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Педагогика ғылымы: зерттеулер

ейлі қандай тіл болсын, әр тілдің барлығында етістік сөз табы бола-
ды әрі тіл құрылысында өте маңызды рөл атқарады. 

ӘОЖ (УДК):  81.373.87 

ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ «JIAO» ЕТІСТІГІНІҢ  
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ АУДАРМАСЫ ТУРАЛЫ 

Арай ДІНҒАЗЫҚЫЗЫ, 
Қ.Х.Р. Орталық ұлттар университетінің
қазақ тілі  мен әдебиеті факультетінің 2015 ж. докторанты
   Алматы қаласы, Қазақстан  

Аннотация. Мақалада қытай тіліндегі «jiao»етістігінің қазақ тіліндегі түрліше 
бейнелену формалары тілге тиек бола отырып, ұқсамаған тілдердегі  ұқсас бір 
етістіктің өзара сәйкес келе бермейтіндігі  туралы, салыстырмалы грамматика  
тұрғысынан  мысалдар арқылы  талдау жасалады. 

Түйінді сөздер. Қытай тілі, қазақ тілі, етістік, аударма.

М
Қытай және қазақ тілінде болсын, сөздік қорда көптеген етістіктер 

бар, етістік сөйлем  құрауға негіз болатын тіректі күш. Ендеше, бір 
тілдегі етістіктерді енді бір тілге тікелей аударуға бола ма? деген мәселеге  
тоқталып көрелік. 

«jiao» сөзі қытай тілінде, көбінесе, етістік рөлін ойнайды, ішінара 
сөйлемдердің құрамында басқа да сөз таптарының орнында қолданылады. 
Сондықтан, көбінесе, негізгі сөз тұрғысынан қарастырамыз.  Төменде 
қытай тіліндегі «jiao» сөзінің қазақ тіліндегі түрліше бейнелеріне салыс
тырмалы грамматика тұрғысынан талдау жасап көрелік.

Бәрімізге аян, етістік  ісәрекеттің, қимыламалдың орындалу барысын 
көрсетіп, сөйлемде, негізінен, сөйлем құрауға ұйытқы болатын баян дауыш 
мүше ретінде қызмет атқарады. Әр тілдегі етістік сөз табының міндеті  
қарайлас. 

1) «jiao» етістігі «деп аталады», «дейміз» сияқты «атау» мағынасында  
қолданылады. Мысалы: 

Қытай тілінде:  1   Wo jiao A shan. 
Қазақ тілінде: Менің атым Асан.
Қытай тілінде:  2    Ni jiao shen me ming zi? 
Қазақ тілінде: Сенің атың кім?
2) «jiao» етістігі, жоғарыдан сырт «шақыру» мағынасын да білдіреді. 
Қытай тілінде:  1   Ni qu jiao ta lai. 
Қазақ тілінде: Сен барып оны шақырып кел.
Қытай тілінде:  2    Ba ba jiao ni ne. 
Қазақ тілінде: Әкем сені шақырып жатыр.
3) «jiao» етістігі, «осылай деп айтамыз, атаймыз» деген мағынада да 

жұмсалады. Мысалы:
Қытай тілінде:  1   Zhe jiao dian nao. 
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Қазақ тілінде: Бұл компьютер.
Қытай тілінде:   2   Na ge jiao hei ban. 
Қазақ тілінде: Анау тақта. 
4) «jiao» етістігінің қытай тіліндегі тағы бір маңызды мағынасы 

«хайуанаттардың түрлі дыбыстарына» қаратылады, ал қазақ тілінде әр 
хайуанаттың дыбысы әртүрлі айтылады. 

Қытай тілінде:  1  Yi dao wan shang, ling jia de gou bu ting di jiao. 
Қазақ тілінде: Кеш батқанша көршінің иті дамылсыз үрді.
Қытай тілінде:  2  Ting dao mmao jiao sheng le. 
Қазақ тілінде: Мысықтың мияулағанын естідім.
Бұлардан басқа да хайуанаттардың дауыстары қытай тілінде, сол 

жануардың атының соңына «jiao» етістігін қосу арқыла бейнеленеді, ал 
қазақ тілінде  әр жануардың дыбысы әртүрлі етістік арқылы білдіріледі. 
Бұл сол халықтың тұрмыстіршілігімен, жасаған ортасымен тығыз байла-
нысты. 

5) «jiao» етістігінің қытай тіліндегі тағы бір мағынасы «айқайлау, қатты 
дауыстау, бақыру» сияқты мағынада айтылады.

Қытай тілінде:  1  Ni zai da sheng jiao, ta ting bu dao. 
Қазақ тілінде: Сен қанша қатты айғайласаң да ол естімейді.
Қытай тілінде:  2  Bie jiao le, nai nai zai shui jiao. 
Қазақ тілінде: Айғайлама, әжең ұйықтап жатыр.
6) «jiao» етістігі  қытай тілінде «бұйрық, жекіру» мағынасын білдіреді. 
Қытай тілінде:  1  Shei jiao ni gan de. 
Қазақ тілінде: Кім саған былай  істе деді?.
Қытай тілінде:  2  Lao ban jiao ni hui dian hua. 
Қазақ тілінде: Қожайын саған телефон қайтарсын дейді.
7) «jiao» етістігі қытай тілінде көмекші сөз ретінде де  айтылады. 
Қытай тілінде:  1  Ji ge dir en jiao huo zhuo le. 
Қазақ тілінде: Бірнеше  жауды тірідей ұстап алдық.
Қытай тілінде:  2  Bie jiao ren xiao hua zan. 
Қазақ тілінде: Басқалардың күлкісіне қалмайық. 
Жоғарыдағы мысалдардан, қытай тіліндегі  «jiao» етістігінің қазақ 

тілінде тек ғана етістік болып қалмастан басқа да сөз таптарының орнын-
да қолданылатындығын көре аламыз. «jiao» сөзі қытай тілінде, көбінесе, 
негізгі сөз орнында қолданылса, ал қазақ тілінде, көбінесе, көмекші сөз ор-
нында жүреді.  Әр тілде көрнекті ұлттық сипат болады. Бұл сол тілдің сөздік 
қорында айқын бейнеленіп тұрады. Яғни,  сол ұлттың тұрмыстіршілігімен, 
әдетғұрпымен тығыз байланысты. Сондықтан бір тілдегі сөзді енді бір 
тілге тікелей аударуға келе бермейді. Зат есімдердің, атаулардың екінші 
бір тілде тікелей баламасы болады, алайда, жоғарыдағы мысалдардан бір 
тілдегі етістіктерді екінші бір тілге тікелей аударуға болмайтындығын 
көруге болады. 

Әдебиет
1. Меллат. Қазіргі қазақ тілі. – Үрімжі: Шинжаң халық баспасы, 2002.
2. Жаң Диңжиң. Қолданбалы қазақ тілі. – Бейжиң: Орталық ұлттар университеті. 2004.
3. Жаң Диңжиң. Грамматикалық тұлға. – Бейжиң: Орталық ұлттар  университеті, 2015.
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ет тілін заман талабына сай оқытып, заман талабына сай дамыту-
да ең бірінші орында – оқытудың негізгі әдістемелік категорияла-

ӘОЖ (УДК):  378. 147 – 057.86

БӘСЕКЕЛЕСТІККЕ  ҚАБІЛЕТТІ  МАМАНДЫ ДАЯРЛАУДА  
ШЕТ  ТІЛІН  ЖЕТІЛДІРЕ ОҚЫТУ ЖОЛДАРЫ

Жұлдыз  БАЙГАСКИНА,
Алматы энергетика және байланыс 
университетінің аға оқытушысы
   Алматы қаласы, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада бәсекелестікке қабілетті техника саласының маманын дайын-
дауда студенттерді көпшілік алдына шығып сөйлеуге, пікір таласқа белсене қатысуға, өз ойын 
түбегейлі жеткізіп, нақты сын айта білуге үйретуде қолданылатын әдіс-тәсілдер баяндалған. 

Түйінді сөздер. Бәсекелестікке қабілетті, тілдік құзыреттілікті қалыптастыру, белсенді 
қолданылатын әдістемелер.

Ш
ры, яғни шет тілін оқытудың мақсаты, ұстанымы, мазмұны, әдістәсілдері 
мен оқу құралдары тұрады. Шет тілін оқытуда мақсат қоя білу әдістемелік 
категориялардың ең маңыздысы екенін шешімді түрде айтуға болады. Оқыту 
барысында кездесетін қателіктердің орын алуы – түсініксіз және дұрыс 
қойылмаған мақсаттан туындайды.

Қазіргі  таңда  өз білімін жоғары оқу  орындарында  тыңғылықты жетілдіру 
үшін мектепті бітірген кез келген  оқушының жылдап бойына дарыған дағдысы 
мен ептілігі қалыптасқаны абзал. Яғни, жоғары оқу орнына келген студенттің: 

–  үлкен көлемде берілген ақпаратпен жұмыс жүргізу қабілеті;
– мәтінді оқу және дәріс тыңдау немесе басқа да ауызша естіген ақпаратты 

қағазға түртіп алу ептілігі;
– таңдап алған тақырыбына баяндама жасай білу дағдысы;
– түрлі тапсырмаларды орындау барысында тиісті стратегияларды қол

дана білу әрекеттері қалыптасқан болу керек. 
Жоғары оқу орындарында шет тілін оқытуды оңтайландыру үшін 

оқытудың қандай түріне көп көңіл бөлу керек екенін, қандай ретте, қай тәсілді 
қолдану тиімді екенін ескерген дұрыс. Айталық, жалпы мақсат үшін шет тілін 
оқытуды әрі қарай жалғастыру керек па немесе шет тілін арнайы мақсат үшін 
мамандығына сай тереңдете оқыту керек па, соған көп көңіл бөлген дұрыс.

Көптеген зерттеу жұмыстарына сай шет тілін – негізгі мамандықтарына 
бейімделген лексиканы қолдана отырып оқыту, студенттердің келешектегі 
мамандықтарына байланысты пәндердің маңыздылығын анықтай білулеріне 
үлкен үлесін қосады. Сонымен қатар негізгі мамандықтарын меңгеру ба-
рысында назардан тыс қалған кейбір қажетті ақпараттар мен толыққанды 
оқытылмаған жайттар шет тілі сабағын кәсіптікбағыттай оқыту кезінде 
толықтырылуы әбден мүмкін. 

 Жоғары оқу орындарында кәсіптікбағытталған шет тілін үздіксіз 
және тереңдете оқыту үшін білімгерлер жалпы және арнайы техникалық 
оқулықтармен, интерактивті тақтамен, сондайақ техникалық терминдерді 
аударуға мүмкіншілік тудыратын арнайы техникалық сөздіктермен 
қамтамасыздандырылуы керек.

Бәсекелестікке қабілетті техника саласының маманын дайындау бары-
сында ағылшын тілі пәні оқытушыларының негізгі міндеті – студенттердің 
болашақ мамандықтарына байланысты техникалық мәтіндерді еркін оқып, 
қажетті ақпаратты іріктеп алып көпшілікке жеткізе білуге және өз ойын ашып 
айтуға үйрету. Ал, бұл мәселені шешуге профильдік және оқуды бітіртуші ка-
федра мамандарымен тығыз байланыста болған өте маңызды.  
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Жылдар бойы жинақталған тәжірибе бойынша, студент бірінші курсқа 
түскеннен бастап техникалық терминдерді жаттап, өз мамандығына байланыс
ты мәтіндермен жұмыс жасағанда ғана тиісті жетістікке қол жеткізе алады. 
Студенттің айтарлықтай нәтиже көрсете білуі – оның шет тілін жетік меңгеруге 
қызығушылығын арттырып, табандылықпен шығармашылық тұрғыда жұмыс 
жүргізе білуге ынтажігерін арттырумен анықталады. Техникалық шет 
тілін жетік меңгерген маман техника саласында одан әрі профессионалдық 
жетістіктерге қол жеткізе алады.

Студенттердің біліктілігін арттыруда курстық жұмыстарын шет тілінде 
жазып, шет тілінде қорғау барысында да студенттер қомақты тәжірибе 
жинақтай алады. Курстық жұмыстарын шет тілінде қорғау барысында сту-
дентте шет тілін іс жүзінде қолдануға жанжақты мүмкіншілік туындай-
ды. Курстық жұмыстарын шет тілінде қорғауда студент шет тілінде арнайы 
әдебиеттер мен мақалаларды зерттей отырып оқиды. Осы оқыпзерттеу ба-
рысында болашақ маманның профессионалдық білімі өркендей түседі. Со-
нымен қатар, студенттің зерттеу жұмысын жүргізу дағдысы жанжақты 
дамып, тереңдей түседі. Өйткені студент курстық жұмысын қорғауға дайын-
далу кезінде шет тілінде қосымша әдебиеттер мен мақала, мәтіндер тауып, 
библиография жасап, жинақтаған әдебиеттерді түсіне оқып, оған талдау жа-
сап, қысқаша мазмұндап беріп, аңдатпа жазуы керек. Оған қоса салыстырма 
жұмыстарын жүргізіп, терминологиялық саралау жасауы талап етіледі (solar 
radiation, intensification of heat transfer, hydraulics resistance, heatwetlight mode, 
heatmasstransfer process, coefficient of evaporation, density, heat conductibility). 
Курстық жұмыстарын шет тілінде қорғау барысында студент жұмысына бай-
ланысты қойылған шет тіліндегі сұраққа жауап бере білуі керек. Әрине бұл 
жұмыстардың барлығы оқу бітіртуші кафедраның мамандарымен тығыз бай-
ланыс барысында жүзеге асырылады. 

Бәсекелестікке қабілетті техника саласының маманын дайындауда  
студенттерді көпшілік алдына шығып сөйлеуге, пікір таласқа белсене  
қатысуға, өз ойын түбегейлі жеткізіп, нақты сын айта білуге үйретудің күнде
лікті  сабақта жүзеге асырылуы болашақта сұранысқа ие құзыретті маманды 
даярлау заманауи талап. Заман талабына сай оқу бағдарламаларына енгі зілген 
түпнұсқада берілген мәтіндер, мамандықтарға байланысты қосымша мате-
риалдар пікірсайыс, диалог құруда өз ықпалын тигізеді. Сабақ уақытында 
орында латын тапсырмалар оқу бағдарламасының мазмұнына негізделген 
және алға қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін тыңғылықты жұмыс 
жүргізіледі. Нақты тақырыпқа байланысты берілген сөздік қорларды жаттау, 
мәтін мазмұнына тұжырымдама жасаумен алмастырылып отыруы да негізгі 
мақсатқа жетуге ықпалын тигізеді.
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Резюме

В данной статье говориться о том, что, главных задач, которую решают преподаватели ан-
глийского языка в подготовке конкурентно-способных специалистов технического профиля являет-
ся, научить будущих специалистов свободно читать литературу по специальности и извлекать из 
нее необходимую информацию, формировать свое мнение и выражать свои идеи посредством диа-
лога, дискуссий и дебатов.

Summary
The article states that the purpose of learning a foreign language at the moment is the development of 

communicative skills of the trainees, that it is practical knowledge of the foreign language. Main purpose of 
the training is also a foreign language, which makes it suitable for oral and written communication, as in the 
future professional activity, and to further self-education.
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настоящее время переговоры один из основных способов достижения 
поставленных задач. Современные средства связи позволяют прово-

УДК (ӘОЖ): 00.86/.87

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОФИЦИАЛЬНОГО И ДЕЛОВОГО 
ЭТИКЕТА КИТАЙЦЕВ

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

Аннотация. Исследование посвящено изучению официально-делового стиля ки-
тайского языка характерного для проведения переговоров, что является областью его 
устного применения. Такие переговоры могут проводиться между партнерами по биз-
несу, между различными организациями, между представителями дипломатических 
кругов, но в любом случае данный вид делового общения в первую очередь представляет 
собой устный речевой контакт между людьми, связанными интересами дела. 

Ключевые слова. Китайский язык, официальный, деловой этикет, деловое обще-
ние, переговоры.

В
дить переговоры и решать многие деловые вопросы, не прибегая к личным 
встречам, но они эффективны только в том случае, когда уже достигнуто 
взаимопонимание и согласованы основные условия сотрудничества. Поэто-
му на первоначальном этапе, при установлении деловых Контактов, реко-
мендуются личные встречи партнеров.   

  Следует отметить, что большое значение имеет первоначальная под-
готовка к деловым переговорам, во время которой собирается необходимая 
информация, намечаются основные проблемы, подлежащие рассмотрению, 
определяется состав участников переговоров, обдумываются различные ва-
рианты проведения беседы и выбирается наиболее приемлемый. Необходи-
мо заранее получить информацию о действующих в организациипартнере 
правилах, обычаях и внутренних взаимоотношениях, что позволит избежать 
неловких ситуаций.

  При подготовке официальных встреч важнейшее значение имеет пра-
вильный выбор языка общения. В случае, когда участники деловых контак-
тов являются представителями разноязычных стран, в качестве официаль-
ного языка переговоров принят язык страныорганизатора деловой встречи 
с приглашением переводчика, даже если партнеры свободно владеют одним 
и тем же языком.

  Переговоры по обсуждению принципиальных вопросов взаимоотно-
шений, условий договоров или контрактов, как правило, проводят долж-
ностные лица, уполномоченные на выполнение данной функции. Любые 
переговоры должны иметь оговоренные временные рамки, нарушение кото-
рых свидетельствует о неподготовленности к встрече партнеров.

Как правило, китайские деловые партнеры предпочитают проводить 
переговоры у себя на родине. При проведении деловых переговоров также 
следует учитывать различия национальных культур, особенно при обще
нии западных и восточных компаний (напр., Россия и Китай), так как про-
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токол делового поведения в этих странах сильно отличается. Соблюдение 
норм делового этикета в целом и выбор соответствующих речевых формул в 
зависимости от ситуации наверняка позволит обеспечить корректное прове-
дение деловых переговоров. Подробнее данные аспекты будут рассмотрены 
далее.

Многолетняя практика определила деловой этикет переговоров, прене-
брежение которыми не допустимо ни в бизнесе, ни в дипломатии.

Китай – страна с многовековым традиционным укладом жизни. Многие 
из правил сегодняшнего китайского этикета, в том числе и делового, сло-
жились на основе древних церемоний, которым всегда придавалось особое 
значение. Все образованные люди должны были знать правила этикета и 
следовать им. Это было обусловлено изменением уровня культуры и свя-
зано с процессом переосмысления духовных ценностей после образования 
КНР. Однако и по сей день внутреннее содержание церемоний остается не-
изменным и попрежнему играет существенную роль в деловых контактах.
Основа основ норм этикета – это проявление вежливости к собеседнику.В 
китайской же культуре данное понятие значительно шире и выражается тер-
мином  limао. Помимо нейтральной вежливости, китайцы дополнительно 
включают в него уважение и внимание к человеку, которые они стараются 
подчеркнуть всеми возможными способами. Доброжелательность и привет-
ливость, воспитанные в китайцах веками, находят свое проявление всегда 
и везде: в поступках, жестах, словах и многом другом. Вместе с тем они 
требуют такого же отношения к себе. Следует отметить, что на юге Китая 
говорят несколько громче, чем в северных районах страны, хотя это отно-
сительно на фоне общей сдержанности китайцев. Крайне невежливым во 
время переговоров считается перебивать своих деловых партнеров. Следует 
подождать, пока говорящий закончит свое выступление, и лишь после этого 
вступать в дискуссию. 

Сдержанный характер китайцев также находит свое отражение и в не-
прямых, завуалированных высказываниях, значения которых являются 
нарочито неоднозначными и скрытыми, а не ясными и четкими. Причина 
подобных уклончивых ответов заключается в нежелании сообщать плохие 
новости или в боязни ненароком коголибо обидеть и тем самым потерять 
свое собственное лицо. Так, по мнению китайцев, отрицательный ответ нет 
на какуюлибо просьбу, равносилен нанесению оскорбления. Поэтому они 
предпочитают заменить «прямой отказ такими выражениями, как: Этот во-
прос требует дополнительного изучения, Это будет трудно. Вежливыми 
синонимами отказа являются формулировки: Возможно, Я не уверен. Мы 
подумаем об этом, Мы посмотрим и т.д. Такое непрямое, вежливое рас-
суждение иногда приводит в замешательство деловых партнеров из России, 
которые говорят, что думают, и подразумевают то, что говорят. Поэтому при 
переговорах для правильных выводов об услышанном важно улавливать 
скрытые интонации высказываний. Кроме того, не желая говорить нет, ки-
тайские представители в знак вежливого отказа могут просто сменить тему 
разговора, ничего не ответив.

Дополнительно можно отметить такое качество китайцев, как пункту-
альность. Они высоко ценят приверженность графикам и расписанию и 
ожидают того же от своих иностранных деловых партнеров.

Одним из ключевых понятий во взаимоотношениях с деловыми парт
нерами из Китая является гуаньси, что можно перевести как отношения, 
связи, блат. Хорошие личные связи является залогом успешного ведения 
бизнеса в Китае, они помогают решать возникающие проблемы, ускорять 
принятие положительных решений, добиваться дополнительных скидок 
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или лучших условий сделок и т.д. Помимо общепринятых норм поведения 
описанных выше, деловой этикет также определяет и более частные ситуа
ции такие, как распорядок приема и проводов делегаций, порядок представ-
ления деловых партнеров, ход переговоров, правила обмена визитными кар-
точками и подарками, поведение за столом во время банкета. 

Обращаясь к человеку на китайском языке в официальной обстановке, 
также можно назвать его по занимаемой должности, профессиональному 
статусу или ученой степени:  Начальник Ван; Директор Цай. Кроме того, 
одной из возможных форм обращения является сочетание занимаемой 
должности и вежливого словаобращения, например: Господин посол;  Гос-
подин начальник.

Литература
1. Чжан Хуйсэнь. Современная китайская стилистика: достижения и задачи. В сб.: Типоло 

 гия текста в функциональностилистическом аспекте. – Пермь. 1990. 
2. Хуан Вэйчжи. Китайский для предпринимателей. – СПб.: КАРО, 2008. 
3. Хуан Вэйчжи. Практический курс делового китайского языка – СПб.: КАРО, 2009. 
4. Jin Shaozhi. An Introduction to Modern Chinese Vocabulary. – Beijing: Sinolingua, 1998.

Түйін
Ресми-іскери стиль қытай тілінің өзіне тән келіссөздер жүргізуге арналған саласы болып 

табылады. Мұндай келіссөздер серіктестер бизнес, әр түрлі ұйымдардың өкілдері арасындағы 
дипломатиялық топтардың арасында жүргізілуі мүмкін. Бірақ кез келген жағдайда іскерлік 
қарым-қатынас ең алдымен, адамдар арасындағы ауызша сөйлеу байланыс  мүдделерін білдіреді. 

Summary          
In the presented research article the study is on formal business style of the Chinese language that 

are typical for negotiation, what is the scope of his oral application. Such negotiations can be conducted 
between business partners, between different organizations, between members of the diplomatic 
community, but in any case, such business communication is primarily verbal verbal contact between 
people associated with the interests of business.

ay by day, information and communication technologies (ICT) become an 
integral part of personal and professional life for more and more people. It 
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Abstract. The article is devoted to innovative technologies in the educational system. 
Innovative technologies significantly enrich the process of teaching foreign languages. 
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D
is no longer possible to get education without a computer. Personal computers get 
widespread distribution in schools and universities.

When analyzing the advisability of using a computer in the educational 
process, you can identify the following didactic capabilities of the computer:

–  broadening of the opportunities for creative independent activity of 
students;

– mastering of selfcontrol skills and selfcorrection of own mistakes;
– developing of students’ cognitive abilities;
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– promoting students' motivation development;
– providing rapid assimilation of complex material. 
In general, computerizing facilitates the rapid acquisition of the material, 

saves time for the content and language integrated learning;
 Students’ success in education and professional activity depends on how 

effectively they can use the full potential of information resources of the Internet 
and social services.

Use of innovative technologies in class will allow solving the following 
educational problems as:

1. Development of the ability to learn in a new media environment (extract, 
fix, classify, analyze, structure, creatively process information and apply it).

2. Ability to rationally and effectively use modern technologies for the 
implementation of educational, theoretical and practical activities.

3. Ability to design and comprehend content in figurative, graphic, schematic 
and textual forms.

Interactive technologies (multimedia interactive whiteboards) enable students 
to give graphical comments on screen images; increase their creative initiative in 
the classroom; motivate for teamwork and discussion of the material.

New multimedia technologies give a high effect of teaching a foreign 
language, if they are supported by advanced methodical techniques.

The main types of work with a personal computer in the foreign language 
classes are: use of educational and cognitive programs on CD and creation of 
programs by the teacher himself with their further application in the classroom 
when explaining a new material or working it out or checking it. Videoconferencing 
promotes development of a new culture of media communications and joint 
activity technologies and helps the learners

a) to make the learning process interactive and creative;
b) to ensure that everyone has equal access to unique national cultural 

achievements;
c) to intensify the educational process, increase the degree of immerse in 

studied material.
Multimedia presentation of a foreign language material – it’s a way of 

presenting a language creatively adapted by the teacher, adapted for a certain 
age, in the form of a logically completed collection of slides on a certain lexical 
and grammatical subject.  Advantages of the presentation are the following: 
combination of a variety of textual audio and video materials; possibility of using 
individual slides as handouts (supports, tables, printouts on paper, etc.); the ability 
to control students’ attention through the effects of animation and hyperlinks; 
attention activating of the whole class; maintaining of students’ cognitive interest, 
strengthening of teaching motivation as well as the effective perception and 
memorization of new learning material. Moreover, combination of classroom and 
extracurricular independent work of students contributes to timesaving activity. 
Formation of computer multimedia competence both of a teacher and a student 
helps to develop their creative abilities in organization of the academic process.

Let us turn to the varieties of the innovative technologies. 
1) Developing innovative technologies presuppose: a conscious choice by the 

teacher of such principles, methods, forms and means of instruction that ensure 
student’s inclusion into active work. Creating a positive emotional background, 
that leads to the development of sustainable positive motivation. The aim of 
innovative methods is to activate, optimize and intensify the process of cognition. 
Innovative learning involves students’ mandatory inclusion in activities, collective 
forms of work, exchange of views. Innovative technologies in language teaching 
allow forming a talking personality that is not thought to be an object of learning 
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but a subject of activity, to move from learning the language as a systemstructural 
formation to learning it as a means of communication and thinking, and learning 
and cognitive activity to be transformed into a successfullycreative level.

2) Problem solving technology. The essence of it lies in the fact that the 
learner independently searches for the solution of a new problem, tasks for 
himself, learns to apply knowledge in a new situation, independently develop a 
sequence of solving the problem facing him.

3) Verbal and cognitive problem technology. Language training by means 
of solving the students' speechcommunicative tasks in conditions of mastering 
communication skills in the studied language is one of the possibilities for 
managing the learning activities of students in the context of a communicative 
approach. The verbal and cognitive task is a dynamic structure through which 
the learning situation of communication is realized in the learning process, the 
implementation intention of the addressee in relation to the addressee in a specific 
communication situation. The main idea of this technology is the need to proceed 
from the basic characteristics of communication.

