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Педагогика ғылымы: зерттеулер

дам тілі көптеген маңызды функциялар атқаратыны бәрімізге аян. Ол 
біздің санамызбен үнемі тікелей байланыста болып табылады және  

ӘОЖ (УДК): 801

ТІЛДІ АҚПАРАТ ТАСЫМАЛДАУ ҚҰРАЛЫ 
РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ

Ұлжамила  СЕРІКБАЕВА,
филология ғылымдарының кандидаты, доцент, 
Алматы энергетика және байланыс университетінің 
аға оқытушысы
   Алматы қаласы, Қазақстан

Түйінді сөздер.  Тіл  функциялары, грамматикалық формалар, екпін, сөйлеу 
ырғағы.

А
әсіресе, адамның ойлау қабілеті тілмен тығыз байланыста болады.  Тілдің 
көмегі негізінде адамның ойлау іс-әрекеті іске асады, тіл бірліктері түрінде 
атқарылған іс - әрекеттің нәтижелері есепке алынады, адамзаттың ғасырлар 
бойғы іс-тәжірибесі негізінде жинақталған негізгі түсініктер қалыптасып, 
қоршаған ортаны танудың тәлімдік тармақтары бекітіледі.   

Тілдің  сонымен  қоса  экспрессивті функция атқаратыны да барлы-
ғымызға аян: бұл жағдайда тіл адамның эмоцияларын, сезімдерін білдіреді.  

Адамның эмоциясын білдіру тіл арқылы іске асады. Сөздер, 
грамматикалық формалар, екпін, сөйлеу ырғағы, тағы басқалары адам-
дар арасында түсіністік тудырып, ой-пікірлерімен алмасып, тілдік қарым-
қатынас жасауға мүмкіндік береді. 

 Жоғарыда аталып өткен тілдік қарым-қатынассыз адам қоғамының  
қалыптасуын, дамуын және жалғасуын елестету мүмкін емес. Тілдің 
коммуникативті функциясының маңыздылығын оның қарым-қатынас 
құралы ретінде қолдануынан көруге болады. 

Дегенмен тіл қандай функцияда қолданғанымен, оның бірліктері 
әрқашан ерекше қасиетке ие болады. Тілдің осы ерекшелігін тілдің көп 
мағыналығы деп қарастырсақ та болады. 

Тілдің әрбір бірлігін төменде келтірілген талаптар бойынша сипаттауға 
болады:  а)  тілдің материалдық жағы: дыбыстар мен олардың графикалық 
бейнелері және осы  графикалық бейнелерді біздің сезім мүшелеріміз 
қабылдай алуы тиіс, олардың көмегімен тілдік бірліктерді тасымалдап, бір-
бірімізге жеткізе алуымыз тиіс; ә) біздің сана-сезіміміздің элементтері – ой-
ларымыз, сезімдеріміз және санамыздағы сұлбалар. 

Тілдік бірліктің материалдық формасының дыбысталуы адамдардың 
санасында белгілі бір ой-толғаулық, эмоционалдық күйдің (ақпараттың) 
пайда болуына себепкер болады және соның нәтижесінде аталған тілдік 
форма белгіленген мазмұнының белгісі қызметін атқарады. Белгіленген 
мазмұнның барлығы дыбыстық  кешенді  тілдік бірлік ретінде ұсынады.  

 Тіл білімдеріне тілдің материалдық, репрезентативтік бөлімі тілді 
жеткізу жоспары деп аталса, репрезентативтік ақпарат мазмұнның жоспа-
ры деп аталады.  Жоғарыда көрсетілгендей, тіл белгілі бір таңбалардың 
жиынтығын көрсетеді және олар  белгілі бір ақпаратты ұсынады.   
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Тілдік белгі  шартты кодтың  элементін көрсетеді, шартты кодтың  
элементіне  мысал келтірсек, белгі беруші жалаушалардың белгілі 
бір мөлшері, шартты түрде белгілі ақпарат беретінін  мысал ретінде 
алсақ болады. Қай тілде болмасын берілген мәтін немесе тілдік үзінді  
машықтандырылған, тізбектелген  кодтың белгісі ретінде қаралады және 
олар қажетті деген хабарламаны  қамтитын  ақпарат элементтерінің  тізбегі 
болып табылады. Хабарлама өз кезегінде белгілердің немесе сөз, сөйлем 
тіркестерінің кодтарының айқындалуы арқылы жасалады. Осы мәселені 
басқа тұрғыдан қарастырғанда  хабарламаның қандай түрі болмасын кодтық 
жүйе арқылы тасымалданады. Код өз кезегінде өзгеріп, түрленеді. 

Тіл  әрқашан  өзгеріс үстінде болғандықтан сөйлеп тұрған адамның не-
месе адамдар тобының бақылау жасауына мүмкіндік болмайды. Код әрқашан 
хабарламаның алдында жүреді және одан дербес түрде болады. Ал хабар-
лама болса код бірліктерін түрлендіре алмайды, аталған бірліктер кодтың 
құрамында болса да, олардың басқа хабарламаларда қолдануын бақылай 
алмайды. Тіл әрқашан ауызекі сөзде орын алады және тілдің даму бары-
сында өзгеріске ұшырап, басқа мағыналарға ие болып жатады. Қосымша 
мағыналардың пайда болуы тілдік бірліктердің мазмұнының жоспарының 
өзгеруіне алып келеді. Сонымен қоса тілде басқа да жаңа белгілер болуы 
мүмкін және олар жаңа ақпарат беріп, тілдік белгілер деген атқа ие болады. 

Тілдің ақпарат тасымалдау құралы ретіндегі функциясына сүйене оты-
рып оны барлық басқа  кодтық жүйелерден ажыратуға болады. 

Тіл мазмұны бойынша да, тұжырымдары бойынша да дербес, ерекше 
жүйе болып табылады. Тұжырымдары бойынша тілдің кодтық белгілері әр- 
түрлі бірліктерден тұратын күрделі жүйе болып табылады және олар бір-
бірімен әртүрлі қарым-қатынастар арқылы байланысады және сөйлемдер 
мен тұжырымдарда тек қана белгілі ережелерге сүйене отырып байланы-
сады.

Аталған бірліктер фонема, морфема, сөз, сөз тіркестері және сөйлемдер 
сияқты бірліктерден тұрып, ақпарат тасымалдау процесі барысында 
маңызды рөл атқарады.   

Тілдік кодтың мазмұнының жоспарына келер болсақ, бұл жерде тілдің 
өзі код болып саналады, ал оның бірліктерін құрайтын мазмұнының жос-
пары мен берілетін ақпарат осы бірліктерде алдын ала берілмейді және 
оның ішінде берілген ақпаратты күнделікті өмірдегі қарым-қатынас 
негізінде бақылай отырып, салыстыра отырып және оны басқа белгілердің 
бірліктерінің мазмұнымен салыстыра отырып қарастырады. 

 Мысалы “қызғылт” сөзінің  мағынасын түсіндіре келе біз оның 
белгісінің түрін өзгертіп , “қызғылт” –  ол белгі жалаушасының түрі деп 
айта алмаймыз. Осы сияқты анықтама “қызғылт” сөзінің бірлігіне еш 
өзгеріс енгізбейді. Біз тек “қызғылт ”сөзінің басқа бірліктер арқылы балама-
сын ғана бере аламыз және   “қызғылт” –  ол түстік спектордың атауы екенін 
және “қызғылт” сөзінің мазмұнынан өзгешеленетінін көрсете аламыз. Олай 
болса, біз тек тұжырымның кодын ғана емес, сонымен қоса басқа мазмұнды 
бірлікті қолданамыз.

Тілдік бірліктердің мазмұнды жоспарынан тұратын ақпарат әрқашан 
көп салалы болып келеді. Тұжырымдамалық ақпарат  әрқашан  тілдік 
бірліктерден құралатын мазмұнның қосындысына сәйкес келе бермейді. 

Қорыта келгенде, тілдік кодтың бірліктерінің күрделі орналасу процесі 
негізінде, олардың байланысуы, тілдік кодтың бірліктерінің салыстыры-
луы негізінде, сонымен қоса жаңа бірліктердің пайда болуы арқасында  
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ақпараттың қандай күрделі формасы болмасын, тілді қолдана отырып, кез 
келген ақпаратты тасымалдауға болады. 

 Сонымен қоса тұжырымдаманың мазмұны тіл бірліктеріне мағынасы 
бойынша теңелген, нақты шарттар негізінде, осы бірліктерді қолдана оты-
рып қосымша ақпаратпен толықтырылған  хабарламаның қарым-қатынасын 
ұсынады. 
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средства выражения эмоций, как значение отдельных слов, грамматические формы, ударение, 
интонации, которые служат средством общения между людьми, средством установления вза-
имопонимания и обмена мыслями.

литературе по социальной психологии, психологии, социологии и дру-
гих, нормативных документах и на практике часто употребляется тер-
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В
мин «социализация». Особое место оно занимает в социальной педагогике 
и требует осмысления ее существа. 

Анализ литературы показал, что в ней наблюдаются различные подхо-
ды к пониманию сущности социализации. Ф.А. Мустаева в учебнике «со-
циальная педагогика» приводит большую подборку основных подходов к 
пониманию существа социализации [7, с. 65]. Систематизация их позволяет 
выделить основные из них:

а) в зарубежной литературе:
– процесс формирования умений и социальных установок индивидов, 

соответствующих их социальным ролям (американский социолог Н. Смел-
зер);
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– влияние среды в целом, которые приобщают индивида к участию 
в общественной жизни, учат его пониманию культуры, поведению в кол-
лективах, утверждению себя в выполнении различных социальных ролей 
(польский социолог Я. Щепанский);

– процесс усвоения правил поведения и приобретения системы пред-
ставлений и установок, позволяющих человеку эффективно функциониро-
вать как члену общества (английский психолог К. Даркин);

б) в отечественной литературе:
– процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических 

механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного 
функционирования индивида в данном обществе (Российская социологи-
ческая энциклопедия);

– совокупность взаимосвязанных процессов и воспроизводства ин-
дивидом  необходимого  и  достаточного для полноценного включения в 
общес твенную жизнь социокультурного опыта и фило-онтогенетического 
формирования и развития соответствующих свойств и качеств индивида, 
его становления как конкретно-исторического типа личности и субъекта 
(актора) социокультурных практик данного общества (Социология: энци-
клопедия, 2003);

– процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных 
норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит;        

– развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроиз-
водства культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихий-
ным, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми усло-
виями жизни на всех возрастных этапах (А.В. Мудрик).

Анализ представленных определений показывает, что термин социали-
зации соотносят с усвоением определенных ценностей, действий, иногда с 
таким явлением как адаптация. По существу это не просто процесс усвое-
ния правил поведения и приобретения системы представлений и установок. 
Это социальное изменение личности, которое ведет к изменению интересов, 
целей, определяющих мировоззрение человека по отношению к определен-
ному проявлению, и утвердились на уровне подсознания, сформированное 
чувственное отношение к соответствующему проявлению и действиям. 
Другими словами поведенческая составляющая – это только часть существа 
социализации. Главное в нем – это процесс становления, развития и изме-
нения  социальности в человеке, определяющий своеобразие его личности. 
Другими словами – это то, что определяет человека как существо homo 
sapiens – человека разумного. По существу социализация – это реализация 
социальности в личности того, что  создано эволюцией человека. 

Изложенное позволяет утверждать, что социализация – это естествен-
ный, закономерный процесс социального развития, определяющий личност-
ное становление человека, направленность и качественное самоизменение 
его социальности на протяжении всей его жизни. Она является следствием 
реализации социальности конкретного человека, обуславливающей его со-
циальное становление и дальнейшее самоизменение с возрастом, под воз-
действием совокупности факторов: социокультурной среды жизнедеятель-
ности, образа жизни, воспитания и самоактивности. Социальность человека 
обусловлена его социальным потенциалом (социогеномом). Его реализация 
обусловлена возрастом, средой жизнедеятельности, на этапе формирования 
зрелости воспитанием, направленностью и интенсивностью самоактивнос-
ти человека, а также временем деятельностного проявления. Отдельный 
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поступок может оказать влияние на личность и создать предпосылки для 
дальнейшего социального самоизменения. Например, поступок может по-
мочь преодолеть страх, проявить «Я», «Я могу» и открыть перспективы для 
самоутверждения.  

Результат социализации, личностного становления и самоизменения 
человека характеризуется социализированностью человека. Она опреде-
ляет его личностное своеобразие на каждом этапе возраста и выступает 
потенциа лом  дальнейшего  социального  развития и самоизменения (его 
социальностью на данном этапе). Существо социальности человека опреде-
ляется его мировоззрением, усвоенными социальными ролями, эмоциями и 
их проявлениями в различных сферах, поведении, деятельности. Изложен-
ное позволяет выделить следующие компоненты (сферы), которые характе-
ризуют социальность человека: 

–  мировоззренческий   (усвоенность   языка,   взглядов,  интересов,  
социаль ных ценностей, идеалов) – сфера сознания;

–  культурный (уровень и своеобразие культуры, проявляемый в прави-
лах, нормах и шаблонах поведения) – сфера внутренней культуры;

–  социоролевой (усвоенность социальных ролей, навыков общения, са-
мопроявления в среде жизнедеятельности) – сфера соответствия социаль-
ному статусу;

–  эмоциональный (воспитанность чувств, определяющая отношения к 
миру вещей и явлений) – сфера эмоционального благополучия;

–  волевой (развитость волевых качеств, необходимых для самореализа-
ции в достижении личных целей) – волевая сфера;

–  опыт социального поведения (направленность и устойчивость опыта) 
– сфера повседневного самопроявления. 

Мировоззрение определяет восприятие человеком объективной реаль-
ности. Известно, как он воспринимает окружающую среду, явления, проис-
ходящие вокруг него, процессы, так он и реагирует на них.  

Культура усваивается с раннего возраста. Она позволяет человеку впи-
сываться в социокультурную среду и адекватно восприниматься этой сре-
дой. Культура усваивается с возрастом и становиться характеристической 
особенностью формируемой личности.     

Социальный статус растущего человека преимущественно определяет-
ся его положением в различных средах и побуждением его к соответствую-
щему проявлению. Он во многом определяется полоролевым (гендерным) 
воспитанием и соответствующим отношением, к конкретному человеку с 
учетом его положения или ожидания его проявления  в социуме.   

Эмоциональное своеобразие формируется с раннего возраста. Извест-
но, что начинает формироваться уже с первых дней после рождения. Очень 
рано ребенок начинает проявлять эмоции приятного для него и неприятного. 
Именно чувственная сфера делает человека эмоционально богатой, способ-
ной воспринимать красоту среды и отношения людей. Известный факт, как 
проявляли любовь к растущему ребенку, так и он впоследствии способен 
проявлять ее к своим детям, к близким для него людям. Следует отметить, 
что именно чувственная сфера в первую очередь подвергается деформации 
под воздействием негативных факторов среды, что ведет к десоциализации 
личности.      

Воля, волевые качества человека определяют его способность не только 
определять для себя перспективы для самопроявления, но и обеспечивать 
их достижение. Еще Иммануил Кант (1724–1804) – немецкий философ об-
ращал внимание необходимость воспитания с раннего возраста нравствен-
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но-волевые основы личности. Нравственная основа определяется ее миро-
воззрение, а волевая – способность и активность в самореализации.

Опыт – «совокупность практически усвоенных знаний, умений, навы-
ков; отражение в человеческом сознании объективного мира, получаемое 
через посредство чувственного восприятия на основе практики изменения 
мира» (Д.Н. Ушаков) [10, с. 617]. Опыт (временной фактор соответствующе-
го проявления) выступает и компонентом социализированности человека, и 
фактором, определяющим приданию ей своеобразия: укрепляется интерес к 
чему-либо; эмоциональное проявление – переходит в каприз, истеричность 
и прочие поступки – в привычное поведение; формируется образ жизни и 
повседневного проявления.    

Выделенные компоненты представляют собой определенное единство, 
характеризующее своеобразие личности. Их следует оценивать по степени 
соответствия их выраженности возрасту (соответствует, отстает или опере-
жает), а также по направленности соответствия потребностям социокуль-
турной среды жизнедеятельности, государства и общества (соответствует, 
не соответствует в чем-либо). Другими словами, социализация – это станов-
ление личности (социальности человека) и ее самоизменение под воздей-
ствием совокупности факторов на разных этапах возраста и жизнедеятель-
ности человека. 

Нередко и в литературе, и в повседневной речи встречается выражения 
«социализировать человека», «ресоциализировать человека». Социализиро-
вать человека нельзя, так как социализация – это закономерный процесс. За-
кономерность свидетельствует о том, что при определенных условиях будет 
иметь место и соответствующее им развитие (изменение), обусловленное 
сформировавшимся потенциалом. Еще в начале прошлого века известный 
российский педагог П.А. Соколов1  писал: «Мы не должны забывать ста-
ринного латинского правила: natura parendo vincitur, т.е. – природу побеж-
дает тот, кто ей повинуется, кто знает ее законы и правила и действует на 
нее сообразно с ними» [9, c. 3]. По отношению к стимулированию социали-
зации важно знать ее источники (что питает) и механизмы (движители) и 
способствовать их реализации в интересах стимулирования социализации в 
определенном направлении и интенсивности. Как уже отмечалось, социали-
зация происходит в процессе взаимодействия человека с другими людьми, 
социокультурной средой жизнедеятельности, воспитания и самопроявления 
в той или сфере. Люди и факторы среды (учреждения), с которыми взаимо-
действует социализирующийся человек, выступают в качестве агентов со-
циализации. 

На каждом этапе возраста в той или иной ситуации сформированный ра-
нее потенциал (сложившееся своеобразие) конкретного человека в зависи-
мости от условий (факторов) определяют соответствующее им проявление 
компонентов его социализированности. Именно под воздействием внеш-
них факторов, воздействующих на сознание и чувства ребенка, побуждаю-
щих к определенным действиям и поступкам, создаются предпосылки для 
проявления или сдерживания его внутренних возможностей, социальным 
изменениям в личности. Динамика этих изменений, получивших название 
социализации, десоциализации и ресоциализации, во многом определяются 
возрастом, средой жизнедеятельности, направленностью и интенсивностью 

 Соколов Петр Андреевич (1876–…) – русский педагог, автор ряда педагогических произ-
ведений, в том числе: «История педагогических систем»; Педагогическая психология; «Чтения 
по педагогической психологии» и др. 
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воспитательного воздействия, а также направленностью и активностью са-
мого человека. 

Десоциализация (от франц. des... – приставка, означающая уничтоже-
ние, удаление чего-либо + социализация) – утрата человеком по каким-либо 
причинам (например, включение в новую для него среду жизнедеятельнос-
ти, образ жизни, смена характера деятельности и пр.) или под воздействи-
ем неблагоприятных для его жизнедеятельности факторов (длительные 
болезнь, отпуск, изоляция от естественной для него среды жизнедеятель-
ности, сильная травма головы, дискомфортные для этого человека усло-
вия самопроявления и пр.), отражающихся на его самореализации в среде 
жизнедеятельности. Учитывая тот факт, что десоциализация является след-
ствием воздействия на конкретного человека новых для него факторов, ве-
дущих к изменению его взглядов, поведения, образа жизни или действий 
в познании и деятельности, существенно влияющих на его социализацию, 
то следует подчеркнуть, что она (социализация) не прекращается, а только 
приобретает новую для него направленность. Десоциализация может вести 
к изменению интересов, взглядов, типичных для этого человека форм проя-
вления деятельности, образа жизни и пр. Утрата в чем-то компенсируется 
соответствующим приобретением, которые могут носить как позитивный 
(конструктивный), так и негативный (деструктивный) характер. Не случай-
но человек в процессе своей жизнедеятельности, меняется как в позитив-
ном, так и негативном плане. При этом человек, утрачивая в социальности 
что-либо, обязательно приобретает в той или иной степени для себя что-то 
новое. Данное явление получило название – ресоциализация. 

Ресоциализация (от лат. re – приставка, обозначающая повторное, возоб-
новляемое действие; противоположное, обратное действие или противодей-
ствие + социализация) – восстановление у человека утраченных социальных 
ценностей, статуса, установок, референтных ориентаций, навыков, опыта 
общения, поведения и жизнедеятельности, обусловленные новой средой 
жизнедеятельности, направленностью и интенсивностью самоактивнос ти. 
Характерно,  что  речь  идет  о человеке, существе саморазвивающемся, 
у которого всякое восстановление осуществляется в изменяемой личности, 
поэтому оно всегда приобретает определенное качественное своеобразие, 
обусловленное новым опытом, статусом, осознанностью в отношении к 
себе и окружающей среде. 

Отличие социализированности и ресоциализированности можно про-
иллюстрировать их следующим проявлением (См.: таблицу 1).

Таблица 1
Особенности проявления социализированности и 

ресоциализированности

    Сферы проявления Социализированность          Ресоциализированность

Мировоззренческая     Усвоенность языка, взглядов,    Изменения в речи, во 
             интересов, социальных цен-      взглядах, интересах,
             ностей, идеалов)          ценностях
Культурная          Уровень культуры, проявля-      Усвоение новых правил,
             емый в усвоенных правил,        норм и шаблонов поведения 
             норм и шаблонов поведения 
Социоролевая            Усвоенность социальных          Приобретение новой 
             ролей, навыков общения,          социальной роли и 
             самопроявления в среде             обусловленное ею проявление 
             жизнедеятельности    
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Характерно, что именно процесс социализации способствует приоб-
ретению и развитию своеобразия конкретным человеком. Это своеобразие 
носит направленный и качественный характер. Не случайно, при характе-
ристики человека, стараются выделить то нетипичное, что характерно для 
него по сравнению с подобными. Данный факт диктует необходимость вы-
делять в социализации человека нетипичное по определенным направлени-
ям, характеризующим его личность: профессиональной подготовленности, 
развитию волевых качеств, отношению к делу и пр.     

Учение о социализации, десоциализации и ресоциализации позволяет 
осмыслить существо развития социальности человека и перспективы ее 
изменения под влиянием различных факторов (условий). Создавая соот-
ветствующие  условия, воздействуя на сознание и направляя активность 
самопроявления человека можно влиять на процесс его социализации, при-
давая ему определенную направленность и способствуя десоциализации и 
ресоциализации в определенных направлениях (спектрах). В этих направ-
лениях у человека могут меняться в определенных пределах потребности, 
интересы, отношения, формируются цели и способы их достижения, соци-
а льные роли и привычный для пройденного этапа образ жизни, он приоб-
ретает определенный статус и социальные возможности. В процессе социа-
лизации у человека формируются и развиваются духовно-нравственная и 
эмоциональная сферы, определяющие его отношение к себе, другим людям, 
окружающей среде, деятельности и ее результатам, а также образ жизни, 
повседневность поведения. 

Изложенное позволяет выделить направления деятельности, стимули-
рующие социализацию, ресоциализацию несовершеннолетних:

а) создание предпосылок совершенствования (изменения) самого вос-
питанника:

– стимулирование успешности ребенка в учебном процессе, при необхо-
димости восстановление навыков учиться;

– формирование культуры досуга, вовлечение в общественную, художес-
твенно-эстетическую деятельность;

– социально-педагогическое сопровождение каждого воспитанника с 
учетом потребностей стимулирования его социализации (ресоциализации);

б) развитие социокультурной среды образовательной организации, се-
мьи, улицы. Это направление С.Т. Шацкий (1878–1934) называл педагогиза-
цией среды. По отношению к образовательной организации А.С. Макарен-
ко, одним из наиболее сложных направлений воспитательной деятельности, 
называл – формирование детского воспитательного коллектива. Виталий 
Ерёмин – показал на практике педагогизацию среды – улицы.    

В стимулировании исключительно важная роль принадлежит включе-
нию воспитаннику в систему деятельности через поручения, волонтерскую 
деятельность и пр. Именно такой подход характерен для воспитательной 
деятельности А.С. Макаренко и его воспитанников Семёна Афанасьевича 
и Галины Константиновны Калабалиных. Деятельность развивает интерес, 

 Опыт поведения  Направленность и устойчи-         Накопление нового 
      вость опыта    опыта проявления и деятельности

Эмоциональная  Воспитанность чувств, опре-       Изменение отношения 
   деляющая отношения к миру       к себе, другим 
   вещей и явлений     людям, вещам

Волевая  Развитость волевых качеств,        Изменение в направленности 
   необходимых для самореа-           проявления волевых
   лизации в достижении личных    качеств личности 
                 целей 
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увлекает, способствует формированию потребности в ней, изменяет взгля-
ды, стимулирует социализацию (ресоциализацию). 

Таковы основы стимулирования социализации несовершеннолетних в 
условиях.
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роцесс образования сленга в китайском языке идет постоянно, новые 
единицы сленга  «растут, как молодой бамбук после дождя». Неудиви-

УДК (ӘОЖ):  800.86/.87

СЛЕНГ  В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК 
ОСОБАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА 

Асель АЛМАБЕКОВА,
старший преподаватель Казахский национальный 
педагогический университет имени Абая
кафедра  восточных языков и перевода
   г.Алматы, Казахстан

Аннотация. В данной статье, исследование посвящено изучению молодежного 
сленга современного китайского языка, а также их переводу. Цель исследования сос-
тоит в теоретическом и практическом изучении  сленга китайской молодежи. 

Ключевые слова. Сленг, жаргон, диалектизмы , арго, молодежный сленг, англи-
цизмы.

П
тельно, что китайские ученые характеризуют ситуацию с появлением новых 
сленгов  как «постоянный взрыв», причем он происходит в различных сферах 
общественной жизни, естественных и общественных науках, образовании, 
быту и т. д. Характерный  признак новых сленгов – сохранение чувства но-
визны.                                            

Связь  процесса  образования сленга с общественными изменениями – 
самая прямая. До 1949 г. многие слова отражали реалии тогдашней городской 
и деревенской жизни, вооруженного противостояния между КПК и гоминьда-
ном; после образования Китайской Народной Республики на передний план 
выдвинулись вопросы экономического и политического строительства, что 
не могло не найти своего отражения в языке. Появление в последние двадцать 
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пять лет новых слов и сленгов связано с бурными изменениями в китайском 
обществе, невиданным до сих пор уровнем открытости страны в отношениях 
с внешним миром, ее вовлечением в процесс глобализации, а также развити-
ем науки и техники.

Современный мир динамично развивается и вместе с ним в постоянном 
развитии находится язык. Язык – как важнейший аспект культуры, находит-
ся под постоянным воздействием внешних факторов. Образуются все новые 
сленговые выражения, отражающие политические и социальные перемены.                                                                

Владение сленгом – необходимая часть знаний не только лингвистов и 
переводчиков , но и специалистов-страноведов вообще, поскольку сленг как 
нельзя лучше отражает изменения в жизненном укладе общества. Сленг –
необходимый элемент лингвострановедческих знаний китаеведа, поскольку 
сленг как составная часть разговорного языка, отражает менталитет китай-
ской нации. Если знание одного из диалектов помимо литературного языка 
является желательным, но не обязательным, то владение сленгом отражает 
уровень подготовки китаеведа и его ценность как специалиста. Китайский 
сленг необыкновенно колоритен. Он охватывает широчайший лингвисти-
ческий спектр, включая диалективизмы, жаргонизмы, блатной язык и ру-
гательства. Профессионализмами называют специальные слова, которые 
используют в своем  обиходе  профессионалы  того  или иного ремесла. Про-
фессионализмы – это неофициальные названия специальных явлений и по-
нятий профессии, они составляют профессиональный сленг.  Диалектизмами 
называют те слова, которые принадлежат к определенному диалекту. Диалек-
ты – это говоры народов, имеющие в своем составе значительное количество 
самобытных слов, известных только в определенной местности. Также инте-
ресной разновидностью сленга являются арготизмы. С французского языка 
слово argot переводится как "жаргон". Арготизмы или жаргонизмы, как их 
еще можно называть, представляют собой зашифрованную речь, условный 
знак или код, который понятен только определенной группе людей. Арго за-
нимает важное место  среди  социальных  диалектов. Некоторые языковеды 
считают, что арго – это тайный язык. Другие полагают, что подобный язык – 
это естественная реакция на враждебную окружающую среду.                                                                

Словарный состав китайского языка, как и любого другого языка, посто-
янно  меняется,  что  позволяет  нам воспринимать язык как живую и разви-
вающуюся систему.                               

Настоящее исследование посвящено изучению молодежного сленга со-
временного китайского языка, а также их переводу.  Актуальность настояще-
го исследования обусловлена, с одной стороны, необ ходимостью изучения 
новой лексики как средства отражения изменений, происходящих в совре-
менной лингвокультуре под влиянием таких социально значимых факторов 
как компьютеризация, информатизация, глобализация и т.п. В переходные 
периоды общественного развития вопрос о языковых изменениях становит-
ся одним из центральных в проблематике научного исследования, поскольку 
объективно является показателем динамики социальных и производственных 
преобразований. С другой стороны, в период смены лингвистических пара-
дигм на рубеже тысячелетий возрастает интерес лингвистов к изучению ког-
нитивных структур, объективируемых языковыми формами.                                                                                                   

В настоящее время сленг является одной из интереснейших языковых 
сис тем современной лингвистики. 

