., Pearson Education Limited 2016,  
 England.

6. Focus  4:  Sue  Kay, Vaughan  Jones  and  etc., Pearson Education Limited 2016,  
 England.

7. www.english.com/focus
8. www.pearsonelt.com

Stage 4      Listen, watch and analyse (lecture)   Ss (in            Multi- 
         groups)         ROM (TB)

Stage 5      Report the statements and check        Ss (in            Handouts 
       your partner’s answer    pairs)            (TB)
       (2nd consolidation)   

Stage 6      Say and report five true things    Ss (in           Book (SB) 
       Ex 7, p. 102                  groups) 

Stage 8      Estimation, evaluation             Assessment 
                           Ss (in            t List 
         groups)                 
         Group 
         Leaders       

Stage 9       Home assignment      T – Ss           Register books

  

Grammar:

Reported Speech

                    Additional information

Support: 

by comments 
of the teacher 
and lead questions. 

Assessment:

each stage of the 
lesson and each 
type of work is 
assessed instantly.

Materials:

Focus 2 SB, TB, 
WB, Multi-Rom
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Жарнама

оғайбекова Беріккүл Жұмағұлқызы – білім саласының 
ардагері, ұлағатты  ұстаздық тәжірибесі 45 жылдан асып, 

Редакциядан.

Н
зейнеттік жасқа жеткенде мектепке дейінгі тәрбие ұйымына за-
манауи оқыту тәсілдерін ендірумен, олар білім беруде креативті 
инновациялық болуы шарт деген бағытта жұмыс жүргізді. 

Ол – 2012 жылы тұңғыш рет Оңтүстік Қазақстанда «Педа-
гог» мектепке дейінгі әдістемелік кеңес беру орталығының 
құрылтайшысы болды. Бүгінгі таңда «Педагог» мектепке дейінгі 
әдістемелік кеңес беру орталығының  әдістемелік кеңес беруінің  
аймағы барлық Қазақстанның облыстарына тараған .

«Педагог»  әдістемелік кеңес беру орталығының  директоры 
қызметіне өзінің қызы жас ғалым педагогика ғылымдарының 
кандидаты Ноғайбекова Бақытүл Саматқызын тағайындап,  
отбасылық еңбек аясын құрумен орталықта  12 адамды  жұмыспен 
қамтамасыз етті.

«Педагог» әдістемелік кеңес беру орталығының  директоры 
Ноғайбекова Бақытгүл Саматқызы – интеллектуалды интерактивті 
оқыту бағытында  мектепке дейінгі ұйымның ересек және мекте-
палды дайындық топ балаларына арналған «Әуенді кесте» техно-
логиясын жазып шығарды. Оны    Қазақстан Республикасы  Білім 
және ғылым министрлігі 2014 жылы 10 желтоқсандағы   № 515 
бұйрығымен  мектепке  дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарында 
пайдалануға рұқсат етілген оқу-әдістемелік құралдар  тізбесіне  
қосты. 

Сонымен қатар, «Педагог» орталығының баспасынан 50-
ден астам мектепке дейінгі тәрбиеге арналған оқу-әдістемелік 
құралдар шығарылуда.

Орталықта тәжірибелі білікті мамандар білім жетілдіру кур-
старын, шеберлік сыныптарын Астана, Алматы, Қарағанды, 
Ақтобе, Орал, Атырау,  Қызылорда, Тараз қалаларында және 
Оңтүстік Қазақстан облысының  барлық  аудандарында  жоғары  
дәрежеде  ұйымдастыруда.

«Педагог»  әдістемелік кеңес беру орталығының мекенжайы:
 ОҚО. Шымкент қаласы,  Қонаев пен  Тәжібаев   көшелерінің   

қиылысы.   
 Е-mail: ip_pedagog@mail.ru 
Сайт: www.ippedagog.kz                                                        
Байланыс тел: 87027467980,  87474238690.
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

8 (727) 291-33-36,
8 747-503-12-32.

Ұялы тел.:  

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

Басуға 04.10.2017 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы 70. 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 69.

Пішімі 70x108  1/
16

. 

Қағазы офсеттік. 

Шартты баспа табақ 4.

Авторлық баспа табақ 6. 

Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
бет таңбасы 6,87. 

Бағасы келісімді.

Журнал материалдары 
редакцияның компью-
тер  орталығында теріліп, 
беттелді.

Әріп түрі Times New Roman.

Мақала авторларының 
пікірлері редакция көзқара-
сын білдірмейді.

Тапсырыс дайын диапози-
тивтерден басылды.

Меншік иесі — Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі.

Журнал ЖШС РПБК
“Дәуір” баспаханасында 
басылды.

Қолжазба қайтарылмайды, 
мақалаларға пікір жазыл-
майды.