4) Modular technology.  The  essence of modular training is that the learner, 
in the course of working on a certain teaching material, independently or with 
some help from a teacher or classmates, achieves certain specifically formulated 
goals of educational activity. The module as a unit of training includes the target 
structure of activities, presented through clearly formulated didactic goals for 
all activities and each educational activity. Content of activities is presented 
in complete structurally independent information blocks. Modular training 
allows transferring the learning process into a subjectsubject basis, individual 
communication. The learner most of the time is working independently, learning 
how purposefully to plan his activities, selforganization, selfcontrol, evaluation 
of the results of his training activities. The module differentiates the content. The 
lower limit means the level of   preparation, and all subsequent ones are higher than 
the mandatory level. The module is a training program which is individualized in 
content, teaching methods, level of independence, taking into account the pace of 
educational and cognitive activity of the student.

5) Project technology. On the basis of the project technology, the following 
cognitive skills can be developed, such as: orientation in the information space; 
design of personal knowledge; integration of knowledge from various fields; 
critical thinking; communication and research work. The project method is 
focused on the independent activity of the learner (individual, pair, group), the 
activity they perform for a certain period of time (from several hours to several 
weeks, sometimes months).

These didactic opportunities prove the effectiveness and relevance of 
computer use in teaching disciplines, including the languages study.

Unfortunately, a number of problems arise when using multimedia 
technologies in the classroom, they are: insufficient provision of the educational 
process with computers, different handling and development competence of 
students, lack of software.

Actually it is proved that the use of multimedia technologies in class gives 
high results, as it promotes the development of creative, research abilities of 
students, increases their activity. It should be noted that for solving such problems 
as explanation of a new material with the aim of its ultimate assimilation and 
reinforcement, vocabulary enrichment and mastering of the literary language in 
the study of linguistic and polytechnic terms, as well as general educational skills 
formation, the computer is a good assistant along with other teaching aids.

In order to improve student's knowledge control and selfcontrol in conducting 
lessonstests, testing on various topics, vocabulary dictations, control dictations, 
etc., computer assistance is also effective.
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Students are interested in using their knowledge both in the stylistics of 
English and computer science as they work with simulator programs, practicing 
the topics studied in the classroom, with monitoring programs, doing tests and 
preparing for control works.

One of the positive aspects of using a computer in class is that everyone 
works at an individual pace and with an individual program, and the principle 
of differentiation can be easily applied. A weak student can, if desired, repeat 
the material as many times as required. Highachieving students receive more 
difficult versions of assignments or consult lowperforming ones.

Thus, the university  wide computer technology strategy creates 
prerequisites for the educational process intensification. This allows, in practice, 
to use psychological and educational development to ensure the transition from 
mechanical acquisition of knowledge to mastering the ability of independent 
acquisition of new knowledge.

Innovative technologies contribute to the revelation and development of the 
trainee's personal qualities and their preservation. But, nevertheless, no matter 
how advanced technologies are, computer and multimedia technology in the 
classroom will not be able to replace most of the teacher. After all, only reasonable 
complex combination of all its available instructional techniques and equipment 
can give the desired result.
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sychologists have found that in the context of educational communication, 
there is an increase in the accuracy of perception, the productivity of 
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memory increases, and the intellectual and emotional properties of the individual 
are more intensively developed, such as the stability of attention, the ability to 
distribute it; observability in perception; the ability to analyze the activity of a 
partner, to see his motives, goals; imagination. In the context of communication, 
the processes of selfcontrol are actively proceeding, "failures" and "doubtful 
places" (those parts of the material that none of the partners can reproduce) are 
more clearly recognized. In the process of communication, a culture of feelings 
and emotions develops, the of the ability to empathy, the ability to control one's 
behavior develops.

Р

Key words. А collaborative group activity. Interviews, case studies, slides or educational 
films, brainstorming.
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Press – conference lecture. The form of the lecture is close to the form of 
holding the press conference, only with the following changes. The teacher names 
the topic of the lecture and asks the students to prepare questions on the topic in 
written form. Each student should within 23 minutes formulate the questions, 
write them on a piece of paper and give them to the teacher. Then the teacher, 
within 35 minutes, sorts the questions by their semantic content and begins to 
give a lecture. The presentation of the material is not built as an answer to each 
asked question, but in the form of a coherent disclosure of the topic, in the process 
of such lecture the appropriate answers are formulated. At the end of the lecture, 
the teacher conducts a final assessment of the issues as a reflection of knowledge 
and the listener’s interests. Lecturepress conference is best conducted at the 
beginning of the topic or section study, in its middle and in the end [3].

At the beginning of the study of the topic, the main goal of the lecture is 
to identify the circle of interests and needs of the trainees, their degree of 
preparedness for work, attitude to the subject. With the help of a lecturepress 
conference, the teacher can compile a model of the audience of listeners  its 
attitudes, expectations, opportunities. Lecturepress conference in the middle of 
the topic or course is aimed at attracting the listeners' attention at the main points 
of the content of the academic subject, clarifying the teacher's views on the degree 
of mastering the material, systematizing the knowledge of the trainees, correcting 
the chosen system of lecture and seminar work at the course.

Visualization lectures. This type of lecture is the result of a new use of 
the principle of visibility.  Preparing this type of lecture, the teacher changes, 
reconstructs the instructional information on the subject into a visual form for 
presentation to students through technical teaching aids or manually (diagrams, 
drawings, drawings, etc.). Delivering the lecture is reduced to a coherent, detailed 
comment by the teacher of prepared visual materials, fully revealing the topic of 
this lecture. It is better to use different types of visualization – natural, pictorial, 
symbolic, –  each of which or a combination of them is selected depending on the 
content of the educational material. This kind of lecture is best used at the stage of 
introducing listeners into a new section, topic, discipline. Lectureconversation, 
or "dialogue with the audience," is the most common and relatively simple form 
of active involvement of students in the learning process [3]. This lecture assumes 
direct contact of the teacher with the audience. To participate in the lecture
conversation, you can attract various techniques, for example, the activation 
of students with questions at the beginning of the lecture and on its course, as 
already described in the problem lecture, the questions can be informative and 
problematic in order to clarify the opinions and level of awareness of the theme, 
degree of their readiness to perceive the subsequent material. 

Lecturediscussion. Unlike the lectureconversation, the teacher, while 
presenting the material, not only uses the answers of the listeners to his questions, 
but also organizes a free exchange of opinions in the intervals between the logical 
sections. The discussion is the interaction between the teacher and the student, a 
free exchange of opinions, ideas and views on the issue under study. In the course 
of the lecturediscussion, the teacher gives individual examples in the form of 
situations or briefly formulated problems and offers students a short discussion, 
then a brief analysis, conclusions and lecture continues. 

Lecture with case studies. This lecture is similar in form to a lecture discussion; 
however, for discussion the teacher does not put questions, but a concrete 
situation. Usually, this situation appears orally or in a very short video, a filmstrip. 
Therefore, its presentation should be very brief, but it should contain sufficient 
information to assess the characteristic phenomenon and discussion. Listeners 
analyze and discuss these microsituations and discuss them together, with the 
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whole audience. The teacher tries to increase participation in the discussion by 
individual questions addressed to individual trainees, presents various opinions 
to develop the discussion, seeking to direct it in the right direction. Then, relying 
on correct statements and analyzing the incorrect, convincingly brings listeners 
to a collective conclusion or generalization. Sometimes a discussion of the micro
situation is used as a prologue to the subsequent part of the lecture.

Video lectures. The teacher's lecture is recorded on videotape. By the method 
of nonlinear editing, it can be supplemented with multimedia applications that 
illustrate the presentation of the lecture. The undoubted advantage of this method 
of presenting the theoretical material is the opportunity to listen to the lecture 
at any convenient time, referring to the most difficult moments. Video lectures 
can be delivered on video cassettes or CDs. A video lecture can be broadcasted 
via telecommunications to the training centers directly from the university. Such 
lectures are not different from traditional lectures in the classroom [4].

Multimedia lectures. For their independent work, students use interactive 
computer training programs. These are teaching aids in which the theoretical 
material through the use of multimedia tools is structured so that each trainee 
can choose for himself the optimal trajectory of studying the material, the 
convenient rate of work on the course and the method of study that best suits the 
psychophysiological characteristics of his perception. The training effect in such 
programs is achieved not only due to the content part and friendly interface, but 
also through the use, for example, of testing programs that allow the learner to 
assess the degree of mastering the theoretical educational material.

Working in small groups is one of the most popular interactive learning 
strategies, an integral part of many interactive methods, such as debates, training, 
creative assignments, public hearings, almost all types of games and imitations, 
litigation, etc.

Pair and group work is realized both in the system of classroom (lectures, 
practical and seminar classes), and in conditions of student’s independent 
preparation. This can happen immediately after the presentation of a new material, 
at the beginning of the next lesson, instead of a survey, in a practical lesson, or 
may be part of a summary session.

Lessons in small groups allow students to acquire cooperative skills and other 
important interpersonal skills. In addition, these classes help students to learn 
how to resolve differences between them. In the training groups, as a rule, there 
are not a lot of students who already has welldeveloped group skills. Therefore, 
such skills require careful training and long practice. The less time is allowed 
to complete the lesson, the smaller the size of the group. Small groups are more 
effective, because they are faster suited to organizations, work faster and give 
each student more opportunities to contribute to their work.
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Резюме
В статье представлен обзор интерактивных методов и образовательных технологий 

на уроках иностранного языка.  Рассматриваются возможности применения различных форм 
организации обучения, даются методические рекомендации к их использованию. Также автор  
описывает виды интерактивных уроков таких как: презентация, дискуссия, проэт, пресс конфе-
ренция, видео урок, решение проблем, мультимедиа. В статье описывается виды парных работ, 
групповых работ, деление на различные группы как малые и большие группы.
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n the Silk Road, Kazakhstan and China have laid a solid foundation 
for the high level of cooperation.  They identified the political basis of 
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О
bilateral cooperation – the corresponding point of the President of Kazakhstan 
"Nurly Zhol, Path to the Future" and Chinese President Xin Jingping's "One 
belt one road".  Infrastructure is the main branch of the respective projects of 
the two countries.

First, the “One Belt and One Road”  construction strategy is actively 
supported and participated   by Asian countries.  The Central  Asian  countries  
actively, support and participate. In talks with President Xi Jinping in May 
2014, Kazakhstan President Nazarbayev expressed his active support of 
and participation in the Silk Road Economic Belt construction   to pull   its 
infrastructure construction for   economic and trade, transportation   and 
border ports  as well  as financial cooperation, etc.  In the same month,  
having talks with President Xi Jinping, Uzbekistan  President  Karimov  said  
that Uzbekistan is ready to actively participate in building   the  Silk  Road  
Economic  Belt  to promote economic and trade exchanges and interconnection  
and  interoperability,  more closely   link  Uzbekistan's  development  with 
Chinese prosperity.  

Second, Cooperation between China and countries concerned along the 
“One Belt and One Road”  has a solid foundation.  Cooperation between China  
and  the member states of the Shanghai Cooperation Organization has a solid 
foundation. Within the framework of the Shanghai Cooperation Organization, 
the member countries have enhanced their mutual trust and neighborly 
friendship, promoted among member countries effective cooperation in political,   
economics  and  trade  science  and  technology,  culture, energy transportation, 
tourism,  security fields. The Silk Road  Changan/Tianshan Corridor Network 
jointly declared by the three countries of  China,  Kazakhstan  and  Kyrgyzstan  
is successfully  included  in the world  culturalheritage  list and is the Silk Road 
Economic Belt construction early harvest.
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The  “One   Belt  and  One  Road” project is the development of international 
regional cooperation of the People's Republic of China. On March 28, 2015 the 
Chinese Ministry of Commerce, the Committee for Development and Reform 
and the Ministry of Foreign Affairs published a document titled "Prospective 
Movement for the Silk Road Economic Belt in the Twentyfirst Century, 
Building a Shared maritime Silk Road". The document outlines the epoch of the  
“One   Belt  and  One  Road”  initiative, the principles of common construction, 
the idea of the structure, the solidarity, the cooperation mechanism, the Chinese 
government's active actions for it, and the dynamics of transparency in China.

China's “One   Belt  and  One  Road” initiative aims to: streamline economic 
activity in the orderly manner, high yields of natural resources, deep market 
integration, harmonization of economic policies of the Silk Road countries, 
more and more regional, building a common, generous, uniform, universal, 
useful regional economic cooperation system  in the document. Also, the main 
principle of cooperation "One road one" is "mutual benefit, persistence in 
achieving a common victory" [2].

The opening of the Great Silk Road in ancient times was  caused by several 
historical factors:

– The reason for the replacement of special goods in each region was the 
reason.  In the early ages, the world's geographical, geographical, weather and 
production products, natural resources and cultures have unique production 
products and natural resources that are specific to them, so they needed to 
exchange something that they did not have and to exchange them;

– The profits from international trade have been the result of the wealth.  
Because of the profits from the sale of international value merchants, traffickers 
sought international trade with risky endowments by providing support to their 
governments and taking action to safeguard their security;

– Spiritual Need.  Since the ancient civilizations were  formed in different 
regions, Eastern civilization to the West, the spread of western civilization to 
the East began through this Silk Road.  The exchange of civilizations is often  
done in peaceful ways.  This can be explained by the spread of religions, literary 
and artistic, cultural and political ideas [3].

The concept of "economic belt" in the economic geography category. The 
development of the economic belt entails a certain line of language routes, which 
routes a large number of major cities that have developed the economy and 
accumulates it in the wider circle. Therefore, President Nursultan Nazarbayev's 
"Nurly Zhol Road to the Future" strategy is based on the infrastructure 
development in seven areas. We believe that all of these roads go to Astana and 
that these roads are spreading to every corner of the country.

From this point of view, China's "One belt one road " plan has a lot to 
do with the "Nurly Zhol" program [4]. Anyone who accepts the principles of 
"mutual benefit, common good," adopted by the Chinese government on the 
implementation of the "One belt one road» initiative. In addition, business 
levels and responsibilities of each country will solve its implementation.

Modernization of the Great Silk Road is a strategic importance in the 
current, complex and volatile international political and economic situation. 
The economy of Kazakhstan and the Central Asian states have developed 
considerably in recent years, the bilateral and multilateral economic relations 
with China are deepening, and China has become one of the key investment 
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country in Central Asia. In addition, Kazakhstan's trade with China ranks 
second after the CIS. Such regional cooperation shows that only when economic 
relations are expanded, states can intensify economic, political and cultural 
exchanges and implement sustainable economic development. 

The opening of the new Eurasian continent is important.  It is a continental 
railway that internationalizes Asia and Europe, which goes to the Dutch port 
of Lanyungan port of China. It passes through 7 provinces and more than 430 
cities of China, passes through the Dostyk border crossing point to Kazakhstan, 
and goes to the West. It has a wealth of capital, high quality technology and 
management experience, along with coexistence of the Asia and Europe market. 
During his visit to Central Asia in 2013, Chinese President Xi Jinping signed a $ 
48 billion investment and cooperation agreement with Kazakhstan, Uzbekistan, 
Kyrgyzstan, and Turkmenistan.  It is a financial basis of the new Silk Road 
with Central Asia countries. In addition, during the visit of President Nursultan 
Nazarbayev to China in September,  the Chinese side invested $ 23 billion 
and signed 25 industrial facilities. It gives a new impetus to the development 
of relations between the two countries. Collaboration within the Silk Road 
Economic Belt is a key principle of mutual benefit, achievement of a common 
victory.  In this regard, the Chinese president considers that "politics, roads, 
trade, prosperity, and people's hearts have to cross" [5].

As a leading state in the global economy, China's recent initiatives have a 
lot to do with the new programs of the President of Kazakhstan.  Therefore, in 
the future, within the framework of development of the basic infrastructure of 
the two countries, the space of cooperation in the direction of modernization 
of the Silk Road Economic Belt will be expanded.  We are convinced that the 
principles of mutual benefit, shared success, solidarity, successful projects will 
be successful, and relations between the two countries will develop.
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Резюме
«Один пояс и один путь», стратегия для стран Азии и Европы, направленная на углу-

бление сотрудничества, предоставляет совершенно новые возможности для различных 
стран в целях содействия общему развитию и процветанию. Шёлковый  путь укрепился в 
сознании  всех заинтересованных странах, и многие страны готовы получить эффектив-
ное соединение своих стратегий для развития с помощью стратегии «Один пояс и один 
путь».

Түйін
«Бір белдеу және бір жол», Азия мен Еуропа елдерінің ынтымақтастығын 

тереңдету  стратегиясы,   ортақ даму мен гүлденудің жаңа мүмкіндігi болып табы-
лады. Жібек жолы барлық елдердiң сана-сезімінде бар және көптеген елдер өздерінің 
даму  стратегияларын  «Бір  белдеу және  бір  жол» стратегиясымен бiрiктiруге 
дайын.

2. “Қазақстан мектебі” №12, 2017.
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

білім беруді және ғылымды  дамытудың 2016–2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы, 2010–2020 жылдарға арналған 

Жаңылсын  ЖАЛМҰХАНОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ  филиалы   Ақмола  облысы 
бойынша  ПҚ БАИ МКД ППС  кафедрасының 
аға оқытушысы,
Гүлнар  ЕСЖАНОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Ақмола облысы 
бойынша  ПҚ БАИ академиялық бөлімінің 
басшысы
  Көкшетау қаласы, Қазақстан

ӘОЖ (УДК):  371.14:373.2

ЖАҢА ФОРМАТТАҒЫ BLENDED LEARNING БІЛІКТІЛІКТІ 
АРТТЫРУ КУРСЫ МЕКТЕПКЕ  ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА

Аннотация. «Жаңа  форматтағы   blended  learning  біліктілікті артты-
ру  курсы   мектепке  дейінгі  ұйымдарда»  мақаласының  бүгінгі күнге  өзектілігі  
Ақмола облысының  мектепке дейінгі ұйым  әдіскерлерінің   жаңартылған білім беру 
бағдарламасының мазмұны мен ерекшеліктерін қарастырады. Автор  мектепке дейінгі 
ұйымдарды реттейтін нормативтік құжаттарға және  қосымша әдебиеттерге 
сүйенеді.

Түйінді сөздер. Білім үрдісі, әдістемелік жұмыс, контент, онлайн-кеңес.

ҚР
«Балапан» мемлекеттік бағдарламасы, мектепке дейінгі тәрбиелеу мен 
оқытудың  2016 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру   стан-
дартында  мектепке дейінгі білім беру жүйесін дамытудың мынадай негізгі 
бағыттары белгіленген:

– білім беру мазмұнын түбегейлі өзгерту;
– мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің кәсіби құзы

реттіліктерін арттыру;
– отандық және шетелдік әдістемелер мен технологияларды зерделеу 

негізінде білім беру үдерісін технологияландыру.
Қазіргі қарқынды дамып келе жатқан нарықтық қатынастағы 

жағдайларда  мектепке дейінгі ұйым  педагогтерін әдістемелік қолдаудың 
тиімділік мәселесі мектепке дейінгі ұйымдарға қойылатын жаңа талаптары-
на орай ерекше көкейкесті болуда.

Әдістемелік жұмыс – мектепке дейінгі  ұйымда барлық  педагог 
қызметкерлердің өз мамандығын жетілдіретін, шеберліктерін арттыратын, 
озат тәжірибе мен ғылым жаңалықтарын өз жұмысына шығармашылықпен 
енгізетін бірденбір жұмыс түрі.

Әрқашан даму үстіндегі кәсіби білім көтеру жүйесінің басты тұлғасы – 
кәсіби дайындығы жоғары, жекебасының емес, педагогтің жағдайын ойлай-
тын, жаңа  талапқа сай технологияны тез меңгере алатын және  білім беру 
үрдісіне шебер қолдана  білуге үйрететін – әдіскер.

Мектепке дейінгі ұйым әдіскерінің бейімді, ұтқыр, әрекетшіл болуы-
на қарай педагогтердің кәсіби деңгейі, ұйымның білім беру қызметтерінің 
сапасы және білім беру нарығындағы ұйымның бәсекеге қабілеттілігімен 
тікелей байланысты болады. 
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Қазақстанның мектепке дейінгі білім беру ұйымдары осындай 
әдіскерлерге зәру. Осыған байланысты әдістемелік жұмысты ұйымдас
тырудың технологиялық үдерісіне назар аударатын  және заманауи біліммен 
қаруланған  әдіскерлердің қажеттілігі  туындап отыр.

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары қызметкерлерінің ғылыми
әдістемелік жұмыстың мазмұнын ұйымдастыру бойынша, ұйымдастыру
шылықпедагогикалық, оқутәрбие үдерісінің жағдайын бақылау және 
басқару, сонымен қатар атааналармен, балабақша жұмысын ұйымдастыру 
және әлеуметтік серіктестікті қамтамасыз ету бойынша білімдерінің жеткі
ліксіздігі мектепке дейінгі білім беру ұйымының  жалпы сапасына әсер 
етеді.

Алайда мектепке дейінгі мекеме әдіскерлері әдістемелік қызметті  
басқару функциясында қажетті деңгейде білімнің болмауы ерекше  мәселе 
болып отыр.

Қазақстан  Республикасының Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтың  Қазақстан 
халқына Жолдауында: «Біздің  жұмыстарымыздың білім беру  саласындағы 
басымдықтарында бүкіләлемдегі сияқты Қазақстан мектепке дейінгі білім 
берудің жаңа әдістеріне көшу керек» деген болатын.  

Мектепке  дейінгі ұйымды басқарудың  заманауи жүйесі педагогтердің 
кәсіби шеберлігіне жаңа талаптар қояды.

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында педагог мамандарының 
біліктілігін  арттыру – бүгінгі күннің негізгі  міндеттерінің бірі.

«ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деген қанатты сөз бүгінгі күн 
атауына айналды. Өз алдына дүниежүзінің алдыңғы қатарлы дамыған 30 
елінің қатарына кіруді мақсат ретінде қойған Қазақстан Республикасы да 
ғылымитехникалық прогрестің негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыру 
бағытындағы жұмысты ең алдыңғы қатардағы басым бағыт ретінде қойып 
отыр.

Қазіргі кезде ақпараттық технологияларды қолдану саласында мектеп-
ке дейінгі ұйым педагогтеріне  теориялық білім беру даму үстінде және 
қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруды пайдалана білу дағдылары 
жетілдірілу үстінде. Демек, ақпараттықкоммуникациялық технологиялар-
ды қолданушылар ортасы көбейіп келеді, ал бұл – заманауи білім берудің 
талаптарына сай келеді.

Қашықтықтан оқыту – ол білім беру  үрдісі кезінде осы замандық  
компьютерлерге және телекоммуникациялық технологияларға негізделіп, 
дәстүрлі және инновациялық оқыту әдістерді қолданып, сырттай және 
күндізгі білім түрлері білікті білім алудың ең негізгі түрі. 

Бүгінгі таңда ұлттық білім беру жүйесін модернизациялау мен дамыту-
да электрондық оқытудың стратегиялық маңызы артты.

Қашықтан оқытудың білім саласындағы мақсаты: білім берудің біртұтас 
ақпараттық жүйесін құру арқылы тыңдаушылардың  білім деңгейін көтеру.

Мектепке дейінгі ұйым әдіскерлерінің білім үрдісін  жаңарту 
жағдайында әдістемелік жұмыстардың ұйымдастырушылық педагогикалық 
аспектілеріне сай кәсіби құзыреттіліктерін дамыту мақсатында  «Мектепке 
дейінгі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы әдістемелік жұмыстың  
ұйымдастырушылықпедагогикалық аспектілері»  тақырыбындағы  Blended 
learning   режимінде  біліктілікті арттыру курсы өткізілді.

Аралас режиміндегі оқыту – бұл үйрету мен оқыту  форматы, білім беру 
контентін электрондық үлгіде  электрондық құралдарды  пайдаланумен, 
оқытуды  басқару жүйесі мен интерактивті оқыту  платформасын қолдануға 
негізделген.

Курстың айрықша ерекшелігі  тыңдаушылар  білімді өз бетімен ұлттық 
білім беру порталында  меңгеру мүмкіндігінде.
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Аралас  оқу режиміндегі  біліктілікті арттыру курсы үш кезеңнен  тұрды:  
күндізгі оқу, қашықтықтан оқу ( онлайнonline), бетімен оқу  (оффлайнoff
line).

Курс барысында тыңдаушылар  оқу үдерісін жүзеге асыру мақсатында  
дәстүрлі оқу құрылымының қашықтықтан және күндізгі  оқудың  түрлерін 
қолдана отырып, оқу материалдарының белгілі бір бөлігін дәстүрлі оқу 
түрінде, ал оқу материалының қалған бөлігін өз бетімен меңгерді.

Білім беру порталындағы  материалдар:  курстың, модульдердің видео-
лары, барлық видеоларға, тақырыптарға арналған толық мәтіндік материал-
дар, әрбір модуль бойынша таныстырылымдар мен пайдаланған әдебиеттер 
тізімі меңгеру үшін тыңдаушыларға  тиімді болды деп айта аламыз.

Курс барысында   онлайнфорум, онлайнкеңес және  т.б.  түрлерімен 
қамтылды.

Тыңдаушылар өз бетінше жұмыстың техникасы мен әдістемесін  
жоғары деңгейде меңгере алды.  Сонымен  жаңа ақпараттық  технологияның 
кұралдарымен нәтижелі қолдану тиімді болды.

Курстың қорытындысын шығара отырып  тыңдаушылар        қашықтықтан  
оқыту  жүйесінің  рөлі білім  саласы  үшін  өте  жоғары,  жүйе  арқылы  пе-
дагогтер   ақпараттармен  байланысуға,  ғылыми  және  шығармашылық  
жұмыстарын жетілдіруде   өздерінің  білімдерін  шыңдауга  зор  мүмкіндік  
беретіні жайлы бөлісті.

Жаңа форматтағы  курс  керекті ақпаратты ізденіп, қарымқатынас пен 
интернет желісі бойынша білім алуға, уақытты үнемдей отыра  оқыту ре-
сурстарымен танысуда мүмкіндігі мол екенін  тыңдаушылар белгіледі.

Курс  тыңдаушылары Blended learning   режимінде  біліктілікті арттыру 
курсы шалғай  жатқан  ауылдардағы мектепке дейінгі ұйым  педагогтерінің 
біліктілігін арттыруда үлкен үлес қосқанын атап көрсетті. 
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1. Қазақстанның  үшінші  жаңғыруы:  ғаламдық  бәсекеге  қабілеттілік//Қазақстан  Респуб 
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2. Мектепке   дейінгі   тәрбие   мен  оқытудың  жалпыға  міндетті  мемлекеттік  стандарты.  

 – Астана, 2016.
3. Момбидоров А.А. Оқу  үрдісінде  ақпараттықкоммуникациялық  технологияларды қол  

 дану // Оқу көкжиектері. – Алматы, 2014. – № 11 (52). – С.11.
4. Ақпараттық   және   коммуникациялық   технологиялар:  дәстүрлер  мен  инновациялар.   

 – Челябинск, 2012. – P. 67–69.
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Резюме

Статья раскрывает особенности внедрения программ обновления содержания дошкольных 
организации Акмолинской области. Автор опирается  на нормативные документы регламентирую
щие  дошкольные организации и на  дополнительную литературу. 

Расматриваются  основные направления реализации обновленного содержания, методичес
кие подходы к организации образовательного процесса в дошкольных организациях, создание 
условий для развития и воспитания детей в соответствии с требованиями Стандарта, организа-
цию деятельности работников дошкольной организации, основные подходы к повышению педа-
гогического мастерства воспитателей. 