Молодежный сленг – это пароль всех членов референтной группы. Гово-
ря о сленге китайской молодежи, очевидно, что и сами языковые изменения, 
и их скорость в данном случае вызваны внешними причинами, а именно – со-
циальными преобразованиями, что в полной степени объясняет актуальность 
исследования выбранной темы. Таким образом, изучение сленга помогает по-
нять причины и степень изменения всего общества в целом посредством язы-



13

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ка и общения. Материалом для исследования лексико-семантических особен-
ностей сленга СМИ, а так же специфики их употребления послужил интернет 
журнал «dàxuéshēng » (Студент), который был создан в 2000 году в Пекине. 
Круг читателей журнала – это китайская молодежь в возрасте от 13 до 25 лет. 
Тематика журнала охватывает все аспекты современной жизни (кинопремье-
ры, бестселлеры, спортивные, научные и культурные достижения и т.д.).                                                                    

Характерной особенностью, отличающей молодёжный сленг от других 
видов сленга, является то, что он находится в процессе постоянного измене-
ния и обновления. Это, в свою очередь, можно объяснить сменой поколений.                                                                

Лексикон языка постоянно пополняется – для обозначения новых ве-
щей и понятий (возникших в связи с развитием науки, техники, культуры 
и других сторон социальной жизни общества) в язык приходят новые за-
имствованные слова – англицизмы (в китайском языкознании именуемые).                                                                                                                                      
 Англицизмами называются новые слова и выражения, поя-
вившиеся в языке для обозначения новых предметов или для 
выражения новых понятий в результате заимствования с английского языка.                                                                                                                                    
Китайское общество на современном этапе выступает активным участником 
мировых экономических, политических и культурных процессов. Появление 
в последние двадцать пять лет новых слов, выражений, значений связано с 
бурными изменениями в китайском обществе, невиданным до сих пор уров-
нем открытости страны в отношениях с внешним миром, ее вовлечением в 
процесс глобализации, а также развитием науки и техники. Тесное взаимо-
действие с международными организациями, иностранными компаниями, 
научно-технический, культурный обмен с зарубежными государствами, неиз-
бежно порождают в Китае необходимость говорить на иностранных языках, 
принимать международные взаимодействия для языка, стандарты коммуни-
кации и терминологию. В связи с этим, в китайском языке появилось много 
иностранных заимствований, преимущественно из английского языка. В пос-
ледние годы возникли новые слова для обозначения таких явлений и пред-
метов, которых раньше не было в общественной жизни, повседневном быту, 
как, например, disike «диско».                                                                 

Вместе с тем процесс словообразования нельзя представлять упрощен-
но только как процесс обозначения вновь возникающих общественных яв-
лений, не в последнюю очередь он связан с расширением представлений об 
окружающем нас мире. Сначала возникает какое-либо явление, только затем 
оно получает номинацию, например heike-хакер. Реалия появилась в Китае, и  
только  затем  получила свое название. Таким образом, процесс номинации – 
постепенный процесс.                                                                         

Кроме обновления объективной реальности и расширения познаватель-
ных возможностей, еще одним фактором, обусловливающим появление но-
вых слов, является сам процесс изменения и развития языка. Для обозначе-
ния одного и того же явления могут быть использованы различные языковые 
средства. Например, для слова «счастливый» существует два слово – xinfu и 
haopi. Во втором случае мы наблюдаем англицизм, появившийся в языке сов-
сем недавно, использующийся в сленге китайских чатов.           

Интернет сленг в Китае часто называют huǒxīng wén, что переводится 
как «марсианский язык». И такое название вполне оправдано, ведь интернет 
язык содержит множество присущих только интернету слов и выражений, а 
если прибавить к этому буквенные слова и цифровые коды, смайлики, тради-
ционный стиль написания иероглифов, который стал чрезвычайно популярен 
среди интернет-молодежи то и вовсе можно не понять смысла написанного. 
Сами же пользователи «марсианского языка» считают его довольно интерес-
ным, модным, а главное секретным.                                                                     

Таким образом, молодежный сленг – это живой организм, находящийся в 
процессе постоянного изменения и обновления. Он непрестанно заимствует 
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nteractive learning is a special form of organizing a cognitive activity. It  has  
very specific and foreseeable goals like:

ӘОЖ (УДК):378.091.33:8,2.0

INTERACTIVE  APPROACH  IN  TEACHING

K.MOLDABAEVA,
the teacher of Almaty University of Power Engineering
and Telecommunications, 
    Almaty, Kazakhstan

Abstract. The actual task of the modern high school is the implementation of a 
competence approach in education, namely, the formation of key competencies, generalized 
and applied subject skills, life skills.

The issues of intensifying the teaching of students are among the most significant problems 
of modern pedagogical science and practice. The realization of the principle of activity in 
learning has a certain significance, because training and development and upbringing of 
students depends on the quality of teaching as an activity.

Key words. Interactive learning, a collaborative group activity. 

I

единицы из прочих подсистем языка, а также сам становится поставщиком 
слов просторечного, разговорного обихода. Подвижность сленга делает не-
возможной его фиксацию на бумажном носителе, а также подсчет количе-
ственного состава. Возможно, лишь проследить некоторые общие особеннос-
ти, свойственные молодежному сленгу, законы его развития. Сленг, так или 
иначе, связан с существованием в современном мире маргинальных культур.
Margo, marginus c латинского языка переводится как "край" или "граница". 
Следовательно, маргинальной культурой называется та культура, которая 
противопоставляется общепринятой.                                                                                                   

Китайский язык активно приспособляется к новым условиям жизни, в 
нем появляется все большее количество новых сленгов. Многочисленные 
иностранные слова, проникающие в китайский язык – явление закономерное, 
отражающее активизировавшиеся в последнее десятилетие экономические, 
политические, культурные, общественные связи и взаимоотношения Китая 
с другими странами. Так мы приходим к выводу, что главная цель появления 
сленга в китайском языке состоит в пополнении словарного состава словами, 
обозначающими новое понятие, новый предмет.

Литература
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2. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. – М.: Айрис-Пресс, 2002. – с. 559.
3. Семенас А.Л. Лексика китайского языка. – М.: Восток-Запад, 2007. – с. 288.
4. Семенас А.Л. Новые тенденции в развитии китайской лексики. – М.: Общее и восточное  

 языкознание, 1999. – с. 312.   
Түйін

Тіл құбылысының көзқарасы бойынша сленг өте тұрақсыз және айнымалы құбылыс, бірақ 
кім қытайша алуан түрлі сөйлегісі келсе, пайдалы және қызық болып келеді.

Summary                                                                                                                                      
Sleng – the phenomenon is extremely unstable and changeable in terms of the continued existence 

in the language, but useful and exciting for those who want to speak Chinese variety.

– increasing the effectiveness of the educational process  and achieving high 
results;
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– strengthening the  motivation in  studying  the discipline;
– formation and development of professional skills of students;
– communication skills formation;
– development of analysis and reflexive manifestation skills;
– development of skills in possession  the modern technical means and 

technologies of information perception and processing; 
– formation and developing the ability of  finding the  information independently 

and  determining  its reliability;
– the  classroom work proportion reduction and increasing   the volume of 

student’s independent work [1].
With interactive training, the educational process is organized in such a way 

that practically all students are involved in the process of cognition, they have the 
opportunity to understand and reflect on what they know and think. The joint activity 
of students in the process of cognition, mastering of educational material means that 
everyone contributes individually; there is an exchange of knowledge, ideas, and 
methods of activity [1]. Moreover, this happens in an atmosphere of benevolence 
and mutual support, which allows not only receiving new knowledge, but also 
develops cognitive activity itself, delivers it into higher forms of cooperation and 
interaction.

Important is the fact that in the training process we can distinguish three types 
of activity: physical, social, cognitive.

During physical activity  students   do mingling activities, speak, write, listen, 
draw, etc.

During  social  activity they ask questions, answer questions, exchange opinions, 
etc.

– During cognitive activity   they  make additions and amendments to the 
teacher’s  statements, they themselves find solutions to problems, act as one of the 
sources of professional experience, etc. All three types of activity are interconnected, 
diverse and necessarily present in class.

Basic methodical principles of interactive learning include:
– Dialogue interaction;
– working  in small groups on the basis of cooperation and interaction;
– Active-role play (game) ;
– Training organization of study;
– The central part  won’t be taken by  a student as an individual, match attention 

will be paid to a group of interacting students who stimulate and activate each other.
Means of interactive learning include:
– printed textbooks and teaching aids (including workbooks) as an intellectual 

self-instruction manual;
– multimedia textbooks;
– multimedia educational programs;
– a computer;
– interactive whiteboards (panels, tablets).
Content of interactive learning include:
Interactive tasks are the basis of the content of interactive learning. The main 

difference between interactive exercises and tasks from ordinary ones is that they 
are directed not only to consolidation of the material already studied, but rather 
directed to study a new one. While   performing the interactive task, the dominance 
of any participant in the educational process is excluded. Interactive task always 
assumes such organization of the learning process, in which it is impossible, the 
student’s non-participation in the group work [2]. Given types of activities  can be 
conducted  in such lessons:

– tasks for working in small groups;
– learning games;
– social projects;
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– discussion of complex and controversial issues and problems;
– solving educational problems;
– creative tasks.
The main feature of interactive learning is that the learning process takes place 

in a collaborative group activity. The group form of training can be individual and 
collective performance of the tasks and its verification in the group, independent 
search for an answer to the question posed. Types of group training can be 
differentiated group training and cooperated group training.

In the differentiated group, the groups are formed according to the level of 
student’s preparedness, and everyone receives a task of an appropriate level of 
complexity;

In cooperated  group  the general task is divided into the number of groups, 
and each group gets a certain part, after the first stage of work  the new groups are 
created, and will be completed activities with  received tasks interchanging. They 
have also advantages and disadvantages. Advantages include full participation of 
all students, and  disadvantages are connected with organization of educational 
activities: conflicts, noise during work are possible.

Interactive lectures are lectures that combine all aspects of traditional lecture 
and interactive forms of learning: discussions, interviews, case studies, slides or 
educational films, brainstorming, etc . The following types of interactive lectures 
are distinguished.

Paired lecture (binary lecture) is a kind of lecture of problem content in the 
form of a dialogue between two teachers (either as representatives of two scientific 
schools, or as a theorist and practitioner). It is necessary to demonstrate the culture 
of discussion and involve students in the discussion [2].

Lecture with pre-planned errors is designed to stimulate the students monitoring 
the offered information constantly (error search: substantive, methodological, 
methodological, spelling). The task of the listener is to note the errors noted in the 
abstract during the lecture and to name them at the end of the lecture. To the analysis 
of errors is given 10-15 minutes. During this analysis, the correct answers are given 
by teacher, by listeners or jointly. The number of planned errors depends on the 
specifics of the educational material, on didactic and educational goals of the lecture, 
on the listener’s level of preparedness. This kind of lecture is best conducted in the 
completion of the topic or section of the academic discipline, when the listeners 
have formed the basic concepts and representations.

In problem solving lectures the new knowledge is introduced through the 
problematicity of the question, task or situation. At the same time, the student’s 
process of cognition in cooperation and dialogue with the teacher is close to research 
activities. The content of the problem is revealed by organizing a search for its 
solution or summing up and analyzing traditional and modern points of view.

The problem solving lecture begins with questions, with the statement of the 
problem, which in the course of the presentation of the material must be solved. 
The lecture is designed in such a way as to cause the issue to appear in the student's 
mind. The teaching material is presented in the form of a learning problem. It has a 
logical form of the cognitive task, marking some contradictions in its conditions and 
culminating in questions, which appear during   the lesson.
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hinese civilization can be called civilization of food, the cult of food 
plays an important role in their culture. This can be easily seen by looking 
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Аннотация. Берілген мақала қазақ және қытай тілдеріндегі ас / тамақ / тағам 
концептілері айналасындағы лингвомәдени бірліктерді салғастырмалы талдауға 
арналған. Мақалада қытай, қазақ тілдері образды тіркестер жүйесіндегі ас / тамақ 
/ тағам концептілері лексика-семантикалық талдау нысаны болған. Сонымен бірге, 
мақалада аталмыш тіл бірлікті тақырыптық жағынан топтастырылған. Салғастыру 
нысаны болған   тіл үлгілеріне мағыналық, қолдану және т.б. айырмашылықтарына 
лингвомәдениеттану тіл ғылымы тұрғысынан жан-жақты баға берілген. 

Түйінді сөздер. Тілдік концептілер, аспаздық коннотациялар, бейнелі сөздер, 
тағам концептілері.

С
only into the lexical fund of the Chinese language. You can find hardly hidden, 
sometimes sophisticated love for food and everything that touches it. "You live in 
the mountains – eat what is on the mountain, you live near the water, eat what is 
in the water," – says an ancient Chinese idiom. Another saying "There is nothing 
inedible, there are only bad cooks" clearly highlights the lack of food taboos, and 
adding into the food absolutely all the gifts of nature.

Chinese people’s love for food reaches fanaticism. Proverb says: "you can 
pacify Heavenly Empire, but it is impossible to pacify Chinese cuisine", "it is 
better to collect the grain than to hoard gold", "a piece of the field is worth a piece 
of heaven", "flat cakes, painted on the wall is easy to see, but it is difficult to eat 
them", "good next day does not replace a good dinner", "a thousand deaths could 
be carried, one hunger difficult to endure".    

The national language is closely related to the international prestige and 
reputation of the country. Engrafting an interest in a particular national culture 
generates interest in the language. Increasing the interest of linguists and 
methodologists to the cultural identity of linguistic content makes it relevant 
to appeal to a variety of fragments of national linguistic world. Each of these 
fragments indicates the identity and richness of ethnic cultures, as well as the 
specifics of the national consciousness in its own way and reflects surrounding 
reality.

Different sides of system of figurative structure of the language are described 
in works devoted to linguistic metaphor, figurative vocabulary and phraseology, 
cognitive and linguistic aspects of linguistic and cultural world modeling . Under 
figurative structure of the language we understand the enshrined usage in national, 
cultural and historical due to the image system, metaphorically realized in the 
semantics of lexical and phraseological units of the level of language, regularly 
reproduced in acts of communication and formed a linguistic world of native 
speakers . 

2. “Қазақстан мектебі” №11, 2017.
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The minimum unit of the conceptual figurative structure of the language is 
the standard for a particular culture’s figurative representations. These secondary 
mental images are based on the "combination of two pictures": primary sensible 
way of characterizing the nominated concept, and the very concept of figurative 
nominated on the basis of their real or perceived common characteristics. 
For example, Chinese word [tián yán mì yǔ] (about a man, his manner to 
communicate),[zuǐ tián] (sirenic), [xiào/zhǎng de hěn tián] (overly affectionate),  
[sheng huó tián měi] (fig. thrive) express the figurative representation associating 
impressions produced by voice, manner of speech, lifestyle and behavior with 
flavors from sweet products.

 The minimum unit of linguistic explication of standard visual images 
are figurative words and expressions. Complex units of shaped structure of 
the language are represented by different types of figurative paradigms that 
researchers are often interpret as figurative or metaphorical field, united on the 
basis of semantic generality of certain elements of visual images . 

Figurative vocabulary and phraseology as a special class of linguistic units has 
repeatedly been a multidimensional object of linguistic and cultural research on 
the datum of different languages. The researchers note the qualities of figurative 
means of language such as metaphor, motivation and idiomaticity semantics; the 
availability of sensual component; the expression of emotional and evaluative 
attitude towards the phenomenon called by the speaker. Because of these qualities 
figurative lexical fund of the language has the highest national specificity and 
transmission system of their cultural values, reflected in the language. 

Figurative lexical resources traditionally include:
1. Words with transference-figurative secondary importance, or linguistic 

metaphors – [shí liáng], “azyk” (food) – something that serves as a source for 
anything; [jīng shén shí liáng] spiritual food, "akyl azygy" - food for mind;  [jiáo] 
(chew) in the meaning of spend, "zhyny kainau" (lit. spirit is boiled) with the 
meaning of to reach the boiling point, very angry.

2. Words with primary figurative meaning, arising out of the metaphorical 
word derivation, or actually figurative words – "toidyru" (bored, to lose 
attractiveness), "tіs kairau" (lit. sharpen the teeth, fig. dislike anyone for anything, 
the desire to cause harm);  [chī shí táng] (to eat in the canteen), [chī guān si] 
(lit. eat a lawsuit, fig. 1) to get to court; 2) legal proceedings; 3) be sentenced to 
criminal punishment), [chī bì mén gēng] (lit. eat soup from a closed door, fig. 
get away with anything), [chī yā dàn] (lit. eat duck’s egg, fig. get a bad grade, to 
receive a zero score) 

 Figurative expressions presented by stable figurative comparison, idioms, 
proverbs and turns of speech: "tіsі shykkan balaga shainap bergen as bolmas" 
(chewed food for the child with teeth - is not food);  [yī kǒu chī bù chéng pàng 
zi] (lit. you will not become thick if you bite off ones, fig. success - is always the 
result of a long work). 

Figurative language facilities implement in its meaning associative 
convergence of diverse objects and phenomena of reality on the basis of their 
real or imagined associative similarity. They embody the cognitive metaphorical 
language model: name and describe a conceptual area "in terms of" another 
conceptual domain . For example: "til emіzu" (lit. nourish the tongue, fig. make 
promises without fulfilling), "kan іshu" (lit. drink the blood, fig. annoy someone), 
"kamyrsha іleu" (lit. knead the dough, fig. scold severely); [kěn shū běn] (lit. 
gnaw books, fig. to pore over books),[tūn bìng] (lit. swallow someone next to you, 
fig. absorb, assign) [yē rén] (lit. choke, fig. shout over others).  

The study of culinary culture in the semantics of the code words and 
expressions and high cultural significance makes a certain research interest.
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Both in the Kazakh and Chinese language we meet a lot of figurative words, 
names of food, as well as figurative symbols identifying the various phenomena 
of the world through the culinary metaphor. This testifies the importance of 
meaning in practical gastronomic sphere of human life and cultural significance 
of the national cuisine as symbolic (figurative, ceremonial, ritual) code of culture.

Fact of metaphorical nomination indicates a special relationship between the 
subject of language and an object of the resulting figurative interpretation that laid 
under the name or sensually expressive valuation. 

Often the usage of this kind of phraseology assimilation associated with 
modeling spheres of life, inaccessible to sense perception: physiological, 
emotional, moral, mental-verbal, intellectual, social, abstract categorical - the 
image of the phenomena of the objective world. So, culinary images can be 
involved in characterizing:

1) the appearance of the man: "kalkan" (shield) → «kalkan kulak" (big-eared), 
“kazan” → «kazan bas" (big-headed), [jú zi pí] (orange peel) →[liǎn xiàng júzi 
pí] (pimple-faced), [dòu yá cài] (salad of bean sprouts) → thin and tall man.

2) emotional states and expressions of emotion: "maltasyn yezu" (to flactuate), 
“zhyny kainau” (to get angry); [zhuāng suàn] (pretend to be a fool).

3) moral qualities of man: shikі (inexperienced);[mèn hú lu] (lit. corked 
calabash, fig. taciturn), [gǔn dāo ròu] (brawler, schemer, trickster). 

4) events related to different spheres of human life: interpersonal relationships, 
social activities, etc.: "arasyna ot salu" (fig. to sow the seeds of strife), "ot aluga 
kelu" (to rush), "dam-tuzy zharasu" (live in harmony);[kāi yóu] (lit. skim the 
cream, fig. to profit at the expense of others).

Groups of figurative words and expressions, implementing similar figurative 
representations in the context of sustainable metaphoric models constitute 
figurative lexical and phraseological paradigm, which, depends on the semantic 
proximity of figurative base units with similar paradigms can be combined 
into larger linguistic structures – figurative lexical and phraseological fields. 
For example, all figurative language that realizes a base figurative ideas about 
cooking and national dishes, can make extensive lexical and phraseological field 
of culinary conotations. Thus, the idea of culinary dishes or foods, including 
knowledge of their shape, size, taste, smell, structure, etc., is also associated with 
the procedural situations of cooking certain foods and absorption of the subject, 
taking into account all possible circumstances of these processes.

Making a vital human need, the food is, on the one hand, a fixture of everyday 
life, and on the other - a significant object in an ordinary picture of the world. Of 
course, it was showed and fixed in a language picture of the world:

1. Culinary lexicon is often figuratively derivative and motivated, keeps alive 
the inner form of the word:[mǎ yǐ kěn gǔtou] (ant bone wears away, fig. to succeed 
with tenacity and perseverance).

2. Culinary lexicon often is a source of imaginative names and characteristics 
of different figurative facts and phenomena of reality: "kazannyn kuyesіndei kap-
kara" (black as soot);[chī cù] (to drink vinegar, fig. to be jealous),[yóu tiáo] (lit. 
strips of dough, fig. experienced, grown wise).

3. Culinary lexicon is a part of praseologisms and comparisons: "kurgak 
kasyk auyz zhyrtady" (lit. dry spoon cuts your lips, fig. to help), "uyi bolgan son, 
shyny-ayak syldyrlamai turmaidy" (lit. there is no home without rattling dishes, 
fig. it's only a lovert quarrel);[bèi cháng jiān xīn] (fig. to go through suffer),[bǎo 
shí zhōng rì,  wú suǒ yòng xīn] (live without worries; to live in idleness and 
satiety).

Culinary vocabulary and phraseology as a direct source and the transference-
figurative usage has a bright national color, in accordance with national and painted 
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"linguistic and cultural theory of speech" (V.M. Vereshchagin, V.G. Kostomarov) 
contains the so-called "cultural" or "regional studies" component.

Many names of national dishes, served as a source of imaginative naming and 
characterization are non-equivalent. They have no semantic analogues in other 
languages and borrowed in the case of the spread of the dish or food, as happened 
with the borrowing from Kazakh to Chinese[pí yá zi] → piyaz (onion),[náng] → 
nan (bread),[nà rén] → naryn. In the system of everyday notions about the world 
the image of a particular ethnic community (national or state) is inextricably 
linked with traditional native culture in sustainable socio-cultural stereotypes, 
which include traditional food and ethnic dishes. They are the sort of "markers" of 
national identity and self-identity, involved into figurative means of language and 
paremiological fund (part of the folklore formulas, proverbs): "arpa-bidai as eken, 
altyn-kumis tas eken" (barley and wheat - food, gold and silver - stones);[sheng 
mǐ zhǔ chéng shú fàn] (already cooked rice porridge, fig. done is done; turn 
out to be). Food in general is a symbol of wealth, abundance, happy life, that is 
connected with a lot of tradition during the holidays, weddings, at the wake.

Nevertheless, there is a category of roughly equivalent sayings  between the 
Kazakh and Chinese languages. For example: the Kazakh language have such 
proverbs as "as kadіrіn tok bіlmes" (the well-fed don't understand the hungry), "as 
bala tok balamen oinamaidy, tok bala ash balany olamaidy" (the fed child does 
not play with hungry child, well-fed child does not think about the hungry child) 
→ in Chinese[bǎo hàn zi bù zhī è hàn zi jī] (a full man is no friend to a hungry 
man); also "ittіn basyn altyn tabakka salsa, shorshyp tusedі" (cast one’s pearls 
before swine) →[duì niú tán qín] (lit. play the harp before the bull, fig. cast one’s 
pearls before swine),[duì lǘ shuō jīng] (lit. read a donkey about Buddhist canon, 
fig. cast one’s pearls before swine) has the same meaning.

Consequently, the names of food, dishes and their quality, as well as 
processes for their preparation and usage have a distinct cultural identity, and in 
its imaginative functioning reflect the peculiarities of the national worldview and 
understanding of the world, are a clear example of figurative reflection of reality 
in language, which forms metaphorical fragment national picture of the world. 
Lexical and phraseological field explicats a system of figurative and symbolic 
meanings associated with traditional cuisine, as well as their functioning in 
everyday life and sacral levels, embodies the "culinary code" of national culture, 
which can be considered as means of national identity and self-identification. 

In conclusion, the learning process must take into account the cultural identity 
of culinary images that reflects an important piece of ethnic culture, as well as 
the peculiarities of national learning. When comparing the kitchen terminology 
of Chinese and Kazakh languages we revealed not only the life of the unique 
features of Chinese and Kazakh peoples, but also the features of various visions 
similar to each culture, which has to be taken into account when creating teaching 
materials, textbooks and dictionaries. 
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ілім мазмұны жаңа үрдістік біліктермен, ақпаратты қабылдау 
қабілеттерінің дамуымен, ғылымдағы шығармашылық және нарық 

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

ӘОЖ (УДК): 37.012

Т. 78 

САРАЛАП  ОҚЫТУДЫ  ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

Айсұлу  ТҮЛЕМБЕТОВА, 
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Маңғыстау облысы 
бойынша ПҚ БАИ жаратылыстану-ғылыми 
(гуманитарлық) пәндерді оқытудың инновациялық 
технологиялары мен әдістері кафедрасының
аға оқытушысы
   Ақтау қаласы, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада   саралап оқытудың  кезеңдері мен саралау тәсілдері 
туралы  айтылған.

Түйінді сөздер. Оқытуды саралау, саралап оқыту, саралау тәсілдерін жасақтау, 
сыртқы және ішкі саралау.

Б
жағдайындағы білім беру бағдарламаларының  нақтылануымен  толыға  
түсуде.  Оқыту технологиясын жетілдірудің психологиялық-педагогикалық 
бағыттағы негізгі ой-тұжырымдары төмендегіше сипатталады :

– есте сақтауға негізделген оқып білім алудан бұрынғы меңгергендерді   
пайдалана отырып, ақыл-ойды дамытатын оқуға көшу;

– білімнің статистикалық үлгісінен ақыл-ой әрекетінің динамикалық  
құрылым жүйесіне көшу;

– оқушыға орташа деңгейде білім беретін бағдарламадан жекелеп, сара-
лап оқыту бағдарламасына көшу.

Оқытуды саралау – әрбір оқушының жеке қажеттіліктеріне сәйкес 
нұсқауларды, тапсырмаларды, материалдарды, әдістерді, т.б. іріктеу үдерісі.

Ал, саралап оқыту дегеніміз – оқыту мен оқуға қатысты анықталған ортақ 
қасиеттерді ескере отырып, дайындалған оқушылар тобына мұғалімнің оқу 
үдерісін ұйымдастыру нысаны. 

Сыныптағы оқытуды саралау технологиясын жоспарлаудың кезеңдері.
1. Диагностика кезеңі. Пәнге қызығушылықты ояту мен оқушының 

ой-өрісін кеңейту және талғампаздықты қалыптастыру  үшін жүйелі түрде 
берілетін тапсырмалар мен нұсқаулар:  мазмұнды түсіну мен мәтінді талдау-
ды білу,  логикалық анализ жасау, зертханалық құрал-жабдықтарды танып-
білу, тәжірибе жасау (нұсқау бойынша) және бақылау нәтижесін түсіндіру, 
тағы басқаларды  үйренеді.

Мұғалімнің  жай бақылаулары  мен ескертпелері ерекше мәнге ие болатын  
тұстарды анықтауға, «ойлау сипатына» сәйкес оқытуды құруға  мүмкіндік 
береді. Бұл кезеңде мұғалім бағыттаушы, диалогті ұйымдастырушы ретінде 
оқушының үлгірімін ғана емес, сонымен бірге, олардың ерекшеліктері мен 
қабілетін есепке ала отырып, олардың әрқайсысына оқу мақсаттарына же-
туге тиімді жағдай жасайды. Бұл орайда оқушы нені білетінін және нені жа-
сай алатынын білу ғана  емес, екінші жағынан, оқушылар  өз  оқуын  қалай 
құрады, білімді өндіру  мен  біліктілікті жинау және оқушы мұғаліммен, 
оқушылар бір-бірімен қалай жұмыс жасайтыны маңызды. 
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Мұғалім оқу жетістігін зерттеумен бірге білім мен дағдылардың 
қалыптасу үрдісін зерттеп, әр оқушының білімге барар жолын анықтай 
алады, қажет жағдайда түзетіп отырады. Диагностикалық тапсырмалар  
жүйесі әр оқушының ерекшелігіне қарай, олардың арасынан тұрақты, 
өзін өзі түзететін, өзін бағалай алатын  білім алушылардың түрлі білік пен 
дағдыларын  қалыптастыруға мүмкіндік береді.

2. Оқыту кезеңінде саралау – сабақтың түріне және түрлі оқушылар са-
натына дайындалатын тапсырмалар жиынтығымен байланысты.  Мұғалім 
оқу мазмұнын Блум таксономиясы (төменгі ойлау деңгейінен жоғары ойлау 
деңгейіне дейін зияткерлік деңгейлер жіктемесі) бойынша әртүрлі деңгейді 
қамтитын оқушылар тобына  оқу әдістерін ұйымдастыруы керек. Мысалы, 
бөлімнің, не тақырыптың басында мағынаны ашу, меңгертуге арналған тап-
сырмалар мен  жаттығулар, қайталау-жүйелеу сабақтарында дағдыларды 
дамытуға берілетін салыстыруға, талдауға, жүйелеуге шығармашылық 
сипаттағы тапсырмалар беріледі. Практикалық және зертханалық жұмыстар 
кезінде нұсқаулық бойынша жұмысты орындап, бақылап және оны 
қорытындылап, зерттеушілік дағдыларын дамытады. 

3. Оқыту мазмұнындағы саралау. Сыртқы және ішкі саралау айырма-
шылығы:  сыртқы саралау (білімнің мазмұны бойынша) оқытудың үшінші 
кезеңінде қолданылса, ішкі саралау (оқушының даму деңгейі бойынша) 
негізгі және орта мектепте  жүреді. Оқушылардың  жас ерекшеліктерін және 
психологиялық үрдістердің ерекшеліктерін ішкі саралауда ескереді, оларға 
жататыны:                                                                                                                 

– ойлау (қалыпты және шығармашылық);    
– еске түсіру (ерікті, еріксіз), атап айтқанда, тану, еске салу, есте сақтау, 

айту; 
– назар аудару (зерттеу тақырыбына назар аудару қабілеті);  
– қиял (жаңғырту, шығармашылық);                                                                         
– еріктілік (мақсатқа жету мүмкіндігі);  
– эмоциялар және т.б.
Заманауи оқыту теорияларының барлығы да психологиялық 

ұстанымдарға негізделеді, онда адам психикасы белсенді іс-әрекет пен сол 
қызметтің нәтижесі ретінде қарастырылады. Л.С. Выготский көрсеткендей, 
егер мұғалімнің оқушыға берген бағдарында, әрбір келесі тапсырма  оның 
«жақын даму аймағында» болса, ал  оқудың өзі «дамудан алға шықса», 
оқушының ойлау қабілеті дамиды.