© “Қазақстан мектебі” 
№10, 2017 ж.

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



65

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz



66

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Мерейтой

10 «б» сыныбында физика сабағы. Жоғары санатты физика пәні мұғалімі 
Р.К. Тоқабаева бірнеше мәрте  халықаралық және республикалық байқаулардан 
жеңімпаз атанған  шәкірттерімен бірге.

Гимназияда 1986 жылдан бері қызмет ететін 35 жылдық жұмыс өтілі 
бар жоғары санатты химия пәні мұғалімі – Новохатская Алла Николаевна. ҚР 
білім беру ісінің үздігі, ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Алғыс хатының» 
иегері.

№15 гимназияның педагогикалық ұжымы.
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Ағылшын тілі пәні мұғалімі А.А. Бондарева 
мен республикалық және  қалалық байқаулардың 
жеңімпаздары  Нұрлыбай  Санжар ,  Литош   
Данил.

А.Грибоедовтың “Горе от ума” қойылымына қатысушы оқушылар мен 
театр жетекшісі орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі З.В. Кургушова.

М.Шахановтың “Отырар” поэмасы бойынша қойылымға қатысушы
оқушылар.

У.Шекспирдің “Король Лир” қойылымынан үзінді. Театр жетекшісі – 
ағылшын тілі  пәні мұғалімі Д.Ж. Ұлыбаева.



68

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Бастауыш сыныптарда ағылшын тілі пәні мұғалімі К.З. Абдекеримова. 
Әр оқушының жүрегінен орын ала білетін тәжірибелі, шығармашыл, үнемі  
ізденісте жүретін ұстаз.

Музыка пәні мұғалімі Сүйесін Ақзира.

Жоғары санатты география пәні мұғалімі Н.Ю. Стебут. 
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А.К. Дауталинова  –  бастауыш сынып мұғалімі, өз кәсібіне жауапкер-
шілікпен қарайтын ізденімпаз ұстаз. Білім сапасын арттыру мақсатында 
жаңа әдіс-тәсілдерді меңгеріп, үнемі педагогикалық шеберлігін арттыруға 
тырысады.

Информатика пәні мұғалімі Дьячкова Марина Анатольевна.  Математи-
ка және информатика пәндері әдістемелік бірлестік жетекшісі, гимназияда 
20 жылдан артық қызмет атқарады. Қалалық «Алтын диск» байқауының 
жеңімпазы, республикалық «Алтын диск» байқауының «Үздік бағдарламашы» 
номинациясы   бойынша   марапатталды.   Жылда   оқушылары  ғылыми       
жобалар байқауларына қатысып, қалалық, республикалық және халықаралық 
байқауларда жүлделі орындар иеленуде.
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Құттықтау

Қадірлі ұстаздар! Сіздерді дәстүрлі пе-
дагог қызметкерлердің тамыз конференция-
сымен құттықтаймыз! Бұл – өткенді са-
ралап, болашаққа бағдар жасайтын жиын. 
Еңбектеріңіздің жанып, қашанда халықтың 
терең ықыласына бөлене бергейсіздер! 

Ұрпақ тәрбиелеу – ең қасиетті борыш. 
Дамыған отыз елдің қатарына қосылуымыз 
үшін біз экономикалық тұрғыдан ғана емес, 
рухани-мәдени тұрғыдан да кемелденген елге 
айналуымыз керек десек, ол жолда ұстаздар 
қауымының мойнына жүктелер міндет ерек. 
Осынау сауапты да жауапты қызметтің 
тетігін ұстаған мектеп мұғалімдеріне деген ел 
сенімі сетінемесін, үкілі үміті үзілмесін! Жаңа 
2017-2018 оқу жылының сіздер үшін жеңісті 
де жемісті, мерекелі де берекелі жыл болуын 
тілейміз!  

Алаш арыстарының қолтаңбасы қалған 
«Қазақстан мектебі» журналының орта білім 
жүйесінде өзіндік орны бар екені белгілі. Атал-
мыш басылым ғасырға жуық тарихында мектеп 
мұғалімдерінің ғана емес, көрнекті ғалымдар мен 
ірі қайраткерлердің ғылыми ізденістерін жария-   
лайтын, тәжірибелерінің көпке таралуы на сеп 
болып, әріптестердің өзара ой бөлісуіне жол 
ашатын интеллектуалдық-әдістемелік алаңға 
айналды. Редакция әлі де осының үдесінен шығуға 
барын салып келеді. Педагогикалық кадрлардың 
аттестациядан сәтті өтуіне, білім сапасының 
жақсара түсуіне мұрындық болар басылымды 
сенімді серігіңізге айналдырыңыз!

Редакция
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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 
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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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