Summary
The article "The new format of the inservice training of Blended learning in preschool 

organizations" reveals the specifics of the implementation of the content renewal programs for pre
school organizations in the Akmola region. The author relies on normative documents regulating pre
school organizations and additional literature.

The value of this article is that it considers the main directions for implementing the updated 
content, methodical approaches to the organization of the educational process in preschool organizations, 
the creation of conditions for the development and education of children in accordance with the 
requirements of the Standard, the organization of activities of preschool workers, the main approaches 
to improving the pedagogical skills of educators.
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ектепке дейінгі білім беру жүйесінің  жаңаруы – тәрбиешілердің  
жаңа педагогикалық ойларын  қалыптастыруға бағытталған  бірнеше 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН
ОҚЫТУДЫҢ ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ
МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТЫН
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНЕ ЕНГІЗУ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Шынар  ЖАҚЫПОВА,
Жаңылсын  ЖАЛМҰХАНОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы 
Ақмола облысы бойынша  ПҚ БАИ
МКД ППС кафедрасының аға оқытушылары
 Көкшетау қаласы, Қазақстан

ӘОЖ (УДК):  37.014.55:373.2

Аннотация. Аталған  мақалада  жаңартылған мазмұнды енгізуде  мектепке 
дейінгі ұйымдардың білім беру үдерісін жетілдіруге ықпал ететін мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік стандартындағы жаңа 
тәсілдерінің мәселелері  қарастырылады.

М
мемлекеттік құжаттарда: Қазақстан Республикасында білім беруді 
және ғылымды дамытудың 20162019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы, балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен 
қамтамасыз ету жөніндегі 20102020 жылдарға арналған «Балапан» 
бағдарламасы, Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін 
оқу бағдарламаларында көрсетілген.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік 
стандартын  білім беру үдерісіне енгізу ерекшеліктерінің бірі – білім беру 
әрекетіне табысты дайындықтың негізі ретінде бала дамуының мектеп-
ке дейінгі кезеңінің мәнін ерекше айқындайды. Сондайақ,  балалардың 
бастапқы  құзыреттіліктерін қалыптастыруға  ықпал етіп  және дамуының 
дене, танымдықтілдік, әлеуметтіктұлғалық және көркемдікэстетикалық 
бағыттарын қамтиды.

Қазіргі заманға сай білім беру жүйесінің басым бағыттарындағы 
өзгерістер қоршаған ортаны бағдарлауға  қабілетті  және шығармашыл 
тұлғаны қалыптастыру  мәселесін мақсат етіп қойып отыр.

Бүгінгі уақытта әртүрлі  жағдайға  қарамастан әрекет  ететін  бастама-
шыл және  шығармашыл, дербес, өз мүмкіндігін біліп, өз бетінше қолданып, 
іске асыратын тұлғаны тәрбиелеу маңызды.

20162017 оқу жылында мектепке дейінгі ұйымдарда  білім беру үдерісі 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы №292 
қаулысымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға 
міндетті мемлекеттік стандартына, Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
жалпы білім беретін оқу бағдарламасы  және Мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудың үлгілік оқу жоспарларына   сәйкес  ұйымдастырылады.

Елімізде ерте жастан бастап әр балаға қоғам тарапынан білім алу 
құқығы кепілдендірілген, балабақшаға бару мүмкіндігі оның бір аспектісі 
болып табылады.

Осыдан мектепке дейінгі ұйымдардың жаңа формаларын құру, атап 
айтсақ, барлық балаларды мектепте оқуға дайындау және атааналардың 
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күнненкүнге ұлғая түскен сұраныстарын жүзеге асыру үшін шағын 
орталықтар құру қажеттілігі туындалды.

Сондықтан да, Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқыту мәселелерін шешу жолы  бүлдіршіндердің  мектепке дейінгі ме-
кемелерде толық және жарты күн негізінде вариативті түрлерінің дамуы  
болып табылады.  Солардың бірі – жаңартылған бағдарламалар негізінде 
толыққанды білім беру кеңістігін құру,  ерте жастағы балалардың дамуын 
кешенді қамтамасыз етуде мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға 
міндетті мемлекеттік стандартына 2016 ж.  талаптарына сәйкес  мазмұнын  
іріктеу  және  ұйымдастыру.

Шағын орталықтар желісінің дамуы  мемлекетіміздің  әлемнің білім 
беру кеңістігіне  кірігуіне байланысты.

Мектепке дейінгі шағын орталықтардың ерекшелігі – мектепке дейінгі 
жастағы балаларды әртүрлі жастағы  жағдайында  тәрбиелеу  және оқыту.

Мемлекеттік  стандартпен  оқу  жоспарларының  талаптарының 
біржақтылығы және балаға берілетін білім мазмұнына қойылатын 
талаптардың  үйлесімділігінің  кей кезде  сақталмауы,  балаларға білім беру 
мазмұны  негізінде  білім,  білік,  дағдылардың  өмірлік  дағды  ретінде 
қалыптастыруда  тәрбиеші  педагогтердің  шығармашылық  ізденістері мен 
кәсіби  шеберлігін  шыңдай  түсу  қажеттілігі  мектепке  дейінгі  кезеңдегі 
жеке  тұлғаға  бағытталған  тұтастық  парадигмасын  жаңа  сапалық  деңгейде 
жүзеге  асыруды  қажет  етеді.  Сондайақ, мектепке  дейінгі  білім  беру 
ұйымдарының   көкейкестілігінің  бір қыры  – білім  мазмұны  жаңа  тұрпатты 
біліммен  ғана  емес,  жаңа  икемділіктермен  де  байи  түсуі  қажеттілігі ту-
ындауында.  Алайда, мектепке дейінгі  шағын орталықтарының  педагогтері  
білім беру үдерісін ұйымдастыруда белгілі қиындықтарға кездеседі. Әртүрлі 
жастағы  топ жұмысы істәжірибесін  талдау  педагогтердің үнемі мынадай 
қиындықтарға тап болатынын көрсетті:

– әртүрлі жастағы балалардың психикалық және физикалық  ерек
шеліктері туралы  білімнің жеткіліксіздігі – кіші балалармен тұрақты  
қарымқатынас ересек балалардың қызығушылықтары мен дүниетанымын  
шектейді, олардың дамуында артта қалушылық байқалады;

–  күн тәртібін ұйымдастырудағы қиындықтар – оқу қызметінде 
педагогтердің әртүрлі жастағы бір топтармен салыстырғанда 23 есе көп 
уақытын жұмсауына  тура келеді;

– пәндікдаму ортасын  құрудағы қиындықтар – балалардың топтық 
қоғамдастықтарына  арналған  тұжырымдаманы әзірлеу қажет.

Әртүрлі  жастағы  топтарда  педагогикалық үдерісті  ұйымдастырудың 
өзіндік ерекшеліктері бар  және  талап етіледі:

– барлық жастағы топ бағдарламаларының мазмұнын білу;
– бағдарламалық  талаптарды  тәрбиеленушілердің жастық және жеке 

ерекшеліктерімен үйлестіру машықтары;
– балалардың жасы мен жеке мүмкіндіктеріне сәйкес дамуын қамтамасыз 

етуге  мүмкіндік беретін дамыған кәсіптік қабілеттіліктерді;
– әртүрлі  педагогикалық технологияларды меңгеруді.
Шағын орталықтарда толыққанды тәрбие үдерісін ұйымдастыру халық 

үшін мектепке дейінгі білім беру ісәрекетін неғұрлым қолжетімді ете түседі, 
маңызды отбасылық мәселелерді шешуге, мектеп жасына дейінгі баланың 
толыққанды дамуына, мемлекеттік жалпыға міндетті мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту стандартында белгіленген басты құзыреттіліктерді 
меңгеруге ықпал етеді.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұнын енгізу 
мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру үдерісін жетілдіруге ықпал ететін 
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жаңа тәсілдерді талап етеді. Жұмыстың міндеттері  мен мазмұны білім беру 
бағдарламасымен анықталады.

Шағын топтармен  ұйымдастырылған оқу қызметін  дұрыс ұйымдастыру  
маңызды шарт болып табылады.

Әртүрлі жастағы топтарға арналған  білім беру үдерісінің  міндеттерін 
жүзеге асыру сабақтардың  түрлі формасында ұйымдастырылады.

Мектепке дейінгі шағын орталықтағы оқутәрбие жұмысы бағдар
ламалық  сипатқа ие және жастары бірдей («таза») немесе әртүрлі  жастағы  
(аралас) топтары бар барлық мектепке дейінгі ұйымдарға міндетті болып 
табылады. 

Бір тақырыптық бағдарламаның бір бөлімі бойынша барлық  шағын  
топтарға арналған ортақ сабақтар, бірақ әрбір топтарға арналған 
бағдарламалардың мазмұны әртүрлі. Оларға  дайындалу оңай: әрбір жасқа  
арналған бағдарлама мазмұнын саралау, қажетті дидактикалық   құралдарын 
іріктеу.

Сонымен қатар,  аралас  топтың тәрбиешісі тек бір тақырыпты сабақтар 
өткізуімен шектелмейді. Күні бойы шағын топтар бойынша сабақ санының,  
бағдарлама бөлімдері бойынша олардың  түрлерінің  сәйкес келмеуі, соны-
мен қатар  жаңаны меңгеру үшін  жайлы жағдайларды  қарастыруды  атал-
мыш аралас сабақтарда   жүзеге асырады, әртүрлі қызметтермен айналыса-
ды: біреулері санайды, басқалары жапсыру жасайды (мұндай  сабақтарды 
тек екі шағын топпен өткізу керектігін естен шығармау қажет).

Барлық білім беру салалары бірбірімен байланысты: бала оқи оты-
рып таниды; тани отырып не білгені туралы айтады; зерттеу және пайым-
дау барысында құрбыларымен бірлесіп әрекет етеді. Осылайша  білім беру 
салаларының өзара кірігуі және өзара байланысы балада қоршаған ортаның 
тұтас бейнесін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

 Демек  ұйымдастырылған оқу қызметін  жоспарлай   отырып  түрлі 
әдістемелерді  меңгеру  мақсатында  тәрбиеленушілердің  білім, білік және 
дағдыларын қалыптастыруда  пайдалы болмақ. 

 Мектеп жасына дейінгі балалармен  жұмыс жасаудың негізгі құралы 
педагогикалық ізденіс болып табылады. Педагог балаларға дайын білім 
бермеуі керек, олардың алдында ақиқатты ашпауы тиіс, ол ақиқатты өзі 
табуы қажет. Сол себептен  мектепке дейінгі шағын орталық тәрбиешілері  
білім беру  үрдісін  тиімді ұйымдастыру үшін: 

– білім беру салаларын кіріктіруді ескеріп, заттықкеңістік дамытушы 
ортаны құру;

– балалармен жұмыста тұлғаға бағытталған тәсілді жүзеге асырады;
– озат педагогикалық тәжірибені зерделейді, инновациялық әдістер мен 

технологияларды қолданады;
– балаларды тәрбиелеу мен оқыту мәселелері бойынша атааналарға  

кеңес беру;
– мүмкіндігі шектеулі балаларды инклюзивті тәрбиелеу мен оқыту үшін 

қажетті жағдайларды жасайды.
Дана халқымыз «ақыл – жастан» – деп, бала тәрбиесіне ежелден 

ерекше мән берген. Сондықтан  шағын орталықтардың  желісін дамы-
ту  – мемлекетіміздің әлемдік білім беру кеңістігіне одан әрі ықпалдасуын 
дәлелдейді, пайда болуы әлемдік стандартқа жақындауға мүмкіндік беретіні 
сөзсіз.
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Резюме
В данной статье рассматривается  проблема внедрения Государственного общеобяза-

тельного стандарта дошкольного воспитания и обучения, требующего  новых подходов в усло-
виях обновления содержания образования, способствующих совершенствованию образователь-
ного процесса в дошкольных организациях.

 Внедрение  Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и 
обучения в дошкольных организациях Республики Казахстан позволит обеспечить эффектив-
ное усвоение содержания общеобразовательной Типовой программы  дошкольного воспитания 
и обу чения.

Summary
This article deals with the problem of introducing the state compulsory standard of preschool 

education and training of new approaches that require updated content, which contribute to the 
improvement of the educational process in pre-school organizations.

The significance of the authors' article is that the introduction of the State compulsory standard 
of pre-school education and training of pre-school organizations of the Republic of Kazakhstan will 
ensure the effective assimilation of the content of the general educational model program of preschool 
education and training.

азіргі  таңда  біз, педагогтер, отандық білім беру  жүйесінің  жаңар
тылған мазмұнда өзгерістер енгізіліп  жатқанына  куә  болып отырмыз. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ АЯСЫНДАҒЫ 
ШАҒЫН  ЖИНАҚТАЛҒАН  МЕКТЕП 

Баян  СҮЙІНДІКОВА, 
Ботагоз  ДИГЕНОВА, 
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Ақмола облысы бойынша 
педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының
жаратылыстану-ғылыми (гуманитарлы) пәндерді оқыту 
әдістемесі және инновациялық технологиялар
кафедрасының оқытушылары
   Көкшетау қаласы, Қазақстан

Аннотация. Мақалада шағын жинақталған мектеп педагогтерінің сабақ үрдісін 
жаңартылған білім беру бағдарламасы жағдайында ұйымдастырудың өзектілігі 
қарастырылады. ШЖМ педагогтерінің пән бойынша сабақ үрдісін ұйымдастыруда 
қолдау мен педагогтің кәсіби дамуына кәсіби көмек көрсету жолдары айтылады.  
Жаңартылған бағдарлама аясында ШЖМ педагогтеріне әдістемелік десанттың 
жұмысы, тиімділігі, нәтижесі туралы талдау ойлар ұсынылған.

Түйінді  сөздер. Шағын жинақталған мектеп, жаңартылған бағдарламаның 
жүйесі, сапалы білім, инновациялық үрдіс, кәсіби даму. 

Қ
Әрине,  инновациялық  үрдісті жүзеге асыруды дамыту үшін  жоғары кәсіби 
мамандардың дайындығы маңызды. Қазақстан  Республикасының  ғылым 
және білім беру 2016–2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын  
дамытуда негізгі міндеттердің бірі – педагог мамандығының беделін көтеру, 
педагогтердің сапалы құрамын көтеру  және педагогтің сапалы дайындығын 
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қамтамасыз ету. Бұл міндеттер педагогтердің білімін жетілдіруде жаңа та-
лаптарды қажет етеді [2]. 

Орта  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  жағдайында  шағын  жинақталған 
мектеп педагогтерінің білімін жетілдіру  Ақмола облысы бойынша 
институттың ең маңызды міндеттерінің бірі. Оның үстіне жіті назар-
да ұсталынып отырған мәселе Ақмола облысы бойынша 68,3% шағын 
жинақталған мектепті құрайды. Сондықтан білім беру жүйесіндегі 
жаңартылған инновация үрдісін ендіру аясында ауыл педагогтерін дайын-
дау аса маңызды іс болып отыр. 

Облыста білім беру жүйесінің тікелей қызмет етуіне ауылды жерлердегі 
жер көлемі үлкен болғанымен тұрғындар саны сирек кездесетін ауылдарда 
білім беру жүйесі оқушы санының аздығына байланысты бір сыныпта екі, үш 
сынып оқушыларының бірігіп отыруына  тура келетіні баршамызға мәлім. 
Бір сыныпта отырған оқушылардың жас ерекшелігі әртүрлі оқушыларға 45 
минутта сабақ ұйымдастыру, оқушының біліміне бөлінетін уақыттың да 
аздығы білім алуына кедергі болып отыр. 

Қазақстандық білім беру жүйесінің өзекті мәселесі – ауыл мектебінің 
бүгінгі жағдайы. Бұл жерде қиынға соғатыны оқушыға конституциялық 
құқықты жүзеге асыру. Оқушының қызығушылығын дамыту, анықтау және 
толыққанды білім алу мүмкіндігі шектеулі деп ойлаймын. 

Ауыл мектептерінде бір сыныпта 56 оқушыдан отырады.Толыққанды 
оқу үрдісін құрудың тиімділігі бола бермейді. Пән мұғалімдері оқу 
сабақтарын ұйымдастыру үшін ұйымдастырудың жаңа түрлерін іздестіреді, 
пәнге қызықтыру үшін, оқу қызметіне оқушылардың өздерін ынталан-
дыру мақсатында жаңа әдістер, жаңа стратегияларды қарастырады. 
Сондықтан әртүрлі жастағы топтармен оқу сабақтары өткізіледі және сабақ 
мақсаттарының әртүрлілігін біріктіруге тура келіп жатады. 

Шағын жинақталған мектеп – бірегей әлеуметтікпедагогикалық фено-
мен.Бұл жағдайда педагог тек жұмыс жасап қана қоймайды, ол оқушылардың 
өмірімен бірге өмір сүреді, мектепті өзінің туған үйі деп қабылдайды, өз от-
басына берген жылулықты, шынайы сүйіспеншілікті береді. 

 Мұғалім оқушының атыжөнін жатқа біледі, оның атаанасын, аға, 
сіңлілерін, отбасының әлеуметтік жағдайын біледі, шамасы келгенше көмек 
береді. Бүгінгі күн жағдайында сәтсіз отбасыларынан шыққан балалардың 
психикалық, физикалық жағынан денсаулықтары төмендеп жатқан 
балаларға әлеуметтік қорғау қажеттілігі бар. Шағын жинақталған мектеп-
терде  тәрбиелік артықшылықтары да  орасан көп, бұл мектептерді толық 
санды үлкен мектептермен алмастыра алмайды.

Ақмола облысы бойынша 46 магнитті мектептер мен 18 ресурстық 
орталық ұйымдастырылған. Облыс бойынша 391 шағын жинақталған мек-
теп бар. Ол мектептерде 5596 мұғалім жұмыс жасайды, 25856 оқушы бар. 
Осының негізінде Ақмола облысы бойынша ШЖМ 68,3 % құрайды. 391 
ШЖМ 75 бастауыш мектеп, 139 негізгі мектеп, 177 орта мектеп болып отыр. 

«Өрлеу» біліктілікті арттыру институтының педагогтері 2017  «ҚР 
білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында шағын жинақталған мектеп 
педагогтерінің үздіксіз білімін жетілдіру» тақырыбында зерттеу жобасы-
мен жұмыс ұйымдастырып жатыр. Зерттеу жобасының мақсаты: ШЖМ 
педагогтерінің білім беруде кәсіби   зияткерлік, танымдық  қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін қолжетімді оқу жүйесін құру.   Шағын жинақталған 
мектептің біріккен сыныптары үшін қысқа мерзімді сабақ  жоспарын  жасауға 
көмек беру, қажеттіліктері мен тиімді, тиімсіз жақтарын анықтау. Облыс 
бойынша зерттеу жобасын жүзеге асыру үшін осы шағын жинақталған мек-
тептерден зерттеу алаңшалары  анықтап  алынды: Атбасар қаласы №6 ОМ, 
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Атбасар ауданы Полтавская ОМ,Зеренді ауданы Садовская ОМ,Зеренді ау-
даны  №3 ОМ, Зеренді ауданы Садовый ОМ, Зеренді ауданы Ортақ ОМ, 
Целиноград  ауданы  Малотимофеевка аулының № 40 бастауыш мектебі. 

ШЖМ  педагогтеріне  қолдау  көрсету  мақсатында  «Шағын  жинақ
талған мектеп  педагогі:  жаңартылған  білім  беру  аясында кәсіби даму 
мәселелері» тақырыбында республикалық ғылымипрактикалық конфе-
ренция ұйымдастырылды. Педагогтердің кәсіби құзыреттілігін жетілдіруді 
дамыту үрдісі білім  жетілдіру жүйесіне тиесілі деп ойлаймын. ШЖМ 
педагогтерінің бәсекеге қабілеттілігін дамыту үшін шығармашылық 
курсаралық жұмыстар, сапалы мазмұнды курстардың тиімді ұйымдас
тырылуын жоғарыда айтып өткен болатынмын. Жаңартылған білім беру 
мазмұнын жаңарту аясында ШЖМ педагогінің бірінші кезекте  қайта білімін 
жетілдіруде кәсіби дайындықты талап етеді. Педагог білім беруде туындап 
жатқан өзгерістер мен келіп жатқан жаңалықтарды қабылдауға икемділігі 
мен туындаған мәселелерді кәсіби тұрғыда шеше алуға қабілетті болуы 
тиімді. 

Сонымен қатар шағын жинақталған мектептің қазіргі педагогтері 
желілік кәсіби  педагогикалық қызметте демократиялық қарымқатынаста 
икемді болу, желілік технологияларды тиімді қолдана білуі қажет. Инс титут 
айтылған дағдыларды дамытуы үшін облыс педагогтерімен  түрлі бағыттарда 
желілік қауымдастық ұйымдастырылған. Осы желілік қауымдастық 
арқылы педагогтер кәсіби тақырыптар бойынша әдістәсілдері мен іс
тәжірибелерімен  бөлісуге мүмкіндіктері бар. 

Курсаралық  жұмыстар арқылы алдыңғы қатарлы идеялармен таны-
сып, ШЖМ педагогтерінің тек кәсіби деңгейін ғана көтеріп қана қоймай,  
мұғалім мамандығының беделін көтеруге де ықпалы зор. 

Қуантатын тағы бір жайт, шағын жинақталған мектеп педагогтерінің 
институт ұйымдастырған ісшараларына белсене қатысуы. Республикалық, 
облыстық  семинарларға, конференцияларға, кәсібишеберлік байқауларына 
белсенді қатысушылар осы шағын жинақталған мектептің педагогтері. 

ҚР білім беру ұйымдарының жаңартылған білім беру мазмұнына 
көшу жағдайына байланысты ШЖМ педагогтері үшін «ШЖМ педагог
терін психологиялықпедагогикалық сүйемелдеу» жобасының аясында 
халықаралық, республикалық ісшаралар, әдістемелік десанттар ұйым
дастырылып келеді.  

Шағын жинақталған  мектеп  педагогтерінің  кәсіби дамуына педа
гогикапсихологиялық демеу болған оқу семинарлар мен тренингтердің 
көмегі басым болып отыр. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша  пән 
мұғалімдерінің қазіргі педагогикалық технологияларды меңгеруіне осы 
өткізілген ісшаралардың тиімділігі көбірек деп ойлаймын.

Курс барысында тыңдаушылар өзекті сұрақтар мен идеялардың 
мазмұнымен танысты, жаңа әдістәсілдерді меңгеріп, өз білімдерін қолдануға 
үйренді.  Педагогтердің  психологиялықпедагогикалық құзыреттілігін да-
мыту бойынша мына тақырыптардың негізінде семинарлар мен тренингтер 
ұйымдастырылды:              

– ШЖМ педагогтерінің  психологиялық  әлауқаты; 
– өзінөзі реттеудің психологиялық әдістәсілдері; 
– табысты  команда;
– педагогтің психологиялық денсаулығы – оқушы денсаулығының   

кепілі; 
– тұлғаның шығармашылық әлеуетінің психологиялық дамуына 

мүмкіндік беру;  
– ШЖМ педагогтерінде күйзелістің алдын алу; 
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– ШЖМ педагогтерінің мәртебесін және жеке имиджін құру. 
Әдістемелік десантты ұйымдастыруда анықталған мәселелер бо

йынша жұмысты жүзеге асыруда кешенді әдістемелік қолдау тиімді 
ұйымдастырылған ісшара. Бұл ШЖМ педагогтерінің  кәсіби шеберліктері 
мен біліктіліктерін арттыруда тиімді болып отыр. Әдістемелік десант күні 
ШЖМ педагогтері ашық сабақтарын көрсетеді, сабақты ұйымдастыру бо
йынша тапсырмаларға, қолданатын әдістәсілдеріне, сабақтың құрылымы 
мен мазмұнына әдістемелік көмек беріледі.  

Институттың тағы бір курсаралық ісшарасының бірі – педагогтердің 
инновациялық ісшарасын тарату. Педагогтің  инновациялық  істәжірибесін 
тарату бойынша педагог жұмысын қорғау институттың ғылыми кеңесінің 
отырысында қорғалады.

ШЖМ педагогтерінің істәжірибесін тарату келесі тақырыптар бойын-
ша қаралды: 

1. 78 сыныптың қазақ тілі пәні бойынша жұмыс дәптері .  
2. Физика сабақтарында жоба жұмыстары арқылы оқушылардың 

фунционалдық сауаттылықтарын дамыту. 
3. Қазақ тілі сабақтарында сын тұрғысынан ойлау стратегияларын 

қолданудың тиімділігі. 
4. Бастауыш сынып сабақтарында  қазіргі белсенді әдістерді қолдану. 
Бұл әдістемелік жинақтар институт оқытушыларының басшылығымен 

мектеп педагогтерінің ынтымақтастығымен бірлесіп жасалған әдістемелік 
ұсынбалар. Бірлескен жұмыстар педагогтің кәсіби дамуына мүмкіндік 
беретіні анық. 

Ақмола облысы «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалының  бастамасы бойын-
ша  2014 жылы forum.orleuedu.kz педагогтерінің желілік қауымдастығы 
құрылған. Бұл қауымдастық пеагогтердің өзінөзі дамуы үшін әдістемелік 
қарымқатынас қажеттіліктеріне қарай педагогикалық көмек алуына 
арналған мүмкіндіктердің бірі.  

Осы партал бойынша ШЖМ педагогтерімен кеңестер, интернет арқылы 
педагогтер оқуәдістемелік материалдарды талдау жұмыстары мен алдыңғы 
қатарлы істәжірибелерді таратуы үшін  пайдалы болып отыр. 

ШЖМ педагогтері үшін жаңартылған білім беру мазмұны бойынша 
пән мұғалімдеріне туындаған мәселелер: қалыптастырушы бағалау, қысқа 
мерзімді жоспарлау, жиынтық бағалау бойынша әдістемелік көмек ала алды.  

Қорыта  келгенде, ШЖМ педагогтері сабақты жоспарлаудың жаңа 
деңгейіне бағытталған жаңартылған бағдарлама негізінде әртүрлі жастағы 
оқушылар үшін сабақ  жоспарын  жоспарлауды үйренді. Мұғалімдер 
өздерінің тек сабақ жоспарын ғана қайта қарап қана қойған жоқ, сабақтың 
өтілуіне, құрылысына, мазмұнына, сабақта қолданылатын әдістәсілдердің 
тиімді, тиімсіз жақтарын анықтап, зерттеп барып қолданудың тиімділігін 
түсінді. Мұғалімдер сабақты ұйымдастыруда оқушылардың қажеттілігін 
алдын ала болжап, оқу үрдісінің логикасын жүйелі түрде ойластыру, қай 
жерде қиындықтар туындайды алдын ала болжап, қиындықтың шешу жол-
дарын дайындауды біледі. 