Мұғалімнің  психологиялық тұрғыдан алдына қойған мақсаты:
– «мұғалім–оқушы» жүйесінен «субъект–субъект» қарым-қатынасына 

көшу үшін қолайлы жағдай туғызу;
– рефлексияға дағдылану. 
Мен істеп жатырмын? – пәндік мазмұнның өз әрекетіндегі талдауы. 
Қалай істеп жатырмын? – өз қызметіндегі тәсілдерге талдауы. 
Не үшін жасап жатырмын? – өз құндылықтарын анықтауы.
4. Саралау тәсілдерін жасақтау. Сыныптағы саралау жұмысының жал-

пы ортақ қабылданған келесі тәсілдерін қарастыруға болады. 
Тапсырма беру:
– білім деңгейі әртүрлі оқушыларға арналған тапсырмалар;               
– оқушылардың қажеттіліктеріне қарай берілетін түрлі кестелер, 

жаттығулар мен тапсырмалар;
– күрделілігіне қарай алға  ілгерілеп отыратын тапсырмалары бар кар-

точкаларды пайдалану.
Дереккөздермен жұмыс:
– кейбір оқушылардың басқа сыныптастарына қарағанда күрделірек 

дереккөздермен жұмыс істей алуы;
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– оқушыға ауқымы кең, күрделі идеяларды түсіндіретін және жаңа элек-
тронды дереккөздерді пайдалануға мүмкіндік беру.

Қарқын:
– кейбір оқушылар басқаларына қарағанда жылдам жұмыс істейді;
– негізгі тапсырмаларды түсіндіруде көмек қажет болатын оқушыларға 

біршама уақыт бөлу.
Қорытынды  жасау:
– барлық оқушылар бірдей тапсырманы орындаса да олардың нәтижелері 

әртүрлі болады;
– мұғалімнің тапсырмасына оқушы өздерінің «мықты» және «әлсіз» 

тұстарына қарай жауап береді;
– барлық оқушыларға бағытталған нұсқау бере отырып, олардың 

әрқайсысы өздерінің не күтетіндігін түсінетініне көз жеткізу.
Диалог және қолдау көрсету:
– кейбір оқушыларға тапсырма орындау барысында жан-жақты әрі 

нақты көмек қажет болады;
– мұғалімнің оқушыға ойландыратын, сонымен бірге ынталандыратын 

сұрақтар дайындауы  маңызды рөл атқарады.
Бағалау тәсілі:
– қалыптастырушы бағалауды қолданып оқушылардың оқу жетістігін  

бағалайды;
– оқушылар үнемі бағаланып отырады, осылайша мұғалімнің іс-әрекеті 

мен саралаудың басқа да түрлері оқушылардың қажеттіліктеріне қарай 
үнемі өзгеру мен дамуда  болады.                                                                               

Жіктеу тәсілі.                                                                                          
Оқушының  болжалды  міндетіне  қарай  топ  құруға пайдаланатын 

тәсілдер:       
– мүдделері ұқсас (деңгейлері)  оқушылар;
– талаптары әртүрлі оқушылар;                                                                              
– кәсіби дағдыларына қарай бөлінетін топтар немесе сарапшы топ; 
– гендерлік топ, аралас гендерлі топ, ұйымшыл таңдалған топ құру.         
Сыныпта топ құруда саралауды ұйымдастырудың  пайдалы  көптеген 

тәсілдерін сабақта өзгертіп қолдануға болады.
     Тәжірибе көрсеткендей, саралап оқытуда топтық жұмыс түрі жақсы 

нәтиже береді, мұнда оқушының жеке ерекшелігі ескеріледі, ол ұжымдық- 
танымдық іс-әрекетті ұйымдастырады, топтық жұмыста оқушы  өзара  
қарым-қатынас жасайды, ойларымен бөліседі. Топтық жұмыс – оқушыны 
өз кемшілігін түзету және өз іс-әрекетін шынайы бағалау арқылы және 
сабақтың қай бөлігінде топтық жұмысқа атсалысты, тағы басқа қол жеткен 
нәтиже бойынша рефлексияға  дағдыландырады.

Сабақта  тиімді  әрекетті ұйымдастыру бойынша:
– фронталды  саралау – сынып бір ортақ тапсырманы орындайды, 

мұғалім әртүрлі деңгейдегі топтарды оқытады; 
– топтық саралау – сынып топқа бөлінеді, әр топ жалпы тапсырманың 

бір бөлігін орындайды;    
– топ ішіндегі саралау – әр топта оқушылар жеке психологиялық 

ерекшелігі немесе дайындық деңгейіне қарай бөлінеді, түрлі тапсырма 
орындайды;      

– жекелеп саралау – оқушы мұғалімнің көмегімен бөлек тапсырма орын-
дайды, мұғалімнің көмегінсіз өз бетінше орындайды, мұғалімнің көмегімен, 
содан соң  өз бетінше орындайды.                                    

Саралап оқытудың тиімділігі: әрбір оқушының оқу мақсатына қол 
жеткізу стратегиясы жоспарланады; оқуды қолдау, саралау мақсатында 
өзара пікірсайыс ұйымдастыру оқушыны ынталандырады; оқу әрекетін са-
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ралау тәсілдері мен әртүрлі ойлау дағдыларының деңгейіндегі тапсырма-
лар  әр оқушының қызығушылығын арттыру мен қабілеттерін дамытуға 
жетелейді;   мұғалім әлсізге көмектеседі, жоғары деңгейдегі оқушыны одан 
әрі  жеке қажеттілігіне қарай дамытады; өзіндік жұмыста тапсырманы еркін 
таңдауға жағдай жасайды; жеке қабілетті оқушыға жоспарлаған тапсырма 
дайындайды.

Педагогикалық қызмет табыстылықты, нәтижені жақсартуды, түзетуді 
қажет ететін салаларды анықтайтын әмбебап үдеріс болуы керек. Сонда 
ғана біз пәнді оқытуда әрбір білім алушының оқудағы жеке қажеттілігін 
жоғары деңгейге жеткіземіз.
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Резюме
В статье рассматриваются этапы дифференцированного обучения и методы дифферен-

циации.
Summary

This article discusses the stages of differentiated learning and methods of differentiation.

2017 жылдың 14-19 қазан аралығында Абу-Даби қаласында (БАӘ)  
өткен WorldSkills Competition чемпионатында  Қазақстан әлемнің үздік 77 
мемлекеті ішінде 24-орынға ие болып, бәсекеге қабілетті жұмысшы кадр-
ларды даярлау бойынша 30 елдің қатарына енді. 

«WorldSkills Abu Dhabi» әлем чемпионаты  51 жұмысшы мамандығын 
қамтыды, Қазақстанның ұлттық құрамасы 23 құзыреттілік бойынша 
қатысты. Олар: жүк автокөліктеріне қызмет көрсету, дәнекерлеу ісі, бетон 
технологиясының жұмыстары,  дәнекерлеу технологиясы, электроника, сан-
техника және жылыту, графикалық дизайн, суыту және желдету техника-
ларына қызмет көрсету, мейрамхана сервисі, жеңіл автокөлік жұмыстарын 
жөндеу, сылау және декоративті жұмыстар, флористика, мехатроника, визу-
альды мерчандайзинг және витринистика, кірпіш қалау, құрғақ құрылыс пен 
сылақ жұмыстары, электромонтаж, инженерлік графика, шаштараз өнері, 
киім дизайны және үлгілеу, желілік және жүйелік басқару, нан пісіру шебері, 
веб-дизайн мамандықтары. 

Іс-шараға 1300-ден астам жас маман мен 100 мыңнан астам көрермен 
қатысты. Әлем чемпионаты жастарға өздерінің шеберліктерін, кәсіби 
деңгейін қалың көрерменге көрсетуге, сондай-ақ, оларға біліктілігін, білімін 
жетілдіруде және жалпы болашақта мамандану бағытын таңдауда кәсіби ма-
мандардан ақыл-кеңес алуға зор мүмкіндік берді. 

ҚАЗАҚСТАН «WORLDSKILLS COMPETITION» 
ЧЕМПИОНАТЫНА ҚАТЫСҚАН  ОРТАЛЫҚ
 АЗИЯДАҒЫ ЖАЛҒЫЗ МЕМЛЕКЕТ
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Ғылыми ақпараттар

ілім мазмұнын жаңғырту жағдайында өзекті мәселелердің бірі – 
мұғалімдердің мәртебесін көтеру болып табылады.

ӘОЖ (УДК): 37; 373 

ПЕДАГОГТІҢ  ИМИДЖІ  ЖӘНЕ 
ЖЕКЕ  БРЕНДІ 

Айгүл ЗЕЙНЕЛОВА, 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ филиалы 
Ақмола облысы бойынша педагог қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институтының бөлім бастығы,
Марат  САЙДАЛИН, 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ филиалы
Ақмола облысы бойынша педагог қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институтының маманы
   Көкшетау қаласы, Қазақстан

Аннотация. Мақалада бүгінгі заман талабына сай мектептерде мұғалімдердің 
имиджін және жеке брендін қалыптастыру мәселелері қамтылған. Осы бағыт бо-
йынша  сұрақтарды зерттеу тәжірибесі педагогтердің біліктілігін арттыру курс-
тарында көрсетілген: жеке брендингтің даму сатыларын анықтау, перспективалық 
жос пар әзірлеу, өз беделін басқару бойынша ұсынымдарды дайындау.

Түйінді сөздер. Имидж, жеке бренд, кәсіби құзыреттілік, көшбасшы, өзін-өзі та-
ныту, жетістік критерийлері.

Б
Осыған байланысты, бәсекеге қабілетті ортаны құру беталысы өсуде 

және мұғалімдердің жеке ұстанымы да жаңа мәртебеге ие болуда: осы арада 
мұғалім жай ғана бұйрық, талаптарды күтетін мемлекеттік қызметші болып 
қана қоймай, сондай-ақ өзінің зияткерлік әлеуетін тиімді қолданатын және сол 
әлеуетті қолдануға болатын барынша тиімді салаларды таба алатын белсенді 
көшбасшы болуы тиіс. Әлемдегі жалпы білім беру жаңа стандарттарының 
енгізілуі, Қазақстанның 2016 жылы жаңартылған білім мазмұнына өтуі, со-
нымен қатар басқа мемлекеттердің білім беру жүйесінде орын алып жатқан 
реформалар кәсіби құзыреттіліктің сапалы өзгертілуін талап етеді. Жақын 
өткен заманда ғана кәсіби құзыреттілік критерийлері ретінде ұстаздың дип-
ломы, сертификаттары, мектептегі жемісті жұмыс тәжірибесі есепке алынса, 
бүгінде осылармен қатар мұғалімнің имиджі және оның (жеке) бренді талап 
етіледі.

Біз «бренд» сөзі жиі тауарға немесе қызмет көрсетуге қатысы бар деп 
естуге үйренгенбіз, бірақ бұл сөз қарыштап басқа қызмет салаларына да ену-
де, соның ішінде адам тұлғасына да көп қолданыста. Бәсекелестік пен рей-
тинг белең алған жаһанда жеке брендті қалыптастыру немесе дамыту қажет 
деп есептеледі. 

Жеке бренд дегеніміз не екен? Анығырақ айтатын болсақ, бұл тұлғаны 
жан-жағындағылардың қабылдауы. Жеке бренді мықты адам – ол көшбасшы, 
онымен өте қызық, оның соңынан ергің, оған еліктегің келеді. Педагогке 
қатысты бренд оның іс-әрекетінде, сол іс-әрекетінің қалай жүзеге асыры-
латынында көрініс табады. Әріптестердің, ата-аналардың, оқушылардың,  
қоғамның ойында педагогті кәсіпқой маман, адам ретінде қабылдауы  –  
педагогтің бренді болып табылады.
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Педагог брендінің құрамдастарын қарастырайық. 
1-cызба

Педагог жеке брендінің құрамдастары

Біздің педагогтердің біліктілігін арттыру институты білім беру саласын-
да орын  алып жатқан жаңартулар мен өзгерістерді оң көзқараспен қабылдау 
және оларды шығармашылық тұрғыда ұғыну мақсатында педагогтердің 
кәсіби тұрғыда және жеке тұлға ретінде өсуіне, өздерін танытуға, жеке 
брендті қалыптастыру қабілетін дамытуға арналған аймақтық платформа бо-
лып табылады.

Курстық дайындықтарда және курсаралық қызмет барысында педагог-
ке тиесілі жеке брендті қалыптастырудың маңыздылығы мен өзектілігін 
ұғындыру мақсатында институт оқытушылары тренингтер, коучингтер, се-
минарлар, педагогикалық шеберлік конкурстарын, шеберлік сабақтарын, 
тағы да басқа іс-шараларды өткізеді. Педагогтер жеке брендингті дамыту са-
тыларын анықтайды, оның  перспективалық жоспары құрылады, өз беделін 
басқару бойынша және т.б. ұсынымдар беріледі.

Жеке брендті бизнес, экономика, маркетинг саласында қалыптастыруға 
қатысты көптеген еңбектер бар, өкінішке орай, педагогтің  жеке брендін 
қалыптастыруға қатысты жазылған еңбектер жоқтың қасы болып отыр. 
Сондықтың ұсынымдарды, кеңестерді әзірлеу барысында біз Гавр Д.П., 
Котлер Ф., Рейн И., Хэмлин М., Столлер М., Манн И.,  Брайан Т. және т.б. 
еңбектерін негізге алдық.  

Мұғалімнің  жетістігі  оның  брендінің құрамдас бөлігінің ең маңыз-
дысының бірі болып табылатыны анық. Педагог жетістілігінің критерийлері 
қандай?

1-кесте
Педагог жетістілігінің критерийлері  

Педагогтің жеке бренді

Кәсіпқойлық       Креативтілік      Көшбасшылық      Позитивтілік      Қажеттілігі

№ Жетістілік критерийлері   Түсіндірмелер
1.     Білім алу және біліктілікті    Білім беру үдерісін ұйымдастыру мен оның мазмұ-
        арттыру                нына қойылатын заманауи талаптарға қол жеткізу- 
       дің негізгі шарты, сондай-ақ педагогтің кәсіби   
     құзыреттілігі дамуының негізгі шарты болып 
     табылады.
2.    Оқушылардың оқығандық     Бұл критерий оқытудың түпкі нәтижесі болып 
        деңгейі   табылады. Оған мұғалім талдау мен мониторингке
     негізделген тоқсандық, жылдық қорытындылар
     шығарған кезде мектептегі ішкі бақылау барысында   
     тап болады.

3.    Жалпыоқулық, ақпараттық,   Бұл деген ақпарат көздерімен  жұмыс істей білу 
       оқу-логикалық, басқару-        дағдылары; талдау жасай алу, себеп-салдар байла-
       шылық және басқа да             ныстарын орната алу, салыстыра алу, жалпылап  
       іскерлік пен дағдылардың     топтай алу; берілген мақсат пен қойылған міндет-
        қалыптасу деңгейі                 терді түсіне алу, модель құра алу, алгоритмдік 
                 әрекеттерді ұйымдастыра алу, т.б. дағдылар. 

4.    Зерттеу қызметінің деңгейі    Зерттеу қызметі белгілі бір теориялық білім-
                  дерді қолданудың тиімділігін бақылауға 
                  мүмкіндік береді.
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Осы критерийлерге қалай сәйкес болу керек, осы үшін не істеу қажет? 
Біріншіден, бұл үшін өз алдына мақсат қою керек. Мүмкін сіз көшбасшы 

болғыңыз келеді, мүмкін сіздің мақсатыңыз – өзіңізге сенімді мықты тұлға 
болу шығар, не болмаса, сіз жоғары абыройға ие болып, қызметтік  мансапқа 
қол жеткізгіңіз келетін шығар және т.б.

Екіншіден, жеке брендке қол жеткізудің әдістерін анықтаймыз. Ф.Котлер, 
И.Рейн, М. Хэмлин, М. Столлер [1] танымалдылыққа (популярность) жетудің 
келесідей әдістерді ұсынады:

– кәсіби жетістіктер;
– ұжымдағы көшбасшылық;
– тұлға мен оның өмір сүру стилінің бірегейлігі.
Үшіншіден, өзіндік брендті алға бастыру жоспарын құру керек. Мысал 

ретінде, педагогтер тренинг барысында дайындаған перспективті жоспарды 
келтірейік.

2-кесте
Педагогтің жеке брендін алға бастырудың перспективті жоспары

7.   Инновациялық қызметі     Бұл дегеніміз білім беру сапасын арттыруға бағыт-   
            талған педагогикалық жаңалықтарды жоспарлау   
            мен оны жүзеге асыру бойынша шығармашылық   
                         процесс. Мақсаты – барынша жоғары нәтижелерге 
            қол жеткізу, жаңа білім алу, жаңа  педагогикалық  
           практиканы енгізу.

5.    Өзіне-өзі білім берудің     Өзіне-өзі білім беру – кәсіби шеберлікті 
        деңгейі                               арттырудың басты ресурсы.

6.    Өзін-өзі талдау,          Өзіне-өзі зерттеуші тұрғысынан қарай
       рефлексия          алу қасиеті. Өзімен-өзі диалог жүргізу.  

№ Жұмыс мазмұны    Нәтиже

1.     Ғылыми-практикалық конферен-        Ораторлық шеберлікті дамыту. Педагог-
        цияларға, семинарларға және т.б.   тің өзіне деген сенімділігі артады, хариз-  
        қатысу       масы пайда болады, өзінің идеяларын 
        ерекше түрде ұсынуды үйренеді.

2.    Кәсіби конкурстарға, ғылыми              Өзіне және бәсекелестеріне салыстырмалы
       жарыстарға, олимпиадаларға               талдау жасау. Өзінің артықшылықтары мен  
       және т.б. қатысу   кемшіліктеріне көз жеткізу. Өзінің шығар-
      машылығы мен жетістіктерінің жеке 
                   траекториясын құрастыру. 

3.     Жеке өз сайтын құру               Әріптестермен белсенді қарым-қатынаста  
      болу, ақпарат, ұсыныс, тәжірибе алмасу.
4.    Ғылыми-әдістемелік басылымдарда,  Кәсіби абырой, бедел, маңыздылық. Облыс, 
       сайттарда мақалаларды,  еңбектерді    республика шеңберінде  өзінің үздік
       жариялау    педагог болып табылатыны туралы ақпа-
      ратты тарату, өзіне қатысты ойларды 
      қайта қарастыру, жетістіктер мен 
      кемшіліктерге өзіндік талдау жасау.
5.     Жұмыс тәжірибесінен әдістемелік       Педагогикалық қызметтің нәтижелері, 
        және ақпараттық өнімдерді әзірлеу:    еңбек нәтижелері. Жеке кәсіби маңыз-
        әдістемелік нұсқамалар, оқулықтар,            дылықтың іс жүзінде дәлелденуі. 
        кітаптар, брошюралар, компакт-
        дискілер, электрондық кітаптар, 
        анықтамалықтар және т.б. 
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Қорытындылай келе, педагогке өз беделін басқару бойынша ұсыныс 
береміз.

1. Жеке брендті құрудың өзектілігін, өз-өзіңізбен, өз имиджіңізбен ау-
дан, облыс, республика білім беру мекемелерінің деңгейінде жұмыс істеудің 
үлкен қажеттілігін сезініңіз.

2. Қандай қиындықтар болса да, шешуі қиын болып жатқан мәселелер, 
материалдық қиындықтар, тағы да басқа келеңсіз жағдайлар туындап жат-
са да жетістігі мол тұлғаның  образын қалыптастырыңыз. «Есіңізде бол-
сын, өмірде өтіп жатқан барлық жағдайлар – өзіңді-өзің бақылауға, өзіңнің 
жігеріңді басқаруға, өзіңді-өзің тәртіпке шақыруға арналған сынақ. Бұндай 
сынақтар сіз ойыңызды нағыз қалаған, нағыз құмар нәрсеге шоғырландырып, 
керісінше, сіз үшін онша маңызды емес әңгімелер мен толғаулардан, өткенде 
қалған проблемалалардан алшақ бола алатыныңызды анықтай түседі.  Аталған 
әр сынақтан неғұрлым сәтті өткен сайын, сіз соғұрлым алға және жоғары 
қарай жылжи отырып, өзіңізді-өзіңіз дамытудың келесі сатысына өтесіз» [2].

3. Позитивті болыңыз, өміріңізге қуаныңыз. Позитивті нәрсені көру 
дегеніміз – бұл өте қиын жағдайлардан да қажетті сабақ ала алу. 

4. Позитивті, абыройлы тұлғалармен жақсы қатынаста болыңыз, жақсы 
пайдалы байланыстарды орнатыңыз. 

5. Жұмыстағы  қандай  да  жағымсыз,  қарама-қайшы жағдайлар бол-
масын, өзіңіздің қызу  эмоцияңызды  ұстай  біліңіз  және өз мінезіңізді 
басқарыңыз. 

6. Педагог көптің назарында болатын адам, сондықтан жағдайға 
сәйкес әрекет ете алу қажет, әртүрлі адамдарға жақсы әсер ете алу қажет. 
Ең бірінші әсер міндетті түрде позитивті болуы тиіс. Бұл үшін сіз әрдайым 
биікте болыңыз: бет-әлпетіңіз мінсіз, киіміңіз стильді болсын, ойыңыздың 
логикасын жеткізе біліңіз, жақсы әдетіңіз, терең біліміңіз және мақсатқа 
ұмтылушылығыңыз арқылы әсер етіңіз. 

7. Нарықтық экономика мен білімге негізделген қоғамға сәтті өту 
үзіліссіз білім алу процесімен сүйемелденуі тиіс – қанша өмір сүрсең, сонша 
оқу керектігін меңзейді [3]. «Көшбасшылар оқуды жақсы көреді және оқи 
алады. Өмір бойы оқу – сіздің қызмет салаңыздағы (сонымен қатар кез келген 
басқа салада) жетістікке апарар ең аз талап. Сіз бүгін өз шаруаңызда мәңгілік 
студент болып, оқуды әрі қарай жалғастыратыныңыз, күннен күнге жетіле 
түсетініңіз туралы  шешім қабылдаңыз» [2]. Сондықтан да академиялық білім 
алыңыз, стратегиялық және аналитиқалық дағдыларыңызды дамытыңыз, 
кәсіби құзыреттілігіңізді жоғарылатыңыз. 

8. Өзіңізге және өз күшіңізге сенімді болыңыз, өзіңізге сәйкес баға бере 
біліңіз.

9. Жұмыстан тыс жерлерде өзіңізге кір келтірмеңіз. Сіз оқушыларға, 
ата-аналарға және жалпы қоғамға барлық жағдайда үлгі болатыныңызды 

8.    Жеке өсуі           Сыни тұрғыда ойлай алу және нақты белсенді
              азаматтық позицияны ұстану.  Өз сабақ-
             тарын түрлендіре білу, оларды ұйымдастыруда  
             шаблондық жолдардан аулақ болу. Көшбасшы-
             лық, сенімділік, белсенділік, оптимизм.

 

6.    Білім беру процесінің өзекті          Педагогтің құзыреттілігі, беделі жоғарылайды.
       мәселелері бойынша зерттеулер,   Оқу процесінің көрсеткіштері жоғарылайды 
       тәжірибелер жүргізу                       және соның салдарынан танымалдылық та
             келеді. Аталған кестедегі 1, 2 ,4, 5 пунктілерді  
             жүзеге асыруға мүмкіншіліктер пайда болады.

7.    Өзіне-өзі білім беру            Педагогикалық қызметте, өмірде өзін-өзі   
             жетілдіру, өзін-өзі таныту.   
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есіңізден шығармаңыз. Сіздің жеке өміріңіз үлгі аларлық болмаса да, ол өсек 
пен алып қашты сөздерге себеп болмауы тиіс.  

10.  Басқа адамдарға және жағдайларға тәуелді болмайтындай өз пікіріңіз 
болсын, өзіңізге тән, шығармашыл болыңыз.

11. Өз денсаулығыңызға жақсы қараңыз. Егер де сіз табысқа  ұмтылсаңыз, 
өмірдің қызығына молынан бөленем десеңіз, өзіңіздің денсаулығыңыздың 
жағдайына басты көңіл аударғаныңыз жөн. Демала білгеніңіз де жөн.

12.  Өз қызметіңізді талдаңыз, рефлексия жасаңыз. 
Көріп отырғанымыздай, педагогтің имиджі, оның бренді педагогтің ішкі 

және сыртқы көз тартушылығынан қалыптасады: кәсіпқойлығы, үйлесілімді 
рухани жағдайы, өмірге деген позитивті көзқарасы, жағымды сыртқы келбеті.

Осы тұрғыда, жеке брендинг педагог мәртебесін көтерудің бірден-бір 
жолы болып табылады, ол ұстазға өзіне-өзі білім берудің өз жолын табуға, 
өзін-өзі танытуға, өз қызмет саласында өзін танытып, өзін жай ғана мұғалім 
ғана емес, істің нағыз кәсіпқойы ретінде сезінуге мүмкіншілік береді.
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Резюме

В статье раскрываются вопросы формирования имиджа и персонального бренда педа-
гога современной школы. Показан опыт изучения вопросов по данному направлению на курсах 
повышения квалификации педагогов:  определение этапов развития персонального брендинга, 
разработка перспективного плана, составление рекомендаций по управлению собственной ре-
путацией.

Summary
The article reviewed the questions of formation of image and personal brand of modern school 

teacher. There was introduced the experience of studying the issues on this area during the upgrade 
training courses of teachers: the definition of the stages of development of personal branding, 
development of long-term plan, making recommendations on own reputation management.

ӘОЖ (УДК): 351.853.1:379.83

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАРИХИ-МӘДЕНИ
ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ ТУРИЗМДІ 
ДАМЫТУДАҒЫ РӨЛІ

Серік  БЕКТЕНҒАЛИЕВ,
гуманитарлық ғылымдарының магистрі,
«ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ филиалы Ақтөбе облысы бойынша 
педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институтының бас маманы

   Ақтөбе қаласы, Қазақстан

лбасы Қазақстанның бай табиғаты, қайталанбас тарихи-мәдени 
ескерткіштері елімізде туризм индустриясын өркендетуге мол Е

мүмкіндік беретіндігін айтып, өзінің жыл сайынғы жолдауларында туризмді 
ел экономикасының тұрақты дамуының басым бағыттарының бірі ретінде 
кәдеге жаратуды ұдайы айтып келеді. Оның үстіне ғасыр жобасы атанған 
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізінің басым бөлігінің 
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Ақтөбе облысы аумағынан өтуі туризмді дамытуға серпін беретін фактор 
ретінде қаралып отырғаны да шындық. 

Туризм саласын зерттеушілердің мәліметтері бойынша Ақтөбе облы-
сында туризмді дамытудың мүмкіндіктері мол. Олар, негізінен, табиғи  ре-
сурстармен қатар тарихи-мәдени ескерткіштер. 

Бүгінгі кезеңде облыста ішкі туризмді дамытудың оң қадамдары жаса-
луда. Бірнеше туристік маршрут ашылған. Қазір келген туристерге Көне 
Көкжар жәрмеңкесін, Абат-Байтақ, Қобыланды батыр кесенелерін, Хром-
тау ауданындағы Айдарлы аша табиғи ескерткішін, Ырғыз ауданындағы 
Жаманшың қазаншұңқырын, Байғанин ауданындағы борлы тауларды, 
Мәртөк ауданындағы реликті ормандарды қандай туристерге де ұялмай 
көрсетуге болады. Шетелдіктердің назарын аударуға тұрарлық бұдан басқа 
да табиғи және тарихи өлкелік ескерткіштер жетерлік [1, 6-б.]. 

Қазақ даласының қай өңірінің де өзіндік тарихы, әркімнің көңіл 
көкірегінде қонақтап қалатын табиғи келбеті бар. Ұлы Жібек жолында 
жаңғырған Көкжар жәрмеңкесі, Абат-Байтақ, Қобыланды батыр, басқа да 
құнды ескерткіштері мен тарихи-мәдени орындарға бай Ақтөбе облысында 
туризмді дамытуға зор мүмкіндіктер бар.  

Ақтөбе облысының экономикасында ішкі туризм тұрақты табысы аз 
сала. Табиғи және тарихи ресурстар секторы бойынша, маршруттардың, де-
малыс орталықтарының, бақылау орындарының жағдайын жақсарту қажет. 
Ақпараттық қамтамасыз ету шетел тіліндегі ақпараттар, маршруттың кестесі,  
нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, туристер ағынының деңгейін 
бақылау және анықтау. Сонымен қатар, көліктік, инфрақұрылымдық және 
кадрлық жағдайды жақсарту. Барлық секторлар Еуропа мен Азияны байла-
ныстыратын жоспарланған көлік магистралінің Ақтөбе облысы аумағынан 
өтетінін ескеру қажет. 

Туризмді дамытудың негізгі шарттары – Орталық Азия аумағында 
туристік қызметтер нарығында бәсекеге қабілетті өнім құру. Ақтөбе 
облысының тартымдылығы – қазіргі қаланың европалық архитектурасы, 
тарихи және табиғи-ландшафты нысандары болып табылады. 

Ақтөбе облысында танымдық туризмді дамытуда үлкен орын алатын 
тарихи-мәдени ескерткіштер тобына жататындар облыс аудандарында 
шашыраңқы орналасқан. Сондықтан облыста танымдық туризмді дамыту 
қиындықтар туғызып келеді. 

ХІХ ғасырдың 70-жылдарынан жүргізіліп келген экспедициялардың 
нәтижесінде және ғалымдардың пайымдауынша, облыстағы тарихи-мәдени 
сәулет өнерінің өрісі үлкен төрт топқа бөлінеді. Олар:

1. Қобда-Елек бойы ескерткіштері;
2. Солтүстік Арал аймағына жататын кесене ғибадатханалар;
3. Жем-Сағыз алабы аңғарларындағы қорымдар мен зираттар;
4. Доңызтаудағы кесенелер тобы.
Осылармен қатар облыс жері республикалық, халықаралық маңызы бар  

табиғат ескерткіштерінен де кемде-кем емес. Олардың зерттелмей, зерде-
ленбей, қорғауға алынбай жатқаны әлі жетерлік [2, 180-181-б.]. 

Дегенмен де, қазірдің өзінде көптеген аудандарда туризмді дамытудың 
нышандары байқалады. Бұл көне ескерткіштердің жаңғыруына, ауданның 
дамуына алғышарт жасайтыны сөзсіз. Тек бағалы бастамалар бір сәттік 
шара түрінде қалмай, жалғасын тапсын дейік. Біздің мақсатымыз  – 
облысымыздағы көне жәдігерлердің кешегісі мен бүгінінен аз да болса 
хабардар ету. Сондай-ақ, күнде көріп жүрген ескі тарихи-мәдени ғимарат-
тарды өркениетті елдердегідей күтіп, тарихи ескерткіштер ретінде ертеңгі 
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болашақ ұрпаққа жеткізудің қамы осы бастан қамдалса деген ой тастау 
болатын. Жылдар өткен сайын олардың азып-тозатынын жасырудың да 
реті жоқ. Әзірге бүгінге дейін бастапқы қалпы бұзылмай жеткен тарихи 
құндылықтарымызды көздің қарашығындай сақтау қажеттігі айтпаса да 
түсінікті деп ойлаймыз.

Еліміздің қай түкпірі де тұмса табиғаттың құпиясына толы. Әр өңірдегі 
тау-тастың, өзен-су мен сай-саланың ішіне бүккен өз тарихы бар. Ел-
жұрттың ізі мен онда өткен ата-бабаның тарихынан сыр тартып, кейінгі 
ұрпаққа алып қалу ләзім. Қазақта жер атауы да тектен-текке қойыла сал-
майды. Оның да өзіне тән сыры болады. 

Егеменді ел санатын сақтап, ертеңгі жайлау-өрісімізді жазу үшін ал-
дымен төл тарихымыздың тағылымына жүгінеріміз хақ. Басынан не қилы 
замандар өткерген ежелгі қазақ жұрты өзінің өмір шежіресінен сабақ ал-
маса, адастырмас ақ жолын қалай таппақ. Кешегісін жоғалтса, келешегіне 
несімен барады.

Ақтөбе өңірі  – тарихта ізі қалған Әбілқайыр хан, Әйтеке би және 
Бөкенбай мен Есет Көкіұлының, Асау мен Барақтың  атамекені. 

Жемнің бойы, Қобда мен Ойылдың бойы, Ырғыздағы көлдердің бойы 
ел қоныстанған өлке. Жерұйықты іздеген ата-бабаның өзі Жемнің бойын 
тіршілікке таптырмас мекен етіп суреттемей ме. Су тіршілік көзі, елге, малға 
жайлы болады. «Өзен жағалағанның өзегі талмас» деген содан қалған.        

Туризм экономиканың басым салаларының бірі ретінде белгілеген 
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге 
қабілетті экономика, бәсекеге қабілетті ұлт үшін» Қазақстан халқына 
Жолдауында қойылған міндеттерге байланысты қазіргі уақытта туризмді 
дамытуға ерекше маңыз беріледі. Ақтөбе облысының Қазақстан туризмінің 
ерекше қорғалынатын объектілерінің тізбесіне енген бірегей объектілері бар, 
географиялық жағынан тиімді орналасқан, айтарлықтай туристік әлеуетке 
ие. Бұлар – Жаманшың метеорит кратері, Айдарлы аша бірегей геологиялық 
қимасы, Торғай зоологиялық табиғи қорығы, сонымен қатар кейінгі кезеңде 
үлкен зерттеулер жүргізіліп жатқан Әйтеке би ауданы аумағында орналасқан 
Әбілқайыр ханның «Хан моласы» мемориалдық кесенесін жатқызу орынды 
болмақ. 

«Хан моласы»  деген атауды көбіне Әбілқайыр ханның жақын серік-
терінің  бірі  Жәнібек  батырдың  соңынан ерген, қыпшақ руларының 
қарттары   есте   ұстап,  ұрпақтан-ұрпаққа  жеткізген.  «Хан  моласы»  қоры-
мы – Қабырға өзенінің Өлкейік өзеніне құяр саласынан 4 шақырым жерде 
орналасқан. П.И. Рычковтың 1771 жылы жазылған «Капитан жазбалары» 
деген кітабында «Хан  моласы»   былайша сипатталады: «Бұл жерде қазіргі 
билеп тұрған ханның әкесі – қазақтың атақты ханы Әбілқайыр жерлен ген 
екен. Осы жерде оны Орта жүздің Барақ сұлтаны қапыда тап беріп өлтірген.

Ханның зираты күйдірілмеген кірпіштен қаланып, ақ балшықпен 
сыланған төрт бұрышты кесене. Ғимараттың батыс қабырғасында кең ашық 
есік орыны қалдырылған. Ішіне кіргенде балшықтан соғылған табыттың 
іргесі көрінеді, одан әрі шұңқырда қылыш, найза, садақ оқтары қойылған. 
Қазақтар бұл өлген ханды әулие деп біледі. Ғимараттың шығыс жағына 
марқұмның аяқ жағында үлкен боз ағаш өсіп шыққан».

   Қазақтар бұл жерге келіп мал сойып бата жасайды, өздерінің 
киімдерінен суыртпақ қиып алып ағаш бұтақтарына іледі екен. «Хан мола-
сында» 600-дей адамдар жерленген екен. «Хан моласы» 1987 жылы алғашқы 
рет ғылыми зерттеледі. 1998, 2003 жылы екінші, үшінші рет зерттеліп 600-ге 
жуық қабірдің орны картаға түсірілді. 2007 жылы С.Әжіғалиев, Р.Бекназаров, 
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Б.Мырзабаевтар бастаған топ геофизиктермен бірлесе отырып Әбілқайыр 
ханның жатқан жері нақты анықталғандығы туралы мәліметтер келтіріледі 
[3, 14-15-б.].

  Ақтөбе облысында сақтауға, қорғауға, насихаттауға тұратын аңыз, 
шежіреге толы тарихи-ескерткіштер мол. Облыс өңірі – тұнған тарих.   

Осынау туған жердің төсінде сәулет өнерінің небір әсем үлгілері сыны 
кетсе де, сыры кетпей бүгінгі күнге жетіп отырғаны мәлім. Халықтың 
ғасырлар бойғы ізденіс-тәжірибесін, талғам-танымын бойына жинақтаған 
мұндай үлгілер айрықша ден қойып, зерттеуді қажет етеді. Әсіресе, болашақ 
ұрпақтың санасына сіңуі қажет.

Бұл мектеп мұғалімдерінің, университет оқытушыларының жұмысына 
да тікелей байланысты, олардың  ең үлкен міндеттерінің бірі «Мәдени мұра» 
бағдарламасына сәйкес таным мен рухты ұрпақтар санасына құя білу. Бұл 
жұмыс әрине жүйелі түрде жасалуы тиіс. Тарихи кесенелер тарихын, сәулет 
өнерінің сырларына жетелеу арқылы бала көкірегін имандылық нұрымен 
сәулелендіруіміз қажет. Оқушылар мен студенттер мұражайда және та-
рихи орындарда алған әсерлерін күнделікке түсіріп отырады. Сондай-ақ 
түрлі басылымдардан осы ескерткіштер жайында материалдар жинайды. 
Мұндай іс-шаралардың әлеуметтік-мәдени салада да берері мол. Өйткені, 
өскелең ұрпақ танымы кеңейіп ұлағатты тәрбие алады. Әлгі саяхаттар-
дан жиналған деректерді мектеп, университет мұражайына да жинақтауға 
болады. Мұндай істерде ұстаз әр білім алушының қасиетін, қабілетін 
танып-біліп оларды нәтижелі іске жұмылдыра алады. Бұл ретте факульта-
тив және үйірме жұмыстарының мазмұнын арттырған жөн. Оқушыларды, 
студенттерді «Мәдени мұра» бағытында білім бере отырып, олардың бо-
йында бірнеше қасиеттерді тәрбиелей аламыз. Қазақ жеріндегі тарихи 
ескерткіштерді білу, оның тұрғызылуы себебін және тұрғызған адамдар-
ды білу жастарға өз халқымен, өз Отанымен мақтануға және биік рухта 
тәрбиеленуге көмектеседі.

Міне, жүргізілген жұмыстардың осындай айғағының бірі –  ХVІІІ 
ғасырдың белгілі мемлекет қайраткері, қазақ ханы Әбілқайырдың 
«Хан моласының» ұзақ жылдар зерттеліп, нәтижесінде көптен күткен 
мемориалдық кесенесінің ашылатыны болып отырғандығында. 

«Хан моласы» мемориалдық кесенесі – Ақтөбе облысы территория-
сында, тек қана облыс көлемінде емес республика, халықаралық деңгейдегі 
тарихи-мәдени ескерткіштердің қатарына еніп, үлкен туристік аймаққа ай-
налады деген сеніміміз мол.
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Резюме
В статье рассматривается вопрос о больших возможностях для развития туризма в Ак-

тюбинской области, который славится своей знаменитой Кокжарской ярмаркой, Абатом-Бай-
так, Кобланды-Батыром и другими ценными памятниками,  историческими и культурными объ-
ектами на Великом Шелковом пути.

Summary
According to tourism industry researchers, there is a great potential for tourism development in 

Aktobe region. They are mainly historical and cultural monuments, along with natural resources. Aktobe 
region is rich with legends and heritage, full of history, monuments of preservation, protection and 
propagation. The region is a city of history. There are great opportunities for the development of tourism 
in the Aktobe region, which is famous for its renowned Kokjar Fair, Abat-Baytak, Koblandy Batyr and 
other valuable monuments and historical and cultural sites on the Great Silk Road.
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Рухани жаңғыру

3. “Қазақстан мектебі” №11, 2017.

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТАҒЗЫМ ЕТУ –
ПАРЫЗЫМ!

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент

  Алматы  қаласы,  Қазақстан

азақтың қай жері де қасиетті. Отанның әр тасы тұнған тарихты бүгіп жа-
тыр. Дегенмен, туған жердің түтіні ыстық, бәсі биік. Асылы, патриотизм Қ

дегеннің өзі – осы. Ауылдан басталып, аймаққа жалғасып, байтақ Қазақстанды 
жүрегіңе ұялатумен берік бекиді.    

Елбасы  Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақала-
сының аясында жүзеге асып жатқан жер-жердегі іргелі істер осы Отанға де-
ген махаббатымызды арттыра түспесе, кемітпек емес. Оған қыркүйектің 27–
29 күндері Ақтөбеде өткен «Туған жер» республикалық форумы дәлел бола 
алады. Туған жерге тілекші жандардың басын қосқан аталмыш жиынға білім 
мен ғылым, денсаулық сақтау, мәдениет пен кәсіпкерлік салаларында айтулы 
жетістіктерге жеткен 300-дей ақтөбелік бас қосты. Форумға Ақтөбе топырағынан 
түлеп ұшқан тұлғалар алыс-жақын шетелдерден де келді. Ынтымағы жарасып, 
береке-бірлігі ұйып отырған елдің кешегі тарихына ғана емес, бүгінгі беталы-
сы мен болашақтағы бағдарына да көз тастады. Бүтін бітімін, дара болмысын 
таныды.  

Ақтөбе облысының әкімдігі ұйымдастырып отырған шара елімізде алғаш 
рет өткізіліп отырғандығымен де құнды. Өңірдің барлық саладағы даму әлеуетін 
көрсету мақсатында «Ақтөбе – құтты мекен» фильмі дайындалып, облыстың  
энциклопедиялық анықтамалығы мен имидждік журналдың тұсаукесері бол-
ды. Өңір басшысы Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаевтың ұйытқы болуымен 
басталған «Туған жерге тағзым» акциясы Ақтөбе қаласымен ғана шектелмей, 
облыстың барлық аудандарында жалғасын тауып, жүйелі түрде жүзеге асып 
отырды. Жерлестердің республикалық форумына алғаш рет қатысып отырған 
біздер үшін бұл бір ерекше әсер сыйлаған естен кетпес жиын болды. Шақырту 
алған кезде-ақ көңіліміз алып-ұшып, айрықша қуанған едік. Бірден құп алып, 
туған жерге тартып кеткеніміз де содан. Өйткені, жырақта жүрген перзенті 
үшін арнайы шақыртудан артық сый жоқ шығар. Несін жасырайық, көңіліміз 
көктемдей құлпырып, жанымыз жаздай жайланып қалғаны тағы рас. Туып-өскен 
жеріңе келіп, көз көрген жақындарыңмен қауышу – қандай бақыт! Ақтөбеден 
басталған айтулы шара аудандарда да жалғасын тапқан кезде қуанышымыз есе-
лене түскендей болды. 

Біз де қарап қалмадық. Сапар барысында жүздескен жергілікті білім 
мекемелерінің басшыларымен, педагогтермен пікір алмастық. Көргеніміз 
бен көңілге түйгенімізді бөлісіп, келелі кеңес құрдық. Шеберлік сыныпта-
рын өткізіп, тәжірибемізге сүйене отырып, маңызды мәселелерге қатысты 
ақылымызды айттық. Қол көмектен сөз көмектің салмағы басым түсіп жататыны 
бар кейде. Меніңше, тәжірибемен суарылған білімімізбен бөлісу аса маңызды 
деп ойлаймын. Осылайша, туған өлкемнің білім саласына үлес қосқаным үшін 
де қуаныштымын!  

Темір ауданының әкімі А.Қ. Жүсіпәлиев мырза мен аудандық білім бөлімінің 
басшысы Г.О. Нұртазина ханымға алғысым шексіз. «Туған жерге тағзым» ак-
циясы облыс бойынша бірінші болып осы өңірдің Шұбарқұдық кентінде бас-
талды. Акция аясында «Шұбарқұдық» гимназиясында (директоры – Қайсар 
Жазықбайұлы) мектеп, мектепке дейінгі және қосымша білім беру ұйымдарының 
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басшыларымен кездесу өткіздім. Бұл кездесуге әкімнің орынбасары Болат 
Сейтенұлы мен Ардагерлер кеңесінің төрағасы Нұрмұқан Исаұлы қатысты.  
Кездесу  барысында  білім  беру  жүйесінің  өзекті  мәселелері талқыланды. 
«Білім  беру  мазмұнын  жаңарту  жағдайында  нәтижеге  бағытталған басқару» 
тақырыбында шеберлік сыныбын өткіздім. Ал мектепте «Туған жер – алтын 
бесігім» тақырыптарында тәрбиелік сағаттарын тамашаладық. «Балауса» 
балабақшасындағы (меңгерушісі – Роза Нариманқызы) «Мен – өз Отанымның 
патриотымын», «Қарлығаш» балабақшасындағы (меңгерушісі – Айсұлу 
Мақсатқызы) «Менің Қазақстаным» тақырыбында ұйымдастырылған іс-шараға 
қатысып, бүлдіршіндердің өнерлерін тамашаладық. Игі шаралар толастаған 
жоқ. Бірінен  кейін бірі өтіп жатты. Елдің тастүйін бірлігі мен жас ұрпақтың 
құштар көңілі бізді де қанаттандырып, талаптандырып жіберген сыңайлы. 
Журналист, филолог мамандығын таңдаған 9-11 сынып оқушыларымен 
«Шұбарқұдық» гимназиясында кездесудің сәті түсті. Тақырыбы – «Туған жер-
ге тағзым ету – парызым». Жас өрендердің қойған сұрағы – терең, болашаққа 
деген сенімі – бекем. Меніңше,  кейінгі  толқын  өкілдері – осы жас өркендер 
қазақтың абыройын асырып, елге қалқан болады деп ойлаймын. Сонымен бірге, 
«Қосымша білім – рухани қазына» айдарында «Шұбарқұдық» балалар музыка 
мектебінің (басшысы – Нәбира Қожабайқызы) жұмысымен де танысудың сәті 
түсті. Оқушылар оркестрмен қарсы алып, жақсы көңіл күй сыйласа,  сынып-
тарда өтіп жатқан сабақтар қызығушылық тудырды. Мектеп мұғалімдері мен 
оқушылардың «Елге сапар» концерттік бағдарламасы бәрімізді сергітіп-ақ тас-
тады.  

Келесі күні Темір қаласында С.Бәйішов атындағы орта мектепте (директо-
ры – Кәмшат Советбайқызы) «Даналықты дәріптеген дара жол...» тақырыбымен 
дөңгелек үстел өтті. Бұл іс-шараға педагогтер династиясы Бектенғалиевтер 
әулеті шақырылды. 

Әкеміз Хайрулла Бектенғалиев салған даңғыл жолды біз, балалары Ғалия 
(математик), Асқар (физик, әкем сияқты), Жания (математик), Сәния (фило-
лог), Гүлзия (филолог), келіні Дәмен (филолог), немерелері Майра (ағылшын 
тілі), Серік (тарихшы) жалғастырып келеді. Тек қана Назия Хайруллақызы 
дәрігер мамандығын таңдап, медицина саласында ұзақ жыл еңбек етті. Жал-
пы, педагогика саласындағы Бектенғалиевтардың педагогикалық өтілі 300 
жылдан асады.  Бұл Ақтөбе облысында ең жоғары көрсеткіш болып саналады.  
«Даналықты дәріптеген дара жол...» тақырыбымен дөңгелек үстел отырысы 
жерлес-жақындарыммен етене де емен-жарқын әңгіме-дүкен құрудың, шы-
найы сырласудың сәті түсті. Меніңше, қазынаны ашатын кілт секілді сұрақтың 
да адам жанының тереңін қозғайтын, тұлғаның тереңіне бойлайтын сиқырлы 
күші болады. Ол жердегі өзіме қойылған сұрақтардың сипатына қарап осыны 
ойладым. Менің балалық шағым мен кәсіби өсу жолым сөз болды. Сонымен 
бірге,  Бектенғалиевтер әулеті жайлы сұрақтар қойылған кезде мен осы уақытқа 
дейінгі жеткен жетістік, шыққан белес, алған сыйлық пен көрген құрметтің 
бәрі де ата-анамның ерен еңбегінің жемісі екенін, тіпті кезекті жетістігім – осы 
республикалық форумға арнайы шақырылуымның өзі асқар таудай әкем Хай-
рулла  мен аяулы анам Несібеліге арналып жасалып жатқан сый деп ұқтым.

Дөңгелек   үстелге   мұғалімдер  мен  оқушылар  ғана  емес,  Ғайни  Ермұқанова, 
Жәмила  Иманқұлова, Айша Балмағамбетова сынды зейнеткер – ұстаздар да 
қатысты. Мектептің мұражайы мен көрмесін тамашалап, ашық сабақтар мен 
тәрбие сағаттарына қатысып, соңынан мектеп ауласында тал отырғызумен 
ауданға жасаған сапарымызды қорытындыладық.  Отансүйгіштікке баулу 
бүгінде оқу-тәрбие саласында ерекше маңызды мәселелердің бірі болып отыр. 
Ал бұл тәрбие, ең алдымен, мектеп табалдырығында қалыптасатыны белгілі. 
Темір аудандық білім мекемелерінде біз осыған куә болдық. Мектепке әулет 
атынан 4 сынып тақтасы сыйлыққа берілді. 

Іс-шараның басынан аяғына дейін менің жан жүрегімді айтып жеткізуге 
келмейтін ерекше сезім биледі. Ата-анам, тай-құлындай тебісіп балалықтың 
бал дәуренін бірге өткізген дос-жаран, ағайын-тума, әрі-беріден соң өскен 
ортам – Темір қаласы, адам ретінде қалыптасуыма іргетас-негіз салып бер-
ген ұстаздарым мен түлеп ұшқан мектебім – бәрі-бәріне деген мақтаныш 
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сезімі кеудемді  кернеп,  жүрегім аттай тулап қоя берді. Алтын ұя мектебіме 
қанат қағып кеткеніме 45 жыл толған кезде қайта оралдым, қаламмен қайта 
қауыштым. 

Біздің осылай күтпеген жерден шақырту алған іс-шарамыз адамның 
жан дүниесінде терең із қалдырмай тұрмайтын еді. Форум аясындағы 
ұйымдастырылған  шаралардың  бәрі де ел мен жерге, Отанға деген патриоттық 
сезімнің күшеюіне бағытталған. Балалық бал сәттерімізге қайта оралып, 
мауқымызды басуға да мүмкіндік алдық. Жерлестерімізбен, сыныптастары-
мызбен, достарымызбен кездесіп, мәре-сәре болып қалдық.  Өз еліңнің ауасы 
да, суының дәмі де, адамдары да тым өзгеше. Айтып жеткізе алмайсың. Туған 
жерге деген махаббат, сағыныш – ештеңеге ұқсамайтын ұлы сезім. Ақтөбе са-
пары бізге осыны тағы да ұғындырғандай болды. 

Ертеңіне «Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында «Өрлеу» АҚ 
Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін артты-
ру  институтында (директоры – Н.М. Абишева) тәжірибелік панорама шарасы 
өтті. Онда  ақтөбелік  ғалымдар  бас  қосып,  келелі кеңес құрды.  Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың археология, этнология, музеология кафедрасының 
меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Аманжол Қалыш 
(Қандыағаш қаласының тумасы), Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының бұрынғы директоры, қазіргі бас ғылыми қызметкері, филология 
ғылымдарының докторы, профессор Мырзаберген Малбақов (Қарабұтақ ауда-
ны, Бөгетсай ауылында дүниеге келген),  Атырау инженерлік-гуманитарлық 
институтының ғылыми-зерттеу және халықаралық байланыстар жөніндегі 
проректоры, саяси ғылымдар докторы, профессор Киікбай Жаулин (Байғанин 
ауданы, Жарқамыс ауылында туған), республикалық ғылыми-педагогикалық 
«Қазақстан мектебі» журналының бас редакторы, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент, ҚР Журналистер одағының мүшесі Сәния Бектенғалиева 
(Темір қаласының тумасы) сынды елімізге белгілі ғалымдар мен ұстаздар сөз 
алып, салмақты ойларын ортаға салды. 

Адам баласы қанша жасқа келсе де, туған жерге, үлкен өмірге жолдама 
алған мекенін ұмыта алмайды. Ақтөбе жерінде осындай ауқымды шара қолға 
алынғанын естігенде қуанышым қойныма сыймады.  Бұл – қуана құптарлық 
іс, үлгілі бастама. Жер-жердегі ақтөбеліктермен жақын араласудың сәті түсті. 
Осындай бастамаға мұрындық болған Ақтөбе облысының әкімі Бердібек 
Сапарбаевқа алғыс айтамын. Туған жерге тартылыс күші ешқашан да азаймай-
ды. Біздің міндетіміз – оны көркейтуге, өркендетуге үлес қосу.  

Жақсы  дүние  жазылу  керек. Ал «Жазылған  дүниені  балтамен  ша-
уып тастай  алмайсың» (Ш.Айтматов). Ол келер ұрпақтың игілігі үшін та-
рих парақтарында қатталып қалады. Сондықтан да өзім басқарып отырған 
республикалық ғылыми-педагогикалық «Қазақстан мектебі» журналы да осын-
дай игі істер туралы жазуды өзінің миссиясының орындалғаны деп есептейді. 
1925 жылы негізі қаланып, тамырын тереңге тартқан, өзіндік тарихы мен 
қалыптасқан дәстүрі бар журналдың еліміздегі кәсіби салалық басылымдардың 
ардақты да киелі қара шаңырағы екені көзі қарақты жұртқа аян. Ғылым мен 
білім саласындағы соңғы жаңалықтар мен инновациялық технологияларды 
қалың жұртшылыққа таратып қана қоймай, осы саладағы өзіндік қолтаңбасы 
бар азаматтарды таныстырумен де айналысады. «Жақсыны – көрмекке» дейді 
қазақ даналығы. Сол секілді, куә болған жақсылық жазылмаса, қаламның 
қадірі қашқаны. Меніңше, осындай ұстаным біздің басымызды туған жер-
де табыстырды. Дәл осы мүдде үшін біз де шама-шарқымызша көмек қолын 
созбаққа бел будық. Ұсыныстарымызды айттық,  келешекке жоспар құрып, 
ғылыми конференциялар мен шеберлік сыныптарын бірлесе өткізіп, ғылыми 
мақалалар жинақтарын шығаруға  сеп болатынымызды  ескерттік. Осылайша 
туған жердегі жерлестермен болған кең мағыналы әңгімемізді аяқтадық.  

Кіндік қаным тамған, байтақ даласында балалық-балқаймақ шағымның 
бар қызығы өткен Ақтөбе атырабына көз жұмғанша қарыздармын. Туған жер, 
байтақ ел, тағы да өзіңе бас иемін! Біз үшін жер жаннаты, жер шоқтығы, ең 
әсем де көрікті өлке! Қысқасы, мен үшін тілекші боп жүретін қауымның көбі 
Ақтөбеде екен. Мен де алыстағы тілекшіңмін, туған ел! 
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Құрметті конференция қонақтары! Әріптестер!

Баяндамамның басын қысқаша анықтамалық деректерден бастайын. 
Ақтөбе облысы – еліміздің батыс аймағында орналасқан ірі облыстардың бірі. 
Территориясы – 300 629 км²  құрайды, бұл Қазақстанның территориясының 
11% көлемі. Аумағы бойынша Ақтөбе облысы Республикамызда екінші орын-
да,  Қарағанды облысынан кейін. 

Облыста 12 аудан – Алға, Айтеке би, Байғанин, Ырғыз, Қарғалы, Мәртөк, 
Мұғалжар, Ойыл, Темір, Қобда, Хромтау, 8 қала бар – Ақтөбе, Алға, Жем, 
Қандыағаш, Темір, Хромтау, Шалқар, Эмба.

Облыстың  халқының  жалпы  саны –  834 813  адамды  құрап  отыр                   
(1 қаңтар,  2016). Соның ішінде қазақтардың саны басым – 614 961 адам (79 %). 
Сонымен қатар облысымызда басқа да ұлт өкілдері тұрады. Жалпы облыста 
қала тұрғындары – 62,1% құраса, ауыл тұрғындары –37,9%. Демографтардың 
зерттеулері бойынша ауыл тұрғындарының саны соңғы жылдары өсіп келеді. 
Себебі, халықтың табиғи өсімі және оңтүстік облыстарынан көшіп келушілер 
артуда. Регионда урбанизациялық үдерістер де күрделі жүру үстінде.

Экономикалық шолуға келсек, біз уақытты үнемдеу үшін тек ірі салаларға 
тоқтап кетеміз!

Высок, безусловно, экономический потенциал Актюбинской области, 
чему способствует приграничное сотрудничество с Оренбургской областью 
России, на юге с Каракалпакстаном Республики Узбекистан, с Кызылордин-
ской, Костанайской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Атырауской 
областями. Учитывая, что специализация трех последних областей является 
нефтегазовая промышленность, высок потенциал создания нефтехимического 
кластера, в рамках которого есть перспективы сотрудничества в транспорти-
ровке нефтепродуктов, химической промышленности, машиностроении обо-
рудования для нефтегазовой отрасли;

В машиностроении, например, АО «Актюбинский завод нефтяного обо-
рудования» поставляет нефтепромысловое оборудование в нефтеперерабаты-
вающие регионы: Южно-Казахстанская область, Мангистауская область, За-
падно-Казахстанская область. АО «Актюбрентген» поставляет медицинскую 
технику во все регионы страны. 

“АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ НАЧАЛА XXI ВЕКА: 
СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ”

Рахым БЕКНАЗАРОВ,
тарих ғылымдарының докторы,  доцент,
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің  ғылыми-инновациялық жұмыстар 
жөніндегі проректоры
   Ақтөбе қаласы, Қазақстан 

Редакциядан. 28 қыркүйек күні Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 
өңірлік мемлекеттік университетінде “Ақтөбе: кеше, бүгін және 
ертең” атты конференция болды. Төменде конференцияда универси-
тет проректоры Р.Бекназаровтың жасаған баяндамасы жарияланып 
отыр. Конференциядан түсірілген бейнекөріністерді назарларыңызға 
ұсынамыз.
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Металлургическая промышленность является одним из основных направ-
лений обрабатывающей промышленности области, доля которой составляет 
10,5%. Основные предприятия металлургической промышленности: АЗФ 
филиал АО «ТНК «Казхром» (ферросплавы), ТОО «Актюбинский рельсоба-
лочный завод» (рельсы 125 м, сортовой прокат), ТОО «Актюбинский завод 
металлоконструкции» (металлоконструкции, сэндвич панели, блок-боксы), 
ТОО «Каспий плюс» (металлообработка, крепежные изделия), ТОО «Энерго 
Альянс» (мелющие шары), ТОО «Улан компаниясы» (металлоконструкций и 
металлоизделия).

Металлургия в регионе представлена Актюбинским заводом ферросплав- 
ов АО «ТНК «Казхром», объем производства составляет 22,1% от казахстан-
ского ферросплава. Номенклатура продукции компании сегодня включает 
ферросплавы (феррохром, ферросилихром, ферросилиций, ферромарганец), а 
также хромовую руду и металлический хром. На внутреннем рынке спрос на 
ферросплавы невелик, поэтому более 90% продукции «Казхрома» экспорти-
руется в дальнее зарубежье (США, Европу, страны Юго-Восточной Азии). На 
Актюбинском заводе ферросплавов впервые в Казахстане освоено производ-
ство металлического хрома, гранулированного ферросилиция, ферротитана, 
отработана технология выпуска феррованадия.