Институт облыс бойынша ШЖМ мәселесін негізгі жұмыс жоспарына 
енгізген. Келешекте  жоғарыда  айтылған  мәселелердің  нәтижесіне  жету  
үшін  ШЖМ ҚР  жаңартылған мазмұндағы бағдарламаны жүзеге асыруда 
белсенді шығармашылық жұмыстар ұйымдастырып жатыр. Бағдарлама 
ШЖМ үшін  өте тиімді және қолайлы. Себебі, бір сыныпта бірігіп отырған 
оқушылардың білім алуы мақсаттардың шиыршық негізде жеңілден 
күрделіге негізделген. Осы мақсатқа жету үшін осы біріккен сыныптарда 
отырған оқушылардың жастарына, жас ерекшеліктеріне ыңғайлап сәтті 
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ұйымдастырылған сабақтар өз нәтижесін беруге өте ыңғайлы. Жаңартылған 
мазмұндағы бағдарлама ШЖМ оқушылары үшін сәтті, тиімді бағдарлама бо-
лады деп ойлаймын. Асығыс шешім қабылдап, бағдарламаның тиімсіздігін 
айтып айғайлаудың қажеті жоқ, түсінген педагог қауымы елдің келешегін 
ескерген жағдайда бұл бағдарламаның Қазақ елі үшін маңыздылығын 
түсінеді, кеш түсінбей, дөп басып, уақытында қабалдағанымыз келешек 
ұрпақ үшін маңызды.
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Резюме
В статье рассматривается актуальность вопроса организации процесса обучения на уро-

ке в малокомплектной школе в условиях обновления содержания образования. В статье пред- 
с тавлены и анализ этой работы. 

Summary
The article considers the relevance of the organization of ungraded school teachers in the context 

of an updated educational program. The ways of support the organization of the learning process on the 
subject and provide professional assistance to the professional development of the ungraded teachers is 
considered. The research project organized by the Institute has the effectiveness. In the framework of the 
updated program, ungraded school teachers have been provided with an analysis of the methodology, 
effectiveness, and outcome of the methodology.

үгінгі білім беру реформасының басты мәселелердің бірі – ұлт 
мектебінің  тұтас педагогикалық  үдерісін инновациялық техноло-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ
ОҚУ-ТӘРБИЕ ҮДЕРІСІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЫҚПАЛЫ

Нұрлыбек ДАУМОВ,
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, 
Қазақстан ПҒА-ның академигі, 
Атырау облыстық дарынды балаларға арналған 
ұлттық гимназияның директоры
   Атырау қаласы, Қазақстан

Б
гияларды ұтымды пайдаланудан тұрады. Осыған орай оқытудың әртүрлі 
технологиялары жасалып, мектеп тәжірибесіне енгізілуде. Яғни, оқушыға 
деген көзқарас пен оны объект деп қарамай, дамушы тұлға ретінде 
қабылдап, балалармен жүргізілетін оқутәрбие жұмысы да осыған лайық 
өзгерістерге ұшырап, қазіргі педагогикадағы тұлғаны қалыптастыруға 
бағытталған жаңа технологияны енгізудің қажеттілігі туып отыр. Ал, 
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жаңа тенологияны пайдаланудың мақсаты –  міндетті деңгейдегі білімді 
қалыптастыра отырып, мүмкіндік деңгейге жету. Қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігіндегі «технология – бұл қандайда болсын істе, шеберлікте, өнерде 
қолданылатын амалдардың жиынтығы» деген анықтаманы негізге алуға бо-
лады. Педагогикалық технологияға алғаш анықтама берген ғалымдардың 
бірі – КСРО ғалымы В.П. Беспалько болатын. Оның жеке аспектілері 
мен түрлері В.М. Монахов, М.В. Кларин, Б.Т. Лихачев, М.А.Чошанов, 
т.б. ғалымдардың еңбектерінде қарастырылады. Профессор В.П. Бес-
палько «Педагогикалық технология – практикада жүзеге асатын нақты 
педагогикалық жүйе, жоба», – деп келтіреді [1,47] .

Демек, педагогикалық жүйе тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін ар-
найы ұйымдастырылған, мақсатты, бірбірімен тығыз байланыстағы әдіс
тәсілдер деп қарстырады. Ал, В.М. Монахов «Педагогикалық технология-
лар – оқыту үдерісін жобалау, ұйымдастыруға арналған модель», – деп 
көрсетеді. Демек, педагогикалық технологияларды оқу үдерісінде қолдану 
оқушылардың еркін және жанжақты білім алуға, шығармашылықпен 
жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Бүгінгі орта мектепте қолданылатын 
педагогикалық технологиялардың атқаратын қызметіне, мақсатміндетіне  
байланысты бірнеше топқа бөліп қарастыруға болады (1сызба).

Деңгейлік саралап оқыту 
технологиясы

Модульдік оқыту 
технологиясы

Ойын арқылы оқыту 
технологиясы

Тірек сигналдар арқылы  
оқыту технологиясы

Дамыта оқыту 
технологиясы

Педагогикалық 
технологиялар

Бағдарламалық оқыту 
технологиясы

Проблемалық оқыту 
технологиясы

Сын тұрғысынан 
ойлауды дамыту 
технологиясы

Модульдық  оқыту  технологиясы  (авторы – Ресей  ғалымы В.М. Мона-
хов). Оқытудың тұтас технологиясын жобалау, алға қойған мақсатқа жетуді 
көздейтін педагогикалық үдеріс. Сондайақ оқушылармен жүргізетін 
жұмыстардың қиындығын алдын алу және бағыттау жұмысының жүйесін 
жасаудан тұрады. Бұл мұғалімнің бүкіл оқу жылына пайдаланатын 
әдістерді жоспарлауына көмектеседі. Технология жобасында негізгі ныса-
на – оқу тақырыптары, дидактикалық модуль. 

Әдетте, оқушылар әр сатыға жоғарылаған сайын олардың білімді 
қабылдауы өзгеріп, оқитын пәндер жүйесі күрделене түседі, сондықтан 
оқушылардың жас ерекшеліктерін, әр кезеңдегі  қабылдау мүмкіндіктерін 
ескере отырып аталған технологияларды тиімді пайдалануға болады 
[2,123].

Ойын арқылы оқыту технологиясы. Дидактикалық, тәрбиелік, дамыту
шылық мақсаттарға жету. Ойын ісәрекетінің психологиялық механизмі 
жекебастың өзіндік талапталғамдарына сүйенеді. Оқушының бойындағы 
білімділік, танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша түседі. Негізінен, 
қазіргі  жаңартылған  білім беру бағдарламасында кеңінен қолданылады 
[3, 64].

Проблемалық оқыту технологиясы. Оқушыны өз бетімен ізденуге 
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үйрету, олардың танымдық және шығармашылық икемділігін дамыту. 
Атап айтқанда:

– оқушының белсенділігін арттыру;
– оқу материалында оқушыны қызықтыратындай мәселе туғызу және 

жағдай жасау, т.б.
Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясы (В.Ф. Шаталов). Мұндай 

оқыту технологиясы  төмендегідей мақсатты көздейді:
– білім, білік, дағдыны қалыптастыру;
– барлық оқушыны оқыту;
– оқытуды жеделдету;
– үнемі қайталау, блокпен оқыту, тірек қолдану; 
– жеке бағдарлы қарымқатынастан тұрады.
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» жобасы 

(авторлары  – АҚШ ғалымдары Джина Стиль, Чарлз Темпель).  Аталмыш 
жоба үш деңгейден тұратын оқыту мен үйретудің моделі. Сын тұғысынан 
ойлау жобасы қызығушылықты ояту, мағынаны ашу және ойтолғаныс 
кезеңдерінен тұрады. Жоба студенттердің дербес ойлауын, белсенділігін 
қалыптастырып, өзара жауапкершілікке, ұжымдық ізденіске жетектейді. 

Сонымен қатар, орта мектептің оқутәрбие үдерісінде педагогикалық 
технологияларды пайдалануда өзіндік сипаттамаларына сәйкес қолдану 
мүмкіндіктеріне тоқталамыз.

Бастауыш саты – оқушылардың интеллектуалдық дамуының 
іргетасы, оқу әрекетінің қалыптасуының қуатты кезеңі. Олардың есте 
сақтау қабілеті мықты болғанымен қабылдауы тұрақсыз келеді, не 
нәрсені болса да білуге құмар, қолымен ұстап көзбен көргенді ұнатады. 
Сондықтан, сабақта көрнекілік ойын элементтерін қолданып оқу үрдісін 
қызықты ұйымдастыру қажет.

Бастауыш сыныпта қолданылатын технологиялар – «Ойын арқылы 
оқыту технологиясы», «Модульдік оқыту технологиясы», «Білім беру 
ізгілендіру технологиясы». 

Орта   сыныптағы  саты  – бұл кезеңде барлық пәндер оқытылатын
дықтан оқу материалдары күрделі болып келеді. Оқушылардың білім 
алуын да  көрнекілік, өз бетінше жұмыс жасау, т.б. әдістәсілдерін қол
дануға мүмкіндігі зор. Бұл кезеңде «Проблемалық оқыту технологиясын», 
«Дамыта оқыту технологиясын», «Оқытудың ақпараттық технология-
сын», т.б. қолданған жөн.

Жоғары сыныптағы саты – өз бетімен оқу дағдыларын игеруге 
бейім өзіндік көзқарасқа ие және барлық пәндерден хабары бар саналы 
азаматтар. Осы ерекшеліктер негізінде оларға мынадай технологияларды 
пайдалануға болады: «Сын тұрғысынан дамыту», «Деңгейлік оқыту тех-
нологиясы», «Проблемалық оқыту технологиясы», «Ақпараттық оқыту 
технологиясы», т.б.

Қорыта айтқанда, педагогикалық технологияларды жалпы білім 
беретін орта мектептің тұтас педагогикалық үрдісінде ұтымды қолдану – 
уақыт талабы.
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азвитие модернизации образования в Казахстане является возможным 
благодаря пониманию руководством страны необходимости и важнос

УДК (ӘОЖ):  371.14 (574)

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Мара  МАКИТОВА,
начальник отдела методического
обеспечения инновационного развития,
Райхан САУЛЕМБЕКОВА,
главный специалист отдела методического обеспечения 
инновационного развития   филиала АО 
национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» 
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ме среднего образования происходит обновление содержания. С 2016 года организова-
но повышение квалификации учителей школ в рамках обновления содержания среднего 
образования. Методическая поддержка учителя в условиях реализации обновления со-
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ности современного образования.
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Р
ти развития человеческого капитала и всесторонней поддержки при ини-
циировании и проведении реформ в сфере образования. Инвестиции в че-
ловеческий капитал повышают производительность труда и способствуют 
устойчивому экономическому росту любого предприятия и государства в 
целом. Именно поэтому главная цель Государственной программы развития 
образования и науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы –повышение 
конкурентоспособности образования и науки, развитие человеческого капи-
тала для устойчивого роста экономики [1].

В современных условиях проблемы взаимодействия организаций обра-
зования и методических служб требуют новых подходов, позволяющих выя-
вить и использовать резервы повышения эффективности и совершенствова-
ния учебновоспитательного процесса. В условиях обновления содержания 
среднего образования к профессиональной компетентности педагога предъ-
являются качественно новые требования. Учитель становится ключевой фи-
гурой осуществления изменений. От уровня понимания им основных идей 
происходящих инновационных процессов, от его готовности осуществлять 
эти изменения зависит эффективность обновления казахстанской школы. 
Традиционная методическая работа предполагает повышение профессио-
нального уровня педагога посредством наращивания количества знаний о 
новых методиках, приемах, технологиях и умений за счет копирования их в 
своей деятельности. Сегодня у педагога появились новые возможности для 
творчества, у учителя есть свобода выбора новых технологий в организации 
образовательного процесса. Все эти преобразования вносят существенные 
изменения в процесс взаимодействия методических служб и организаций 
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образования. Меняется и сама роль методических служб, в них включаются 
новые структурные элементы, появляются нестандартные формы работы. 
Педагоги после прохождения курсов в рамках обновленного содержания 
образования нуждаются в специально организованной квалифицированной 
поддержке в посткурсовой период. В рамках послекурсового взаимодейс
твия тренеров и учителей проводятся конкурсы эссе, онлайнсеминары, ор-
ганизуются методические десанты, осуществляется обмен опытом в рамках 
сетевых сообществ, публикуются статьи и методические разработки.

Выстраивая работу в организации образования, методическая служба 
выполняет следующие функции: диагностическую, проектировочную, на-
вигационную, конструктивную, консультационную. Методическая служба 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с организациями до-
полнительного профессионального образования, другими образовательны-
ми и научными учреждениями и организациями, институтом повышения 
квалификации, аттестационной комиссией. Работа школы над единой ме-
тодической темой охватывает все структурные элементы образовательного 
процесса:

– педагогический совет;
– научнометодический совет; 
– методические объединения;
– учебные кабинеты и лаборатории; 
– школа молодого учителя;
– система работы по повышению квалификации учителей в школе;
– обеспечение внедрения эффективных инновационных педагогических 

технологий;
– проведение опытноэкспериментальной и исследовательской работы.
Повышение уровня профессиональной квалификации и педагогическо-

го мастерства учителей является не только их личным делом, но и предметом 
заботы руководителей организации образования и института повышения 
квалификации. Ведущие направления деятельности школьной методичес
кой службы  определяются  в  соответствии  с особенностями регио на, про-
граммой развития управления образования, моделью организации методи-
ческого сопровождения, штатной численностью сотрудников [2].

Самым главным  и существенным в методической работе в условиях 
обновления содержания образования является оказание реальной, действен-
ной помощи педагогам в развитии их мастерства, освоении ими наиболее 
рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся с уче-
том достижений современной педагогической науки и эффективной педаго-
гической практики, содействия в выполнении государственного стандарта 
среднего образования. 

Наиболее применимые формы методического сопровождения педаго-
гов:

– информационная поддержка участия педагогов в различных педагоги-
ческих мероприятиях по представлению инновационного опыта;

– оказание методической поддержки педагогам, ведущим научноиссле-
довательскую деятельность;

– психологопедагогическое сопровождение;
– создание организационных и методических условий для участия педа-

гогов школы в различных мероприятиях (семинарыпрактикумы, конферен-
ции, курсы повышения квалификации, районные (городские) методические 
объединения);
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– организация методической поддержки: консультации, помощь в ра-
боте творческих групп, общешкольные семинары, педагогические советы;

– методическая помощь в проведении открытых занятий, их анализ.
Открытые занятия, проводимые в различных форматах, стимулируют 

профессиональное развитие учителя, способствуют развитию инновацион-
ной деятельности, повышению профессиональной компетенции, мастер-
ства педагога и качества обучения учащихся.

Активное участие педагогов в работе конференций, семинаров, кон-
курсов помогает им сохранять и закреплять свое положение, способствует 
повышению профессионального уровня и развитию личностных качеств, 
обеспечивает развитие профессиональной культуры педагога, создает усло-
вия для смены типа образовательной деятельности: переход от «знаниевой» 
модели образования к «компетентностной» на основе образовательных за-
просов и потребностей учащихся. 

Все мероприятия, которые проводятся филиалом АО НЦПК «Өрлеу» 
ИПК ПР по Акмолинской области, создают условия для совершенствова-
ния приемов самообразования на основе имеющегося профессионального 
опыта. Здесь учителя делятся своим опытом использования в учебновос-
питательном процессе новых образовательных технологий, форм и методов 
преподавания, а также участвуют в обсуждении актуальных проблем систе-
мы образования. 

Очень важным и актуальным на сегодняшний день является систем-
ная работа в профессиональных сообществах,  в том числе  сетевых. Этот 
вид инновационной деятельности состоит в активном участии педагога в 
сетевом взаимодействии в форме совместных образовательных, исследо-
вательских, социальных проектах, а также в академической мобильности, 
создающей условия для обмена педагогическим опытом, освоения новых 
образовательных программ и технологий, повышения культурного уровня 
[3]. Деятельность профессиональных сетевых сообществ педагогов направ-
лена на создание условий, при которых учителя учатся друг у друга, делят-
ся знаниями, методическими идеями (какие методы и приемы работают, а 
какие нет),  наблюдениями. В результате такой деятельности, без сомнения, 
создается  атмосфера, в которой все стремятся к улучшению качества пре-
подавания. В настоящее время возросла потребность в учителе, способном 
модернизировать содержание своей деятельности посредством критическо-
го, творческого ее осмысления и применения достижений науки и иннова-
ционного педагогического опыта. Поэтому необходимо создать все условия 
для повышения профессионального мастерства педагога через изменение 
функций методического сопровождения деятельности учителя. Профессио
нальный и общекультурный уровень учителя зависит от его информиро-
ванности. Данную функцию информационного обеспечения выполняют 
творческие группы учителей, которые обобщают и распространяют педаго-
гический опыт коллег. Творческие группы совместно разрабатывают и вне-
дряют в практику приемы и методы работы. Начинается работа группы с 
изучения литературы по той или иной проблеме, выработки определенных 
гипотез, предложений, которые затем проверяются на практике во время 
посещения уроков учителей. Деятельность творческих групп при глубокой 
заинтересованности руководства школы способствует созданию в педагоги-
ческом коллективе творческой атмосферы, что в свою очередь привлекает в 
творческие группы все новых и новых учителей.

Методические службы решают задачи  изучения, обобщения и распрос
3. “Қазақстан мектебі” №12, 2017.
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транения передового педагогического опыта, внедрения в практику дости-
жений педагогической науки, повышения уровня предметной и психолого
педагогической подготовки учителей, оказывают консультативную помощь 
в организации педагогического самообразования. 

С целью пропаганды достижений в рамках обновления содержания об-
разования и оказания методической помощи учителям преподавателями на-
шего института проводятся выездные методические десанты в районы об-
ласти по вопросам планирования и организации процессов формативного и 
суммативного оценивания  учебных достижений обучающихся   в условиях 
обновления содержания образования. Также проводятся методические се-
минары, направленные на формирование у учителей профессионального 
мышления о подходах, методах и формах преподавания своего предмета с 
точки зрения развития критического мышления обучающихся. Все участ-
ники семинара обеспечиваются раздаточными и дидактическими материа-
лами.

Грамотно продуманная методическая поддержка учителя в условиях 
реа лизации обновления содержания образования является залогом не только  
эффективной методической работы, но и неотъемлемой основой обеспече-
ния целей, содержания и направленности современного образования.     
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мешанное обучение (blended learning) – это образовательная техноло-
гия, совмещающая обучение с участием преподавателя (лицом к лицу) 

УДК (ӘОЖ):  371.14:371.315.2

НОВЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.
BLENDED LEARNING (СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

Р.МУКАНОВА, 
начальник отдела ИТ филиала АО НЦПК «Өрлеу» 
институт повышения квалификации педагогических кадров 
по Акмолинской области
   г.Кокшетау,  Казахстан

Аннотация. В статье рассматриваются особенности смешанного обучения 
blended learning. Особое внимание уделяется формату проведения, которые создают 
условия для эффективного использования электронных информационных и телекомму-
никационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечиваю-
щих освоение слушателями образовательной программы курса повышения квалифика-
ции.  

Ключевые слова. Смешанное обучение, онлайн-обучение, виртуальный формат.

С
с онлайнобучением, предполагающая элементы самостоятельного контро-
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ля обучаемым пути, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию 
опыта обучения с преподавателем и онлайн.

В региональных филиалах АО НЦПК «Өрлеу» институтах повышения 
квалификации педагогических кадров началась реализация нового вирту-
ального формата обучения Blended Learning, где предусмотрены различ-
ные формы курсовой подготовки, «facetoface» (обучение в аудитории), 
«off  line» (самостоятельное обучение) и «Online» (дистанционное обуче-
ние).  Такое обучение предполагает чередование форм, которое включает 
в себя оnline консультации, дистанционное и самостоятельное обучение. 
IT   специалисты АО НЦПК «Өрлеу» разработали принципиально новую 
модель по построению непрерывной системы повышения квалификации 
по индивидуальной  образовательной  программе с использованием тью-
торского сопровож дения  и ресурсов сети Интернет. Единый национальный 
образовательный Портал bl.orleuedu.kz содержащий весь спектр материа-
лов к курсам: анкеты, конспекты лекции, архивы видеозаписей, материалы 
вебинаров, тесты и иные информационно значимымые контенты к курсам. 

Cуть смешанной формы обучения заключается в том, что образователь-
ные Интернет – технологии используются в качестве поддержки традицион-
ной очной формы обучения.    

Формат смешанного обучения создает условия для эффективного ис-
пользования электронных информационных и телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 
освоение слушателями образовательной программы курса повышения ква-
лификации.  

Итак, приведем некоторые причины, почему учебным заведениям необ-
ходимо внедрить смешанное обучение (Blended Learning). Смешанное обу
чение обеспечивает дополнительную поддержку слушателей, в отличии от 
"чистого" онлайн. Большинство слушателей всетаки нуждаются в очных 
встречах. Одним из главных преимуществ такого формата является возмож-
ность учиться в независимости от времени и места – можно работать дома, 
на работе или в Интернет – кафе, а также можно просто скачать необходи-
мые материалы и работать в режиме off  line. Организации образования 
могут привлекать в учебное заведение большее число учеников, а также ре-
гулировать учебный процесс без дополнительных расходов.

Все это отвечает требованиям и предпочтениям современных педаго-
гов, которые, в основном, технически более подкованы.

Учебный процесс при смешанном обучении представляет собой после-
довательность фаз традиционного и электронного обучения, которые чере-
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дуются во времени. Основная идея смешанного обучения не в том, что часть 
учёбы происходит онлайн, а в том, что у слушателя появляется возможность 
(и обязанность) Самому контролировать свои темп, время и место обучения. 
Суть в том, что у слушателя курса появляется возможность самому решать, 
как, когда, где и с какой скоростью учиться. Всё это встроено в определение 
смешанного обучения.

Наряду с положительными сторонами можно также выделить и неко-
торые  отрицательные стороны при организации смешанного обучения,  а 
именно, неспособность получать необходимые умения и навыки полно-
стью самостоятельно (низкая ИКТ – компетентность слушателей), «боязнь» 
средств ИКТ (особенно людьми среднего и пожилого возраста при внедре-
нии информационных технологий и, как следствие, изменении специфики 
процессов на рабочем месте), слабая материально – техническое оснащен-
ность в организациях образования, низкая скорость интернета (отсутствие 
его вообще в отдаленных сельских местах). Система повышения квалифи-
кации использует свой технический и интеллектуальный потенциал для ре-
шения этих проблем. 

Педагогам предоставляется возможность: общаться, найти нужную ин-
формацию, получить образование в Интернете, сэкономить время и ресур-
сы на обучение. Обучающие технологии подстраиваются под высокий темп 
нашей жизни, предлагая наиболее современные и удобные форматы обуче-
ния. Повышение квалификации с минимальным отрывом от рабочего места, 
быстрое и эффективное освоение новой информации, вовлечение обучае-
мых в учебный процесс – всё это возможно благодаря применению новых 
обучающих технологий. Так в процессе прохождения курсов в смешанном 
формате, онлайн лекции тьюторы проводят при помощи Skype для бизнеса, 
где есть возможность подключиться 25 и более педагогам из разных райо-
нов области. 

Таким образом Blended learning позволяет взять лучшее из онлайн  и 
офлайнформатов и избавиться от их недостатков. На данный момент в фи-
лиале АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Акмолинской области в новом форма-
те проведены курсы повышения квалификации для методистов дошкольных 
организации Акмолинской области  25 человек и для педагогов дополни-
тельного образования – 35 человек. По завершению курсов, каждый из этих 
педагогов убедился в том что, «Смешанное обучение» в любом виде даёт 
очень ценную для учителя возможность лучше узнать ученика и построить 
работу с учётом его особенностей. Педагог заинтересован в том, чтобы дать 
как можно более подробную обратную связь, чтобы обучающийся понимал, 
над чем ему работать, задавал продуманные вопросы. Учитель становит-
ся консультантом, партнером, координатором. Он учит учиться, ориенти-
роваться в мультимедиапространстве, отбирать информацию, занимается 
педагогическим дизайном. 

Түйін
Мақалада аралас оқыту ерекшеліктері қарастырылады. Холдингтің форматына ерек-

ше көңіл бөлінеді, ол электронды ақпарат пен телекоммуникациялық технологияларды тиімді 
пайдалану үшін жағдай жасайды, оқушылардың біліктілігін көтеру курсының білім беру 
бағдарламасын меңгеруін қамтамасыз ететін тиісті технологиялық құралдар. 

Summary
The article examines the features of blended learning. Particular attention is paid to the format 

of the holding, which creates the conditions for the effective use of electronic information and 
telecommunication technologies, appropriate technological tools that ensure the students learn the 
educational program of the advanced training course.
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Мұғалім  тәжірибесінен

азақ әдебиеті» пәнінен Жұбан Молдағалиевтың «Мен қазақпын» 
поэмасы туралы 11 сыныбында  өткізген сабақты назарларыңызға 

“МЕН ҚАЗАҚПЫН” ПОЭМАСЫН ОҚЫТУ

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

«Қ
ұсынамын.

Алға қойған мақсаттарымыз – қазақша түсіну, әдеби тілде сауатты 
сөйлеу және оқушыларды қазақ халқының көрнекті ақындарының бірі 
Ж.Молдағалиевтың  өмірі, шығармашылық жолымен таныстыру, білім
дерін толықтыру. «Мен қазақпын» поэмасының қазақ әдебиетіндегі ала-
тын орнын меңгерту. Поэманың тақырыбы мен идеясын ашу. Тәрбиелік: 
қазақ халқының әдебиетін қастерлеуге, қадірлеуге шақыру. Отанын, жерін 
сүюге, патриоттыққа тәрбиелеу. Дамытушылық: оқушылардың ойөрісін, 
сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамыту. Сөйлеу мәнерлерін қалыптастыру, 
сөздік қорларын молайту. Есте сақтау қабілеттерін кеңейту, өз бетімен 
және топта жұмыс істей білуге дағдыландыру. 

Сабақ міндеттері:
1. Поэманың тақырыбы мен идеясын ашу, мазмұнын  толық меңгеру.
2. Оқушыларды поэманы әдебиет теориясы тұрғысынан талдауға 

үйрету.
3. Өз бетінше ізденуге баулу.
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 бірбіріне жақсы тілек айтып, орындарына  отырады).

Үй тапсырмасын тексергенімде «Ыстық орындық» стратегиясын 
қолдандым (Сырбай Мәуленовтің өмірі мен шығармашылығы).

Жаңа сабақты өзімнің кіріспе сөзіммен бастадым: Жұбан 
Молдағалиевтың ақындық даңқын көтеріп, оның есімін әдебиет әлеміне 
енгізген шығармасы – «Мен қазақпын» поэмасы (1964 ж). 

Жұбан шығармашылығынан қазақтың нағыз ұлттық поэзиясын 
көреміз. Қазақ жері мен суынан, желі мен көгінен нәр алған даладай ты-
нысты, пәрменді поэзияны танимыз  (М.Базарбаев).

Осы жерде қазақ жері қандай жер? Қазақ жерінің географиялық орны, 
табиғаты туралы айтып кеттім. 

Ендеше бүгінгі сабақтың тақырыбы Ж.Молдағалиевтың өмірі мен 
шығармашылығы, оның «Мен қазақпын» поэмасы.

Ой қозғау: географиялық картадан Батыс Қазақстанды көрсетіңдер. 
Батыс Қазақстан облысының орталығы қай қала?