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции осу-
ществляют производственную деятельность: АО «Актюбинский завод неме-
таллических труб» – трубная продукция, ТОО «Стройдеталь» – конструкции 
строительные из бетона, а также кирпичные заводы по производству силикат-
ного и керамического кирпича, блоки из ячеистого бетона: ТОО «Силикат-А», 
ТОО «Базальт», ТОО «Экотон-Батыс», ТОО «Ситал-2», чья продукция по-
ставляется как в соседние области, так и в другие регионы страны.

В области имеются крупные предприятия по переработке масличных 
культур. В ТОО «Туркуаз Эдибле Ойл Индастриес» введен в эксплуатацию 
новый цех по рафинации растительных масел, теперь этот завод может вы-
пускать до 80 тыс. тонн растительного масла в год, что позволяет обеспечить 
потребность всего населения области и других регионов.

В рамках развития сельского хозяйства действует 27 цехов по переработке 
животноводческой продукции, в том числе 12 цехов по переработке молока, 
10 цехов по производству колбасных изделий и 5 по производству мясных по-
луфабрикатов. Выпускаемая продукция реализуется внутри облас ти, а также 
в Атыраускую, Мангистаускую, Западно-Казахстанскую и Кызылординскую 
области. Отметим, что агропромышленный комплекс области сумел сохра-
нить и возродить такие породы племенного скота, как «Казахская белоголо-
вая» мясного направления КРС, «Мугалжарской» породы лошадей. Возрож-
дается сельскими ограриями Едильбаевская грубошерстная порода овцы и т.д.

Высоким остается транспортно-транзитный потенциал области. 
Область принимает участие в реализации международного инвестицион-

ного мегапроекта  «Западная  Европа – Западный  Китай». Общая  протяжен-
ность  коридора   составляет  8445 км, в том числе по территории Казахстана 
– 2787 км. Из них, по  территории Актюбинской  области проложен 621  кило-
метр  транспортного  коридора.  Подчеркнем, что  часть  дороги этого транс-
портного  коридора  в Актюбинской области полностью завершена.

На территории региона расположен аэропорт международного значения. 
В сфере авиаперевозок в области задействованы авиакомпаний АО «Евро-
Азия Эйр», АО «Эйр-Астана», «Рус-Лайн», «СКАТ», «Аэрофлот», «Qazaq 
Air», а также авиапредприятия ТОО «Аэро», выполняющие авиаперевозки и 
авиахимические работы.
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Развитая транспортная инфраструктура создает возможность развития 
транспортно-логистических услуг (перегрузочные терминалы, складские 
мощности).

Особо хотелось бы остановиться на проблемах газафикации Актюбинской 
области. Из 375 населенных пунктов Актюбинской области газифицированы 
110 (29% от общего количества населенных пунктов области), в которых про-
живают 719 705 человек (86,7% от общей численности населения области).

Для развития газотранспортной системы области 5 февраля 2015 года был 
подписан трехсторонний меморандум о долгосрочном и взаимовыгодном со-
трудничестве между акиматом Актюбинской области, АО НК «КазМунайГаз» 
и АО «КазТрансГаз Аймак». В рамках Меморандума в 2015-2017 годы будут 
реализованы 18 проектов по газификации на общую сумму 19 938,4 млн.тенге. 

На сегодняшний период, мы с гордостью можем сказать, что в Актюбин-
ской области газофицированы все 12 районных центров.

Так как я являюсь преподавателем вуза, отдельно хотелось бы остано-
виться на Актюбинском региональном государственном университете им. 
К.Жубанова, в стенах которого вы сейчас находитесь!

Вуз имеет более полувековую историю. Хотя официально он действует с 
1966 г., как организация обеспечивающая западный регион Казахстана – уни-
верситет начал свою деятельность как учительский институт с 1 января 1935 г. 

На сегодняшний период АРГУ им. К. Жубанова включает в себя 10 фа-
культетов, 32 кафедры, 6 научных центров, 16 филиалов кафедр в организаци-
ях Актобе, 60 вузов-партнеров из 14 стран мира. Студенты получают образо-
вание на 53 специальностях бакалавриата, 19 специальностях магистратуры, 
1 специальности – докторантуры.

Материально-техническая база вуза состоит из 9 учебных корпусов, 4 об-
щежитий, вместимостью более 2 тыс. мест, 2 спорткомплексов, 6 спортзалов, 
Дворца студентов, Дворца молодежи, бассейн, теннисный корт, поликлиника, 
6 научных библиотек и столовых.

Занятия ведут более 1000 докторов и кандидатов наук, PhD докторов, ма-
гистров, преподавателей и научных сотрудников. В университете обучается 
около 11 тысяч студентов, магистрантов и докторантов.

Но самой главной ценностью вуза являются наши выпускники, которых 
более 41 000. Только малая часть из них сейчас присутствуете у нас в зале, на 
нашем форуме! Вы – эта та элита общества, которая несет ценности Актю-
бинской земли, дух Жубанова по всему миру! За это вам отдельное огромное 
спасибо!

Подводя итог своему выступлению, хотоль бы остановить ваше внима-
ние, дорогие участники конференции на некоторых важных моментах:

1. Особенностью Актюбинского региона на сегодняшний период являет-
ся политическая и экономическая стабильность, как в целом, и во всем Казах-
стане;

2. Это финансовая стабильность и конвертируемость национальной валю-
ты – тенге;

3. Это, безусловно, стратегическое выгодное расположение между Евро-
пой и Азией, соотвествующее этому решение транспортных узлов – авиа, же-
лезной дороги, автодорог;

4. Территория области выигрышно охватывает все экологические зоны – 
лесостепи, степи, полупустыни и пустыни;

5. Выгодное развитие экологически чистого агропромышленного ком-
плекса, как животноводства (в области разводятся как мелкий рогатый скот, 
так и крупный, включая и развитие верблюдоводства), так и зернового хозяйс-
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тва, притом основной упор делается именно на выращивание твердых сортов 
пшеницы. Областью возрождается и расширяется поливное земледелие в доль 
реки Каргала;

6. Особо хотелось подчеркнуть, что в Актюбинской области грамотное, 
смелое и решительное с предпринимательским духом население, при этом 
большая часть жителей области билингво, т.е. свободно пишет, говорит и 
разъясняется как на казахском, так и на русском языках. Молодежь же активно 
осваивает иностранные языки – английский, китайский, корейский, чешский 
и т.д. Приведу лишь один пример, при нашем университете работает Институт 
Конфуция. На вечерние языковые курсы китайского языка добровольно, на 
платной основе обучается ежегодно около 2-х тыс. человек. Это больше кон-
тингента студентов некоторых вузов РК.

7. Большие перспективы имеет туристический кластер – экотуризм 
(пешком, на лошадях, на верблюдах и т.д.), экстремальный туризм (на Устюр-
те, в песчаных массивах Больших и Малых Борсуков), туристическая охота и 
рыбалка. Последние виды туризма в перспективе стали стимулом для охраны 
и увеличения популяции дикой антилопы – сайгака, юстюртского муфлона, 
степной косули, кабана, волка и др.
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«Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша «Ақтөбе – құтты мекен» 
атты республикалық форум жұмысына қатысқан кезімде Темір аудандық 
оқу бөлімінің бастығы Нұртазина Гүлнар Орынбасарқызымен кездесіп 
сұхбаттасқан едім.

ХХІ ғасырда қоғам мен мемлекет дамуының басты тетігі білім беру 
болып отыр. Рухани, мәдени саламыздың нығаюына, адами қасиеттердің 
жоғарылауына, жеке адамның сапалық ерекшелігінің өрлеуіне білімнің 
ғана құдіреті жететіні күннен - күнге айқындалып келеді. Біз дамыған 
алдыңғы қатарлы ел болу үшін тілімізді, дінімізді, рухани дәстүрімізді, 
мәдениетімізді дамытуымыз керек.

Ұлттың табысты болуы – оның табиғи байлығымен емес, адамдардың 
бәсекелестік қабілетімен айқындалады. ХVІІІ ғасырдағы Ы.Алтынсаринның 
“Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар” атты өлең жолдары әлі 
де өз құнын жойған жоқ. Әрбір елдің өркендеуі, тұғырының берік болуы 
да білімге келіп тіреледі. Заңғар жазушы М.Әуезовтің сөзімен айтар 
болсақ, «Халықпен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім болмақ» 
десе, көреген ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев: «Ұлттық бәсекелестік 
қабілеті бірінші кезекте  оның білімдік деңгейімен айқындалады», – 
деп тұжырымдайды. Егемендік алған тәуелсіз Қазақстанның әлемдік 
өркениетке  жетудегі  бірден-бір  дара  жолы – білім  жүйесі.  Орта мек-
теп – білім жүйесінің ең басты буыны. Орта мектепте  қаланған білім 
негізі оқушының болашағына жол ашады. 

С.Х.: – Екі күннің арасында біраз білім мекемелер жұмысымен таныстым. 
Құрметті Гүлнар Орынбасарқызы өзіңіз Темір аудандық оқу бөлімін басқарып 
отырсыз. Аудан туралы қысқаша баяндап берсеңіз.

Г.О.: – Осындай саналы ұрпақ тәрбиелеуде биік мақсаттарды алға қойған 
Ақтөбе облысы, Темір аудандық білім беру салалары да қарқынды жұмыс 
жүргізуде. Бүгінгі таңда Темір аудандық білім бөліміне қарасты 42 білім беру  
мекемелері бар.  Атап айтар болсақ, 26 мектеп, оның ішінде 2 бастауыш білім,  
6 негізгі, 18 орта білім беру ұйымдары,  12 мектепке дейінгі ұйым, 4 қосымша 
білім беру мекемелері  жұмыс жасайды. Аталмыш мектептерде бүгінде 6696 
оқушы білім алуда. Осы оқушыларға білім нәрімен сусындататын  915 мұғалім 
қызмет етуде. Қосымша білім беру мекемелерінде 55 мұғалім жұмыс жасаса,   
2616 бала қосымша білім алуда. 137 тәрбиеші қызмет ететін балабақшаларда  
1200 бала тәрбиеленіп жатыр.

С.Х.: – Мекемелерге барғанда байқағаным, бәрі де әдемі, жинақы болып 
тұр. Форумға дайындық па, әлде күрделі жұмыстар ауданда жоспар бойынша 
өтті ме?

Г.О.: – Білім беру мекемелерін уақыт ағымымен жаңартып отыру, күрделі 
жұмыстарын жүргізу де ұмыт қалған емес. Ауданымызда биылғы жылы 
«Зере» атты балалар бақшасы ашылды.  «Кеңқияқ» орта мектебінің көне 
ғимаратын 250 орындық балабақшаға сәйкестендіріп қайта құру жұмыстары 
жүргізілді. Құрылыстың жалпы сметалық құны 351659,1 мың теңгені құрады. 
Сонымен қатар   7 мектепке күрделі жөндеу жүргізу үшін облыстық бюджет-
тен 159782,0 мың теңге бөлінді. Күрделі жөндеу жұмыстары «Алтықарасу» 
мектеп балабақшасы, №1 «Шұбарқұдық» мектеп-гимназиясы,  С.Бәйішев 
атындағы орта мектебі, «Бабатай» орта мектебі, №5 «Шұбарқұдық» бастауыш 
мектебі және Ә.Молдағұлова атындағы негізгі мектебінде  жүргізілді.

С.Х.: – Жаһандық өзгерістер мен әлемдік трендтер мектептегі білім беру 
мазмұнының жылдам қарқында жаңаруын талап етеді. 2017-2018 оқу жылын-
да 2, 5, 7-сыныптар жаңартылған білім мазмұнына көшірілді.  Бұл жөнінде не 
айта аласыз, оқулықтар жеткілікті ме?
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Г.О.: – Осыған орай  бүгінгі күнде ауданымыздың 86 бастауыш сынып 
мұғалімі, 31 ағылшын тілі  пәні, 41 орыс тілі пәні, 50 дене тәрбиесі пәні, 30 
өнер және технология пәні, 10 орыс сыныбындағы қазақ тілі пәні, 10 биоло-
гия, 4 дүние жүзі тарихы, 9 химия, 9 география, 10 физика, 18 математика, 25 
қазақ тілі пәнінің мұғалімдері курстан өтіп, жаңартылған білім мазмұнымен 
жаңаша білім беруде.

2017-2018 оқу  жылына  2,5,7-сынып   оқушыларын   оқулықпен   қамтамасыз  
ету  үшін  Темір  аудандық  білім  бөліміне 33 млн. тг, оқулықтарды  жеткізуге  
700 мың.  тг.  қаражат   бөлініп, кітаптармен толық қамтамасыз етілді.

С.Х.: – Ауданыңыздың  ойы озық, шығармашылығы шырқау, ізденісі 
ілгері ұстаздары да білім бәсекелерінде бірнеше мәрте белсенділік таныту-
дан танған емес. Жас та болса терең танымымен, тынымсыз тірлігімен тың 
серпіліс танытып үлгерген үлгілі ұстаздарыңыз да баршылық. Сол жөнінде 
әңгімені әрі жалғастырсаңыз.

Г.О.: – Атап айтар  болсақ, Ілияс Әзіргүл Нұрсұлтанқызы – №1 «Шұбар-
құдық» мектеп-гимназиясының педагог-психологі. «Дарынды балаларға – 
талантты ұстаз» республикалық педагогикалық олимпиаданың облыстық 
кезеңінен І дәрежелі диплом иегері  (Ақтөбе, 2017 ж.), «Дарынды балаларға – 
талантты ұстаз»  республикалық педагогикалық олимпиадасынан ІІ дәрежелі 
диплом иегері.     

Сүтенов Жәнібек Жанатайұлы – «Шұбарқұдық»  гимназиясының хи-
мия пәні мұғалімі.  ХІІ республикалық «Дарынды балаларға – талантты 
ұстаз» дәстүрлі педагогикалық олимпиадасының ІІ дәрежелі диплом иегері, 
«Дарынды балаларға – талантты ұстаз» республикалық педагогикалық 
олимпиадасының облыстық кезеңінің І дәрежелі диплом иегері.

Аңсатова Жансұлу Жұбаназарқызы – аудандық музыка мектебінің 
мұғалімі. Халықаралық «Күншуақ» фестиваль – конкурсында «хореография» 
жанры бойынша «Үлгілі  Алтын-Ай» би ансамблі – бас жүлде, ҚР  «ЭКС-
ПО-2017» халықаралық көрмесінің өткізілуіне арналған Астана қаласы 
әкімдігінің қолдауымен өткізілген республикалық «Дарын-2017» байқауының 
«хореография» жанры бойынша  «Үлгілі Алтын-Ай» би ансамблі  – бас жүлде.    

С.Х.: – Білім бәйгесінен  оза  шауып,  мәртебеңізді асқақтатқан оқушы-
ларыңыз да аз емес. Соның бір дәлелі  2016-2017 оқу жылында 27 түлек  «Ал-
тын белгіге» ие болды,  11-і үздік аттестат игерлері. Жыл сайынғы дәстүр бо-
йынша білім салаларының білім деңгейін саралайтын ҰБТ-ның орташа балы 
2015 жылы – 67.8, 2016 жылы –70.9, 2017 жылы – 72.7 балды құрады. Өткен 
оқу жылында әртүрлі білім додаларында облыс мектеп оқушылары биік 
межелерді бағындыра білді, өлкеміздің даңқын асқақтатты. Оқушылардың 
жеткен жетістіктері туралы тоқталсаңыз.   

Г.О.: – Ауданымыздың  мақтаныштары  Қарағұлова  Жаннұр    
Жанболатқызы – №1  «Шұбарқұдық»  мектеп-гимназиясы.  Жалпы білім 
беретін пәндер бойынша   республикалық ғылыми жобалар жарысында 
жүлделі І орын  иегері (Алматы, 2017.).

Нұрмеден  Дулат Бақытжанұлы  – «Шұбарқұдық»  гимназиясы. Геогра-
фия пәнінен республикалық, облыстық  олимпиаданың  2 орын жүлдегері.

Әбжет Лаула Талғатқызы – «Кеңқияқ» орта  мектебі.  ҚР кіші ғылым 
академиясының ХХІ облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 
І дәрежелі дипломын иеленді. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 
республикалық интернет олимпиаданың  ІІІ орын иегері атанды (2017 жыл).

Жолаев Серік Берікұлы – «Шұбарқұдық»  гимназиясы. Республикалық 
КҒА ғылыми жоба жарысының І орын және «Фестиваль Успеха» ғылыми 
жоба жарысының І орын иегері.

Ғани Айдар Асқарұлы –  Н.Байғанин атындағы мектеп-балабақшасы. 
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Облыстық «ЕХРО-2017 жастар назарында» байқауында «Жас инноваторлардың 
жасыл идеялары » номинациясы бойынша ІІІ орын (2017 жыл), облыстық  
«Ғылым фестивалі – 2017» ғылыми жоба байқауының  (биология пәні бойын-
ша) І орын жүлдегері.

Бисенова Бекназ Әділбекқызы – «Кеңқияқ» орта  мектебі. «Ақбөбек-
IV»    фестиваль-байқауының  I орын және республикалық «Айгөлек» өнер 
байқауының  I орын иегері. 

Қуанова Айлиза Бекболатқызы – «Шұбарқұдық» гимназиясы. Халық-
аралық С.Мұқанов шығармашылығы сайысының І орын жүлдегері, 
Халықаралық "Гордость Казахстана" медалінің иегері, "Өткенге тағзым" 
ғылыми конференцияның жүлдегері.

С.Х.: – Әңгімеңізге көп-көп рақмет! Еңбегіңіз алға баса берсін! Темір 
ауданының білім мекемелері тек биіктен көрініп, жақсы нәтижелі жұмыстарға 
ие болсын.

Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен 
өміріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады.

В работе форума приняли участие 100 ведущих представителей образова-
тельных организаций и государственных органов, учителя-инноваторы и ин-
весторы, поставщики и эксперты сферы образования. Форум  прошел в 2 па-
раллельных секциях по среднему  и  высшему  образованию, а также была 
организована специа лизированная выставка. Были проведены мастер-классы (в 
т.ч. по дошкольному образованию) и экскурсии.

Целью мероприятия было обсудить перспективы развития сферы образова-
ния со всеми ключевыми организациями и экспертами в соответствии с  Госу-
дарственной программой развития образования и науки Республики Казахстан 
на 2016–2019 годы и Послания Президента РК народу Казахстана от 31 января 
2017 г.

Организаторы мероприятия – команда LincolnConferences, казахстанская 
компания с опытом работы по деловым мероприятиям с 2011 года с топ-100 ком-
паниями Казахстана и госорганами.

Работа пленарной секции была организована по теме «Образование будуще-
го 2020».  В  работе  пленарной  секции  приняли  участия Кукамбаева Джанат 
Киреевна, заместитель директора Департамента стратегического планирования 
и координации МОН РК по проблеме «Достижения и перспективы развития сфе-
ры образования и науки РК» и Бота Жуманова, президент Ассоциации по раз-
витию и исследованию образования по вопросам «Система образования через 
визуализацию данных за последние 5 лет».

Интересным было выступление Татьяны Немцан, директора образцовой Вя-
чеславской средней школы «Новые модели обучения: международный опыт и 
перспективы школ будущего в Казахстане». Также можно отметить интересные 
и содержательные выступления по вопросам «Персональные траектории в обу-
чении», «Профориентация. Интерактивная карта профессий будущего» Дмитрия 
Дмитриева, директора FlowKazakhstan и  Асхата Абжанова,  генерального дирек-
тора Республиканского центра развития молодежи «Жаңа Ұрпақ».

Был проведен мастер-класс «Феномен финского образования» – Жания 
Адильбек, FinproKazakhstan.

Были организованы экскурсии в детский сад «Әдемі», в школу TamosEducation 
и УО «Алматы Менеджмент Университет».

Информацию о форуме можно посмотреть по указанной ссылке:http://
edu2020.kz/ – образование будущего.

В АЛМАТЫ  26-27  ОКТЯБРЯ  ПРОШЕЛ 
МАСШТАБНЫЙ   ФОРУМ  «ОБРАЗОВАНИЕ  БУДУЩЕГО»



44

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

В рамках секции «Школа будущего» была представлена и цифровая плат-
форма Kundelik.kz, которая сегодня играет важную роль в повышении каче-
ства образования в учебных заведениях Казахстана. Генеральный директор 
проекта Kүнделік Мухтар Ильясов в своем выступлении на тему электронных 
дневников и BigData в образовании отметил, что благодаря современным IT-
технологиям система помогает решить 5 основных проблем, с которыми стал-
киваются школы. Среди них:

– низкая вовлечённость детей в обучение;
– отсутствие оперативного взаимодействия и коммуникации;
–  бумажное «бремя»;
– потеря педагогами времени на работу с отчетностью;
– устаревшие подходы к сопровождению школьных процессов. 
Так, в ходе опроса за 2016/17 учебный год 64% педагогов рассказали, что 

с Kүнделік им стало удобнее следить за успеваемостью школьников и делать 
любые отчёты. Простоту коммуникации с родителями учеников и коллегами 
отметили 63% пользователей, а 44% сделали вывод, что система позволяет им 
более эффективно готовиться к урокам. 

«Анализ казахстанских сайтов на ресурсе Zero.kz показал, что Kundelik.
kz входит в топ-15 сайтов Республики Казахстан по использованию и посеща-
емости. А по статистике мирового ресурса Similarweb.com портал находится 
в топ-35 сайтов Центральной Азии», – рассказал Мухтар Ильясов.

Популярность ресурса доказала и оживленная дискуссия, которая раз-
вернулась после выступления между генеральным директором Kүнделік и 
аудиторией форума. Больше всего общественность интересовал вопрос обес-
печения безопасности персональных данных, которые вносятся в систему. 
Отвечая на него, спикер пояснил, что весь проект находится на серверах го-
сударства у регулятора – Министерства образования и науки РК. А за хостинг 
информации отвечает единый госоператор информационных систем АО «На-
циональные информационные системы».

«Мы в свою очередь отвечаем за работу программного обеспечения, воз-
можность в онлайн-режиме вести академическую успеваемость, а также за 
поддержку и развитие проекта», – добавил Мухтар Ильясов.

Также прозвучало несколько вопросов, связанные с отчетностью. По мне-
нию педагогов, к процессу необходимо привлекать районные отделы обра-
зования и управления образованием. Для этих целей в Kүнделік разработан 
специальный онлайн-инструмент Olap.kundelik.kz, который позволяет кон-
тролирующим органам самостоятельно просматривать отчетность по каждой 
школе и получать информацию в режиме реального времени, не привлекая к 
этой работе учителей и дирекции школ.

«Более того, мы неоднократно проводили семинары и вебинары для со-
трудников РОО, УО и МОН, где обучали их пользоваться этой системой, 
встречались в рамках различных конференций и рабочих групп», – подчер-
кнул генеральный директор Kүнделік.

Граждане также интересовались, почему у Kүнделік нет мобильного при-
ложения. Генеральный директор проекта ответил, что есть мобильная версия 
сайта для учителей, она абсолютна бесплатна и учитывает первоочередные 
потребности, связанные с организацией учебного процесса. Для родителей 
и детей в следующем году появится мобильное приложение, которым можно 
будет воспользоваться на коммерческой основе. При этом web-версия портала 
по-прежнему будет бесплатной для всех участников проекта.

ПРОЕКТ KҮНДЕЛІК ВЫЗВАЛ ЖИВОЙ ИНТЕРЕС 
НА ФОРУМЕ «ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО»



45

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Жаңа инновациялық технологиялар

резидентіміз Н.Ә. Назарбаевтың жолдауында білім саласына байланыс-
ты «Орта білім жүйесінде орта мектептерді Назарбаев зияткерлік 

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ӘДІСТЕРДІ  ПАЙДАЛАНУДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ 

Мая  ЖАНҒАЛИЕВА,
№44 мектеп-гимназиясының бастауыш сынып 
мұғалімі
   Орал қаласы, Қазақстан

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал 
жас ұрпақ тағдыры ұстаздың қолында».

      Н.Ә. Назарбаев

П
мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек, мектеп түлектері қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс, оларды оқыту нәтижесі сын-
дарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру 
болуға тиіс» деген сөзі бар. Елбасының халқына айтылған жолдауы жүзеге 
асып, білім саласында жаңалықтар болып жатыр. Соның бірі – орта білім 
беру мазмұнының жаңаруы болып отыр.

Қазіргі таңда оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, 
жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану – заман 
талабы болып отыр.

Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, 
жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында 
оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды 
меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр.  

 Жаңа бағдарлама мұғалімдерге қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті мо-
дуль арқылы ұсынады.

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер. 
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайда-

лану. 
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту. 
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай білім беру және оқыту. 
7. Білім берудегі басқарушы және көшбасшылық.
Қазіргі заман талабына сай білім беру – бұл қоғам мүшелерінің 

адамгершілік, интеллектуалдық, мәдени дамуының жоғары деңгейлік және 
кәсіби біліктілігін қамтамасыз етуге бағытталған тәрбие беру мен оқытудың 
үздіксіз үрдісі екендігі белгілі. Осы орайда оқушылардың танымдық 
қабілетін дамыту, білім сапасын арттырумен қатар ақыл-ой шығармашылық 
белсенділіктерін жетілдіру үшін жеке пәндерді оқытудың тиімді әдістері 
мен тәсілдерін іздестіру, қазіргі білім беру саласының алдындағы өзекті 
мәселелердің бірі болып отыр. 

«Біз өзіміздің болашағымызды, жеке балаларымыздың болашағын 
қандай күйде көргіміз келеді осыны айқындап алатын уақыт жетті», – деп 
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көрсетілген  Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2030 жылға арналған стратегиялық 
бағдарламасында. Сондықтан еліміздегі ұлттық қоғамды кемелдендіру ел 
болашағы жас ұрпақты жаңа  инновациялық әдісте рухтық тәлім және білім 
негіздерімен қаруландырып, қалыптастыру қажет. 

Жаңа технологиялар теориялық тұрғыда дәлелденіп, тәжірибеде жақсы 
нәтижелер беруде. 

Жаңа педагогикалық технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пай-
далану үшін, әр мұғалім алдында отырған оқушылардың жас ерекшеліктерін 
ескере отырып, педагогтік мақсатына, мүддесіне сай, өзінің шеберлігіне орай 
таңдап алады. Бұл жаңа технологиялар – оқушылардың шығармашылық 
қабілеттерін, терең ойлай білуін, теориялық негіздерін, эстетикалық 
көзқарастарын пайымдауын, баға беруін, танымдық белсенділігін дамытуға 
бағытталған. Жалпы оқу-тәрбие үрдісін жаңаша дамыту, яғни оның 
нәтижесінің жоғары деңгейде болуын қадағалау жаңашыл педагогтердің 
қолында болды. Олар педагогикаға «жаңа технология»терминін енгізді. Бұл 
жаңашыл педагогтердің мақсаты – оқушылардың алатын білімдерін сапалы 
ету, оның толыққанды жеке тұлға болып қалыптасуына негіз болу. Осыған 
орай қазірде педагогикалық технологиялар көптеп саналады. 

Диалогтік оқыту. Мақсаты – оқушылардың  бір-бірімен  білім  алма-
суын,  қарым-қатынас  жасауын, ойлау  деңгейін,  сөйлеу  дағдысын арт-
тыруды көздейді. Оқушыларға өмірлік дағдыларды меңгерту барысында 
үнемі балалардың өміріне қатысты, қоршаған ортаға байланысты әрқилы 
жағдаяттарды  қойып, балаларға өз бетімен шешуге ұсынуы, өз ойларын 
ашық жеткізуіне, ұсыныс-пікірлерін ортаға еркін салуына жағдай туғызып 
отыруды талап етеді. 

Нәтижесінде әр оқушының сөздік қоры молайды, сұраққа толық жауап 
беруді үйренуде, оқушылардың ізденімпаздық қабілеті дами бастады, еркін 
сөйлеуді, өз пікірін топ алдында қорғай алу қабілеті  арта бастады. 

Бастауыш  сыныптағы ақпараттық технологиялар. Оқытуда ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды пайдалану қоғамдағы өзгерісті танып 
білуге және оларды тез қабылдауда мол мүмкіндік береді. Жоспарланған 
сабақты тиімді өткізуге көмектеседі, оқушының ой-өрісінің дамуына, 
зерттеулік жұмыстар жүргізуіне ықпал етеді. Мұғалімдер ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды (АКТ) сенімді және сыни тұрғыдан 
пайдаланушыларға айналады.  Бастауыш сыныпта АКТ  қолдану сабақты 
біржақты түсіндіруден екі жақты байланыс арқылы түсінуге ауысады. Бұнда 
оқушы оқу үрдісіне белсенді қатысу арқылы берілген материалдарды оңай 
меңгеруге мүмкіндік алады. Балалар «сабақты түсіну қиын» деген ойлары-
нан арылады.

Сыни тұрғыдан ойлау әдісі – өзіндік жеке ойлау болып табылады. Ол – 
өз алдына өзіне сұрақ қойып және үнемі сол сұраққа жауап іздеп, шешімін 
табуды қажет ететін мәселені анықтауды сыни тұрғыдан ойлауға үйрету  деп 
аталған бұл әдіс қолданудағы мақсат  бір емес екі пайданы көздейді. Ол 
оқушылардың және мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауын дамыту. 

Қызығушылықты ояту.
ВЕНН диаграммасы әдісінің тұжырымдамасына салу үшін суреттерді 

әртүрлі ерекшеліктеріне, ортақ белгілеріне қарай саралап, талдап, 
жинақтауды тапсырдым. Алғашында осы тапсырманы оқушылар әдеттегіден 
ұқсастығы, айырмашылығы және ортақ белгілері бар деген тұжырымға 
келді. Содан соң осы тапсырманы бірнеше топқа топтауға болатынын ескер-
те отырып қайта ұсынғанда, оқушылар бір емес бірнеше тәсілін ұсынды.