Өзім ақынның қысқаша өмірбаяны туралы мәлімет бердім. Осы Орал 
өңірінің Сайқұдық деген жерінде әйгілі ақын Жұбан Молдағалиев 1920 
жылы дүниеге келген. Мектептен кейін Орал ауыл шаруашылығы тех-
никумында оқыған. 1940 жылдан 1947 жылғы дейін әскер қатарында бо-



38

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

лып, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Әскерден оралғаннан кейін 
түрлі қызмет атқара жүріп, шығармашылықпен айналысады. «Жас алаш», 
«Қазақ әдебиеті» газеттері мен «Жұлдыз» журналы редакцияларында 
жұмыс істейді. Тұңғыш жинағы «Жеңіс жырлары» деген атпен 1949 жылы 
жарық көреді. Жұбан Молдағалиев өзінің атақты «Мен қазақпын» деп ата-
латын поэмасымен қазақ әдебиетінің ірі тұлғасына айналған, өзінің туған 
халқына деген шексіз мақтаныш, отансүйгіштік пэманың басты идея
сы. Жалпы өлеңдерінде Отанға деген ерекше махаббат, халықты ерлікке 
шақыру, жеңіске деген үлкен сенім көрсетілген.

Бір оқушы алдын ала  үйге берілген тапсырма бойынша Ж.Молдағалиев 
өмірінің жылнамалық кезеңдерімен таныстырады.

Шығармалары, ақынжазушылардың пікірлері туралы бірнеше мысал 
келтірем.

«Мен қазақпын» поэмасын диктордың айтуында тыңдаймыз.
Сонан соң жаңа сабақты бекітемін.  
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, бірбірін тексеріп, бағалайды.
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.

сыныптың математика курсындағы негізгі  ұғымдардың бірі – 
қарамақарсы сан, бүтін сан, рационал сандар ұғымы.  Аталған  

ҚАРАМА-ҚАРСЫ САНДАР. 
БҮТІН САНДАР. РАЦИОНАЛ САНДАР 

Советхан  БЕРІКБАЕВ,
Сағат Әшімбаев атындағы орта мектептің 
математика пәні мұғалімі
   Алматы облысы,  Райымбек  ауданы, Қазақстан

6-
сабақта оқушыларға қарамақарсы сандар, бүтін сандар және рационал 
сандар туралы біліктілігін арттыру, таңбалар ережесін пайдаланып есеп-
тер шығару  үйретіліп, қарамақарсы таңбалар, бірдей таңбалар ұғымы 
қалыптастырылды.  Рационал сандар, бүтін сандар ұғымын  енгізе отырып 
ауызша есептеу дағдысы жетілдіріліп және теңдеулерді шешуге үйретілді.

Оқушыларды сауатты, ұқыпты жазуға, шапшаңдыққа, нақтылыққа, 
дәлдікке,  төзімділікке,  топпен  жұмысқа,  жұппен жұмысқа дағдылан
дырылды.
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Сабақты бастамас бұрын олардың психологиялық дайындықтарын 
тексердім. Бірбіріне гүл сыйлау арқылы тілектерін айтқыздым. Сабақтың  
ұраны – «Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін». Оқушыларға  бүгінгі 
күнге сәттіліктер тілей отырып, смайликтер арқылы оқушылардың көңіл 
күйлерін байқадым.

 Алдымен  сабақтың мақсатымен таныстырып, үйге берілген тапсырма-
ны тексердім.

Оқушылардың үйден дайындап әкелген оң сандар мен теріс сандар ту-
ралы мәліметтерін тыңдадым.

 Оқушының үй тапсырмасын орындауы – оның пәнге деген құрметі мен 
сүйіспеншілігін көрсетеді, яғни үй тапсырмасын орындау арқылы оқушы өз 
білімін тиянақтайды, түсінбеген сұрақтары болса ертеңгі күнге мұғалімге 
сұрақ қояды.

Сабақты өткен тақырыптарды қайталаудан бастадым, себебі, жаңа 
меңгерілетін тақырып өткен ұғымдармен тікелей байланысты.  Түрлі түсті 
қарындаштарды пайдалану арқылы  координаталық түзуде нүктелерді 
белгілеу үшін төмендегідей тапсырмалар бердім.

1. Координаталық түзу дегеніміз не?
2. А(3); В(6); С(1); Д(4); Е(1); Ғ(3); К(4); Р(6); М(5); Т(7) бірдей 

арақашықтықтарды бірдей түспен бояндар.
3. Координаталық түзу бойындағы сандар қалай орналасады? (оң сан-

дар, теріс сандар).
4. Қалай ойлайсыздар, не себепті бірдей түспен боядық. Осыдан қандай 

қорытындыға келеміз? 
Тапсырманы орындап болған соң проблемалық сұрақ қою арқылы олар-

дан ой қорытуды талап еттім, яғни қарамақарсы сандардың санақ басы О 
нүктесінен бірдей қашықтықта жататындығына оқушылардың  назарын ау-
дардым.

Жаңа сабақты түсіндіру барысында  координаталық түзу сызып, оның 
бойында 3 және 3 сандарына сәйкес нүктелерді белгілеуден  бастадым.

       4  3  2  1  0  1   2   3   4
Демек, мұндай сандар қарамақарсы сандар деп аталады.  Қарамақарсы 

сандар координаталық түзу бойында санақ басынан – О нүктесінен бірдей 
қашықтықта, бірақ қарамақарсы бағытта орналасады. Бұдан соң негізгі 
анықтамаларға тоқталдым.

Анықтама: Бірбірінен тек қана таңбаларымен ажыратылатын сандар 
қарамақарсы сандар деп аталады.

Анықтама: 0 (нөл) саны өзінеөзі қарамақарсы сан.
Натурал сандар N әрпімен белгіленеді: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... оларға 

қарамақарсы сандар: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,...
Анықтама: Натурал сандар, оған қарамақарсы сандар және 0 саны 

бүтін сандар жиынын құрайды.
Бүтін сандар жиыны Z әрпімен белгіленеді.
Z={…….,8,7,6,5,4,3,2,1,0,1,2,3,4,5,6,    7,   8,………}
Бүтін сандар жиыны – шектеусіз жиын.
Анықтама:        қатынасы түрінде жазуға болатын сандар рационал сан

дар жиынын құрайды, мұндағы m ϵ Z,   n ϵ N.
Мысалы: 7; 9;      ; 0,3; 0,19 рационал сандар.
Кез келген рационал сандар санды бүтін санның натурал санға қатынасы 

m
n

2
5
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түрінде жазуға болады. Рационал сандар жиыны Q  әрпімен белгіленеді.  Q  
әрпі француз тіліндегі  quotient (қазақшаға аударғанда «қатынас») сөзінің 
бас әрпі.  Натурал сандар жиыны (N)  –  бүтін сандар жиынының  (Z)   ішкі 
жиыны.    (Q)   ішкі жиыны.  

Оқушыларға оқулық бойынша берілген есептерді таңбалар ережесімен 
шығаруды тапсырдым.

1есеп.
1) –(  27) = 27   4) – (  0,16) = 0,16
2) –(  1,9) = 1,9   5) – ( m) = m
3) –( + 1     ) = –      )  6) – ( + n) = n
2есеп.
1) х = + (1,9),       х = 1,9 4) х =  (2),           х = 2
2) х =  (+0,75),     х = 0,75 5) х =  (+     ),       х =  
3) х = + (+     ),      х =   6) х = + (1),         х = 1
3есеп.
1) – (+5) = 5   4) – (+0,2) = 0,2
2) – (3,9) = 3,9   5) – (0,3) = 0,3
3) – (     ) =    6) + (0,5) = 0,5
Жекелеген оқушыларға карточкалар беріліп, олардың орындалуын кері 

байланыс арқылы тексердім.   
  Жаңа сабақты бекіту бөлімінде оқушылар «Қарамақарсы сан» ойынын 

ойнады. Оқушы карточкаға жазылған санды алады да, оған қарамақарсы 
сан болатын карточкасы бар оқушыны іздестіреді. Бір оқушы  Осанақ басы 
болады, ал қарамақарсы сандар О нүктесінің оң және сол жақтарына бірдей 
қашықтықты сақтай отырып орналасады.  Сынып оқушылары жаңа сабақ 
бойынша сұрақтар қояды, бірбірлерінің жауаптарын бағалайды.

1. Қандай сандарды қарамақарсы сандар деп атаймыз?
2. Қандай сандар бүтін сандар жиынын құрайды.
3. Қандай сандар рационал сандар жиынын құрайды.
4. Мысалдар келтіріңіздер.
Сабаққа кері байланыс жасау. Оқушылардың ойларын тыңдау.
Сабаққа белсене қатысқан оқушыларды бағалап,  үйге тапсырма берілді.                                                                                               
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сыныпта «Шындық шыңы – ақиқат» атты 
тақырыпта сабақ өттім.

ШЫНДЫҚ  ШЫҢЫ – АҚИҚАТ

Дамира  ЕСЕНОВА,
Асан Тайманов атындағы  №34 мектеп-гимназиясының 
өзін-өзі тану пәні мұғалімі
  Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысы, Қазақстан

6-
 Сабақтың  мақсаты – оқушыларға шындықтың адам 

өміріндегі маңыздылығын әңгімелеу арқылы ақиқат 
құндылығының мәнін ашу.

Сабақтың міндеттері:
– оқушыларға шындық туралы айта отырып, әрқашан әділ болуға 

үйрету;

 2
 3

 2
 3
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– оқушыларға  шыншыл болу, жалған сөйлемеу арқылы адалдық 
қасиетін дамыту;

– оқушыларды  жаман әрекеттен жақсы ісәрекетті ажырата білуге 
тәрбиелеу.

 Сабақ барысы бірнеше кезеңнен тұрады.
1. Ұйымдастыру  кезеңi  (өзінөзі тану сабағының ережесі «5Т» 

қайталау, «5» жұмыс құралын түгендеу).
Тыныштық сәті. «Нұрға бөлену» (жай музыка әуенімен).
2. Үй тапсырмасын тексеру (оқулықтың 98бетіндегі Қ.Толыбаевтың 

«Ақиқат» шығармасы).
– Ғұлама ақиқатты қалай түсіндірді? 
– Қандай қасиеттер адамның өмірін түзеуге көмектеседі? Неліктен?
– Өзің шындықпен ісәрекет жасаған кезде қандай күйге бөленесің?
3. Дәйексөз.
Шындық шырағы дауыл соқса да өшпейді. (Ғ.Мұстафин).
Арұждан дауысымен өмір сүрудің мәні неде? 
4. Әңгiмелеу.  Мұғалімнің  сыйы («Табылған  ақыл»,  Мұхтар 

Құрманалин). 
Бауыржан ойдажоқта үш теңге тауып алды. Біреуден түсіп қалған болу 

керек, жолда жатыр. Төңірекке қарап еді, көз жетер жерде ешкім көрінбейді. 
Енді қайтпек? Біреудің еңбекпен тапқан ақшасы бұл, оны иемдену адалдыққа 
жатпайды. Иесіне берер еді, оны қайдан таппақ? Милицияға апарып тап-
сырса ше? Бірақ, үш теңге жоғалттым деп милицияға кім барады? Бұл да 
қисынға келмейді. 

Бауыржан ойға қалды. Бәлкім, анасына берер? Ол тауып алдым деген 
сөзіңе сенсе жақсы. Басқаша ойлауы да мүмкін ғой. Ағасына берсе қайтеді? 
Бірақ ол кеше әкемнен қармақ сатып алуға ақша сұрап жүрген. Әкем: «Ал-
дымен суда жүзіп үйрен, қармақты содан кейін сатып аларсың» деді. 
Сондықтан бұл ақшаны оған да беруге болмайды... Айтпақшы, кішкентай 
қарындасына сыйласа ше? Бауыржан бұл ойынан да тез айныды. Өйткені 
қарындасы балмұздақ сатып алуға құмар. Балмұздақ жеп тамағы ауыруы 
мүмкін ғой...

Бауыржан жақын жолдасы Сақтанғанмен ақылдасып алуға құмар. Бірақ 
бұған да батылы бармады. Ол «ақшаның жартысын маған бер» десе қайтем? 
Тіпті «үш теңге тауып алдық» деп жұртқа жаюы ықтимал... Бауыржан әрі 
ойланды, бері ойланды. Қолындағы үш теңгеден құтылудың амалын таппай 
қиналды. Ақша тауып алудан ақыл табу қиын екен. 

 Осындай ой құшағында келе жатып ол кітапхана үйіне таяп қалғанын 
байқады. Кеше ғана келіп кітап алған. Бауыржан тоқтай қалды: «Әй, мына 
ақшаға дүкеннен бір қызық кітап сатып алып, кітапханаға тарту етсем 
қайтеді?!» Бауыржан қуанып кетті: «Ол кітапты басқалармен бірге үш 
теңгесін жоғалтқан адам да алып оқуы мүмкінау! Міне, табылған ақыл!».  
Бауыржан иығынан ауыр жүк түскендей, бойы жеңілдеп, кітап дүкеніне 
бұрылды.  

Талқылауға арналған сұрақтар: 
– Ақша тауып алған Бауыржанды не мазалады?
– Әділдік және адалдық көрсетудің мәні неде?
– Ақиқатқа жетудің қандай жолдары бар?
5. Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс (оқушыларды 3 топқа бөліп, 

әр топқа тапсырма беру). Оқушыларға жағдаяттар таратылып беріледі. Әр 
жағдаятты талдап, сахналайды.
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1-топ. Талғат телидидардан спорттық бағдарламаны қарап отырған 
еді. Сол мезетте інісі жүгіріп келіп “сізді досыңыз Самат шақырады” деді. 
Талғат бағдарламаны үзгісі келмей “мені жоқ дей салшы” деді.

– Талғаттың әрекеті туралы не айтасыңдар?
– Талғатқа қандай кеңес берер едіңдер?
2-топ. Марғұлан кеше анасына өтірік айтып, тарих сабағынан алған 

екілікті жасырып қалды. Ол тоқсанның аяғына дейін атааналар жиналы-
сы болмайтындығына сенімді еді. Бірақ сынып жетекшісі ертең атааналар 
жиналысы болатынын хабарлады және осы жолы барлық атааналардың 
қатысуы міндетті екендігін ескертті. Журналдағы екілікті анасының 
көретінін ойлап, Марғұланның басы қатты.

– Марғұланның орнында болсаңдар, не істер едіңдер?
3-топ.  Әнел әкесіне берген уәдесін ұмытып кетті. Жайлауға келген соң, 

ойынның қызығымен таңның қалай атып, кештің қалай батқанын байқамады. 
Өзімен ала келген кітаптары жайымен қалды. Жазғы демалыста дайында-
лып, жас математиктер мектебіне түсем деген мақсатын да естен шығарды. 
Жаз да өте шықты. Қалаға келген соң Әнел уақыттың бос өткеніне қатты 
қынжылды. Әкесіне шынын қалай айтуды білмеді.

– Әнел шындықты қалай түсіндіреді деп ойлайсыңдар?
– Әнелге қандай ақыл қосуға болады?
6. Топпен ән айту.
«Бес құндылық әні» («Әкеге арнау» әнінің әуенімен).
Сөзі: Мұғалім  шығармашылығы. Әні:Бауыржан Есебаев.
1.  Ақиқатпен жүру өмір бастауы,
 Шындық туын биік ұста асқарлы.
 Дұрыс сөйлеп, дұрыс ойлы іс жасап,
 Жақсылықпен атсын таңым арайлы.
Қайырмасы:
Сүйіспеншілік біздің әркез жүректе,
Риясыз іске ұмтылдырар әлбетте.
Нұрландырар құндылықтарды танып,
Бағыт алғын ізгілікпен әлемге.
Ей, адамзат ойлан әрбір ісіңді
Өмір мәнін түсіне біл, бір демде!

2.   Мейірімді бол, жылы сөзбен жанды емде,
 Қиянатқа жоламағын бекерге.
 Әрқашанда ар-ұжданға сүйеніп,
 Тыныштыққа келу керек әр пенде.
Қайырмасы:

7. Үйге тапсырмаға оқулықтың  99бетіндегі С.Бақбергеновтің  «Қасиет» 
атты шығармасына келесі сабаққа дайындалып келуді тапсырдым.

8. Қорытынды («Соңғы тыныштық сәті»).
– Өз жүрегіміздің жылылығын сезініп, жүрек жылуымызды адамдарға, 

айналамызға жеткізу үшін іштей оларға жақсы тілектер тілейік. Жақсы 
ой ойлайық, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасайық! Арұжданымызды 
таза ұстайық! Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді жүректеріңізге түйіп 
алыңыздар. 
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әнаралық байланыс арқылы оқушылардың құзыреттілігін қалып
тастыруда бастауыш сыныптардағы пәндердің басты мақсаты – 

ӘОЖ (УДК):  37

ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС АРҚЫЛЫ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Жанар  ШАЙМАРДЕНОВА,
“№18 жалпы орта білім беретін мектебі” коммуналдық-
мемлекеттік мекемесінің  бастауыш сынып мұғалімі
  Павлодар облысы,  Екібастұз қаласы,  Қазақстан

П
оқушының жеке тұлғасын қалыптастыру, оларды қоршаған ортаның  
әсемдігін өнер түрлері арқылы түсіне білуге тәрбиелеу болса,  міндеті: 
оқушылардың негізгі кілтті құзыреттіліктерін дамыту; ғылыми білімдер 
мен сенімдер жүйесін қалыптастыру; оқыту үрдісінің білімдік, тәрбиелік, 
дамытушылық сипаты   арасындағы байланысты құру.

Оқушының негізгі кілтті құзыреттіліктері: өзінөзі бағалай білу, 
өздігінен жұмыс істеу, ақпараттану құзырлығы, шешім қабылдай білу, 
білімге деген ұмтылыс, зерттеу жұмысын жүргізу, жобалау, белсенділік, 
қабылдау, қорытынды жасау, өз ойын жеткізе білу, ситуациядан шыға білу, 
ізденімпаздық, талапкерлік,  бәсекеге қабілеттілік,  жауапкершілік.

Пәнаралық байланыс – түрлі оқу пәндерінің арасындағы өзара бай-
ланысын айқындау шарты және білім беру мен оқыту талаптарының бірі. 
Пәнаралық байланыстың  қажеттігі дүниенің бірлігін бейнелейтін ғылыми 
білімдер мен сенімдер жүйесін қалыптастыру міндеттерінен туындайды. 
Ол оқу пәндерінің топтары деңгейінде табиғаттың, қоғамның, адамдардың 
өзара әрекеті жөніндегі жетекші және жалпылама қағидаларды қамтиды.

Бастауыш сыныптарда әдебиеттік оқу пәнін оқыту барысында пән
аралық байланысты үнемі ескеріп отыру қажет. Пәнаралық байланыс білім, 
білік және дағдының тұтас жүйесінің дұрыс қалыптасуына ықпал етеді, 
оқушылардың әртүрлі пәндерден алған білімін орынды  қолдана білуіне 
көмектеседі.

 Жалпы білім беретін мектептің бастауыш сыныптарына арналған 
«Әдебиеттік оқу» кітабында көркем шығармалар, негізінен, халық ауыз 
әдебиеті үлгілерінен  және балаларға арналған белгілі жазушылардың 
туындыларын қамтиды. Сонымен бірге әдебиет теориясының түрлері: 
теңеу, эпитет, метафора, негізгі ой, ұйқас, гипербола жөнінде қарапайым 
түсініктер беріледі. Бұл түсініктер әрбір бөлімді қорытындылауда  анықтама 
түрінде, мәтін түрінде, мәтін соңында тесттапсырма түрінде де беріледі. 
Суретшілердің тілі – бояу, сазгерлердің тілі – саз, ал жазушылардың тілі – 
сөз. Оқушылар бұған Отан, туған жер, табиғат құбылыстары, адам еңбегі 
жайында шабыттана жырлаған ақын жазушылардың шығармаларын оқи 
отырып көз жеткізеді. Оқушылар мәтіндерді  оқып қана қоймай, саналы 
түсінуі үшін әрбір шығарманы дұрыс талдауға үйрету арқылы қалыптасады.

«Әдебиеттік оқу» оқулығында М.Зверевтің «Білгір қарға», 
В.Сухомлинскийдің  «Шымшық пен көртышқан»,  Бертольд Брехтің  
«Қысқы  құстармен әңгіме», М.Пришвиннің  «Қыранның ұясы», Леонар-
да да Винчидің «Қайырымдылық», К.Ушинскийдің  «Шыдай біл» атты 
шығармалары аударма тілінде берілген. Бұлардың барлығына ортақ негізгі 
тақырып – құстар өмірі.  Олардың түрлері,  мекен етуі, ортасы, қорегі, 
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қысқы, жазғы тіршілігі, табиғатқа, адамға тигізетін пайдасы, қасиеттері 
көркем мәтінде кейіпкерлер әрекетінде, әртүрлі оқиғалар ортасында таны-
лады. Мысалы: төмендегідей кестені толтыру балалардың дүниетанымын 
арттыра түседі.

Қарғаның түрлері    Қоректенуі     Пайдасы        Зияны
Қара қарға         Насекомдармен,         Зиянды жәндіктер   Пайдалы құстардың 
           өсімдіктермен  мен кемірушілерді   жұмыртқалары мен 
         құртады        балапандарын жейді,
               егіннің дәні мен  
                көктеуін шоқып
               бүлдіреді.

Ұзақ қарға
Сауысқан қарға
Ақ тұмсық қарға

В.Сухомлинскиидің  «Шымшық пен көртышқан» мәтінін оқытуда баса 
назар аударатын нәрсе – құстардың қысқы, жазғы тіршілігі. Мәтін кейіпкері 
шымшық – кішкентай ғана сұр құс, жазда біздің жаққа ұя салып, қыста 
Африкаға ұшып кетеді. Қанаты кішкентай болғандықтан,  бір күн ұшып, 
бір күн жермен жорғалап, өзен жағасындағы  қызыл шілік түбіне салған 
ұясына келе жатқан шымшық көртышқанның «үнемі жылы болып тұратын 
жылы жақта неге қалмадың?» деген сұрағына: «Отаным шақырды» деп 
жауап береді. Осы орайда балаларға Отан, туған жер туралы білетін өлең 
жолдарын айтқызумен қатар құстардың қайтуы, келуі жайлы да мазмұнды 
деректермен таныстырамыз.

   

Пәнаралық байланыстың ең негізгі дидактикалық міндеті  –   оқы ту  
үрдісінің білімдік, тәрбиелік, дамытушылық сипаты арасындағы байланыс
ты құру.

Пәнаралық байланыстың маңызына  мыналар жатады: оқу пәндері 
арасындағы өзара  байланыстың дамуына жағдай туғызады; ғылыми 
дүниетанымның қалыптасуы білім мазмұнының барлық құрамды 
бөліктерінің байланысын талап етеді; пәнаралық байланыс жан жақты 
тәрбие беру жүйесінің барлық салаларын кешенді жүзеге асыруға ықпал 
жасайды; пәнаралық байланыс педагогикалық әрекеттің ғылыми негізде 
тиімді ұйымдастырылуына көмектеседі.

Құстардың түрі мен ұшып келу реті   Ұшып келетін уақыты          Мекен етуі 
Ұзақтар                           Жер кеуіп, насекомдар      Үй шатырларының
Қараторғайлар                           жандана бастағанда           астыңғы жағы мен
Бозторғайлар                               бұрыннан қалған
Шымшықтар                               ұяларды иемденеді
Тырналар  

лбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жолдауында «Болашақта 
өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай 

БАСТАУЫШ  СЫНЫПТАРДА  ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 
ТИІМДІ  ӘДІСТЕРІН  САБАҚ  БАРЫСЫНДА  ҚОЛДАНУ

Жадыра ҚАСЕНОВА, 
«Қалалық көпсалалы қазақ мектеп-гимназиясы» 
коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің  
бастауыш сынып мұғалімі
   Шығыс Қазақстан облысы,  Аягөз қаласы, Қазақстан  

Е
білім қажет.  Жастарға ақпаратты техникамен байланысты стандартқа 
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сай мүдделі жаңа білім беру қажет», – деп атап көрсеткендей, инновациялық 
әдістәсілдерді кеңінен қолдану жаңаша білім берудің басты шарты. 

Болашақтың қазіргіден де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын 
алға апаратын күш  тек білімде ғана. 

Бастауыш білім – үздіксіз білім берудің баспалдағы. Мұғалімнің негізгі 
ұстанған мақсаты – білімнің жаңа үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім 
мен білік дағдыларын меңгерту, оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан 
түрлі жаңа әдістәсілдерін іздестіру, жаңа технологияларды сабаққа тиімді 
пайдалана білуі, бір сөзбен айтқанда – оқу үрдісін дамыту. Бұған Елбасы-
мыз Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында айтылған 
«ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелетіні анық» 
деген пікірі нақты дәлел. Бүгінгі білім беру ісінің мақсаты – тек білім, білік, 
дағдыларын меңгерту ғана емес, өзінөзі дамытуға ұмтылатын, ақылды, 
алғыр, ойөрісі кең, ақпарат көздерін өз бетімен қолдана алатын, қабілетті де 
талантты жастарды тәрбиелеу. Үнемі дамып, өзгеріп отыратын баланың ішкі 
болмысы мен табиғатын қалыптастыруда мұғалімнің ықпалы ерекше.

Жаңа технологияны жүзеге асыру, тиімділігіне қарай пайдалану үшін, әр 
мұғалім өзінің алдында отырған оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере 
отырып, педагогикалық мақсат  мүддесіне байланысты, өзінің шеберлігіне 
байланысты таңдап алады. Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалім 
белсенділігі, шығармашылық ізденісі, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі, 
алдындағы шәкірттерін бағалауы ерекше орын алады.

Әрбір сабақта интербелсенді әдістәсілдерді қолданып, сабақты   
ұйымдастыру кезеңінен бастап оқушыларға жағымды психологиялық ахуал 
қалыптастыра білсек   оқушыларда көтеріңкі көңіл күй орнап, белсенділіктері 
артып, оқуға деген құлшыныстары пайда болады. Себебі, оқушылардың өз
өздеріне деген сенімдері арта түседі.

Бастауыш сатыда әрбір пән бойынша оқушылардың оқу жетістіктерінің 
өлшеуіштер тәсілдері ретіндегі деңгейлік тапсырмалар жүйесін дайындауға 
болады. Оқушының дайындық деңгейін саралау оның жеке танымдық 
мүмкіндігін ескерудің басты тәсілі ретінде қарастырылуы тиіс. Тапсырмалар-
ды білімді қабылдауға бағдарланған ісәрекеттік модель ретінде қарастыруға 
болады. Оқытудан күтілетін нәтижелер тізбесін негізге ала отырып, әртүрлі 
деңгейдегі тапсырма түрлерін ауызша тексеру, жазбаша тексеру, тапсырма 
беру, жауапты талдау тапсырмалары, бір ғана дұрыс жауабы бар тапсырма-
лар, ашық және еркін жауабы бар тапсырмалар, түрлі практикалық сипаттағы 
тапсырмалар түрінде қарастыруға болады.

Төртінші сыныпта әдебиеттік оқу пәнінен өткізілген сабағымда үй тап-
сырмасын сұрау кезеңінде «Микрофон» әдісі қолданылды. Оқушылар өздерін 
тілші ретінде сезініп, өткен материалдарды  дәлелді түрде ашық жеткізе 
білді. Сабақтың келесі кезеңіне көшу  «Жигсо» әдісі арқылы жүзеге асты. 
Бұл әдістің артықшылығы  – топта жұмыс істеуге арналған құрылым ұсынып, 
сөйлеу және тыңдау дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді. Соңынан әр 
топ  «Оқиға картасын» толтырды. Онда мәтіндегі кейіпкерлердің ахуалдық 
жағдайы, оқиғасы, проблемасы  шешімін таба білді. 

Бекіту кезеңі«Кубизм» әдісі арқылы жүзеге асты. 
Топтық жұмыс арқылы берілген білім қабылдауға, есте сақтауға септігін 

тигізетінін әрі қызықты ойлар, пікірлер айтылып жүзеге асатынын атағым 
келеді.

Осындай ұсыныстарын өзге топ оқушылары стикерге жазып топтық 
жұмыстың өздеріне ұнағандарын жазып көрсеткен. Осындай бағытта 
ұйымдастырылған  оқыту формасы әрбір ұстаздың істәжірибесіне енгізіліп, 
жүйелі түрде орнығу керек деген ойдамын. Сабақта барлық оқушы бірігіп, 
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белсенді түрде жұмыс жасап, мүмкіндігінше бірбіріне көмектесіп, бірін
бірі моральдық тұрғыдан қолдап, біріккен әрекет нәтижесі үшін әрбір оқушы 
өзінің жауапкершілігін сезінетін болса, әрқайсысының таланты мен дарыны 
өзіненөзі жүзеге асады деп ойлаймын.

Оқушылардың пәнге деген қызығушылықтары артып, әр тапсырма-
ны жауапкершілікпен орындап, достық қарымқатынаста жұмыс жасауға 
үйреніп, әр сабақта белсенділік таныта алады. 

Мұғалім, алдына келген баланың түпкі нәтижесін көру үшін 
әрбір сабағының құрылымын дұрыс ойластырып, оқушылардың жас 
ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін ескере отырып, алдарына міндет қоя оқыту 
дұрыс жолға қойылса, ел керегіне жарайтын жанжақты дамыған құзырлы 
тұлға қалыптасатындығына күмән жоқ.

ас ұрпаққа білім беруде, оларды болашақ еліміздің тұтқасы 
етіп тәрбиелеу әр ұстаздың, әр мектептің ең басты міндеті. Осы 

ТОПТЫҚ  ЖҰМЫС  КЕЗІНДЕГІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ  БАҒАЛАУДЫҢ  МАҢЫЗЫ

Эльмира РАПИЛОВА,
физика-математика пәндерін тереңдете оқытатын  
№178 лицейдің кітапхана меңгерушісі
   Алматы қаласы, Қазақстан

Ж
міндеттерді орындау мемлекетіміздің білім сапасын арттыратын түрлі 
құжаттар қабылданып, бағдарламалар енгізілуде. Оқушылардың сапалы 
білім  алуы мұғалімдердің  білімділік және кәсіби шеберлігін қажет етеді. 
Шәкіртті қарапайым бала деп емес, жеке тұлға ретінде дамыту қажет. Әр 
ұстаз оқутәрбие жұмысына шығармашылықпен қарап, жаңа әдістерін 
пайдаланса, игі нәтижеге жетері сөзсіз. Осы заманғы қоғамдық жаңаруға, 
заман талабы мен уақыт көшіне ілесу ұстаздарға түсетін салмақ. Осын-
дай үлкен жауапкершіліктің  үдесінен шыға білу мақсатында, елімізде 
ұйымдастырылып отырған мұғалімдердің біліктіліктерін арттырып, жаңа 
заман талабына сай мұғалім жасау үшін өткізіліп отырған жаңартылған 
білім  беру  бағдарламасы  негізінде  болып  жатқан   курстардың  маңызы зор 
екенін баса айтуға болады. Заман  ағымынан  қалмау үшін мен де осы курс
ты оқып, білімімді  шыңдадым. Оқығанымды істәжірибемде   қолданып 
жүрмін. Менің оқытуға деген көзқарасым мүлдем өзгерді. Бұрын мен  
«оқушыларға  тек  тақырыпты  түсіндірсем, сөйлем талдауды үйретсем» 
деген  мақсат  қоятынмын, ал енді  осы  бағдарламаны оқығаннан кейін  
пікірім өзгерді.  Енді  мен  «білімнің қажеттілігіне оқушылардың  көздерін 
жеткізіп, өздігінен білім алуға бағыттасам» деген мақсат қойып отырмын. 
Сабақ  жоспарын  алған білімім бойынша құру қажет деп танып, ең алдымен, 
пән бойынша оқу бағдарламасында айтылған оқу мақсаттарына зейін қою 
керек екендігін білдім. Сабаққа белгілі бір уақыт ішінде орындауға  есептел-
ген нақты, өлшеуге келетін, қол жеткізуге болатын, шындыққа негізделген  
мақсаттар қоюды, ресурстар  мен  ұсынылатын  қызмет  түрлерін алдын  
ала қарау және танысу, қажет болған  жағдайда бейімдеу,  әр оқу мақсатын 
меңгеру үшін жетістік  критерийлері  құрылып, көрсетілген мақсатқа сәйкес 
тапсырмалар жасалуы қажет екендігін түсіндім.
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Мектеп тек белгілі бір білім қорына ие азаматты ғана тәрбиелеп 
қоймай, еңбексүйгіш, білім негіздерін терең  меңгерген зиятты азаматты 
тәрбиелеп шығаруы тиіс. Мұның барлығы білім беру мен тәрбиелеудің 
сапасын көтеруді, әрбір пәнді оқытудың ғылыми деңгейін жоғарылатуды 
талап етеді. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдердің қай түрі 
тиімді, өз сабағыма қалай қолдансам қызықтыра аламын деген ой болды. 
Осы деңгейлерді жоғарылатудың бір түрі ретінде мектеп тәжірибесіндегі 
топтық, ұжымдық оқыту түрлеріне және соның барысында кері байланыс 
ұйымдастыру арқылы оқуға сыни көзқарастарды қалыптастыру. Топтық 
жұмыс өзінің барлық  белгілері  көрініс табатын оқу ынтымақтастығының 
идеялды моделі болып табылады. Ең алдымен, сыныптың ынтымақтастық 
ахуалын қалыптастыру, бірігіп жұмыс жасау, бірбіріне деген құрметтері 
артсын деген мақсатта топқа бөлуден бастадым. Топқа бөлініп жұмыс 
жасаған оқушылар арасында ынтымақтастық, бірбіріне деген сенімділік 
және ұйымшылдық  пайда болды. Бұл жерде мен бұрынғы өзіміз өтіп 
жүрген дәстүрлі сабаққа қарағанда  топтасып жұмыс жасаудың тиімділігін, 
оқушының сабаққа деген ынтасын ашатынын байқадым. Оқушылардан 
дәстүрлі сабақ пен топтаса отырып өткізілген сабақтың айырмашылығын 
сұрағанымда оқушылар өздерінің ойын былай жеткізді:

– дәстүрлі сабақта бұрын біз өзіміз үшін ғана жауап беретінбіз, ал 
топтық сабақ өткеннен бері тапсырмаларды орындағанда тобымыз үшін 
жауап беруге үйрендік;

– бұрын бізді тек мұғалім бағалайтын, қазір өзіміз де, бірбірімізді 
бағалау мүмкіндігіне ие болдық;

– дәстүрлі сабақ кезінде бірбірімізді тыңдамай, жазуға кейде 
ерінетінбіз, сабақты дұрыс ұқпағандықтан зерігіп кететін едік, топтасып 
оқығаннан кейін  бірбіріміздің пікірімізді тыңдауға, сыйлауға, ережеге 
бағынуға үйрендік. 

Осындай пікірлер айтып, осы әдісті тиімді пайдалану керек екендігіне 
көздерін жеткізді. Сабақтың соңында міндетті түрде пікірлерін екі жұлдыз, 
бір ұсыныс ретінде айтып отырады. Бұл:  оқушылардың  сыни тұрғыдан ой-
лауына ықпал етті; сындарлы сөйлеуге ынталандырды; басқа оқушылардың 
идеяларын құрметтеуге және бағалауға дағдыланды; оқушылардың пәнге 
қызығушылығы артты.

Оқушылар бірбірінен үйренеді, өзін және жолдастарын бағалай біледі, 
олардың бойында өздеріне деген сенімділік пайда болды, құлшыныстың, 
белсенділіктің артқанын байқадым. Біздің мақсатымыз – оқушыларға тек 
қана білім беріп қана қоймай, сонымен бірге олардың білімін бағалау. 
Қазіргі білім беру жүйесінде бағалау жаңа сипаттарға ие болды. 

Өзімнің өткен бір сабағымның барысын айта кетер болсам, оқушылар 
топтасып болғаннан соң рөлдік ойындарды қызыға отырып бөліп алды.Бұл 
жерден байқағаным, ойын элементтері арқылы және өздеріне жауапкершілігі 
бар тапсырмалар беру арқылы оқушылардың қызығушылықтарын арттыруға 
болады. Алдын ала өздері нақтылаған бағалау критерийі бойынша өздерін
өздері бағалайтынын ескерттім. Бірқатар оқушылар өздері отырған топты 
ұйымдастырып, үздік идеялармен бөлісіп отырды. Берілген тапсырма-
ларын орындап, тақтаға ілді. Өздерін өздері бағалады. Бірінші топ уақыт 
үнемдейміз деп жұмыстарын шала жасаған, ал екінші топ өз орнымен дұрыс 
орналастырған, үшінші топ жұмысқа бірнеше материалдар пайдаланған. 
Бұдан байқағаным –  оқушылардың ойлау қабілеті жоғары екен. Жасаған 
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топтық  жұмыстарын  бірбіріне «Екі  жұлдыз,  бір  тілек», «Сэндвич», 
«Үш жұлдызша, бір тілек» әдістері арқылы бағалады, оқушыларға бағалау 
қатты ұнайды, себебі бұрын мұғалім бағалаған, ал енді оқушының бірін
бірі бағалауы оларға қуаныш. Бағалаушы болып сайланған оқушы бағалау 
критерийлері бойынша өз парақшасына оқушылардың  берген жауапта-
рына қарай тиісті бағасын қойып, белгілеп отырды. Бағалау критерийін 
топтық бағалауда, өзінөзі бағалауда пайдаланды. Мен өз сабағымда топтық 
жұмыста қалыптастырушы бағалаудың жақсы іске асқандығын байқадым. 
Қалыптастырушы бағалау мұғалімге оқушылардың оқуда мақсатқа жетуін 
қадағалап отыруына мүмкіндік береді және оқу үдерісіне дер кезінде 
өзгертулер мен түзетулер енгізуге, ал оқушыға өзінің білім алу жолында 
жоғары дәрежедегі жауапкершілікті сезінуге көмектеседі. 

Топпен жұмыс жасау кезінде қандай да бір істің атқарылуы маңызды 
емес, оның топпен қалай жасалғандығы маңызды. Бұл жағдайда жұмыс 
барысы да бағалануы тиіс, өйткені топта жұмыс істей білу оқушыны 
қалыптастырудағы өте маңызды құзыреттілік. 

Мұғалімнің топтық жұмысты бағалау кезінде топтағылардың әрқай
сысына әртүрлі баға қоюы ұсынылмайды, себебі ол топтық жұмыстың 
белсенділігіне кері әсерін тигізеді. Бірақ мұндай жағдайда ұстаз топтық 
жұмысқа қатысып отырған және мүлдем белсенділік танытпай отырған 
оқушылар жайлы айта кету керек.

Қалыптастырушы бағалауды сабақта қолдану мұғалім  мен оқушы 
арасындағы сыртқы кері байланыстың ішкі кері байланысқа ауысуы бо-
лып табылады. Оқушы өзін бақылап, өзінің әрекет тәсілдерін таңдайды, 
нәтижелерін өзі бағалайды. Осылайша бала мақсат қоя біліп, күтілетін 
нәтижені жоспарлай алады.  Сабақ нәтижесі ретінде ББҮ кестесін толтырды.
Тақырып бойынша нені білетіндіктерін,  нені білгілері келетіндіктерін, нені 
үйренгендіктерін жазды. Бұл кестені толтыру нәтижесінде оқушылардың 
тақырыпты жақсы меңгергендігін түсіндім. Алдын ала берілген критерий-
лер арқылы өздерін, бірінбірі бағалады.

Сабақтың қорытындысында рефлексия кезеңінде стикерге бүгінгі 
сабақтан нені үйреніп, одан не ұнағанын немесе ненің ұнамағанын, нені 
үйренгісі келетіндіктерін жазып, тақтаға ілді.

Әрбір мұғалімнен өз сабағында қолданған жаңа тәсілдердің дұрыс
бұрыс жағын терең талдап, зерттеу жүргізу талап етіледі. Себебі, кей-
де теория мен тәжірибе үйлеспей қалатын кездер де болады. Бұрын оқу 
үдерісі кезінде бар салмақ мұғалімге түсетін. Ол белгілі шеңберде жұмыс 
жасайтын. Жаңаша оқытудың жүйесі бойынша бұл тәсіл біршама өзгерді. 
Мұнда балаларға білім дайын күйінде берілмейді, керісінше, оқушылардың 
өздерін еркін ұстауға, ойлануға мүмкіндік жасалады.

Демек, білім беруді жаңарту – үнемі алға қарай ұмтылу мен даму 
үрдісі, білім беруде кезеңкезеңмен өтетін және алынған нәижелерге сәйкес 
түзетулер енгізіп, талданатын өзгерістер. Олай болса, мұғалімдердің 
біліктілігін арттырудағы жаңа бағдарламаның білім берудің сапасын 
арттырудағы тұлғаны әлеуметтендірудегі маңызы зор екендігі даусыз.
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оли и значению женщины в современном мире и особенно в обществе 
будущего Горький придает большое значение. На фоне многих персона-

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ
М.ГОРЬКОГО «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»

Алия АБДИГУЛОВА, 
учитель русского языка и литературы 
КГУ «Школа-лицей № 163» 
  г.Алматы, Казахстан

Р
жей "Жизни Клима Самгина" женские образы, созданные Горьким, выглядят 
очень яркими, неодномерными, значительными – при том, что и большинство 
изображенных автором женщин является такими же "невольницами жизни", 
как, например, и главный герой горьковского романа.

Создавая многочисленные женские образы своего романа, Горький, не-
сомненно, находился под впечатлением прочитанного им у современников. 
Многие женские образы, выведенные ими, действительно могли потрясти 
Горького и существенно повлиять на особенности создания тех или иных 
женских типов "Жизни Клима Самгина". К ним, вероятно, относятся образы 
Варвары и Людмилы ("Мелкий бес" Ф.Сологуба), Даши и Кати ("Хождение 
по мукам" А.Н. Толстого), Аксиньи, Натальи, Дарьи ("Тихий Дон" М.А. Шо-
лохова), Елены ("Белая гвардия" М.А. Булгакова) и, возможно, многих других 
героинь.

В романе отчетливо выделяется группа женских образов, многие черты 
которых несут явный отпечаток размышлений автора о "матерях мира". Боль-
шинство персонажей "Жизни Клима Самгина" представляют собой зеркаль-
ные отражения главного героя или друг друга Главный герой "Жизни Клима 
Самгина" – это главный вопрос, поставленный А.М.Горьким прежде всего 
перед самим собой, перед современным обществом и историей в целом. Очер-
тив контуры определенного литературного типа, автор в своем произведении 
создал множество его вариантов и модификаций, целую систему двойников и 
зеркальных отражений. Заселенное ими, художественное пространство горь-
ковского повествования не только представляет собой колоссальную пано-
раму жизни России в определенную историческую эпоху, но и становится 
попыткой ответа на важнейшие вопросы, актуальные для всякого времени и 
особенно волнующие Горького именно в переломную эпоху.

Горький много писал о духовном росте современной женщины как о 
новом, очень актуальном явлении. Со свойственной ему скромностью он 
замечает: "...о женщине не умею говорить так, как следовало бы. Вижу и 
чувствую, что – растет, слышу, что она уже начинает говорить о себе неслы-
ханным тоном и новыми словами. Может быть, и мне удастся сказать чтото 
по этому поводу в романе, который я пишу" [1, с. 594].

"Я хочу понять: что же такое современная женщина, женщина Ибсена, 
которая уходит от любви, от семьи? Чувствует ли она необходимость и силу 
снова завоевать себе былое значение матери человечества, возбудителя куль-
туры? Новой культуры? – размышляет Макаров. – Ведь эта уже одряхлела, 
изжита, в ней есть даже чтото безумное. Я не могу поверить, чтоб мещан-
ская пошлость нашей жизни окончательно изуродовала женщину, хотя из нее 
сделали вешалку для дорогих платьев, безделушек, стихов. Но я вижу таких 
женщин, которые не хотят – пойми! — не хотят любви или же разбрасывают 
ее, как ненужное!"  [3,XI, с. 356].

О своем понимании и интерпретации эпического женского образа Горь-
кий пишет Н. В. Чертовой в 1928 году: "Не понимайте мой титул "мать" чисто 

4. “Қазақстан мектебі” №12, 2017.
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физиологически, а – аллегорически: мать мира, мать всех великих и малых 
творцов "новой природы", нового мира. Мне кажется, что женщина должна 
отправляться к свободе от этой точки, от сознания мировой своей роли" [2, 
с. 62].

Так – например, в связи с образом Орины Федосовой и ее выступлением 
на нижегородской ярмарке – в романе появляется упоминание о гетевских 
матерях. "Помнишь Матерей во второй части "Фауста"? [3, XI, с. 509] – спра-
шивает Самгина Иноков. Матери у Гете – "таинственные богини, царство 
которых не подчиняется законам времени и пространства... создательницы 
и хранительницы прообразов или идей всего сущего, олицетворение твор-
ческого воображения бессмертной природы, символ непрерывности и бес-
конечного разнообразия жизни" [7, с. 154]. Видимо, именно такая концепция 
женского образа становится наиболее близкой Горькому; "вечная" тема мате-
ринства, разработанная Горьким, художественно и философски обогащенная 
им, проходит через все его произведение.

В романе отчетливо выделяется группа женских образов, многие черты 
которых несут явный отпечаток размышлений автора о "матерях мира". По-
стоянно появляясь на фоне "раздерганных умов, растрепанных душ" [3, XIV, 
с. 40], женщины этого типа сопровождают Самгина в течение всей его жизни.

Уже в отношениях с первой из них – швейкой Маргаритой Вагановой, 
встреченной Самгиным в ранней юности, – главный герой начинает задавать 
себе "проклятые" вопросы и переживать те мучительные ощущения, которые 
долгие годы будут его неотлучными спутниками. Именно в отношениях Кли-
ма с Маргаритой впервые начинает звучать и приобретать черты философ-
ского обобщения тема дома как основы и нормы человеческого бытия. "Дом" 
Маргариты для Самгина оказывается в положительном смысле антиподом 
"дома" его родителей – в сущности, антидома, где прошли детские годы героя 
и где он получил первые и наиболее яркие впечатления об отношениях между 
самыми близкими ему людьми в собственной семье как модели взаимоотно-
шений в окружающем его мире.

В образе Анфимьевны, нарисованном Горьким с особой любовью с те-
плотой, находит свое более полное выражение тип человека, которого глав-
ный герой называет то "мелким", то "большим". Этот женский образ (и вооб-
ще этот женский тип) не только оттеняет различные характеристики Самгина 
как определенного социальноисторического типа; он имеет очень большое 
значение и для обнажения, раскрытия психологической, человеческой сущ-
ности главного героя горьковского произведения. "Анфимьевна – типичный 
идеальный "человек для других", которым он восхищался [3, ХIII, с. 29], – пи-
шет автор об эмоциональном восприятии этой женщины Самгиным – с одной 
стороны, с точки зрения "первого" Самгина. С другой – с точки зрения "вто-
рого" Самгина – "неизлечимого умника", восприятие Анфимьевны совер-
шенно иное: "Всетаки это какаято беллетристика, а не история. Златоврат-
ский, Омулевский... "Золотые сердца"... Сентиментальная чепуха" [3, XIII, 
с. 30]. Эта линия будет развита и завершена Горьким в истории отношений 
Клима с Дуняшей Стрешневой. Неожиданно удивленная внезапно открытым 
ей сходством образа и направления мыслей ее бывшего мужа и Самгина, она 
противопоставляет "совершенно пустое сердце", в котором "все – из книжек" 
[3, XIII, с. 142] – способности жить в любви, чувствуя истинный смысл жиз-
ни именно в этом. Не случайно Самгин вызывает у Дуняши столь сильное и 
острое чувство сострадания. Она, подобно большинству женщин, окружаю
щих Самгина, ощущает отсутствие его внутренней цельности как его же 
величайшую беду. Это ощущает и сам главный герой; именно в отношении 
к Анфимьевне реализуется его глубинная потребность в матери, истинном, 
человеческом тепле "живого сердца" и настоящего дома. "Добродушная пре-
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данность людям и материнское огорчение Анфимьевны, вкусно сваренный 
ею кофе, комнаты, напитанные сложным запахом старого, устойчивого 
жилья [3, XIII, с. 63], – вот основная тональность восприятия Анфимьевны 
Самгиным. "Он вспомнил Таню Куликову, няньку – бабушку Дронова, нянек 
Пушкина и других больших русских людей.

"Вот об этих русских женщинах Некрасов забыл написать. И никто не 
написал, как значительна их роль в деле воспитания русской души, а может 
быть, они прививают народолюбие больше, чем книги людей, воспитанных 
ими, и более здоровое, – задумался он. – "Коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдет", – это красиво, но полезнее войти в будничную жизнь вот 
так глубоко, как входят эти, простые, самоотверженно очищающие жизнь от 
пыли, сора" [3, XIII, с. 65].

Наконец, женский тип, о котором идет речь, обретает свое окончательное 
воплощение в одном из самых обаятельных и любимых Горьким художествен-
ных образов – в образе Орины Федосовой. Несмотря на то что сказительница 
появляется на страницах романа лишь однажды и только как эпизодический 
персонаж, автор придает ее образу значение и масштаб образасимвола.

Один из главных вопросов, вызывающих не только пристальный инте-
рес, но и искреннее волнение Горького – процесс "превращения" в "посто-
роннюю". Первой женщиной такого типа, встреченной Самгиным в Москве, 
становится Серафима Нехаева, "сухонькая девица в темном платье "реформ", 
похожем на рясу монахини" [3, XI, с. 189], – как воспринимает ее Клим при 
первой их встрече. Отчуждение героини обозначено автором уже на уров-
не художественной детали – "ряса монахини". "Ее глаза смотрели на людей 
грустно, и она как будто чувствовала себя серьезней всех в этой комнате" [3, 
XI, с. 191], – наблюдает Самгин, отмечая одновременно то, "что Нехаева и 
Туробоев наиболее случайные и чужие люди здесь, они оба должны вызывать 
впечатление заплутавшихся" [3, XI, с. 199].

Исчерпав для себя возможности отношений с Серафимой Нехаевой, объ-
яснив ее внутреннюю сложность и неудовлетворенность лишь мучительным 
предощущением смерти, Самгин расстается с Нехаевой. Иллюзию исчер-
панности и исчезновения этого образа создает и сам автор, чтобы столкнуть 
Самгина с Нехаевой через много лет на радении в корабле Марины Зотовой. 
"Как везде, у нас тоже есть случайные и лишние люди, – полуироническипо-
лупренебрежительно говорит о ней Марина. – Она – от закавказских прыгу-
нов и не нашего толка. Взбалмошная. Об йогах книжку пишет с восточными 
розенкрейцерами знакома будто бы. Богатая. Муж – американец, пароходы у 
него. Да, – вот тебе и Фимочка! Умирала, умирала и вдруг – разбогатела..." 
[3, XIII, с. 370]. Тем трагичнее оказывается образ Нехаевой, что, даже уйдя в 
свободное духотворчество, она попрежнему остается, как и главный герой, 
"везде против себя", лишней, посторонней.

Еще один женский образ – вопрос, поставленный автором и перед Сам-
гиным, и перед читателем, и перед самим собой, – это образ Марины Зо-
товой. Постоянные попытки Самгина определить, "что же такое" Марина, в 
результате накладываются на попытки самоопределения, самооценки главно-
го героя и в значительной степени становятся адекватными им. "...она тоже 
глубоко заражена критицизмом, – думает он о Марине, – гипертрофия кри-
тического отношения к жизни, как у всех. У всех книжников, лишенных чув-
ства веры, не охраняющих ничего, кроме права на свободу слова, мысли. Нет, 
нужны идеи, которые ограничивали бы эту свободу... эту анархию мышле-
ния" [3, XIV, с. 48]. Поиск определения героини не только приводит Самгина 
к догадке о своей собственной сущности, но и заставляет его еще раз ощутить 
отсутствие "основания бытия", обозначенного у Горького как "идея". Необ-
ходимость "идеи", настоятельная потребность в ней – это основа рефлексии 
Самгина, и не только его. "Умиляет меня это сознание обреченности своей, 
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готовности погибнуть. Не верит "ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай", не 
может верить! Поучительно. И – обезоруживает" [3, XII, с. 115]. Эти слова 
Лютова, сказанные им об Игоре Туробоеве, можно, пожалуй, отнести ко всем 
горьковским героям и, в том числе, Самгину.