Қалыптасқан әдісті сыни тұрғыдан ойлап, саралап белгілі бір 
интерпритациялық жағдаятқа түсіріп ұсынуға болатынын түсінді. 
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Оқу үрдісінде белсенділік орын алған жағдайда:  оқушылар топтасып 
жұмыстанады, мұғалімге, сыныптастарына сұрақ қоя алады, бір-бірлеріне 
түсіндіреді, мұғалім оқушыларға бағыт-бағдар береді, оқушылар арасын-
да пікірталас туындайды, өздерін еркін сезінеді, өз айларын еркін айтатын 
деңгейге жетеді.

Қорыта айтқанда, міндет ауыр, мақсат айқын болып тұр. Ертеңінен үміт 
күткен Мәңгілік еліміздің ұрпағы білімді, білікті болуы үшін нақты жос-
парлармен нақты қадамдар қажет. Әр мұғалімнің шеберлігін шыңдайтын, 
жас ұрпақтың білімін дамытуға негізделген жаңа жүйенің берері көп-ақ. 
Сондықтан әр ұстаздың әзірленіп жатқан жаңа мазмұнды бағдарламаны 
игеруі маңызды. «Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз 
тәрбиелейді», – деп Б.Момышұлы айтқандай, жас ұрпаққа сапалы білім, 
саналы тәрбие беретін ұстаз қауымының қоғамдағы орны ерекше екенін 
ұмытпау әрбір азаматтың парызы.

Әдебиет
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан–2030 Жолдауы. – Алматы: Білім, 1997. – 59-б.
2. Шардарбекова Д.Н. Білім берудің жаңа технологиялары. – А: Қазақстан мектебі, № 9.
3. Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология.  – 2003.
4. Жонтаева  Ж.  Оқу  бағдарламаларының  мазмұнын  жаңарту\\ Білімді ел,  2016. – 16 та- 

 мыз, – №15.52.

Министрліктің  баспасөз  орталығынан

2017 жылғы 24 қазанда Нью Дели қаласында  «Қазақстандық білім 
күндері» («Kazakhstan Education Fair») көрмесінің ашылу салтанаты 
өтті. Көрме 24-25 қазан күндері ҚР Білім және ғылым министрлігі және 
«Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-мен ұйымдастырылды.

Шараның салтанатты ашылуына Қазақстан Республикасының 
Үндістандағы Елшісі Б.Сәрсенбаев, «Халықаралық бағдарламалар 
орталығы»  АҚ вице-президенті  М.Алпысбай  және  қазақстандық жоғары 
оқу орындары өкілдері қатысты. Көрменің ашылу салтанатында сөз сөйлеген 
Қазақстан Республикасының Үндістандағы Елшісі Болат Сәрсенбаев бұл 
шараның екі елдің білім саласындағы қарым-қатынасын нығайта түсуге 
бағытталғанын айтты.

Көрменің басты мақсаты – үндістандық түлектерді еліміздің жоғары 
оқу орындарында білім алу мүмкіндіктері жайлы хабардар ету. Осы 
мақсатта көрмеге еліміздің бірнеше жоғары оқу орны қатысып, көрмеге 
қатысушыларға бакалавриат, магистратура, аспирантура сияқты білім 
бағдарламалары жайында толық мәліметтер беріп, салалық мамандықтар 
туралы хабардар етті. Айта кетерлігі, көрмеге келушілер медицина, ІТ және 
ауыл шаруашылығы мамандықтарына аса қатты қызығушылық танытты. 

Қазір Қазақстан Республикасында 12 880 шетелдік студент білім алады. 
ҚР Білім және ғылым министрлігіне 2020 жылға қарай бұл көрсеткішті 50 
мыңға жеткізу тапсырылған. Сонымен қатар шетелдік оқытушыларға  виза 
алу мәселесін жеңілдету бойынша да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Аталған 
іс-шаралар еліміздегі білім хабын құру идеясының қарқынды іске асуына 
әсер етуі мүмкін. 

ҮНДІСТАН  ЖАСТАРЫ  ҚАЗАҚСТАНДА 
ОҚЫҒЫСЫ  КЕЛЕДІ
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Тарихтан тағылым

ұдан шамамен 294 жыл бұрын қазақ халқы құлақ естімеген аса 
қайғылы қырғынды бастан кешіп ата жау – қалмақтарға қарсы 

АҚТАБАН  ШҰБЫРЫНДЫ
(ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТАРИХЫНДАҒЫ АЩЫ ҚАСІРЕТ)

Гүлнұр  ШАКЕНОВА,
№83 мектеп-гимназияның тарих 
пәні мұғалімі 
  Астана қаласы, Қазақстан

Б
ерлікпен күресіп, нағыз жеңіске ұласар тұста қазақтар екіге бөлініп кетті. 
Бір тобы (Кіші жүз және орта жүздің бір бөлегі) орыс шекарасына қарай 
жылжып, орыс бодандығын қабылдады, келесі топ қалмақтардың ауыр 
соққысына екінші рет ұшырады. 

Қазақтар бастан кешкен бұл қырғын өзінің көлемі жөнінен 
соншалықты сұрапыл және тағылымы тұрғысынан өте маңызды. Осыған 
орай қазақтар мен қалмақтар арасындағы күрестің тарихына қысқаша 
тоқтала кетсек...

1399–1408 жылдары Ойрат одағына кіретін, тарихта қалмақ есімімен 
мәлім моңғол руларының бас көтерулері басталғаны белгілі. Ал, Қазақ 
одағына енген  рулардың ішінде қалмақтардың шабуылына алғаш 
ұшыраған керейлер еді. 1430 жылы қалмақтар үйсіндер мен қырғыздар 
жайлаған Ыстықкөлге жетті; 1147 жылы Сырдария бойын мекенде-
ген өзбектерді (Әбілқайыр Шайбанидің ұлысын) талқандады. 1459 
жылы қалмақтар Герат қаласына елші салды. Шамамен осы жылдардан 
кейін қалмақтар уақытша әлсіреді де, енді қазақ рулары шабуылдау-
шы  жаққа айналды. Мәселен, үйсіндер мен қырғыздар да қарамағына 
қосылған шағатайлық Сейітханның ұлы Рашид хан 1522–1524 жылдары 
қалмақтарға қарсы жорықтар жасады да, оларды жеңгені үшін «Қазы» 
атанды. Ал 1554 жылдар шамасында  Тәуекел сұлтан қалмақтарды 
тағы шауып қайтты, артынан ол қазақ ханы болып сайланды. 1600–
1610 жылдары қайта күшейген қалмақтар Тары, Түмен уездерін талан-
таражға түсіріп, ал 1630 жылы Еділдің төменгі сағасына аяқ басты. 
Қазақтар Ұлытау тауларынан оңтүстікке ойысты. 1627–1629 жылда-
ры Тәуекел ханның  інісі және мұрагері қазақтардың жаужүрек ханы 
Есім Ыстықкөлдің шығысында тұратын қалмақтарға шапқыншылық 
жасады. Ал 1630–1643 жылдары Есім ханның ұлы Жәңгір ханның 
қалмақтармен соғысы алма-кезек жеңіс пен жеңілістен түзілді. Тіпті 
ол бір рет қалмақтар қолына тұтқынға да түсіп қалды. Қазақтар әсіресе 
бүкіл ғұмырында қалмақтармен табанды күрескен атақты Тәуке ханның 
тұсында күшейеді (ХVII–XVIII ғасырдың басы). Тәуке ханның тұсында 
қазақтар   қалмақтарды   екіге  бөліп  тастағандықтан  батыстағы 
қалмақтар – торғауыттар өздерінің шығыстағы басым бөлігінен ажырап 
қалған.

1718 жылы Тәуке ханның босбелбеу, ынжық мұрагер ұлы Бо-
лат ханның тұсында қазақтар қалмақпен ұрыспақ түгілі, олардың 
ұйымшылдықпен кенеттен жасаған  шабуылдарынан көп жапа шекті. 
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Қалмақтардың мұндай жеңістеріне себепкер болған 1709 жылғы Полта-
ва түбіндегі ұрыста тұтқынға түскен швед артиллериясының сержанты 
Иоганн Густав Ренат еді. Тобылға қоныс аударылған ол Ертістің бойы-
мен жоғары көтерілген Бухгольцтің белгілі экспедициясының құрамына 
енген. Бірақ қазіргі Павлодар қаласының түбінде кемесі қалмақтардың 
қоршауында қалған экспедиция мүшелері қатты қарсыласқанмен, 
тұтқынға түсуге мәжбүр болған (1715- 1716 жылдың қысы). Ренат 
қалмақтар арасында 1733 жылға дейін болды. Ол қалмақтарды темір 
балқытуға, зеңбірек, снаряд құюға үйретті, тіпті баспахана салып берді. 
Қалмақтар Ренаттың басшылығымен соғысқа дайындалып жатқанда, 
олардың ежелгі жауы – қазақтар Тәуке ханның кезіндегі жеңістеріне ма-
саттанып, қауіпті көршілері естен шығып, өзара ұрыс-керістермен, тар-
тыс-таластармен айналысып кеткен еді.

Қазақтар мен қалмақтардың шекарасы  Ертіс өзені, Балқаш көлі, Шу 
мен Талас өзендерінің аралығы арқылы өтетін.

Левшиннің жазбаларына қарағанда қалмақтардың зор шабуылы 1723 
жылы болғанын анықтайды. Халық жадында сақталған деректер бойын-
ша бұл оқиғаның болған айын, қазақтардың қай жақтарға қашқанын, қазақ 
халқының  басына  түскен  сұмдық қасіреттің көлемін анықтауға болады. 
Садыр (найман) ақсақалдарының айтуынша қалмақтардың жорығына 
дейін Қаратаудың бойында Талас өзені мен Арыс өзенінің орта ағысына 
дейінгі аралықта өмір сүріпті. Мұны осы өңірдегі жерлердің аттары да 
айғақтайды. Әулиеата қаласынан төменде Келтеқара  деген арық бар, ол 
Садырдың ішіндегі Келтеқара руына байланысты айтылған деседі. 

Наймандардың бір тармағы Матай ішінде сақталған аңыз бойынша, 
Бөрте деген біреу отарымен өз қыстауын бөлек жайлап жатыпты. Суық 
хабар жеткенде Матайлар да жылдам қашады. Шыршық өзенінен өткенде 
барып олардың есіне өз қыстауындағы қалып қойған Бөрте түседі. 
Оған хабар беруге екі атпен арнайы шапқыншы жібереді. Бірақ Бөрте 
қорыққанға қос көрінедіге санап, қозғала қоймайды. Соның ертесінде-ақ 
қалмақтар шабуыл жасап, олардан жалғыз Бөрте ғана сытылып шығады. 
Ол тасып жатқан Шыршықтан өткен кезде суға ағып кете жаздайды.Ал, 
Шыршықтың суы қатты көтеріліп тасуы, сәуірдің аяғы мен мамырдың 
басына тура келеді. Қазір сол Бөртенің ұрпақтары Қапал уезіндегі Бүйен 
өзенінің бойында тұрып жатыр.

Егер Қаратаудың қары наурыздың ортасында немесе аяғында еріп 
бітетінін, осы кезден бастап қана ел жаппай көшіп-қона алатынын ескер-
сек, қалмақтардың  Талас өңіріне жасалған алғашқы шабуылы наурыздың 
аяғында болған. Жау Қаратаудан сәуір айында өткен. Сонда Наймандар 
сәуірдің аяғында немесе мамырдың басында Шыршық өзенінен өткен 
болып шығады.  

Сол заманнан сақталған аңыздарға сүйенсек,  Ұлы жүз және Орта жүз 
(арғындардан басқалары) Самарқан мен Бұқараға барып бас сауғалап, 
Кіші Хиуаны паналаған. Бұл деректер төмендегі деректермен сәйкес 
келеді:

1. Ұлы жүз бен Орта жүздің  аз бөлігі сол кезде Ходжентке көшсе, 
орта жүздің үлкен бөлігі  Самарқанға,  Кіші жүз Хиуа мен Бұқараға 
қашқан деп жазады Левшин.

2. Ата-баба қонысынан, туған-туысқанынан, барлық байлық, мал-
жанынан айрылған бұл 1723 жылғы қасіретті босу қазақ халқының 
арасында «Ақтабан шұбырынды» деп аталды. Кіші жүз оны «Сайран 
айналған» деп атаса, Ұлы жүз бен Орта жүзде «Алқакөл сұлама» деп те 
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бағалайды. Яғни, бұл Сауран қаласын айналып өтіп, ауып кетуді білдіреді. 
Сондай-ақ, аш-жалаңаш, шаршап-шалдыққан халық Алқакөлге жеткен-
де отыруға шамалары жетпей, жағасына сұлай-сұлай кеткен екен. Көне 
Сауран қаласының орны Ташкент темір жолының бойында Түркістан 
қаласынан солтүстікке қарай 30 шақырым жерде екені белгілі. 

Жаудан  қашқан  Ұлы жүз бен Орта жүз руларының жолында  Сыр-
дарияның суы жайылғанда құйып тұратын екі Алқакөл бар. Біреуі 
Сырдарияның сол  жағасындағы Конногвардейск (Мырзашөл каналы 
екіге айрылатын) ауылынан 6 шақырым жоғарыда орналасқан болса, 
екінші Алқакөл Сырдарияның оң жағасындағы Ташкенттен 90 шақырым, 
сондай-ақ темір жол көпірінен де 90 шақырым жерде орналасқан еді.

Сонымен Левшиннің мәліметтерінде және халық аңыздарында 
айтылған ақтабан шұбырындының бағыт-бағдарын географиялық жер ат-
тарын айқындай түседі. 1723 жылдың қарсаңында басқа қазақтардан гөрі 
солтүстікте тұрғаны, Бетпақдала мен Ұлытауды мекендегені байқалады. 
Сондықтан болар, өзгелерге қарағанда олар аздау зардап шеккен. 

Осы тарихи қасіретке байланысты халық жадында мынадай қайғылы 
ән жолдары сақталған:

Қаратаудың басынан көш келеді,
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді,
Қарындастан айрылған жаман екен,
Қара көзден мөлтілдеп жас келеді.

Мынау заман – қай заман қысқан заман,
Басымыздан бақ-дәулет ұшқан заман.
Шұбырғанда ізіңнен шаң борайды,
Қаңтардағы қар жауған қыстан жаман.

Мынау заман – қай заман бағзы заман,
Баяғыдай бола ма тағы заман?!
Қарындас пен қара орын қалғаннан соң,
Көздің жасын көл қылып ағызамын...

Жоңғар  шапқыншылығынан  күйзелген қазақ жеріне Еділ қалмақтары 
(торғауыттар), Жайықтың казак-орысы, Орал башқұрттары, Қоқан 
бектері, Бұқар  мен Хиуа хандары тұс-тұстан шабуыл жасады. Қазақ елі 
өз тарихында алғаш рет зардабы зор зұлматқа тап болып, жер бетінен ұлт 
ретінде жоқ болу қаупіне  ұшырады.  «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
сұламаның»  шырғалаңы  мен  аласапыраны қазақтардың  еркіндік пен ерлік 
рухын шыңдады. Ұлт перзенттері бардың басын қосып, халық  бірікпей, 
тірлік  болмайтынын  түсінді.  Бөгенбай,  Қабанбай,  Саурық,  Жәнібек,  
Малайсары,  Абылай,  Әбілқайыр бастаған қалың ел жоңғарларға қарсы 
майдан ашып, Бұланты мен Бөленті өзендерінің жағасында, Аңырақай 
даласында ұлы жеңіске жетті. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» 
қазақ халқының есінде ұлы қасірет болып мәңгі тарихта қалады. 

Әдебиет
1. Левшин. Қырғыз-қайсақ ордалары мен далаларының сипаттамасы. 
2. Бартольд В.В. Жетісу тарихының очерктері,  Түркістан  жерін суландыру тари- 

 хынан.
3. Андреевич В.К. Сібірдің тарихы.
4. Тынышбайұлы М. В честь Бартольда.
5. http://e-history.kz.
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Мұғалім  тәжірибесінен

сыныпта “Қазақ тілі” пәнінен “Сөз тіркесі. Есімді және етістікті сөз 
тіркесі” тақырыбында ашық сабақ өткіздім.

«СӨЗ ТІРКЕСІ. ЕСІМДІ ЖӘНЕ ЕТІСТІКТІ 
СӨЗ ТІРКЕСІ»
(7-СЫНЫП)

Қ.САНСЫЗБАЕВА,
«№15 гимназия» коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің  
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
   Алматы қаласы, Қазақстан

7-
Сабақтың мақсаты – сөз тіркесі туралы түсініктерін кеңейту; есімді 

және етістікті сөз тіркестерін ажырата білуге үйрету; жаттығулар, деңгейлік 
тапсырмалар орындата отырып, сөзді жүйелей білу, тіркесті ажырата 
білу қабілеттерін арттыру; ана тілін сүюге, құрметтеуге, адамгершілікке 
тәрбиелеу болды.

Сабақта көрнекілікке компьютер, интерактивті тақта, деңгейлік тапсыр-
маларды қолдандым.

Сабақ бірнеше кезеңдерден тұрады.    
1.  Ұйымдастыру кезеңі.    
2.  Үй тапсырмасын сұрау. 
194-жаттығу. Мәтіннен етістіктерді тауып, тұлғасына қарай 

ажыратыңдар. 
Болыпты – түбірі – бол, -ып – көсемшенің жұрнағы, бұрынғы өткен 

шақты білдіреді, -ты – жіктік жалғауының ІІІ жағы, баяндауыш қызметін 
атқарып тұр. 

Адам екен – күрделі етістік, құрамындағы негізгі етістік адам деген 
зат есімнен, е -  көмекші етістік, -кен – есімшенің жұрнағы, бұрынғы өткен 
шақты білдіреді, баяндауыш қызметін атқарып тұр. 

Ертіп жүреді екен – күрделі етістік, құрамындағы негізгі етістіктің 
түбірі ерт, -іп – көсемшенің жұрнағы, жүр – қалып етістігі, -е – көсемшенің 
жұрнағы, -ді – жіктік жалғауының ІІІ жағы, бұрынғы өткен шақты білдіреді, 
баяндауыш қызметін атқарып тұр. 

Жақтамапты –  түбірі жақ, -та – есім сөзден етістік тудырушы жұрнақ, 
-ма – болымсыздық етістігінің жұрнағы, -п – көсемшенің жұрнағы, -ты – 
жіктік жалғауының ІІІ жағы, ауыспалы осы шақ, баяндауыш қызметін 
атқарып тұр.

Сөйлепті – түбірі – сөй, -ле – есім сөзден етістік тудырушы жұрнақ, -п – 
көсемшенің жұрнағы, -ті – жіктік жалғауының ІІІ жағы, ауыспалы осы шақ, 
баяндауыш қызметін атқарып тұр.

Тұрақтамапты – түбірі – тұрақ, -та  – есім сөзден етістік тудырушы 
жұрнақ, -ма – болымсыздық етістігінің жұрнағы, -п – көсемшенің жұрнағы, 
-ты – жіктік жалғауының ІІІ жағы, бұрынғы өткен шақ, баяндауыш қызметін 
атқарып тұр.

Келіп жатады екен – күрделі етістік, құрамындағы негізгі етістіктің 
түбірі – кел, -іп – көсемшенің жұрнағы, жат – түбірі, -а – көсемшенің 

“Сөйлей білу қандай керек болса, жаза білудің 
керектігі одан да артық”.

             А.Байтұрсынов
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жұрнағы, - ды – жіктік жалғауының ІІІ жағы, е – көмекші етістік, -кен – 
есімшенің жұрнағы, бұрынғы өткен шақ, баяндауыш қызметін атқарып тұр.

Бой жазып қалады екен – тұрақты тіркесті баяндауыш, құрамындағы 
негізгі етістіктің түбірі – бой – зат есім, жаз – етістік, түбірі, -ып – көсемшенің 
жұрнағы, қал – түбірі, -а – көсемшенің жұрнағы, -ды – жіктік жалғауының 
ІІІ жағы, е – көмекші етістік, -кен – есімшенің жұрнағы, бұрынғы өткен 
шақты білдіреді, баяндауыш қызметін атқарып тұр. 

Шығып жатады екен – күрделі етістік, құрамындағы негізгі етістіктің 
түбірі – шық, -ып – көсемшенің жұрнағы, жат – түбірі, -а – көсемшенің 
жұрнағы, -ды - жіктік жалғауының ІІІ жағы, е – көмекші етістік, -кен – 
есімшенің жұрнағы, бұрынғы өткен шақты білдіреді, баяндауыш қызметін 
атқарып тұр. 

Үйге берілген келесі 196-жаттығуды дәптерлерін жинап алып тексеремін. 
3.  Қайталау сұрақтары (компьютерде жазылып, көрсетіледі).
1. Етістік дегеніміз не?
2. Тұлғасына қарай етістік нешеге бөлінеді?
3. Құрамына қарай нешеге бөлінеді?
4. Етістіктің шақтары дегеніміз не? Етістіктің неше шағы бар?
5. Етістіктің райлары дегеніміз не? Түрлерін ата. 
6. Есімше деген не? 
7. Көсемше дегеніміз не?
8. Тұйық етістік дегеніміз не?
9.  Етістіктің сөйлемде атқаратын негізгі қызметі қандай?
10. Сөз таптарын зерттейтін тіл білімінің саласы қалай аталады?
4. Жаңа тақырыпты түсіндіру (тақырыпты түсіндіре отырып, 

интерактивті тақтадан көрсетіп, сызба жасай отырып түсіндіру). 
– Балалар, тіл білімінің неше саласы бар? (оқушылар жауаптары). 
– 5-сыныпта қандай салаларын өтіп едік? (оқушылар жауаптары). 
– Фонетика нені зерттеуші еді? (оқушылар жауаптары). 
– Ал лексика ше? (оқушылар жауаптары). 
– Ал биылғы жылы нені оқуды бастадық? (оқушылар жауаптары).
– Дұрыс айтасыңдар, балалар. Біз сендермен осы уақытқа дейін тіл 

білімінің 3 саласын оқып біліппіз. Ал бүгінгі өтетін тақырыбымыз – син-
таксис. Синтаксис – грек тілінен аударғанда «құрау, біріктіру, рет» деген 
мағынаны білдіреді.

– Сөйлем деген не? (оқушылар жауаптары). 
– Сөйлем неден тұрады? (оқушылар жауаптары). 
– Ия, балалар, сөйлем – тілдің ойды білдіретін ең кіші бөлшегі екен. 

Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен грамматикалық байланысқа түсу арқылы 
құралады. Мысалы, “Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын, 
жаманның жамандығын айт, құты қашсын” деген сөйлемдегі сөздерді 
жеке-жеке алсақ, ешқандай ой білінбейді. Өйткені сөздер грамматикалық 
байланысқа түсіп тұрған жоқ. Ендеше, синтаксис сөйлемді, оның мағыналары 
мен түрлерін, сөйлемнің қалай құралатынын, яғни сөйлемдегі сөздердің 
қалай байланысқа түсетінін және соның нәтижесінде сөздердің бір-бірімен 
тіркесіп қолданылуын қарастырады. Яғни, синтаксис – грамматиканың сөз 
тіркесі мен сөйлем туралы саласы. 

 Сөздер сөйлемде бір-бірімен грамматикалық байланысқа түсіп 
қолданылады. (Интерактивті тақтадан компьютер арқылы жаңа сөйлемді 
көрсету. Бір оқушыға ауызша талдату.) Мысалы, ана тілін ұмытқан адам өз 
халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. 

Басыңқы сөз     Бағыныңқы сөз
Адам    кім?    қол үзеді
Болашағынан   неден?   қол үзеді
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Өткенінен    неден?   қол үзеді 
Өз халқының   кімнің?   өткенінен 
Ана тілін ұмытқан қай?     адам
Сөз тіркесінің басыңқы сыңары қай сөз табынан болуына байланысты 

сөз тіркесі есімді және етістікті сөз тіркесі деп 2-ге бөлінеді. 
 Егер сөз тіркесінің басыңқы сыңары зат есім, сын есім, сан есім, 

есімдіктен болса, ол есімді сөз тіркесі деп аталады. 
 Мысалы, шын достық, жас бала, балаларға базарлық, боранмен айқас, 

Ардақтың үйі, өнерге бейім, оқуға ынталы, бес дәптер, Аяннан үлкен.
 Егер сөз тіркесінің басыңқы сыңары етістіктен болса, ол етістікті сөз 

тіркесі деп аталады. 
 Мысалы, үйге кіру, абыржи сөйлеу, қызметтен оралу, бабымен пісіру, 

шөп шабу, егінді күту, қатты қадірлеу, жоғары ұшу, төмен түсу.
5.  Жаттығулар орындату. 
207-жаттығудың 1, 2-абзацындағы сөйлемдердің байланысын тауып,  

басыңқы, бағыныңқы сыңарларын ажырату.  208-жаттығудағы сөйлемдердің 
байланысын тауып,  басыңқы, бағыныңқы сыңарларын ажырату. 

6. Тест тапсырмалары.
7. Бекіту сұрақтары.
1. Синтаксис дегеніміз не?
2. Сөз тіркесі дегеніміз не?
3. Сөз тіркесінің айырықша белгілері.
4. Сөз тіркесі неше сыңардан тұрады?
8. Үйге тапсырма. 209-жаттығудың ІІ абзацындағы сөйлемдердегі 

сөздердің тіркесін тауып, байланысы мен түрлеріне ажырату. Деңгейлік тап-
сырмалар беру.

Сабақ  соңында оқушылардың білімі бағаланады.

сыныпта “Қазақ  тілі” сабағында Сәтбаев Қаныш  Имантайұлы туралы 
сабақ өткенде, көрнекті ғалым, қоғам қайраткері, Қазақстан Респуб-

ҰЛЫ  ТҰЛҒА

Б.АСҚАРОВА,
«№15 гимназия» коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің  
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
   Алматы қаласы, Қазақстан

9-
ликасы ұлттық Ғылым академиясының тұңғыш президенті  Қ.Сәтбаевтың 
өмірбаянымен таныстырып, білімі, ғылыми еңбектері, қоғамдық жұмысы 
туралы мәлімет бердім. 

Сын есімді қайталау.
Сабақтың міндеті – Ұлы тұлға өмірі туралы альбом, слайд жасау, эссе 

жазу, ассоциация стратегиясын қолдана отырып оқушылардың бірлесіп 
жұмыс жасауына жағдай жасау.

Мұғалімдерге арналған нұсқаулық, Қазақ тілі оқулығы (Ж.Адамбаева, 
Ф.Оразбаева, А.Рауандина, К.Оңалбаева) және  ғаламтор материалдарын,  
А-4 парағы, Роwer point таныстырылым, бейнетаныстырылымды көрнекілік 
үшін сабаққа пайдаландым.

Оқушылар оқу нәтижесінде басқалардың және өз пікірін сыни тұрғыда 
бағалайды, сауатты, таза жазуға, жанындағы адамдар еңбегін бағалауға 
тәрбиеленеді. Шығармашылық қабілеттері байқалады, топта бірлесе 
жұмыс жасайды.
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Негізгі идеялар: Қаныш Сәтбаевтың ұлы тұлға дәрежесіне жету 
негізін анықтау.

І. Психологиялық ахуал туғызу. 
1. «Күннің шуақтары» сергіту сәті (2 минут).
2. Сыныпты ғаламшар суреттері бойынша топқа бөліп, топ басшысын 

тағайындау (2 минут).   
3.Топ ережесін құру  (А-4 парағына жазады).
ІІ. Қызығушылықты ояту.
Мұғалім: – Бүгінгі сабақтың тақырыбын тауып көріңіздер. Ол көрнекті 

ғалым, қоғам қайраткері, Баянауыл ауданында туған. Павлодар қаласында 
кітап үйі, басты көшелерінің бірі оның атымен аталып, оған ескерткіш 
орнатылған. Бұл кім? – Қаныш Сәтбаев. Бүгін біз Қаныш Сәтбаевтың 
өмірбаянымен танысамыз. 

Миға шабуыл. Роwer point  таныстырылымынан Қаныш Сәтбаевтың 
портреті көрсетіледі (3 мин).

– Осы ұлы тұлға туралы не білеміз? (кестеге жазады). (Оқушылар 
сұраққа жауап береді, кестенің бірінші бағанын толтырады.)

«БББ» стратегиясы.

Білемін Білдім    Білгім келеді

Youtube  сайтынан алынған бейнежазбаны көрсетеді (5 мин). 
«Кластер» стратегиясы (оқушылар мұқият қарайды, бейнежазбада 

айтылған мәліметтер бойынша «кластер» толтырады).
ІІІ. Мағынаны тану.
Мәтінмен жұмыс.Мәтін төрт бөлікке бөлініп, талқылауға беріледі. Та-

ныс емес сөздер  онлайн сөздік арқылы аударылып, сөздік дәптерлеріне жа-
зылып отырады (20 мин). 

«INSERT» – түртіп алу әдісі.
1. Кестеге салу жүйесін түсіндіру:
V-таныс ақпарат, + жаңа ақпарат, – келіспеймін, ? – сұрақтарым бар.
Оқушылар берілген тапсырманы жеке, жұппен, топпен орындап, топ 

басшылары тапсырманы тақтаға шығып қорғайды.
«ЖИГСО» стратегиясы бойынша топ мүшелері ауысып, бір-біріне 

түсіндіреді. Бір-біріне сұрақ қояды. Топ басшысы бағалап отырады 
(оқушылар оқулықпен жұмыс жасайды).

Тапсырмаларды орындау (оқушылар тапсырмаларды жұмыс дәптер-
леріне орындайды).

1-тапсырма. Сөйлемдердің сыңарын мағыналарымен сәйкестендіру 
(топ ішінде орындалады).

2-тапсырма. Сөйлемдерді дұрыс құрап, синтаксистік талдау жасау  
(жұп болып, бір-бірінің жұмысын тексереді).

3-тапсырма. «Сұрақ қою қайтадан сұрақ қою» әдісі.  Мәтінді диалогке 
айналдыру  (жұппен жұмыс).