Наиболее полной и исчерпывающей характеристикой этих женских ти-
пов могли бы, пожалуй, стать слова героя Ильи Эренбурга: "Величайшая 
нелюбовь опустошила мое сердце". Мотив опустошенного – или, по Горь-
кому, "совершенно пустого сердца" противопоставлен автором любви как 
реальному смыслу и единственной цели человеческого бытия – в осознании 
и ощущении этого живут самые разные героини "Жизни Клима Самгина" – 
Нехаева, Дуняша, Тося и многие другие. "Опустошенное" сердце (один из 
аспектов "пустырной" темы вообще) составляет один из важнейших и наи-
более "болезненных" объектов исследования автора. Так, "величайшая нелю-
бовь" опустошает сердце Варвары. После ее смерти Иван Дронов вспоми-
нает: "Жаловалась на одиночество. Это последний крик моды – жаловаться 
на одиночество. Но – у нее это была боль, а не мода" [3, XIV, с. 172]. Уже 
"из" своего отчуждения, перед смертью, Варвара говорит Самгину (совпа-
дая в своей характеристике героя с Мариной Зотовой): "Ты – такой чистый, 
честный. В тебе есть мужество... не соглашаться с жизнью..." [3, XIV, с. 157]. 
Та же нелюбовь заставляет Лидию – горьковскую героиню с одной из самых 
страшных женских судеб – пройти в жизни путь, уже в юности начатый с 
осмысления сущности человеческой и женской любви. Это осмысление при-
водит Лидию к желанию "изжить в себе все женское – ...животное – и остать-
ся человеком, освобожденным от насилий инстинкта" [3, XII, с. 140]. "Вы 
заметили, – спрашивает Самгина Варвара несколько позже, – какая она стала 
отчужденная?" [3, XII, с. 139]. Итог этой эволюции подводит письмо Лидии 
Самгину с отказом "заниматься гимнастикой, которая называется любовью" 
[XII, 140] и желанием "вылечиться от пошлой бессмысленности жизни" [3, 
XII, с. 141]. Как Нехаева и Варвара, позже Лидия апеллирует к Самгину как 
близкой и в чемто даже родственной человеческой организации, точно опре-
деляя его: "...у тебя очень страдальческое лицо..." [3, XIII, с. 168]. Елена, "уже 
достаточно уставшая от любви... и вообще от всякого свинства" [3, XIV, с. 
269], Тося, мечтающая о времени, когда "любовь будет редким счастьем, а 
не дурной привычкой, как теперь" [3, XIV, с. 238], научившая Дронова "ду-
мать о себе самом правдиво, без прикрас" [3,XIV, с. 233], – судьбы всех этих 
женщин наводят его на мысль: "Помню – нянька рассказывала жития разных 
преподобных отшельниц, великомучениц, они уходили из богатых семей, от 
любимых мужей, детей, потом римляне мучили их, травили зверями..." [3, 
XIV, с. 514]. Образ женщины, которая изображена автором как великомуче-
ница, имеет в романе еще один аспект. Образ Алины Телепневой, ставшей 
олицетворением поруганной красоты, представляется нам возможной реак-
цией Горького на известный лозунг Достоевского "Красота спасет мир". В 
этом смысле образ Алины, возможно, становится попыткой постановки Горь-
ким вопроса о существовании, гибели и спасения современного мира. Про-
тест именно против судьбы Алины объединяет все персонажи "Жизни Клима 
Самгина", перерастая в протест против собственной обреченности и гибели. 
"До чего гнусно, когда из людей делают игрушки" [3, XII, с. 142], – говорит о 
ней Лидия. Мнение Варвары во многом пересекается с ее мыслями: "Знаете, 
Лидия жаловалась на природу, на власть инстинкта, я не понимала ее. Но – 
она права! Телепнева – величественно, даже до слез красива, именно до слез 
радости и печали, право, – это так! А ведь чувство она будит лошадиное, не 
правда ли?" "...если б я была мужчиной, мне было бы обидно. И – страшно. 
Такое поругание... красоту так унижают..." [3, ХII, с. 216], – говорит Варва-
ра. Раздвоение образа Алины зафиксировано автором и в восприятии геро-
ини Самгиным: "Когда она поднимала руки, широкие рукава взмахивались, 
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точно крылья, и получалось странное, жуткое противоречие между ее белой 
крылатой фигурой, наглой, вызывающей улыбкой прекрасного лица, мягким 
блеском ласковых глаз и бесстыдством слов, которые наивно выговаривала 
она" [3, XII, с. 316]. Эта же Алина немногим раньше говорит Самгину: "Мне 
кажется, что спорить любят только люди неудачные, несчастливые. Счастли-
вые – живут молча..." [3, XI, с. 311].
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аботая учителем английского языка, я поняла, что обучение иностран-
ным языкам в современной школе требует постоянного обновления 

ПО ОБОСНОВАНИЮ  И МЕТОДИКЕ ВНЕДРЕНИЯ  
МОДУЛЯ «РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ»  НА УРОКЕ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Рахима  ХАЛИЛОВА, 
учитель английского языка КГУ «гимназии №15»
   г.Алматы, Казахстан

«Учиться и не размышлять – напрасно тратить время,
а размышлять не учась – опасно».  
         Конфуций

Р
форм, методов и содержания языкового образования на основе личностно
ориентированного подхода с максимальным учётом интересов учащихся и на 
основе использования современных технологий. Поэтому я выбрала модуль 
«Развитие критического мышления» для написания рефлексивного отчета по 
результатам практики в школе. На практике в школе я применила техники кри-
тического мышления при обучении учеников 6,5 классов. 

В мире информационных технологий умеющие критически мыслить  
способны критически относится к любой информации. Такое умение очень 
важно в нашем меняющемся мире. В потоке огромной информации необхо-
димо отбирать для себя нужное, полезное, отстаивать свое мнение и аргумен-
тировать. Это время требует от школы и от нас всех  научить детей само-
стоятельно ориентироваться в будущем, не быть зависимым ни от кого. Если 
мы хотим повысить уровень образования в стране, мы должны будем привить 
учащимся такие качества, которые делают человека разумным, обучаемым, 
мыслящим созданием (Брунер, 1993). 

Обучение критическому мышлению является одним из самых эффектив-
ных подходов к обучению, потому что оно включает в себя взаимосвязь всех 
модулей. Программы – это обучение через диалог, обучение талантливых и 
одаренных детей, оценивание учащихся для обучения,  конечно же, обучение 
в соответствии с возрастными особенностями учеников. Я включила в свое 
среднесрочное планирование приемы критического мышления и построила 
структуру краткосрочного планирования по 3 этапам: вызов, осмысление, 
рефлексия. 

А для этого необходимо было актуализировать имеющиеся знания детей. 
У каждого ребенка имеется собственный опыт. Мне хотелось воссоздать все 
то, что дети знают по теме урока. Тогда ученик сам определяет уровень сво-
их знаний. На этом этапе я использовала такие приемы как "Корзина идей ",       
"Мозговой штурм ", «Карта размышлений». 
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Для повышения эффективности образовательного процесса при проведе-
нии уроков английского языка использую следующие образовательные техно-
логии учитывая возрастные особенности детей:

Метод “Brain Storming”(Мозговой штурм)
Путём мозговой атаки учащиеся называют всё, что они знают и думают 

по озвученной теме, проблеме. Все идеи принимаются, независимо от того, 
правильны они или нет. Роль учителя – роль проводника, заставляя учащихся 
размышлять, при этом внимательно выслушивая их соображения.

Технология составления.
Синквейн –  которое требует синтеза информации и материала в кратких 

выражениях, что позволяет описывать или рефлектировать по какомулибо 
поводу.

Слово “синквейн” происходит от французского, означающего – пять. 
Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк.

Моя цель была выяснить, как ученики будут работать  в паре и в группе 
выявить межличностные отношения между учениками именно в этом про-
цессе как это может повлиять на процесс обучения, на совместную  работу и 
ее результат.

В 6 «Г» класс тема «Symbols of the USA». Целью  урока была изучить сим-
волы США, и что означают эти символы, закрепить  лексику. Развивать навы-
ки говорения, аудирования и развития критическое  мышление. На начальном 
этапе  урока я использовала метод – мозговой штурм. Путем мозговой атаки 
учащиеся отвечали на вопросы о том, что знают о США. Очень часто эта стра-
тегия критического мышления с успехом применяется на уроках английского 
языка. Это задание потребовало от учащихся широкого кругозора и развивало 
навыки говорения.

Вторым этапом урока была проверка домашнего задания, учащиеся при-
готовили презентацию на тему «США». Дети рассказывали о географическом 
положении США, о крупных городах  и о населении это государство.

Следующим этапом было чтение текста на тему «Symbols of the USA». 
После чтения и перевода текста учащиеся выполняли задания по  группам. 
Это делается для того, чтобы дети еще раз вернулись к содержанию текста и 
запомнили максимум информации, такие задания как Complete the sentences, 
say true or false.   

После этих заданий дети задавали вопросы друг другу о символах США.
Следующие задание касалось развития критического мышления. Дети  

должны были написать cluster. Первая группа об Американском флаге, вторая 
группа о Статусе свободы. Давалось 5минут, чтобы написать слова, которые 
связанны с ключевым словом. Учащиеся справились с этим задание очень хо-
рошо, они рассказали о символах Америки, слабые ученики принимали тоже 
в обсуждении.

Когда дети обсудили символы США, дала очередное задание написать 
синквейн на слово «Symbols of the USA». Необходимо было написать  два 
прилагательных, три глагола, одно предложение на данное существительное и 
синоним слова. Дети справились очень быстро, с интересом работали слабые 
ученики.

В конце урока каждый ученик  оценивал себя путем self  assessment  (ме-
тод само оценивания). На основе самооценивания я выставила общую оценку.  

После всей проделанной работы, я пришла к выводу, что важным аспек-
том при любом подходе к обучению, и в обучении критически мыслить осо-
бенно, является учет тех знаний, с которыми ученик пришел к вам на урок, 
учёт его возрастных особенностей и учет зоны его ближайшего развития. Бо-
лее слабым ученикам как Крыкбаев Диасу, Арсену и Адильбеку  составляли 
трудности при ответе на вопросы, но на втором этапе при чтения текста и по-
нимания они были более активны. На третьем этапе, при работе с различными 
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заданиями с текстом, дети были более активны чем при написании кластера 
и синквейна. Я думаю что это новый вид работы и дети еще не привыкли ра-
ботать. Я сделала вывод что в дальнейшем я буду применять различные виды 
работы по критическому мышлению, вовлекать детей в диалог, используя 
дифференцированные вопросы учащимся зависимости от их уровня. Такие 
вопросы помогали мне удовлетворить потребности каждого ребенка, в том 
числе и одаренных детей. Данная технология позволило сильным учащимся 
развить свои способности, ученикам со средними способностями помогло вы-
явить новые положительные результаты, а ученикам с недостаточной мотива-
цией к обучению  позволило побывать в ситуации успеха.

eaching  English  is a very exciting  process in which  both teachers and 
students  are  involved. Each teacher has  his or her own method  of  teaching, 

PROVERBS AND SONGS IN TEACHING 
ENGLISH GRAMMAR

Z. ABDULLAYEVA,
the teacher of school-gymnasium №15  
    Almaty, Kazakhstan

T
presenting   and   practising   material.   Being  a teacher  I also developed my own 
way  of  teaching English Grammar. Grammar is a peculiar thing. It is not easy to 
communicate  in  English if  your grammar is poor.                                                                                                                

In   my experience of  teaching   seniors   I have  found  that  they  do grammar 
exercises more willingly  if  they understand  grammar  and can easily operate  with  
grammar  structures. But it is possible if the teacher  uses  unusual and   interesting  
forms of   presenting  and  practising  grammar material. Students understand 
grammar better if  the teacher uses activities which can draw attention to the theme 
he teaches.                                                             

To explain and revise grammar material I try to use  not only   tables, a lot of  
exercises, tests  and  texts. One of  the  methods I use  at  my lessons is very simple  
and  at  the same time it  can be used by a young teacher  who has just begun his 
career  and by the experienced teacher too. This method  is   closely   connected 
with  using  proverbs  and songs. Proverbs and songs? Why can  proverbs  be used? 
How can songs be used?  In what way are  the texts of  the songs and   proverbs  
connected  with  studying  grammar  material ? These  questions  can  come  into 
your mind. Proverbs are  widely used in the society on the regular basis. Some   
scholars and popular writers have  claimed repeatedly   that proverbial  language 
has passed  from usage; however it remains an easily proven fact that proverbs are 
not ''passer'' and definitely not dead. This form of  language helps us to express our 
thoughts more exactly and vividly. Proverbs  contain wisdom, humour, and usually  
fit many purpots.                                                                                         

A  small sentence  as    a  proverb   also contains grammar rules and vocabulary, 
that is why  I would claim  that proverbs  could help a great deal to learn a foreign 
language like  English and   make   the process of  learning more interesting  and  
exciting.                                                                                                                  

Proverbs   contain such grammar rules as : degrees of comparison of  adjectives,  
gerund constructions, formation of noun plurals, antonyms  and synonyms, modal 
verbs, construction'' there is''   and ''there are'', the Passive Voice, Present, Past  
and Future tenses. Proverbs  help   students to remember  and  practise  gerund 
constructions, which do not occur  in any others languages but English.                                                                                   



56

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Saying  without  thinking  is shooting  without  aiming.                                                                                                                                         
Seeing   is believing. 
There is no use crying over  spilt milk.
Construction ''there  is''  , ''there are''  are also do not exist  in most of the 

languages, they are not very hard to remember  but it is more interesting to practise  
them with the help    of  the proverbs.  For example:                                   

There is no place like home.                                                                                   
There are more ways to the woods than one.                                                                  
There is no rose without a thorn.                                                                               
There is no smoke   without  a fire.
The Passive Voice can be trained with the help of proverbs too.  For example:                                                                                                           
A man  can work from sun to sun, but a woman's work is  never done.                                    
Easily earned  money  is quickly  spent.                                                     
Marriages are made  in heaven.
The  structures '' as....as' and   "as....so"   ''so....so''   can  be  trained with the help 

of the following proverbs:                                                                                                           
As  true as  steel.                                                                                                                        
As old  as the hills.                                                                                                        
As  slippery  as an eel.                                                                                                        
As you  brew, so  must  you drink.                                                                                    
As you make your  bed, so must  you lie  on  it.                                                                        
So  many  countries, so many  customs.                                                                                    
So many men, so many  minds.                                                                             
Proverbs  can  help in  training   Conditional  Sentences:                                                               
If   you   run  after  two  hares, you will  catch neither.                                                          
If   the  sky  falls  we  shall  catch  larks.
Although many proverbs have been forgotten there still some that will forever 

be used. Proverbs are an important part of  learning  and life in general.                                                                                                        
But  not only proverbs can help students to improve English grammar. The 

teacher can use the texts of  English songs. When teaching grammar it is necessary  
to use schemes  and tables , pictures and...... the texts of the songs!   Why not?  Some 
structures  and  expressions  can  be easily understood  and learnt  with  the  help of  
popular  songs. For  example  the structure ''used to be''  can be successfully trained 
with the help of the song  from ''ABBA". The song  is ''SOS'':                                                                                                               

Where  are  those happy days                                                                                              
They used to be so fine                                                                                                           
I used to be with you                                                                                                                    
But you have closed my mind.
The structure ''If only..."   can be found in the following lines:                                              
If only you could see how I love   you ,                                                                                                    
If only you could see how I miss you.                                                                                           
To train  the  structer ''so....as"  and Present Perfect the lines from ''Lady in red" 

can be used:                                                                                                                     
I've never  seen you looking so lovely                                                                                       
as you did tonight.                                                                                                                 
I' ve never  seen you shine so bright.                                                                              
Mm  Mm   Mm  Mm                                                                                                                  
I 've never seen so many men ask                                                                                      
 you  if  you  wanted  to  dance .
With   the   help of  English songs  it  is possible  to remember  grammar  rules, 

to  use  them  correctly. It   is evident  that  proverbs  and  songs  can  really help a 
student  to master  a foreign  language. The  only  thing  a teacher  should  do  is  to  
encourage  and  inspire  his students  and  make  them  believe  that  every step on   
the  way   for mastering  a  foreign  language  is very important  even    if  this  short  
step  is  in  the    form of  ordinary  proverbs  and  popular songs.
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резиденттің «Болашаққа бағдар: руғани жаңғыру»  мақаласы – қазақ 
елін, қазақ  ұлтын жаңа бір белеске шығаруға бағытталған басты да 

Көзқарас 

ЛАТЫН  ТІЛІНЕ  КӨШУ: 
ЖАҢАЛЫҚҚА  ҰМТЫЛУ, 
ЖАН  ДҮНИЕНІ  ЖАҢАРТУ

Тілеуғалы ӘМІРТАЙҰЛЫ,  
ардагер ұстаз, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі,
Халықаралық Жазушылар одағының мүшесі
   Қарағанды  қаласы, Қазақстан

Әліпби – дыбысты таңбалап жазуға, жазу  – 
ойдағыны қағазға түсіруге, тілді дамытуға арналған 
қаріптер тізбесі. 

П
басым бетбұрыс.  Елім, жерім деген жүректі де ұлтжанды азаматтарды дүр 
сілкіндірген, рухын асқақтатқан тарихи құжат. Зиялы қауымның, ақын
жазушылардың: 
Неге ғана нашарлады рухымыз?,     Рухтары бабалардың бойдан кетті,
Нашарласа рухымыз біздер кімбіз?     Рақымшылық бұл күнде ойдан кетті.
Нар жүгіндей, зілдей ауыр осы ойдан,       Риясыз жемқорлық пен нашақорлық,
Намыстанбай, иілмей қалай жүрміз?        Руханияттық санамызды  езіп  бітті, –
деген сияқты күрсіне жазған ойтүрткілерін бағамдасақ, кешегі ата
бабаларымызға қарағанда азаматтарымыздың алаштық арынды рухы 
посткеңестік кезеңде де, кейінгі бір уақыттарда да әлдеқайда саябырлана, 
төмендеп кеткені байқалады. 

Ғалымдар мен, зерттеушілердің, зиялы қауым мен қарымды қалам
герлердің түйінді ұстанымдары мен ұсыныстарын ескере  бүгінгімізді сарап-
тап, ертеңімізді айқындап берген Елбасымыздың бұл бағдарламасы – халық 
санасын жаңғырту, ұлттық бірегейлікті сақтау, болашаққа бастау боларлық,  
бүкіл халық қолдарлық бағдар. Әсіресе, латын әліпбиіне көшу түйіндемесі – 
тіліміздің төл табиғатын сақтау, түркілік тұтастыққа ұмтылу, әлемдік ақпарат 
кеңістігіне енудің стратегиялық қадамы. 

Әліпби – адамды сауаттандырудың, сөйлеу тілін дамытудың алғашқы 
амалы екендігі әлемге аян. Әр ел оқымыстылары өз халқының қалауына 
қарай, елінің ерекшелігіне сай жазудың  ең қолайлы да оңай, тиімді де үнемді 
дерлік тілдік әліппесін таңдайды. Сондай әліппенің бірі де бірегейі – латын 
әліпбиі. Латын әліпбиі біздің заманымыздың бірінші ғасырында қалыптасып, 
орта ғасырда Еуропаға, Африкаға, Америкаға және Азияға тараған. Бүгінгі 
таңда әлемдегі 262 мемлекеттің 186 (71%) латын графикасын, ал қалған  96 
мемлекеттің тек 12сі (5%) ғана кириллица жазуын пайдаланады екен. Демек, 
латын әліпбиіне көшу – өркениетке ұмтылу. Ендеше, Қазақстан халқының 
көштен қалмай, болашаққа ұмтылуы заңдылық. 

Тарихқа көз жүгіртсек,  қазақ әліпбиі дүниежүзіне кең тараған араб, 
кирилл, латын графикасын ХХ ғасырда пайдаланған.  Латын қарпін Алаш 
қайраткерлері де  қолданған. Сондықтан, ол бізге таңсық дүние емес.

Осыдан бірнеше жыл бұрын Елбасының латын әліпбиіне көшу тура-
лы алғашқы ойпікірлері айтылғаны белгілі. Содан бері латын графикасы 
жөніндегі ойтолғаныстар баспа бетінде жиірек жаряланды. Латын тіліне 
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көшудің себептері айқындалды. Өркениетті әлемдік аренамен кірігудің, 
көптілділікті қалыптастырудың қажеттілігі айтылды. Тіліміздің дыбыстық 
жүйесіне жақындататын, оқуды және жазуды үйренуді едәуір жеңілдететін 
жаңа әліппе жасау қажет деген тұжырым жасалды. Шартараппен қауышуға 
осы әліппеміз арқылы мол мүмкіндік туатындығына назар аударылды. 

Президент 2017 жылдың соңына дейін ғалымдардың және жалпы 
жұртшылықтың көмегімен қазақ әліпбиінің жаңа латын графикасының 
бірыңғай стандартын қабылдау қажеттігін баса айтып, тапсырыс берді.  Сол 
уақыттан бастап  латын қарпіне көшу туралы қызу ойтолғаулар күрделене 
де көбейе басылым беттерінен орын ала, теледидар хабарларынан халық 
талқысына ұсынылды.  Қоғамдық сананы жаңғырту жөніндегі комис-
сия жанындағы жұмыс тобына кіретін ғалымдар алға қойылған мақсатқа 
сәйкес жаңа қазақ әліпбиінің жобасын дайындады. Қазақ әліпбиін латын 
қарпіне көшіру – жаһанданудың дүниежүзілік үдерісінің өркениеттік талабы, 
жаңалықжетістіктермен, ғылымбіліммен қарымқатынаста болу үшін  аса 
қажет екендігін көпшілік көңіліне ұялатты. 

Жергілікті жерлерде осы келелі мәселе жөнінде бас қосқан топ мүшелері 
де  әріптестерінің ойын одан әрі дамытты. Мемлекеттік тілді латын қарпіне 
көшірудің кезеңкезеңімен іске асырылатындығын, сондықтан азаматтарға 
оны игерудің аса қиындық тудырмайтындығын кеңінен әңгімелеп жалпы 
жұртшылыққа, жас жеткіншектердің санасына құя білді.

  Талқылауға қатысушылар: «Латын әліпбиіне көшу – тіл саласындағы 
жүйесіздіктен арылудағы анық та айқын бастама. Жаңа жетістіктерге 
жеткізер желкенді жаңалық. Қазақстан халқының рухани жаңғыруға бет 
алуы. Рухани жаңғыру – ұлттық кодымыздың жүйелене жаңғыруы. Ұлттық 
код бірінші кезекте – тілімізде, одан соң салт-дәстүрімізде, мінезімізді 
айқындайтын ділімізде, әдебиет-мәдениетімізде. Ұлы даламыздың  
тағылымды тарихында ұлтымыздың мәдени-рухани болмысы – шуақты 
шыраймен шыңдалып, қайырымдылықпен қабысып, ізгілікпен әдіптелген. 
Ұлттық кодымызда:  адамгершілік пен адалдық, әділеттік пен әдептілік, 
игілік пен инабаттылық, ақылдылық пен алғырлық, парасаттылық пен 
пайымдылық кеңінен өрістеген, молынан қамтылған. Ұлт болу үшін, ең ал-
дымен, оның тілі болу керек.  Тіл мен ұлтты бір-бірінен ажыратып қарауға 
болмайды. Бұл жаңғыру – қазақ тілінің жаңа белесі.  Латын әліпбиі біздің 
қазақтың тілін сақтауға тікелей ықпал етеді. Тіл – халықтың келешегі...» 
дей келе, латын қарпіне көшудің тиімділігі мен маңыздылығын көптеген ав-
торлар сендіре де сездіре, тарқата айтқанын байқадық.

Әртүрлі пікірталас нәтижесінде латын қарпіне негізделген  екі әліпбиге 
баса назар аударылды. Төл дыбысымызды диграфтармен  (бір дыбысты 
екі әріптің тіркесімен беру) белгілеу және екіншісі апострофтық белгі 
(әріпасты, әріпүсті элементтер) дәйекше арқылы беру, ноқат қоя жазу.

Көпшілік диграф жобасы тиімсіз деген пікір білдірді. Расында, «шаш» 
деген сөз – «shaesh» (3 таңба артық), «тәңіршілдік» – «taengirshieldiek» (6 
таңба  артық),  сондайақ,  «асхана»  сөзін – «ашана» деп ұғып, «Исқақ» сөзін 
– «ишак»  деп естуі мүмкін. Өте ыңғайсыз. Оқушы жаза алмай, жазса оқи ал-
май, оқыса түсіне алмайтын жағдайға душар болуы, білімнің де толық болма-
уы мүмкін. Осы орайда, кейініректе интернетте жарияланған «Bailaty» – (авт. 
«байлатын») жобасы да ерекше зер саларлық нұсқа екендігін ескергеніміз 
жөн.

Алда әлі де талай нұсқалар берілуі мүмкін. Қай нұсқасының дұрыс
бұрыстығына мамандар мен зерттеуші ғалымдардың  жанжақты айналысып, 
толығырақ айтқаны, нақты ойпікірлерін білдіргені жөн болар. 

Мен математикпін. Қалай болғанда да, латынға көшу – ешқандай 
дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома деп есептей, латын әліпбиімен жазуды 
шын жүректен жақтаймын.
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Иә, латын әліпбиінің ұсынылған нұсқалары қоғамның тиесілі бағасын 
алуда. 

Сонымен, жаңа графикадағы қазақ әліпбиінің бірыңғай стандартын 
әзірлеу бойынша атқарылған жұмыстың шығарылған қорытындысымен та-
нысып, Президент 2017 жылғы 26 қазандағы «Қазақ тілі әліпбиін кириллица-
дан латын графикасына көшіру туралы» Жарлыққа қол қойды. Бұл құжаттың 
елімізге өркениетаралық және мәдениетаралық өзара әрекеттестік пен 
сұхбат жолына қызмет жасары анық. Жарлықпен дүниеге келетін әліппе – 
ел  мәдениеті мен  өркениетінің өлшемі, сонымен қатар ұлтты айшықтайтын, 
елдікті ерекшелейтін, тәуелсіздікті танытатын символдардың бірі. 

Соңғы уақыттарда білім саласында латын әліпбиіне көшуге орай біраз 
кездесулер ұйымдастырылды. Оған мамандар, зиялы қауым, оқушылар мен 
мұғалімдер, атааналар мен ардагерлер қатысып айтылған мәселелерге зер  
салып, өз ойларын білдіруде болды. Кездесуде болған  80%дан  астамы ана 
тілімізге тән барлық ерекшеліктер сақталса, әсіресе, төл дыбыстарымыздан 
айырылып қалмауға назар аударылса латын әліпбиіне көшуді бір ауыздан 
қолдайтындығын және рефораманы жүзеге асыруға өз үлестерін қосуға да
йын екендіктерін білдірді.

Осы реформаға қатысты әртүрлі сұрақтар туындап, оған мүмкіндігінше 
жауаптар берілді. 

а) Президенттің Жарлығынан кейін жұртшылықтың балама ұсыныс-
тары елеусіз қала ма?» деп мазасызданушылар болды. 

– Бұл, әліпбидің түпкілікті үлгісі қабылданды, енді ешнәрсе өзгермейді 
деген сөз емес. Әлі де болса тиімді ұсыныстар, ойлы ойтүрткілер мен  па
йымды пікірлер ескерілмек. Белгілі бір өтпелі кезеңнен кейін қазақ тіліне, 
үндестік заңына лайық әліпби жасалатын болады. Халық қалайтын, қоғамда 
кеңінен талқыланып ұсынылып отырған нұсқа қабылданады деп сенеміз. 

ә) Осы латын әліпбиі алдағы уақытта халыққа қиындық туғызбай ма, 
келеңсіз жағдайларға ұрындырмай ма? деушілер де кездесті.

– Кездесу кештерінде, дөңгелек үстелдерде ересектердің өте сергек те 
қызыға қарайтынына куә болдық. Жетпіске жеткен, одан асқан ардагерлердің 
латын әліпбиінде сауат ашқаны не сол қаріпте жазылған кітаптарды оқығанын 
еске алуының да куәсі болдық. Сөрелерінде сарғая сақталған кітаптарды 
әкеп көрсетушілер де кездесті. Сондықтан, оларға латын қарпін үйрене оқу
жазудың онша қиындығы бола қоймас. Үйреніп қана қоймай балаларына, 
немерешөбелеріне үлгіөнеге болатынына сенімдімін. 

Жас буын  қазір ағылшын тілін үйренуде. Латын әріптері ағылшын тілінде 
қолданылады. Жастар латын графикасын қалай жазу және оқу керектігін 
біледі. Сондықтан, қазақ тілінің жаңа әліпбиге ауысуы тың технологиялар-
ды  жетік меңгерген өскелең ұрпақты қажытпасы анық.  Қазақ тілін латын 
графикасына көшіру жастарға шет тілдерін  үйренуге септігін тигізіп, ғылым 
мен білім салаларының жаңа үрдісте дамуына әсер етері сөзсіз. Бұл реформа 
әрбір қазақстандық азаматтар үшін жаңа мүмкіндіктер ашпақ.

б) Бұрынғы баспа арқылы шығарылған құндылықтарымызды жоғалтып 
алмас па екенбіз? деп  қауіптенушілер де бар. 