4-тапсырма. Мәтіннен етістіктің өткен шақ тұлғасында тұрған баянда-
уыштарды тауып жазып, сөз тұлғасына талдау. 

ІV. Ой-толғаныс (10 мин). 
1. Осы сабақ бойынша білгендерін екінші бағанға толтырады. Үшінші 

бағанға қандай мәлімет білгілері келетіндерін жазады.
2. «Мен білетін Қаныш Сәтбаев» тақырыбына эссе жазады. 
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1. Мәтінді оқып,  мазмұнын айту, ғаламтордан  «БББ»  стратегиясының 
үшінші  бағанына  жазылған  сұрақтар  бойынша  мәліметтер  жинап,  
оқулықтағы 6-тапсырманы орындап келу үй тапсырмасына берілді.

Мұғалім топ басшысының бағалау парағын ескеріп оқушылардың 
білімін бағалайды.  Оқушылардың тізімі жазылған параққа өз бағаларын 
қояды.

Рефлексия (1 мин. «2 жұлдыз, 1 тілек» (оқушылар стикерге өз ойларын 
жазып, тақтаға іледі).

ерең білім  тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-ой  азаттығымыздың 
алдаспаны», – деп Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтпақшы, бүгінгі 

ЖАРЫС САБАҚ

Г.ДӘУЛЕТБЕКОВА,
«№15 гимназия» коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің  
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
   Алматы қаласы, Қазақстан

«Т
заман ағымына сай ұстаздар  ой-өрісі кең, білімін өмірмен ұштастыра 
білетін жан-жақты  ұрпақ тәрбиелеуімізді талап етуде. Осы бағытта  
сабағымда жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқытудағы жаңа 
әдіс-тәсілдерді тиімді қолдануға тырыстым. Сабағымды оқушылардың 
психологиялық ахуалын анықтаудан бастап, түрлі-түсті шарлар арқылы 
топқа бөлдім.  Қолдарына қалам және ақ қағаз алып, ортаға шығуды  
өтіндім. Шеңбер айнала жүре отырып,  бір-бірінің арқаларына қағазды 
қойып, өз бойларындағы жаман қасиеттер, әдеттер туралы жазуды тап-
сырдым. Жазып болған соң қағазды бумаждап, қоқыс шелегіне тастаңыз. 
Өміріңіз  тек  жақсылықтардан тұрсын! Жамандыққа жол бермеңіз! 
Рақмет! 

Құндылықтарды игеру мақсатында  қазақстандық патриотизм және 
азаматтық жауапкершілік үлгісінде тәрбиелеуді мақсат етіп, үздіксіз білім 
алу, сыйластық, жолдастық көмек сезімдерін қалыптастыруды жоспарла-
ды. 

«Болжау» әдісі арқылы сабақ тақырыбын анықтатып, сабақ мақсаттары 
мен критерийлерін түсіндірдім. 

Қалыс қалған сөзді табу арқылы  сабақ тақырыбын болжаймыз. 
Оқушыларға... – тұлғаның жеке физикалық рухани және әлеуметтік 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған жұмыстан тыс уақыты. Қалыс 
қалған қандай сөздер деп ойлайсыңдар?  деген сұрақ қою арқылы,  жаңа 
сабақтың тақырыбын анықтаттым. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың 
тақырыбы: «Бос уақыт дегеніміз не?». Жаңа сабағымыздың жарыс түрінде 
өтетінін ескерттім. Сабақ барысында жеке жұмыс, топтық жұмыс тиімді 
жүргізілді. Оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес «Торлы диаграмма» 
графикалық органайзері, «Интервью алу» тәсілі сияқты әдіс-тәсілдерді, 
«Адасқан әріптер» ойынын тапсырмалар орындауда және сабақты 
пысықтауда ұтымды қолдана білдім. Әр тапсырмадан кейін оқушыларға 
кері байланыс беріліп отырды. Смайлик, шапалақ әдістерімен бағаланып 
отырды. «Шеңбердегі доп» ойынында оқушылар шеңберлене отырып, 
бір-біріне кішкене допты лақтырады. Доп қолына тиген оқушы сабақ ту-
ралы бір сөйлем айтады. Сынып оқушылары бұл ойынды қызыға ойнап, 
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келесі кезекте өздері тапқан ілгерінді, кейінді ықпал кездесетін сөздер мен 
сөз тіркестерін орфоэпиялық нормаға сай айтып шықты. 

«Адасқан әріптер» ойынында  интербелсенді тақтада әріптерінің 
орны ауыстырылған сөздер беріледі. Мысалы:  арысшаға (Сарыағаш). Бұл 
ойынның  ерекшелігі – оқушының әріптердің орнын ауыстыру арқылы 
жаңадан сөз құрастыра алуында. Келесі кезекте топтық жұмыс орындат-
тым.

1-топ. Әріптерді орнына қою  арқылы сөздер құрастырады. Ілгерінді 
ықпалды табады. Дауыстап оқиды.

2-топ. Әріптерді орнына қою  арқылы сөздер құрастырады. Кейінді  
ықпалды табады. Дауыстап оқиды.

3-топ. Әріптерді орнына қою  арқылы сөздер құрастырады. Тоғыспалы  
ықпалды табады. Дауыстап оқиды.

Оқушылардың сабақта нені түсінгенін, нені түсінбегендерін, 
ұсыныстарын тексеру мақсатында  «Мен үшін бүгін сабақта» рефлексия 
парағын толтыртып,  осы арқылы келесі сабаққа жоспар жасау барысында 
оқушылардың білім деңгейін ескеремін. Сабақта әр оқушыға деңгейіне 
сәйкес тапсырмалар әзірленіп, оқушы мүмкіндігі есепке алынады.  

Саралау тапсырмаларын орындаттым. Ислам ғұламаларының нақыл 
сөзін интербелсенді тақтаға шығарып, осы сөзді саралауды ұсындым. 
«Адам баласы екі нәрсенің қадірін білмейді: бос уақыт және денсаулық».

«Уақыт» сөзіне фонетикалық талдау жасауда әр топтың шапшаңдығы 
мен тиянақты орындауын ескердім. Жарыс сабағын қорытындылау бары-
сында оқушылардың  білімін  дескрипторлар бойынша анықтап, тиісті 
бағаларын қойдым.  Оқушылардың бүгінгі сабақта нені түсінгенін, нені 
түсінбегендерін, ұсыныстарын тексеру мақсатында рефлексия парағын 
толтырттым.

Үйге тапсырма ретінде «Мен бос уақытымда...» ойтолғау жазуды тап-
сырдым.

Сабақты қорытындылап, жарыс сабағында белсенділік көрсетіп, өз 
білімдерінің  тиянақтылығын  көрсете  білген топтарды марапаттадым.

азақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі 
мақсаты – білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. 

“МЕН ҰНАТАТЫН ЖЫЛ МЕЗГІЛІ. 
ДЫБЫС” САБАҒЫ

Аида ДОСМАНБЕТОВА,
«№15 гимназия» коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің  
бастауыш сынып мұғалімі 
   Алматы қаласы, Қазақстан

Қ
Бұл тұрғыда ел Президенті Н.Ә. Назарбаев еліміздің әлемдегі бәсекеге 
қабілетті 50 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім. Білім 
беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды рөл атқарады. 
Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына 
сай білім қажет.

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың биылғы «Қазақстандық жол – 2050: 
бір мақсат,  бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында еліміз дамуының 
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барлық стратегиялық бағыттарын жүзеге асыратын міндеттер қойылды. 
Республика болашағына бағдар беретін бұл Жолдауда «XXI ғасырдағы 
дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді және денсаулығы мықты азамат-
тар»  деген.

Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан 
да, әлемдегі дамыған елдер сияқты Тәуелсіз елімізде білім жүйесі са-
пасын жетілдіру ең негізгі өзекті мәселелердің бірі болып отырғаны 
белгілі. Осыған орай, білім беру жүйесінде жастарға сапалы білім беріп, 
олардың үйлесімді дамуы мен тұлға ретінде қалыптасуында ұстаздың 
кәсіби шеберлік көрсеткіштерінің бірі – жалпы педагогикалық, ғылыми- 
теориялық, әдістемелік жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік меңгерудің 
маңызы зор.

Қазіргі ұстаздар алдындағы міндет: ғылым мен техниканың даму 
деңгейіне сәйкес оқушының білімі терең, іскер және ойлауға қабілетті, 
әлемдік стандарттар негізінде жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны 
қалыптастыру. Мұндай талапқа сай қызмет істеу үшін ұстаз үздіксіз 
ізденісте кәсіби білікті болуы тиіс.

Инновациялық оқыту нәтижелері оқушының өз бетінше әрекет етуі 
арқылы білімді меңгеруіне ықпал етуі тиіс. Оқушының ой-өрісін кеңейтіп, 
дүниетанымдық көзқарастары мен танымдық белсенділігін арттыруда, 
зерттеушілігі арқылы шығармашылық икемділігін дамытуда, біліктілікке 
ұмтылуда, яғни тұлғаны жан-жақты дамытуды жүзеге асыруда оқу үдерісіне 
инновациялық технологияларды енгізу шешуші рөл атқарады, оң нәтиже 
береді. Осы орайда мен өзім сабақ беріп жүрген сыныбымда «Мен ұнататын 
жыл мезгілі. Дыбыс» тақырыбын өткізу барысында оқушылармен әртүрлі 
әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы оң нәтижелерге жеттім. Оқушылардан же-
ке-жеке қандай жыл мезгілдерін ұнататындықтарын сұрап, олардың сөйлеу 
мәдениеті мен ақыл-ойларының дамуына ықпал еттім. Сөздерді, дыбыс-
тарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айтуға дағдыландырып, 
әр оқушының жыл мезгілі бойынша айтқан әңгімесін мұқият тыңдауды 
қадағаладым, тыңдалған материалды мазмұндауын талап еттім. Мәтін бо-
йынша сұрақ қоя білуі  және жауап бере білу дағдыларын қалыптастыруға 
тырыстым.

Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау ережесі бойынша 
тақтаға жекелеген сөздерді жазғызып, дұрыс, әдемі жазуын қадағаладым. 
Барлық оқушылар  жыл мезгілі туралы білетіндігін бақылап, ай аттарын, 
маусымдардың ауысуын, оларды ретімен айтуына көп көңіл бөлдім.  

Сөздерге дыбыстық талдау жасап, дауысты, дауыссыз дыбыстарды, 
жуан, жіңішке дауыстыларды ажырататындығына назар аудардым.  

Жекелеген оқушыларға жыл мезгіліне байланысты суреттерді 
сәйкестендіруді тапсырсам, енді бір топ оқушыларына әңгіме құрап, жыл 
мезгілінің неліктен ұнайтынын дәлелдеуді сұрадым.

Сабақта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру мақсатында 
«Шаттық шеңбері»  аясында хормен төмендегі тақпақты орындаттым: 

Арайлап таң атты!  Жарқырайды күніміз,
Алтын сәуле таратты!  Жарқырайды даламыз.
Оқушылардың қызығушылығы мен ынтасын арттыру мақсатында  

қонаққа сиқыршы ханшайымды шақыратынымды ескертіп, оның берген 
тапсырмаларын мұқият орындау керектігін ескерттім.  Сынып оқушыларын 
бірнеше топқа бөлдім.

Тақтаға сиқыршы ханшайымның суретін іліп, арнайы қағаздан 
Ханшайымның тапсырмаларын оқып бердім.



58

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

«Кім жылдам?» әдісі бойынша қар, өзен, жапырақ, шегіртке суреттерін 
көрсетіп, осы сөздердегі дыбыстар санын анықтауды тапсырдым. Әр топ 
өз мезгіліне байланысты сөзді таңдайды.

Дыбыстар санын домалақтар салу арқылы көрсетеді. Қағазға әр топтың 
оқушысы орындайды.

–  Енді қай сөздер жуан немесе жіңішке айтылды?
Оқушылар анықтап айтады.
Сәйкес қорапқа осы сөздерді салады. 
Келесі кезекте бейнелеу өнерімен байланыстыра отырып, топ 

оқушыларына плакатқа жыл мезгілінің суретін салуды және оны  бояуды 
тапсырдым.

Сабақты  қорытындылап,  рефлексия бойынша ненің ұнағанын  
сұрадым, смайликтер таңдау арқылы  әр оқушы бүгінгі сабаққа өз 
көзқарастарын білдірді. 

а данном уроке изучалась тема: «Освободительная борьба (1836–
1838) под предводительством И.Тайманова и М.Утемисова».

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА (1836–1838) ПОД 
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ ИСАТАЯ ТАЙМАНОВА И 
МАХАМБЕТА УТЕМИСОВА

Дарига  КУЛЫНТАЙ,
учитель  истории КГУ «Гимназия №15»
  г.Алматы, Казахстан

Н
Этот урок тесно взаимосвязан с предыдущими темами:
– Образование Букеевской орды.
– Развитие Букеевской Орды при ханах Букее и Жангире.
На своем этом уроке я поставила следующие задачи:
– образовательная: Способствовать развитию умений давать общую 

характеристику восстаниям, раскрыть причины, предпосылки восстания, 
рассмотреть его ход и причины поражения, последствия и его историчес-
кое значение;

– развивающая: развитие навыков системного мышления, самостоя-
тельной и групповой работы, формировать навыки взаимооценивания;

–  воспитательная: воспитывать уважительное отношение к чужой 
точке зрения; умения взаимодействовать с группой, воспитывать чувство 
патроитизма, любви к истории народы. Использовала такие методы обу-
чения, как работа в группах, диалогический метод, частично-поисковые 
методы, метод критического мышления.

Деление на группы. Ученики демонстрируют свои знания. Отвечают 
на вопросы преподавателя.

Мы  завершаем  работу   с наименьшей  синтаксической  единицей 
языка – словосочетанием и сегодня на уроке повторим и обобщим   знания, 
полученные по этой теме. 

Но сегодня мы ставим не только общие цели, но и каждый из вас вы-
полняет свою задачу. У вас есть лист контроля, с которым вы будете рабо-
тать на уроке, оценивая качество выполнения работы по этапам урока. К 
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концу урока ваши карточки должны быть заполнены плюсами, если работа 
выполнена вами без ошибок, или минусами, если были допущены ошибки. 

1 группа –  2 группа –  3 группа –  4 группа –   
Хронологический диктант:
Учащиеся выполняют задание на листочках, затем взаимооценивают 

друг друга.
1748–1815 гг. -
…………………………………………………………………..
1801 г. -
……………………………………………………………………………
1803 г. -
……………………………………………………………………………..
1818 г. -
……………………………………………………………………………..
1827 г. -
……………………………………………………………………………
1834 г. - …
………………………………………………………………………
1825 – 1845 гг. -
………………………………………………………………….. 
1833 г. -
……………………………………………………………………………
Проверка Д/з. «Данетка» 
«Да – нет»
Утверждение                                                                          
Ответы
1. В 1797 г. ханом был избран Айшуак.
2. Павел I разрешил кочевать на левобережье Урала.
3. Территория, занятая подданными султана Бокея стала называться 

Ногайской Ордой.
4. Жангир воспитывался у  астраханского губернатора Андреевского.
5. Кроме казахского Жангир знал русский, арабский и персидский язы-

ки.
6. Хан Жангир в своей собственности имел всего лишь несколько де-

сятин земли.
7. После смерти Жангира ханом был назначен его сын Адиль.
8. Жангир был награжден орденом Святой Анны I степени.
Актуализация знаний и освоение темы. 
Восстание – это явление, на которое у каждого человека формирует-

ся свой взгляд. Для прави-
телей – это страх потерять 
власть, для крестьян – это 
возможность получить свои 
права. Для руководителей – 
это показать свои лидерские 
качества и повес ти народ за 
собой. Вам предоставляется 
возможность внести ясность 
об основных вопросах вос-

стания под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова.       
Предводители восстания 1836–1838 гг.  
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Поводом  восстания: послужило назначение в 1833 г. тестя хана Жан-
гира Карауыл-ходжи Бабажанова- правителем казахских родов кочевавших 
в районе Каспийского моря.

Актуализация знаний и освоение темы.
Хан Жангир 
 Цели восстания: 
1. Ограничение власти хана. 
2. Улучшение положения шаруа. 
3. Изменение земельно-колониальной политики царя.
Движущие силы восстания: казахские шаруа, представители старшин, 

биев, права которых были ущемлены ханским и царским правительством.
Характер восстания: народно-освободительный.
Периоды восстания:                                                                                                                                               
I. 1833–1836 гг. – формирование главных предпосылок восстания;                                
II. 1837 г. –  период развития восстания, столкновение с карательными 

отрядами;                                                                                                                                  
III. Декабрь 1837г. – июнь 1838 г. – ослабление и поражение восстания. 
Причины поражения восстания Исатая заключаются в том, что пов-

станческие отряды были разобщены; часть участников восстания проявила 
колебания, ограничивалась борьбой против своих непосредственных про-
тивников, а, видя неудачи восставших, перешла на сторону хана Жангира.                                                                                                      

Положительные последствия восстания: был установлен предел еже-
годному росту налогов в пользу ханского двора и султанов. Восстание ос-
лабило социальную базу ханского двора во Внутренней орде. Царское пра-
вительство склонялось к тому, чтобы ликвидировать здесь ханскую.

Этапы восстания
– 1833–1836 гг. – формирование  главных предпосылок   восстания
– Начало  и конец 1837 г. – период  развития  восстания
– Декабрь 1837 г. –  июль 1838 г. – ослабление  сил восставших и  их  

поражение
Основные события
1. Октябрь 1837 г.  Исатай окружил ханскую ставку.
2. 15 ноября 1837 г. сражение в местности Тас-Тобе.
3. В ночь на 13 декабря 1837 г. повстанцы перешли реку Урал.
4. 12 июля 1838 г. решающее сражение в местности Акбулак. Погиб 

Исатай. 
Причины поражения
– Раздробленность  восстания. Повстанческие  отряды  были  разоб-

щены.
– Слабость  вооружения.
– Слабость  организации, стихийность восстания.
– Часть  участников  проявили   колебания, ограничились борьбой  про-

тив   своих  непосредственных  противников.
 Положительные последствия
1. Был поставлен предел для ежегодного роста налогов в пользу сул-

танской группы, ханского двора и ханских родственников.
2. Царское правительство было вынуждено считаться с поддержавши-

ми восстание старшинами казахских аулов.
3. Восстание ослабило социальную основу ханского двора во Внутрен-

ней Орде, что в последующем отразилось на его ликвидации.
Значение восстания
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– Крупное   освободительное   движение, направленное  против  со-
циального  гнета.

– Антиколониальный  характер  восстания.
– Составная  часть   освободительной  борьбы  России
1. «Нахождение своей пары»
1. Султан Бокей получил ханский титул. а) 1832 г .                                        
2. Жангир организовал ярмарку. б) 1835 г.
3. Открылась первая светская школа. в) 1824 г.
4. Указ Павла I о переходе казахов на правобережье Урала. г) 1815 г.
5. Умер хан Бокей. д) 1872 г.
6. Жангир был провозглашен ханом в Уральске. е) 1812 г.
7. Открыта первая мусульманская мечеть.  ж)1841 г.
8. Умер хан Жангир. з) 1845 г.
Внутренняя Орда вошла в состав Астраханской губернии. и) 1801.
Стадия побуждения «Третий лишний».
Задание:
Учащиеся работают в группе, затем защищают у доски.
1. Распределить между рядами периоды восстания в течение 10–15 ми-

нут учащиеся готовятся:
– читают,
– конспектируют главное,
– составляют  по 4-5 вопросов.
– Назовите основные причины и повод восстания под руководством 

И.Тайманова и М.Утемисова.
– Какие цели преследовали повстанцы?
– Объясните, почему восстание потерпело поражение? 
Закрепление. Стратегия фишбоун.
Рыбный скелет. 
Учащиеся работают вместе над схемой по теме Словосочетание.
Голова – словосочетание.
– Восстановите хронологическую последовательность восстания
Букеевской орде новое движение, возглавляемое Аббасом Кошайулы 

из  рода ногай и Лаубаем Мантайулы из рода маскар. Весной ………г.
– Прорвав заградительную линию вблизи Жаманкалинской крепости,    

Исатай успел уйти на восток, в Младший жуз.  Декабрь ……....г.
–  В местности Тастобе 700 казаков  подполковника Геке с 2 пушками 

и 400 казахов сразились с 500 жигитами Исатая, вооруженных лишь сабля-
ми, луками и копьями.  Ноябрь ……… г.

– Отряды  Исатая  и  Махамбета  разгромили  аул  приближенного  
Жангиру бия Балкы Кудайбергенулы. Октябрь ……….. г.

– Под знамя Исатая перешли еще 20 аулов. Октябрь ……….. г.
– Превратилось в движение народно-освободительного характе
Оценивание проходит по месту контроля. Лидер группы подсчитывает 

баллы учеников и озвучивает общее количество баллов каждого.
Завершаю урок рефлексией были ли цели обучения реалистичными? 
Что учащиеся сегодня узнали? На что было направлено обучение? 
Хорошо ли сработала запланированная дифференциация? Выдержива-

лось ли время обучения? 
Какие изменения из данного    плана я реализовал и почему?   
Проводит рефлексию.
– Какую цель мы поставили сегодня на уроке?
– Достигли мы целей, которые ставили в начале урока?
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Еске алу

НҰРСАФИН  Жексенбай  (Жекен)   –  1947   жылы   бұрынғы           
Семей облысының Ақсуат ауданындағы қазіргі Екпін ауылында дүниеге 
келген. 1965 жылы Ақсуат орта мектебін бітіріп, 1969 жылы Семейдің 
Н.К.Крупская атындағы педагогикалық  институтының тарих факультетіне 
түсіп, оны 1974 жылы тәмәмдайды. Жоғары білімді, тарихшы. 

Өзінің туған жерінде 45 жыл табан аудармай география, тарих 
пәндерінен сабақ берді. Жексенбай Нұрсафин – әуесқой сазгер, әнші, 
ақын, режиссер. 40-тан астам әндер мен «Арайлы Ақсуат», «Әнім далам»  
атты кітаптардың авторы.

1970–2000 жылдар аралығында 30 жыл бойы өнерден қол үзбей  Ақсуат 
совхозы көркемөнерпаздар үйірмесінің мүшесі, көркемдік жетекшісі, 
режиссері болып басқара отырып өзіндік қолтаңбасын қалдырған асыл аза-
мат еді. 1970 жылы Бейімбет Майлиннің «Жалбыр» спектаклінде Елеместің 
рөлін сомдағаны үшін облыстық байқаудың жүлдегері атанса, 1973 жылы 
аудандық халық театры қойған башқұрттың белгілі драматургі Мұстай 
Кәрімнің «Ай тұтылған күн» қойылымында басты кейіпкер Ақжігіттің 
рөлін аса үздік орындағаны үшін республикалық байқаудың лауреаты 
атағын алды. 1992 жылы Семей облысы өнерпаз композиторларының 
«Шаттан,  Қазақстан!» атты шығармашылық әндер  жинағына  «Ертісім– 
еркем менің» әні енгізілген. 1998 жылдан Тарбағатай ауданының лауре-
аты. Өзі режиссер болып дайындаған С.Шәймерденовтың «Қыр гүлі» 
драмасы, М.Әуезовтің «Қаракөз» трагедиясы облысқа ұсынылып 1-ші 
орындарды иеленіп, жоғары бағаланды. 2007 жылы егде жастағылар 
арасында өткен аудандық ән байқауының Гран-при  иегері. Ұстаз, актер, 
режиссер Жекен Нұрсафин осы жылдарда үзбей ән жазумен айналысты. 
Бүгінгі таңда 40-қа жуық әннің авторы. Халық арасында кеңінен тараған 
«Ақсуатым арайлы», «Сағындым Ақсуатты», «Мектеп бітірушілер әні», 
«Менің Семейім», т.б. әндері арқылы көпшілік қауым жақсы біледі.  
Тарбағатай ауданының энциклопедиясына кірген. 1992 жылы Семей 
облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен шығарылған «Семей 
өңірі»  әуесқой сазгерлерінің әндер жинағына «Ертісім еркем менің» атты 
әні енгізілген. 2008 жылы Тарбағатай ауданының 80-жылдығына арнап 
шығарылған «Тарбағатай әуендері» әндер жинағына да әндері енгізілген. 
2011 жылы Семей қаласына қоныс аударғаннан кейін де қарап жатпай 
бірнеше әндер мен әңгімелер жазды. Олар «Семей таңы», «Ертіс өңірі», 
«Ақжол» газеттерінде жарияланып жүрді. Семей қалалық Достық үйінде 
Қазақ мәдени-әлеуметтік орталығының мүшесі болған, жұбайы Теңлік 
екеуі «Айша бибі» ән-би ансамблінің  мүшесі болды.

Жексенбай Нұрсафиннің «Қазағым туралы толғау», «Бақытты Отан», 
«Әнім далам», «Ақсуатым арайлы», «Ертісім – еркем менің» атты әндері 
аудандық саз мектебінің бағдарламасына арнайы енгізіліп, мектепте 
оқытылады.

Д.Жолжақсыновтың «Құнанбай» фильміне түсіп, өзінің актерлік 
шеберлігін де көрсеткен.

Қызыл комиссар Ы.Кабековке арналған «Дауылпазы даланың» әні 
аталған мектептің әнұраны ретінде қабылданып, бірнеше жылдан бері 
үздіксіз орындалып келеді.

Ж.НҰРСАФИН  ТУРАЛЫ  ЕСТЕЛІК
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45  жыл білім саласында лайықты қызмет етіп құрметті демалысқа 
шыққан. 2013 жылы «Семей-Невада» қозғалысының 25 жылдығына 
арналған мерекелік медалінің иегері. 2016 жылы халықаралық компози-
торлар одағының мүшелігіне қабылданды. Осылайша саналы ғұмырын 
білім мен өнерге арнаған Жексенбай Нұрсафин құрметті демалысқа 
шығып, еңбегінің зейнетін енді көріп жатқанда дүниеден озды. «Туу – 
ақиқат, өлу – ақиқат қалғанының бәрі алдамшы», – деп Қадыр Мырза 
Әлі жырлағандай, тау тұлғалы азамат келместің кемесіне мініп кете бар-
ды. Егер тірі болса биыл 70 жасқа толар еді. Артында өшпес мұра, 
үзілмейтін ән желісін, туған жерге деген сүйіспеншіліктің берік үлгісін 
қалдырған Жексенбай Нұрсафиннің есімі ел ішінде мәңгі қалары сөзсіз. 

Жұбайы Теңлік НҰҒЫМАНОВА, 
Қазақстан Республикасының 
білім беру ісінің құрметті қызметкері.

1. Көгілдір аспан,
 Көркі жарасқан,
 Орман таулары,
 Көкпен таласқан
 Осы жерлерді,
 Келсең көргелі,
 Нанмен қарсы алар,
 Еңбек ерлері.

Қайырмасы:

Шексіз байтақ кең,
Жұлдыздармен тең.
Мұңсыз бақыт сыйлаған,
Неткен дархан ең!

БАҚЫТТЫ – ОТАН!
Әні мен сөзі: Ж.Нұрсафиндікі

2. Жерұйық жерім,
 Қонақжай елім,
 Бойымды кернеп,
 Алды бір сезім.
 Туған жер – сәнін,
 Табиғат – нәрін,
 Ұсынар елміз,
 Кең дастарханын.
3. Аяулы Отан,
 Саялы Отан
 Мәңгілік сені,
 Әніме қосам.
 Әлем сырларын
 Ашып ұлдарың,
 Көтерсін биік,
 Жеңіс туларын!

(Ж.Нұрсафиннің отбасымен, ұжым мүшелерімен түскен сурет-
терімен мұқабаның 3-бетінен таныса аласыздар.) 
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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 06.11.2017 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы       . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 71.

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” 
№11, 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
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азақ халқының ежелгі атамекенінің ерекше бөлігі Ақтөбе облысы – 
мәдени мұраларға, табиғи ресурстарға бай, экономикалық, туристік 

Рухани жаңғыру

“АҚТӨБЕ – ҚҰТТЫ МЕКЕН”

Қ
әлеуеті мол өлке. Бір кездері аймақ территориясы сармат мәдениетінің 
орталығы болды. Ақтөбе – әйгілі хандар, ержүрек батырлар, ұлы ойшыл-
дар, жыршы-жыраулар, ақтаңгер ақындар, белгілі жазушылар, ірі ғалымдар, 
өнер тарландарының атамекені.

Облыстың басты артықшылығы – географиялық орналасуы өте ыңғайлы: 
Еуропа мен Азияның түйіскен тұсында. Осы өлке арқылы қалалар мен 
мемлекеттерді жалғаған Ұлы Жібек жолының керуендері үздіксіз өтіп жа-
татын. Қазір де солай... Аймақтың қазіргі картасын күнгейінен теріскейіне, 
батысынан шығысына қарай автомагистральдар, теміржолдар жалғастырып 
жатыр. Соның ең ірісі – “Батыс Еуропа – Батыс Қытай” халықаралық көлік 
дәлізі. Теміржол желілері еуразиялық континенттің барлық бағыттарына 
тартылған. Ақтөбенің әуежайы халықаралық әуе трассасының талабына сай 
қызмет көрсетіп келеді.

Үлкен аймаққа орналасқан Ақтөбенің табиғаты да өте көркем. Жүзге 
жуық өзен, көл, бұлақ,  жасанды теңіз, суқоймалар – табиғаттың тамаша 
тартуы.

Аймақтың  аумағынан Менделеев кестесіндегі пайдалы қазбалардың 
бәрін түгендеп шығуға болады. Алтын, мұнай, газ, көмір, хромит, 
фосфор, алюминий мен никель аймақтағы ірі кеніштерде өндіріліп, 
жергілікті зауыттарда өңделеді. Облыстағы ірі кәсіпорындар – “СНПС – 
Ақтөбемұнайгаз”ААҚ, “Қазхром” ТҰК ААҚ-ның құрамындағы Ақтөбе 
ферроқорытпа зауыты және Дөң тау-кен байыту комбинаты, “Қазақстан 
темір жолы” ұлттық компаниясы АҚ “Ақтөбе рельс-арқалық зауыты”ЖШС, 
“Восход Ориел” ЖШС,“Ақтөбе мыс компаниясы”, “ҚазақОйл Ақтөбе”, 
“Ақтөбе хром қосындылары зауыты” АҚ, “Ақтөберентген” АҚ өз өнімдерін 
таяу шығыс және алыс шетел нарығына шығарады. Елбасы сөзімен айтсақ: 
“Ақтөбе – ел экономикасының локомотиві”. 

Ақтөбе – бірлік пен татулық патшалық құрған құтты мекен. Өңір 
халқының саны 850 мың адамнан асады. Мұнда жүзге жуық ұлттар мен 
ұлыстардың өкілдері тату тірлік етіп жатыр.

Ақтөбе – еліміздің ірі индустриалдық, іскерлік, мәдени, білім мен 
ғылым орталықтарының бірі. Өңірде естен кетпес әсер сыйлайтын, 
тынығып, демалатын көрнекті жерлер өте көп. Қазақстандағы бірегей және 
сирек кездесетін сәулет өнерінің ескерткіші – Абат-Байтақ кесенесі об-
лыс тұрғындары мен қонақтарының жиі ат басын бұрып, тәу ететін жері. 
Тұңғыш Президент атындағы орталық саябақ – ақтөбеліктердің ең сүйікті 
демалыс орны. Шаһардың қақ ортасында сән түзеген облыстық орталық 
“Нұр Ғасыр” мешіті мен Свято-Никольский православиелік шіркеуінің 
ортасын біздің   қоғамдағы толеранттылық пен рухани келісімнің жарқын 
үлгісіндей “Бірлік  және келісім” сулы-жасыл гүлзары жалғап жатыр.

Ақтөбенің кеңпейіл, жүзі жылы тұрғындары әр кез қонақтарын қуана 
қарсы алып, мәрттігімен, қонақжайлығымен талайды таңғалдырып жүр.   

(“Ақтөбе” ақпараттық-имидждік журналынан 
(№3, 2017.) алынды.)
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Темір  ауданы
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ТЕМІР  ВАЛЬСІ
Сөзі мен әнін жазған Көпжасар ОСПАҒАМБЕТОВ

Көркіне Темірімнің нұр толғандай,
Далаға көктем келіп құлпырғандай.
Майданға Ақтөбелік алғашқы боп
Ұмтылған азаттыққа жұртым қандай.

Қайырмасы 

Туған жердің таң самалы,
Жұмсақ сипап қарсы алады.
Темір өзен толқи ағып,
Өзің жайлы ән салады.
Сәби арман сырларымен,
Сол бір шақты жырладым мен.
Кел екеуміз, кел билейік,
Темір вальсі ырғағымен.

Кең өлкем, мұнайлы өлкем, жасыл орман,
Береке мен мереке басы болған.
Мал өсірген, жайқалтып дән өсірген,
Айналдым, адамыңнан асыл арман.

Қайырмасы

Жер қайда Темір өзен жағасындай,
Тоғай жоқ Толғанайдың ағашындай.
Жайқалған тербетіліп мұнарасы,
Іздесең осындай жер табасың ба?
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“Өрлеу” біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ филиа-
лы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институты 29 қыркүйек күні “Тәжірибелік 
панорама” атты іс-шара өткізді.
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“АҚТӨБЕ – ҚҰТТЫ МЕКЕН” 
энциклопедиялық анықтамалық Ақтөбе облысының 

85 жылдығына арналды

Әр облыстың тарихы, түптеп келгенде, сол өңірде өмір сүрген 
адамдардың қолымен түзілетін шежіре. Сол себепті де облыс әкімі Бердібек 
Сапарбаевтың ұсынысымен шығарылған мерейтойлық бұл анықтамалықтың 
көтерген жүгі – ежелгі жұрттың кешегісін бүгінге жалғап отырған өлке 
тұлғалары туралы көпшілкке тағы бір мәрте мәліметтер ұсыну болды. Осы-
лайша энциклопедиялық  анықтамалыққа жиналған материалдар он бөлімге 
топтастырылды.

«Тарихи тұлғалар»  атты алғашқы бөлім екі тарауға бөлінді.
«Дала дүбірі» тарауында негізінен XX ғасырға дейінгі батырлар мен би-

лер, ел басқарған даналар мен есімдері ел есінен кетпейтін тұлғалар туралы 
деректер қамтылса, «Діни қайраткерлер» тарауы даламызға ілім-білім нәрін 
сепкен ізгі жандарды түгендейді.

«Дәуір дидары», «Қазақстан Жазушылар одағының мүшелері», «Өлке 
дауысы» атты үш тараудан түратын «Сөз әлемі» атты бөлім әуелі өлкемізде 
ғұмыр кешкен ескірмейтін ескі сөз иелерімен таныстырып, сосын сол тізімді 
қазақ әдебиетінің бүгінгі өкілдерімен толықтырады.

«Өшпес ерлік» бөлімінің кейіпкерлері – Кеңес Одағының Батырлары, 
«Даңқ» орденінің толық иегерлері, ғарышкерлер.

Социалистік Еңбек Ерлерінің өмірбаяндарымен «Еңбек ерлері» деп ата-
латын бөлім таныстырады.

«Айбынды асулар» – облысымыздың топырағынан шыққан генералдар 
туралы бөлім.

«Ғылым көкжиегі» атты бөлімде ғылым жолында ірі жетістіктерге 
жеткен ғылым докторлары, профессорлар мен академиктер қамтылса, 
«Мәдениет мерейі» бөлімі өнер мен мәдениет саласындағы танымал жан-
дарды, ал «Спорт саңлақтары» бөлімі спортта еліміздің айбынын асырған 
қазір де талай елдерде еліміздің көк байрағын желбіретіп жүрген үздік спорт-
шыларды мақтан етеді.

Соңғы кездері Ақтөбені көркейтуге үлес қосып жүрген қазіргі кәсіпкерлер 
мен бизнес иелері туралы жиі айтылып жүр. Олардың мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік негізінде көздің жауын алатын сәнді ғимараттар 
түрғызып, қалың жүрттың игілігіне ұсынып жатқаны өз алдына, сонымен 
бірге әлеумет мүддесіне қатысты түрлі бағдарламаларға мол үлес қосып 
жүргендері де жеткілікті. Міне, осындай түлғалар туралы «Жомарт жандар» 
атты бөлім баян етеді.

Дәрігер Серік Ақшолақов пен әнші Димаш Құдайбергеннің, Олимпиа-
да чемпионы Валерий Люкин мен меценат Исламбек Салжановтың есімдері 
шет жұрттарға да жақсы мәлім. «Топжарғандар» атты бөлім осындай ерек-
ше түұлғаларға арналды.

Осылайша оқырмандар жаңа энциклопедиялық анықтамалық арқылы өз 
өлкесінің елеулі адамдарымен тағы бір мәрте жүздесетін болады.

 
«АҚТӨБЕ» ЖУРНАЛЫНЫҢ ЖАҢА САНЫ ЖАРЫҚ КӨРДІ

Ақтөбе қаласында «Ақтөбе» ақпараттық имидждік журналының №3 
саны жарық көрді.

Түрлі түсті, өсем безендірілген журнал үш тілде — қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерінде басылып шықты. Таралымы – 2000 дана.

Басылымда өңірдің экономикасы, әлеуметтік жағдайы туралы жан-жақты 
жазылған.
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Сонымен бірге, облыста алғашқы жартыжылдықта атқарылған, қолға 
алынған көптеген игі істер туралы мазмұнды мақалалармен таныс боласыз-
дар.

Нақтырақ айтқанда, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласындағы тапсырмалар-
ды жүзеге асыруға бағытталған кешенді жұмыстар жөнінде тұшымды мате-
риалдар жарияланған.

Рухани жаңғыруға бағытталған жұмыстардың бір парасы – «Туған 
жер» республикалық форумын өткізу мақсатында жасалып жатқан 
жұмыстар, «Туған жер» бағдарламасы аясында қолға алынған ауқымды жоба 
Қазақстанның киелі жерлері жөнінде де материалдар бар.

«Қазақстанның киелі жерлері географиясына» біздің облыстан 4 та-
рихи ескерткіш еніп отыр. Олар: Қобда өңіріндегі Абат-Байтақ кесенесі, 
Жиренқопадағы «Қобыланды батыр» мемориалдық кешені, Әйтеке би 
ауданындағы «Хан моласы» мемориалдық кешені және Алға ауданындағы 
Есет Көкіүлы кесенесі.

Сондай-ақ, басылымда бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында 
іске қосылған қүұрылыстар, ірі жобаларды жүзеге асырып жатқан отандық, 
шетелдік инвесторлар, Ақтөбе мен Оңтүстік Корея, Израиль, Македо-
ния, Түркия мемлекеттерінің ынтымақтастығы туралы және ЭКСГІО 2017 
халықаралық көрмесіне қатынасқан ақтөбеліктер жайында мақалалар жарық 
көрген.

Журналдың жаңа нөмірінен тарихи-танымдық, тағылымдық және 
ақпараттық материалдарды оқи аласыздар.

Өз тілшіміз.
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28-29 қыркүйек Ақтөбе өңірінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
“Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру” атты бағдарламасының аясында 
“Туған жер” республикалық форум өтті. 

Оған жан-жақта жүрген Ақтөбе топырағының перзенттері, соның 
ішінде шетелдерден келген қонақтар да қатыспақ. Әлемнің 20 елінен 
өз ісінде үлкен табыстарға жеткен 300-ге жуық ақтөбелік келеді. 
Мұндай үлкен оқиға елімізде алғаш рет өткізілгелі отыр. Бұл – облыс 
басшылығының бастамасы.

Осы мақсатта ұйымдастырылған форумға шетелдерден 300-ге жуық 
адам келді  олар – бизнес, мәдениет, білім, спорт, денсаулық сақтау са-
лаларында үлкен табыстарға жеткен тұлғалар. Өңірдің барлық саладағы 
даму әлеуетін көрсету мақсатында «Ақтөбе – құтты мекен» фильмі дай-
ындалды. Ақтөбе облысының энцикпопедиялық анықтамалығы мен өңір 
туралы имидждік журналдың тұсаукесері болды.

Облыс әкімінің Бердібек Машбекұлы Сапарбаевтың бастамасы-
мен “Туған жерге тағзым” акциясы аясында көптеген жобалар жүзеге 
асырылды. Облыстың барлық аудандарында осы бағыттағы жұмыстар 
мақсатты түрде өтті.

Осындай жерлестер Республикалық форумға тұңғыш рет қатысып 
отырмын. Шақырту хат алғанымда ерекше қуандым және бірден құп 
алғаным сондықтан. Елден жырақта жүрген адамға мұндай шақыру ке-
ремет көңіл күй береді. Туған ауылыңды көріп, көз көрген адамдарыңмен 
қауышу, кім-кімге болсын, жағымды болары сөзсіз.

Адам баласы қанша  жасқа келсе де, туған жерін ұмыта алмайды.
Осы сапарымда да жергілікті білім мекемелер басшылармен,  педа-

гогтермен болып, өзімнің мүмкіндігім аясындағы ақыл-кеңесімді айтып, 
шеберлік класс өткізіп, қолымнан келген көмек бердім деп ойлаймын.

Темір қаласында туып-өстім, білім алдым. Туған өлкемнің білім са-
ласына өз үлесімді қосқаныма әр кез қуаныштымын.

Темір ауданының әкімі  Джусубалиев Асқар Қазыхановичке 
және Темір аудандық білім бөлімінің басшысы Нұртазина Гүлнар 
Орынбасарқызына алғысым шексіз. “Туған жерге тағзым” акциясы 
Темір ауданы Шұбарқұдық кентінде алғашқы Ақтөбе облысында бірінші 
болып өз қадамдарын бастады.

Шұбарқұдық гимназиясында (директор Құлыманов Қайсар 
Жазықбайұлы) мектеп, мектепке дейінгі және қосымша білім беру 
ұйымдарының басшыларымен кездесу өткіздім. Бұл кездесуге әкімнің 
орынбасары Шаимов Болат Сейтенұлы және ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Өтепов Нұрмұқан Исаұлы қатысты. Кездесу барысында білім 
беру жүйесінің өзекті мәселелері талқыланды. “Білім беру мазмұнын 
жаңарту жағдайында  нәтижеге бағытталған басқару” тақырыбында 
шебер класс өткіздім. Ал мектепте “Туған жерім – алтын бесігім” 
тақырыптарында тәрбие сағаттарын тамашаладық.

“Балауса” (меңгерушісі Васильева Роза Наримановна) 
балабақшасындағы “Мен өз Отанымның патриотымын” “Қарлығаш” 
(меңгерушісі Жанекешова Айсұлу Мақсатқызы), балабақшасында 
“Менің Қазақстаным” тақырыбында ұйымдастырылған іс-шараға 
қатысып, бүлдіршіндердің өнерлерімен таныстық. 

Шұбарқұдық гимназиясында “Туған елге тағзым ету парызым...” 
тақырыбында журналист, филолог мамандығын таңдаған 9–11 сы-
нып оқушыларымен дөңгелек үстел жұмысына қатысып оқушылардың 
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өздерінің көкейтесті сұрақтарына жауап беріп отырдым.“Қосымша білім 
рухани қазына” айдарында Шұбарқұдық балалар музыка мектебінің 
(басшысы Ешімқұлова Нәбира Қожабайқызы) жұмысымен де танысу 
өтті. Оқушылар оркестрімен қарсы алып жақсы көңіл-күй сыйласа, сы-
ныптарда өтіп жатқан сабақтар қызығушылық тудырды.

Шұбарқұдық балалар музыка мектебінің мұғалімдері мен 
оқушыларының “Елге сапар” атты концерттік бағдарламасы 
ұйымдастырылды.

Келесі күн Темір қаласында С.Бәйішев атындағы орта мектебінде (ди-
ректор Советбаева Камшат Советбайқызы) “Ақтөбе құтты мекен” форумы 
аясында “туған елге тағзым ету парызым...” тақырыбында “Даналықты 
дәріптеген дара жол...” тақырыбымен дөңгелек үстел өтті. Бұл іс-шараға 
Бектенғалиевтар әулеті шақырылды және мектеп мұқғалімдері, мектеп 
оқушылары, зейнеткер ұстаздар: Ермуханова Ғайни, Иманқұлова Жами-
ла, Балмағамбетова Айша.

Көрме, мектеп ішілік мұражай жұмыстарын көріп, ашық тәрбие 
сағаттар 1–11 сыныптар аралығында өткізілген іс-шараларға қатысып, 
мектеп ауласында барлық қонақтармен жабылып тал отырғыздық.

Прлведенные мероприятия в которых ты принимаешь непосред-
ственное участие, не может не оставить след в душе.

Вся работа Республиканского форума была нацелена на побуждение 
патриотических чувств к родному краю, земле, малой родине. Была дана 
возможность окунуться в свое босоногое детство, юность. Встретиться с 
земляками, друзьями, одноклассниками. Походить по родным для глаза 
и души местам.

Вдыхать этот родной воздух. И чувствовать огромную благодарность 
людям и земле родной, что ты забыт.

Воспитание чувства патриотизма поставлена сегодня одной из при-
оритетных задач учебно-воспитательного процесса. И как это воспита-
ние проходит, начиная с детских дошкольных учреждений, было видно  
при посещений учреждений образования Темирского района. (Нуртази-
на Гульнара Орынбасаровна) руководитель районным  отделом образо-
вания).

Өз еліңнің ауасы да, суының дәмі де, адамдары да тым өзгеше, ай-
тып жеткізе алмайсың, туған жерге де махаббат, сағыныш ештеңеге 
ұқсамайтын – ұлы сезім.

В городе Актобе в рамках программы “Рухани жаңғыру” в 
“Өрлеу” БАҰО АҚ филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында (директор Нургуль 
Молдабаевна) организовали встречу с учеными, земляками. И эта встре-
ча прошла по семейному, тепло и душевно. Гости: Қалыш Аманжол 
Боранбайұлы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ның археология, этнология 
және музеология кафедрасының  меңгерушісі,  тарих ғылымдарының 
докторы, профессор. (Қандыағаш қаласында дүниеге келген.)

Малбақов Мырзаберген Малбақұлы, А.Байтұрсынұлы атындағы тіл 
білімі институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының 
докторы, профессор. (Бөгетсай ауылы, Қарабұтақ ауданында дүниеге 
келген).

Жаулин Киікбай Мыңбайұлы, Атырау инженерлік-гуманитарлық 
институтының ғылыми-зерттеу және халықаралық байланыстар жөніндегі 
проректор, саяси ғылымдардың докторы, профессор (Жарқамыс селосы, 
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Байғанин ауданында дүниеге келген).
Бектенғалиева Сания Хайруллақызы, Республикалық ғылыми-

педагогикалық “Қазақстан мектебі” журналының бас редакторы, педа-
гогика ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚР журналистер одағының 
мүшесі. (Темір қаласында дүниеге келген). 

Адам баласы қанша жасқа келсе де, туған жеріне, үлкен  өмірге жол-
дама алған мекенін ұмыта алмайды.

Ақтөбе жерінде осындай ауқымды шара қолға алынып жатқанын 
естігенде қатты қуандым.

Бұл өте жақсы бастама. Жер-жердегі ақтөбеліктермен жақын 
араласудың сәті келді. Осындай бастамаға мұрындық болып жатқан 
Ақтөбе облысының әкімі Б.Сапарбаевқа алғыс айтамын.

Туған жерге тартылыс күш ешқашан да азаймайды. Біздің міндетіміз 
– оны көркейтуге, өркендетуге үлес қосу.

Астане с участием заместителей руководителей и руководителей мето-
дических кабинетов Управлений образования областей, Астаны и Алматы, 
заведующих методических кабинетов районных и городских отделов об-
разования прошел республиканский семинар-совещание по вопросам орга-
низации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах 
республики.   

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

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

Министрліктің баспасөз орталығынан
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азақ әдебиеті» пәнінен Жұбан Молдағалиевтың «Мен қазақпын» 
поэмасы туралы  сабақ өткіздім. 

“МЕН ҚАЗАҚПЫН” ПОЭМАСЫН ОҚЫТУ

М.КӨБЕНҚҰЛОВА,
«№15 гимназия» коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің  
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
   Алматы қаласы, Қазақстан

«Қ
Алға қойған мақсатымыз – қазақша түсіну, әдеби тілде сауат-

ты сөйлеу және оқушыларды қазақ халқының көрнекті ақындарының 
бірі Ж.Молдағалиевтың өмірі, шығармашылық жолымен таныстыру, 
білімдерін толықтыру. «Мен қазақпын» поэмасының қазақ әдебиетіндегі 
алатын орнын меңгерту. Поэманың тақырыбы мен идеясын ашу. Қазақ 
халқының әдебиетін қастерлеуге, қадірлеуге шақыру. Отанын, жерін 
сүюге, патриоттыққа тәрбиелеу, олардың ой-өрісін, сын тұрғысынан ойлау 
қабілетін дамыту. Сөйлеу мәнерлерін қалыптастыру, сөздік қорларын мо-
лайту. Есте сақтау қабілеттерін кеңейту, өз бетімен және топта жұмыс істей 
білуге дағдыландыру болды. 

Сабақтың көрнекілігіне интерактивті тақта мен ақынның суретін 
қолдандым.

Сабақты тарих,орыс әдебиеті пәндерімен байланыстыра өткіздім.
І. Ұйымдастыру кезеңі.
Шаттық шеңберін құру (оқушылар екі шеңбер құрады: ішкі және 

сыртқы. Ішкі шеңберді құрайтындар шеңбердегілерге қарап тұрып, жақсы 
тілек айтып, оң жағына қарай бір адым жылжиды. Осылайша шеңбер бо-
йымен барлығы бір-біріне жақсы тілек айтып ,орындарына  отырады).

ІІ.Үй тапсырмасын тексеру.
«Ыстық орындық» стратегиясың қолдану (Сырбай Мәуленовтің өмірі 

мен шығармашылығы).
ІІІ. Жаңа тақырыпты меңгертуге дайындық. 
Мен – қазақпын мың өліп, мың тірілген,
Жөргегімде таныстым мұң тілімен.
Жылағанда жүрегім күн тұтылып, 
Қуанғанда күлкімнен түн түрілген.
IV. Жаңа тақырыпты меңгерту.
1. «Миға шабуыл» стратегиясы. 
Осы өлең жолдарының авторы кім?
Ендеше бүгінгі сабақтың тақырыбы Ж.Молдағалиевтың өмірі мен 

шығармашылығы, оның «Мен қазақпын» поэмасы (оқушылар дәптерге 
тақырыпты жазады).

Ж.Молдағалиев туралы не білесіңдер? (оқушылардың жауаптары). 
2. Мұғалім жаңа сабақты түсіндіреді (қысқаша мәлімет беру).
3. Оқулықпен жұмыс (сыныпты топқа бөлу).
Оқулықтағы мәтінмен танысу, кластер құрып, әр топ өз құрған 

кластерін қорғап, әңгімелейді.
4. Дәптермен   жұмыс   (Ж.Молдағалиевтың  өмірі  мен  шығарма-

шылығына  байланысты  әр  топ  хронологиялық  кесте  толдырады).
V. Жаңа сабақты бекіту.
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а) «Кубизм» стратегиясы (кубиктің қай қырының сұрағы түссе әр топ 
сол сұраққа жауап береді).

ә) Алған білімдерін тестілеу (интерактивті тақтада тест тапсырмалары 
көрсетілген).

Оқушылар жауап беріп, бір-бірін тексеріп, бағалайды.
VІ. Сабақты қорытындылау. 
Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған.
Өлді деуге сыя ма, ойлаңдаршы,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған? –

деп ұлы Абай айтқандай, Жұбан есімі ешқашан өлмейді. Ж.Молдағалиев 
ұлттық рухы биік, азаматтық ұстанымы айқын ақын. 

Ақынның өмірі мен шығармашылығын әңгімелеумен «Мен қазақпын» 
поэмасынан үзінді жаттау үй тапсырмасына берілді. Сабақ соңында әр 
оқушының жауаптарын талдай отыра бағаладым.
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ТУҒАН ЖЕР, ӨЗІҢ ДЕГЕНДЕ,  ЖҮРЕМІН ӘР КЕЗ ЕЛЕҢДЕП...»

Бүгін Ақтөбеде республикалық «Туған жер» форумы басталады. Оған 
жан-жақта жүрген Ақтөбе топырағының перзенттері, соның ішінде ше-
телдерден келген қонақтар да қатыспақ. Әлемнің 20 елінен өз ісінде үлкен 
табыстарға жеткен 300-ге жуық ақтөбелік келеді. Мұндай үлкен оқиға еліміз- 
де алғаш рет өткізілгелі отыр. Бұл – облыс басшылығының бастамасы.

18 тамызда өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен мемлекеттік 
бағдарламалардың жүзеге асырылуы мәселелері бойынша Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуымен өткен кеңесте ҚР Президенті Әкімшілігі 
басшысының бірінші орынбасары Марат Тәжин біздің облыстың «Туған 
жер» бағдарламасын жүзеге асырудағы оң тәжірибесін атап өткен еді.

– Ақтөбеде әлеуметтік меценаттық дамыған және Канададан Австра-
лия аралығындағы бір кездері өңірден бастау алған бизнестің толық тізімі 
жасалды. Ақтөбелік кәсіпкерлердің электрондық тізімі құрылып, облыс 
басшылығы олармен тікелей байланысқа шықты, нәтижесінде, әлеуметтік 
саланың мақсатты нысандары тікелей қаржыландырылып отыр. Бұл – үлкен 
іс, – деп атап көрсетті Марат Тәжин.

Форумның өтуіне бірнеше күн қалғанда қонақтардың алды келе баста-
ды. Дүйсенбі күні «Ақтөбе ақпарат» орталығында облыс әкімінің орынбаса-
ры Ербол Нұрғалиевтің және форум делегаттарының қатысуымен баспасөз 
мәслихаты өтті. Филология ғылымдарының кандидаты Ардақ Жұбанова, 
белгілі жазушы, 50-ден аса кітаптың авторы Рауль Мир-Хайдаров және «Көз 
микрохирургиясы» ЖШС директоры Мәдина Құралова журналистер сауал-
дарына жауап берді.

Облыс әкімінің орынбасары Ербол Нұрғалиев ауқымды шараның негізгі 
мақсаты жөнінде айтып, форумға қатысушылар туралы жан-жақты деректер 
берді.

– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғы- ру» 
атты бағдарламалық мақала- сында «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды 
ұсынған еді. Осы мақсатта ұйымдастырылған форумға шетелдерден 300-ге 
жуық адам келеді деп күтіліп отыр, олар – бизнес, мәдениет, білім, спорт, 
денсаулық сақтау салаларында үлкен табыстарға жеткен тұлғалар. Өңірдің 
барлық саладағы даму әлеуетін көрсету мақсатында «Ақтөбе – құтты мекен» 
фильмі дайындалды. Ақтөбе облысының энцикпопедиялық анықтамалығы 
мен өңір туралы имидждік журналдың тұсаукесері болады, – деді облыс 
әкімінің орынбасары.

Сондай-ақ, жерлестеріміз бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі және 
мемлекеттік-жекеменшік серіктестік аясында жүзеге асырылған жобалар-
мен танысады. Жалпы, осы бағытта облыста көптеген жұмыстар жасалып 
жатыр. Мысалы, хоккей модулінің, облыстық тарихи-өлкетану музейінің, 
«Жұбановтар әлемінің», Өнер орталығының, Жекпе-жек сарайының, Мұз 
сарайының, Неке сарайының, «Мейірім» әлеуметтік бейімдеу орталығының, 
түрлі гүлзарлар мен саябақтардың құрылысы жүргізілді.

Мемлекеттік-жекеменшік серіктестік аясында аудандарда да көптеген 
жұмыстар атқарылды. Қазір жалпы құны 1,4 миллиард теңге болатын 
20 ауылдық дәрігерлік амбулатория салынып жатыр. 15 балабақша ашы-
лып, 50 балабақшаны  жыл  соңына  дейін  іске  қосу жоспарланып отыр. 
Бұл балалардың 95 пайызын мектепке дейінгі біліммен қамтуға және 
балабақшадағы орын тапшылығы мәселесін шешуге мүмкіндік береді.

Ақтөбе –  «Туған жерге тағзым» акциясын жүзеге асыруда көш басында 
тұрған өңірлердің бірі. Биыл облыста құны 1,3 миллиард теңгеден асатын 379 
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жоба жүзеге асырылды. Ал жалпы, құны 2,8 миллиард теңге болатын 555 жоба-
ны жүзеге асыру жоспарланған. Демеушілер қаражатына әлеуметтік нысандар 
құрылысы, қалпына келтіру және заманауи құрал-жабдықтармен қамту, елді 
мекендерді абаттандыру, жолдарды жөндеу жұмыстары жүргізіліп, халықтың 
әл-ауқатын көтеру жолындағы маңызды мәселелерді шешу көзделген.

Форум аясында жаңа әлеуметтік-мәдени нысандар ашылып, 75 мил-лиард 
теңгеден астам соманы құрайтын он меморандумға қол қойылмақ, «Ақтөбе: 
бүгін, кеше, ертең» ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтеді, ал Қобыланды 
батыр атындағы стадионда 4500 адамның қатысуымен театрландырылған 
көрініс қойылады.

Өз кезегінде форум делегаттары шеберлік сабақтарын, семинарлар, 
тренингтер өткізіп, ақтөбеліктермен өз тәжірибелерін бөліседі, жергілікті 
мамандарға кеңестер береді. Ал атақты дәрігерлер бірқатар күрделі 
хирургиялық оталар жасайды.

Баспасөз мәслихатына қатысқан қонақтар облыс басшылығына ірі 
ауқымды шараны ұйымдастырып, шақырғандары үшін алғыстарын білдірді. 
Филология ғылымдарының кандидаты Ардақ Жұбанова «Жұбановтар әлемі» 
орталығының құрылысы үшін ризашылығын білдіріп, оның жұмысына, со-
нымен қатар, өскелең ұрпақты тәрбиелеу ісіне Жұбановтар әулетінің жан-
жақты қолдау көрсететінін жеткізді.

– Біздің туған жерге береріміз, мұндағы мамандарға үйретеріміз бар. 
Сондықтан, меніңше, бұл форум – өте сәтті бастама. Екінші жағынан, туған 
жердегі игі істерді, жаңалықтарды көріп, біз де ерекше қанаттандық, – деді 
Мәдина Құралова.

Ал жазушы Рауль Мир-Хайдаров:
– Бұл жиын көңілде көптеген естеліктерді оятты. Бүкіл саналы ғұмырым 

шет жерде өткенмен, мен ешқашан туған жермен байланысымды үзген 
емеспін. Туған жерді ұмытпау – қазақ халқына тән басты қасиеттердің бірі. 
Бұл жағынан, мен нағыз қазақпын, – деді.

Баспасөз мәслихаты кезінде форумға әнші Димаш Құдайбергеннің келіп, 
өнер көрсететіні де айтылды.

Индира ЖАЙМАҒАМБЕТОВА.
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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



87

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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

«АҚТӨБЕ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» 

Елеусін  САҒЫНДЫҚОВ
экономика ғылымдарының докторы, 
профессор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ыбырай Алтынсарин

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

адамы – мұғалім. 
Ғ. Мүсірепов

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

шәкірттей сезінемін. 
Серке Қожамқұлов

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

ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым.
 Александр Македонский

Өсиетте – насихат



91

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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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