– Әрине,  мұндай  қауіп  бір есептен орынды да.  Бірақ, қазір техно
логиялық жетістіктер қарыштап дамуда. Компьютердің түйметақталары, 
бағдарламалық қамтамасыз ету кем дегенде екі тілде және түрлі белгілерді 
пайдалануға мүмкіндік беретін болғандықтан, техникалық тұрғыдан 
алғанда, заманауи цифрлық басып шығару технологиялары латын әліпбиінде 
еңбектерді қайта жаңғыртуға мүмкіндік берері белгілі. «Абай жолы» 
романының 1ші томын 34 минут аралығында латынға аударыпты. Ендеше, 
аударма көп қиындыққа ұрындырмас.  Тіпті кейбіріміздің еңбектеріміз ауда-
рылмай қалса да, 1986 жылы Қайрат Рысқұлбеков айтқандай «Еркек тоқты 
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құрбандық, еркіндікке, Құрбанмын мен ел үшін, өлмен текке» дегендейін, 
мұндай бүкіл халыққа арналған өзгерістің өркенді болуына оң қабақ таныта, 
өкінбегеніміз жөн болар.

Классикалық шығармаларды, оқулықтар мен оқуәдістемелік құралдарды 
латын тілінде сөйлетуге қаржы қарастырылмақ. Тек жеке тұлғаның еңбектерін 
қайта жаңғырту қаржыға тірелуі мүмкін.  Бірақ бәрін де уақыт ретке келтірері 
белгілі.

в) Шартарапқа шашыраған қандастарымыз бар, олардан ажырап 
қалмаймыз ба? деушілердің де дауысы естілуде.

Рас, бүгінде бізден тыс әлемнің әр түкпірінде 5 миллионға жақын қазақ 
тұрады. Жобамен оның 80 пайызы латын әліпбиін бұрыннан қолдануда. Де-
мек, керісінше, біз латын әліпбиіне көшуде сол қандастарымызбен жақындасу 
оңайлау болмақ.

Десем де, мына баспа бетіндегі кейбір пікірталастар көңілге еріксіз қаяу 
түсірердей. Әсіресе, ел ағалары, танымал тұлғалардың, зиялы басшылардың 
кейбір кереғар ойтүйсіктері ойлантады. «Мектеп директорларымен 
кездестім, бір сыныпта 5–7 оқушы, оларға оқулықтар жетіспейді. Соларға 
оқулық дайындап берерлік қаржы жоқ та, ертең бүкіл Қазақстанның 
оқушыларының оқулығына қаражатты қайдан табады?» деген сияқты 
қисынсыз пікірлерін білдіреді. Шағын мектептегі кейбір сыныптарда 5–7 
оқушының  болуы рас, бірақ ол оқулық жетпегендіктен емес. Бұл латынға 
өтуге ешқандай қатысы жоқ басқа мәселе. 

Сондайақ,  ертең латын қарпінен шошынған орыстілді орысқазақтар 
мен басқалар опырыла көшіп кетпей ме, бұрынғы кириллдік басылымдар 
құнсызданып, жойылмай ма, латынша жаза алмайтындар, оқи алмайтындар 
көбейіп сауатсыздыққа ұшырамаймыз ба, тағы сол сияқты күмәндарды тілге 
тиек етушілер де бар. Осындай орынсыз ойларын ортаға тастаушылар бүгінге 
дейін байқалуда. «Шегірткеден қорыққан егін екпес» дегендейін, аяқтан 
шалушыларға алаңдап,  шырылдағаннан шошып, қиындықтан қорқа берсек 
ештеңе өзгерте алмасымыз белгілі. Қытайлар өз стратегиясын іске асыруда 
«Анау не айтар екен, мынау қайтер екен?» деген ойда болмайтынын есте 
ұстағанымыз жөн.

Біздің ел бұдан да жауапты, бұдан да қиын, жоспарлы экономикадан  
нарықтық экономикаға өтті. Ол да ғаламат ісәрекетті қажет етерлік күрделі 
мәселе болғанын білеміз. «Сабақты ине сәтімен» дегендейін одан да өттік.

Содықтан да, әлі де болса, тиісті шаралар ұйымдастырылып түсінік, үгіт
насихат жұмыстары жүргізілгені өте дұрыс.

Әсіресе, мұндай мемлекеттік күрделі де келелі мәселеге тіл жанашыр
ларының графикалық тұрғыда не сыртқы көрініскөркемдігіне мән бере, бол-
маса өз мамандығының маңында не өз абыройын асыруды ойлай бір  қырмен 
қармағаны жөн. «Бір жағаданбас, бір жеңненқол шығарып», ешқандай 
жалтақтаусыз, біріге  қарекет қылулары қажет. «Бұдан да жаман күнімізде 
тойға барғанбыз» дегендейін, халқымыз сонау 1928–1932 жылдардағы 
аштық алапатта да латынға  көшкен, 1940–1945 жылдардағы зұлмат заманда 
да латыннан  кириллицаға көшкен. Яғни, бір кезде көшпелі деп аталған, сан 
қиындықты жеңген біздің халықтың жаңа бағыт алуға, жаңарыпжаңғыруға 
жігерлене қимылдай қажымасы белгілі. Ендеше, лингвистеріміздің, 
оқымыстыларымыздың бәрі біріге бас қоса, жанжақты кешенді жобанұсқаны  
іске асыруын бүкіл халық күтуде екенін есте ұстай, барлық қайшылыққа  шы-
дай жұмыс жасағаны жөн.  

Қиындықсыз өтетін реформа болмайды. Не нәрсе күреспен келеді. Дәл 
осы мәселе қажырлылықты, жүректілікті қажет ете, жігерлілікке, күшті 
күреске  тіремек. Бәріміз бірігіп те күресе, бұл үлкен істі іске асыруымыз 
керек. Президент бізге жол ашып берді...
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Автор книги – Лариса Мостовая, известный казахстанский журналист. В 
послужном списке работа корреспондентом в таких газетах как «Ленинская 
смена», «ИзвестияКазахстан», редактором в журнале «Достык» Ассамблеи 
народов Казахстана, главным редактором журнала «ЕВРОПА: вчера, сегод-
ня, завтра» Представительства Еврокомиссии.

18 октября этого года в одном из залов Центральной го-
родской детской библиотеки им. Сапаргали Бегалина прошла 
презентации книги «НЕ НАКАЗЫВАЙТЕ ДЕТЕЙ… они будут 
выбирать для вас дом престарелых»

Эта книга вполне возможно станет претен-
дентом на звание «Открытие года». Прежде 
всего потому, что будет интересна широкой ау-
дитории – современным родителям и продви-
нутыми, бабушкам и дедушкам. Они узнают, 
что у детей нет совести. И что это нормально. 
Почему хорошо, если ненаглядное чадо совер-
шает много поступков, и даже в том случае, 
когда эти поступки на грани хулиганства. И 
что есть гуманная альтернатива классическим 
наказаниям таким как угол, ремень и нота-
ции. Потому как для воспитания нынешних 
детей, которые рождаются с очень высоким 
потенциа лом – до гениальности, такие методы 
воспитания не просто архаичны, но и вред-
ны. Автор убеждена – сегодня мамам и папам 
нужно учиться быть родителями. Чтобы знать 

элементарное о детской психике. К примеру, что ребенок, когда его наказы-
вают, моментально забывает, за что на него кричат, за что ставят в угол или 
шлепают. И тут же переключается на того, кто наказал. Очень обижается 
на данную персону. О том, что ребенок имеет право на ошибки, о том, что 
современные дети вообще заслуживают уважения. Родителям в книге пред-
лагается освоить техники, в частности контролируемый стресс. Научиться 
не говорить своему ребенку слово «нельзя» и сделать игру основой общения 
с ним. Все это позволит сделать процесс воспитания не повреждающим и 
для детей, и для взрослых. Автор книги сама получала знания в этой облас
ти у профессионального детского психолога. Он же является консультан-
том данной книги – Федор Яковлевич Вассерман, кандидат педагогических 
наук, автор образовательной технологии «Биоинформатика и синергетика». 
По этой технологии в Казахстане работает уже более 70 школ. В книгу, ко-
торая написана увлекательно, включены интересные беседы с детским пси-
хологом, а также специальные юмористические вставки, которые помогают 
с легкостью воспринимать очень серьезные темы. 

 Хотите растить ребенка без нервов, питья успокаивающих средств и без 
паники перед каждым учебным годом? Если вам кажется, что такое из об-
ласти фантастики, то прочтите эту книгу. В ней автор Лариса Мостовая, из-
вестный казахстанский публицист, делится своим опытом, как сделать про-
цесс воспитания современного  ребенка неповреждающим, результативным 
и интересным.

Тұсаукесер
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стаз! Осынау сөзде қаншама мәнмағына жатыр десеңізші! 
Ұлағатты ой иелері де, арман оты жүрегінде алаулаған 

ҰСТАЗ – ҰЛЫ  ТҰЛҒА

Аружан  САЙРАМБАЙ,
№80 мектеп-лицейдің 11-сынып оқушысы

   Шымкент қаласы, Қазақстан

Ұ
жеткіншектер де, парасатты қоғам қайраткерлері де бір адамға 
қарыздар. Ол – Ұстаз! 

  Алғаш "Әліппенің” бетін ашып, әріп танытқан, өмірдің қырсырын 
білуге, сан қилы құбылыстарды терең түсінуге мұрындық болып, жан 
дүниеңе нұрлы шуақ түсіріп, адамгершілікке баулыған мұғалімнің 
бейнесі көңіл төрінен орын алады ғой. Ұстаз да диқан сияқты. Ол әр 
адамның жанына білім дәнін себеді. Әр шәкіртін аялап өсіріп, өмір 
атты шексіз ғаламға топшысын қатайтып ұшырады. Дәлірек айтсақ, 
адамды өмір сүре білуге тәрбиелейді. Сол үшін бойындағы асыл 
қасиеттерін шәкірттеріне сіңіріп, тер төгеді.

Ұстаз» – құрметті сөз. Ол – адамдардың өмірге көзқарасын, 
бірбіріне деген сый, құрмет сезімін қалыптастыратын, білім мен 
тәрбиенің ұрығын шашатын, адамгершіліктің нұрын төгетін адам. 
Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған адам жақсы қоғамдық қайраткер, ұлы 
тұлға болып өседі, өмірін дұрыс бағытқа бейімдеп, көркейтеді. 

«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» деген сөз де орынды 
айтылған. Баланың бойындағы шынайы білім, біліктілік дағдылары, 
мінезқалпы, шарапаттылығы жақсы ұстаздан қалған әдет болса керек. 

Ұстаздық еткен жалықпас, 
Үйретуден балаға, – 

деген Абай сөзін өзінің өмір қағидасы еткен ұстаз әрдайым құрметті. 
Ол өзінің бойындағы бар аталық мейірімін, білімін, тәжірибесін 
алдындағы шәкірттеріне беріп, олардың рухани дүниесін байыта-
ды, өмірде неғұрлым адаспай, дұрыс жолмен жүруге дайындайды. 
Халықтың «Ұстазыңды атаңнан да әзіз тұт» дейтіні де сондықтан. 

Шәкірт – ұстаздан дәріс қана емес, өмірлік ұлағат, тәрбие алады. 
Шәкірттің өмір сүрудің мәнін ұғындырып, оның қырсырын ашқан, 
адамдардың дүниелік түсінігін тереңдеткен ұстазға деген сыйқұрметі 
де айрықша болса керек.  

Ұстаз бен шәкірт арасындағы осындай өзара қамқорлық, 
сыйластық сезімі олардың бірлесіп атқаратын білім мен біліктілікті 
шыңдау әрекетіне жағымды ықпал етері анық.

Ұстаздың қадірі! Осы ой төңірегінде ой қозғайықшы!
Бұрынғы кездерде ұстаздар атын естігеннен оқушылар қорқатын, 

қорыққанда да ерекше сыйлағаннан, құрметтегеннен үлгі тұтатын 
кісілер – ұстаздар болатын. "Олардың келе жатқанын естіген 
оқушылар үнемі тыныш отыра қалатын", – деп анам үнемі айтып оты-
рады. Ал бұл сыйластық бүгінгі күнге дейін сақталып қалды деп айт-
са, ешкім сенбейтін шығар. Иә, дәл солай! Өкініштісі, кішкентайынан 
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адамға адам болып қалыптасуына көмектесетін ұлағатты жандарға 
бұрынғыдай сыйластықпен қарайтын оқушылар кемдекем. Жасыра-
тыны жоқ, күнделікті мектепте көріп жүргеніміздей, әсіресе, жоғары 
сынып оқушылары үйінде көрсетпейтін мінездерін, сабақ үстінде 
мұғалімдерінің сөзін сөз құрлы көрмей, елемей, сөз қайтаратын са-
насыздар көбейіп кетті. Бұл атаана тәрбиесінің жеткіліксіздігінен бе, 
әлде, жоғары сынып оқушыларының достарының ортасында мұндай 
нәрсе "сәнге" айналғаннан ба?

Меніңше, бүгінгі күнгі атааналар отбасын асыраймын де-
ген оймен таң атқаннан кеш батқанға дейін жұмысбасты болып, 
үйіндегі баласының кіммен араласатынын, қайда баратынын білмей 
қалғандықтан шығар, сірә. Алайда, егер мұғалімді тыңдап, айтқанын 
істесе "ботан, заявчик" деген атқа иеленіп қалудан қорқатындар саны 
көбірек болса керек. Бұл жағдай еліміз тәуелсіздік алғалы бері баста-
лып, өкінішке орай бүгінгі күнге дейін жалғасуда. Жастардың көпшілігі 
"демократия, бостандық, еркіндік" сөздерін білгенін істеуге болады 
деп саналарына құйып алғандығынан да болуы мүмкін. Қарап отыр-
сам, ең қиын  және көп жұмыс жасайтындардың бірі – мұғалімдер. 
Олар таң атқаннан тоқтамай түске дейін, тіпті кешке дейін оқушы 
"бірнәрсе біліп кетсін, бұл баланы атаанасы киіндіріп, қарнын той-
дырып, өзіне қажет білімін алсын деп мектепке жіберіп отыр ғой, тым 
болмаса сол кісілердің разылығы үшін"   деп, жантәнімен тақырыпты 
түсіндіреді. Сабақ ортасында мұғалімнің сол еңбегін бағаламай, ұялы 
телефон шұқылап немесе күліп, тіпті дәлізде жүріп сабақтың ортасына 
келетін мәдениетсіздерге жандары ашып айқайлап ұрсады. Аурудың 
басым көпшілігі жүйкенің тозуынан болады,  сондықтан ол кісілер әлгі 
жетесіздердің кесірінен болашақта ауруға шалдығуы әбден мүмкін! 
Мұнымен қоймай, ол кісілер үйлеріне шаршапшалдығып барса, 
үйінде істелмеген тамағы, жуылмаған кірі мен ыдыстары, жиналмаған 
үйі күтіп тұрады. Өзінің балаларын күні бойы көрмей, өзгенің бала-
ларын ойлап, солар үшін жанашыр болып жүрген неткен мейірімді 
жандар еді! Жақсы, күйбең тіршілік қой, енді ең басты қиыншылығын 
қараңыз. Оларға таңға дейін зорға жазып бітетін мыңдаған бетті 
қағаздар жазуға беріледі. Өзіңіз ойлап қараңызшы, тіпті ол қағаздар 
болмаған күннің өзінде, оқушылардың тексеретін дәптерлерін 1 
сағатта бітпейтінің анық, кем дегенде тағы да 34 сағат жұмыспен 
кетті. Демек,таңертең ерте тұратын адамға өте аз сағат ұйықтау де-
ген, тағы да ауру шақыратын күрделі мәселе болып табылады.  "Өзіңе 
бір әріп үйреткен адамдықырық жыл сыйла" деген ұлы сөз бар. 
Мына біз, жастар, дәл қазірден екінші анамыздай болған адамдарға 
құрметіміз бен сыйластығымызды арттырмасақ, біздің балаларымыз 
олармен қандай қарымқатынас жасамақ?! Бойымызға білімімен қоса, 
тәрбиесін сіңіруге барын салатын ұстаздарымызды екінші анамыздай 
жақсы көрейік, сыйлайық, білімдегі тамаша жетістіктерімізбен қуанта 
берейік!

Мектебімізде қадір тұтып, сыйлайтын ұстаздар баршылық. 
Олардың қатарына математика пәнінің мұғалімін, қазақ тілі пәнінің 
мұғалімін, т.с.с. ұстаздарды жатқызуға болады. Жас ұрпақты білім 
нәрімен сусындатудағы еңбектеріңізге шығармашылық табыс, зор 
денсаулық тілеймін.
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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, интервал1,5.

3. Мақала басында әлеуметтік ондық жүйе (ӘОЖУДК) индексін көрсету қажет. 
Мақаланың тақырыбы, автордың атыжөні, 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. Ғылымизерттеу 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 түйінрезюмеsummary  берілуі ке-
рек. Түйін сөздер көрсетіліп, олар кіші  әріппен  үтір  арқылы  жазылады  және 5 сөзден 
аспауы қажет.
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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, атыжөні, жұмыс орнының – ұйымның толық атауы 
және  мекенжайы,  лауазымы,  байланыс  телефоны,  электронды  пошта.  Авторлық 
фотосуреттер түрлітүсті, 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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Рубрика 

 Таяуда   ғана  М.Дулатов  атындағы №136  мектепгимназиясында 
«Жүрегім толы мейірімге»  деген  тақырыпта  шара  өтті. Бұл  тақырыпты 
да жайдан жай алмадық. Осы туралы  мәселе  жиі  көтеріледі. Соны  ары  
қарай  жалғастыруды   мақсат  еттік. 

Ескерте  кететін  нәрсе, жоғарыдағы тақырып «Мектепке жол» 
республикалық  акция  шарасы  аясында  қозғалды. Он жыл  бойы  өткізіліп  
келе  жатқан  қайырымдылық  шарасына  мектепгимназиямыздың 
жаны  жомарт  атааналар мен  ұстаздары да қалыс  қалған  жоқ. Акция  
басталғалы  бері  мектебіміздегі  аз  қамтылған  отбасы  балаларына  
жанжақты  көмек  ұйымдастырылды. Демеушілікті мектеп  директо-
ры  Анас Рахманбердіұлы  Батырбаев  бастап директордың  оқу, тәрбие 
жөніндегі орынбасарлары Маликова К.Д, Құрманалиева Г., Әбдіраман 
Г., Жуманбек Н., Рамазанова Ж., Жакипова С.Т., Садиркулова Г., Мусина 
Шара бас есепші, Жумабаева Әлия  кітапханашы   3 оқушыға мектеп  
сөмкесін табыстаса, 20 оқушыға мектеп  формасын, 4 оқушыға аяқкиім, 
мектеп  құралдарын қамтыды. Ақжігітова Қ, Асаубаева Б, Қасимова Б, 
Рзабаева С,   Монтаева А,   Буентинова З,   Исағұлова З,  С.Сатыбалдиева,  
Г.Нареге , Г.Кәрімқұловаларға   алғысымыз  шексіз.

Олар  бұл  ауқымды жобаға  атсалысуды  өздерінің азаматтық  парызы 
деп санайды. Жалпы, мектебімізде әлеуметтік  жағынан аз қамтылған  от-
басылар, қамқорлыққа зәру  оқушылар  және  мүмкіндігі  шектеулі бала-
лар көптеп  кездеседі. Осы  орайда  әлеуметтік  көмекке  мұқтаж жандарға   
шамамыз  келгенше қарайласып , осындай  топқа  жататын оқушыларға  
мектепке қажетті  оқу құралдарын , киім – кешектерін, кеңсе  тауарла-
рын  алуға қол ұшын беру    мектебіміздің  ізгілікті дәстүрлердің біріне  
айналған  десек, артық  айтқаныз  емес. Әркім өзінің  мүмкіндігіне  бай-
ланысты  көмек  жасап, баланың  көңілін  көтеріп, қуанышқа бөлегенге   
не  жетсін.  Сабаққа  сақадай  сай  болып,барлық құрал    жабдығы  бар  
оқушы  еш  алаңдамай, сапалы білім  алуға ден  қояры  сөзсіз. 

«Мектепке жол»  акция  шарасының  осындай  әлеуметтік  маңызды  
тұстары  бар. Қаржылай көмек  реттінде  230 мың тенге  жиналды. 
Бұл  ақша  қамқорлыққа мұқтаж 35 оқушының керек – жабдықтарына  
жұмсалды. Олар бұл  сыйсияпатты зор  қуанышпен  қабыл  алды.

ЖАҚСЫЛЫҚ   ЖАСАУҒА   АСЫҒЫҢЫЗ!

Гүлжан ҚҰРМАНАЛИЕВА,
М.Дулатов атындағы №136 мектеп-
гимназиясының әлеуметтік  педагогы
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Астане с участием заместителей руководителей и руководителей мето-
дических кабинетов Управлений образования областей, Астаны и Алматы, 
заведующих методических кабинетов районных и городских отделов об-
разования прошел республиканский семинарсовещание по вопросам орга-
низации учебновоспитательного процесса в общеобразовательных школах 
республики.   

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

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

Министрліктің баспасөз орталығынан
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ліміз жасампаз, жаңа дәуірге аяқ басқан бүгінгі күн айрықша тарихи 
сәт. Қазақстанның түкпіртүкпірінде, өзге де алысжақын шетелдерде 

«АҚТӨБЕ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» 

Елеусін  САҒЫНДЫҚОВ
экономика ғылымдарының докторы, 
профессор

Е
жүрген ақтөбелік перзенттер киелі кіндікқазығына 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 ұлттықрухани  тамырынан нәр ала 
отырып жаңғыру идеясын ұсынды. 

Міне, бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың басшылығымен, 
оның серіктестерінің қоштауымен және барлық ақтөбелік жерлестерімнің 
қолдауымен аясы ауқымды, мәнмағынасы салмақты, болашақ үшін бағдар 
болатын үлкен ісшара 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, ақылойымен 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 индустриялықинновациялық 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 ісшараларды 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 саудасаттығына ғана емес, экономика-
сына, мәдениеті мен өнеріне, саяси жағдайына әсер етті. 

Қазақ даласында Ақтөбе жерінде тұңғыш рет Ырғызда ағартушыпедагог 
Ыбырай Алтынсаринның белсенді араласуымен 19 ғасырдың екінші жар-
тысында алғашқы мектеп ашылды. Ыбырай Алтынсарин керегесін керіп, 
уығын шанышқан Ырғыз мектебінің бірқатар түлектері СанктПетербургтің, 
Еуропаның алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында оқып, білікті ғалым, 
кең танымал көрнекті қайраткер дәрежесіне көтерілді. Осылай, Қазақ елінде 
оқуағарту 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 ұлтазаттық 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 ЖерАнамыздың 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, АбатБайтақ, 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 ақынжазушыларымыз – 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 қайқайсымыз 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 бибатырларымыздың рухы, ел ағалары мен 
еңбек майталмандары, аузымен құс тістеген ақынжазушыларымыз 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 жанжағыңызбен 
аман болсын! Аспан асты тамаша, Елбасы бастаған, оны халқы қостаған 
тыныштығы мол заман болсын! Сол бақытты дәуірдің қызығын елжұртымыз 
көре берсін!
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Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға 
тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс. 

Ыбырай Алтынсарин

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

адамы – мұғалім. 
Ғ. Мүсірепов

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

шәкірттей сезінемін. 
Серке Қожамқұлов

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

ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым.
 Александр Македонский

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

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

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

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

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

Қазіргі  мектепке теориялық білімін,  кәсіби қабілеті  мен  дағдысын толық 
пайдалана білетін, психологиялықпедагогикалық   ойлау деңгейі жоғары, 
психологиялықпедагогикалық     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, сондайақ оның теориялық 
білімі мен кәсіби шеберлігінде және шығармашылық қызметінде екендігі ай-
дан анық. Мұны Шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр әлФарабидің «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 өзінөзі 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 
ісәрекетін ұйымдастырып, оның нәтижелерін алдынала 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, жанжақты 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 жанжақты, терең 
білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары етіп қалыптастырудың бірденбір 
жолы – оқушыға білімді терең игертудің тиімді әдістәсілдерін 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 жанжақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі  жоғары, 
өздігінен ізденуге қабілетті етіп қалыптастырудың бірденбір 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, ғылымиәдістемелік 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 қасиетмүдделері 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 өзөзін 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 өзінөзі 
тәрбиелеудің қозғаушы күші мен қайнар көзі – өзінөзі жетілдіру қажеттілігі 
болып табылады. Өзіндік дамуда өзінөзі бағалау деңгейі үлкен мәнге ие.

Кәсіби өзіндік бағалауда педагог әрекеті, кім алдына жоғары міндеттер 
қойса, онда қиындықтар болатынын көрсетті. Қиындықтармен күресу 
педагогикалықпсихологиялық 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 маманмұғалімдерді 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 – атаананың да, мектеп ұйымының, 
мұғалімдердің де басты борышы. 

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

Халықтық педагогика дәуірдің небір қатал сыннан өтіп, жаңарып, жаңғырып, 
шым болаттай тіршілік тынысы және салтдәстүрлері 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, мақалмәтелдер, шешендік сөздер, аңыз – әңгімелер 
және алуан түрлі салтдәстүрлерді педагогикалық тұрғыдан іріктей алуы керек. 
Балаға ұлттық тәлімтәрбиені 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, ақылой тәрбиесінің ерекше орын алаты-
нын атап көрсетті. Ұлағатты сөздері, педагогикалық мұралары халық педагогика-
сында үлкен орын алады. Оларды қазіргі қазақ халықының ұлттық мәдениеті мен 
салтдәстүрінің қайта жаңарту кезінде кең мағынада насихаттау әрбір ғалымның, 
мұғалімнің борышы болуы қажет. 

Халқымыздың ертегілерінде, аңыз әңгімелерінде, шешендік тапқыр сөздерінде, 
салтдәстүрінде математикамен байланысқан тұстарын көптеп кездеседі. 
Халқымыздың асыл қазынасын сабақтың кейбір тұстарында тиімді пайдалану, 
оқушыларды өз ұлтын сүюге, оның салтдәстүрлері 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  білмейақ  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, атаанлар және жұртшылықтың бірігіп 
атқаратын істері.  «Ғұламалық мектеп» сабақтары арқылы өткізілетін «Аламан 
бәйге» конкурстары ауыл аймақты атабабаның «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 елжұрт 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, вопервых, 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 какойнибудь 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, изза 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 подругому. 
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 чтонибудь 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 ІІІй 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?
Вопервых, 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 ақпараттықкоммуникациялық 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 ақпараттықкоммуникациялық 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 кезкелген сала-
сын қарқынды дамытып, одан тиімді нәтиже алуымызға болады.

Бүгінгі заман талабына сай жаңа технологиялармен сабақ жүргізуде 
ақпараттықкоммуникациялық технологияларды пайдалану өте тиімді. 

Біздің бұл мақалада 8сыныптағы 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 1суреттегідей 
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 кезкелген 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 1ші әдіс, яғни симметриялы режимді қарастырайық. Бұл әдісте 

(1,7) нүктелер арасындағы кедергілерді табайық (1сурет).
Бірінші нүктеден кірген ток сызба бойынша 

3ке бөлінеді, сол сияқты әрбір  I/3 ток 2ге 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 
(2сурет). Схемада көрсетілген нүктелердің потен-
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циалдары бірдей, сондықтан бұл нүктелерді сәйкесінше біріктіріп, өзімізге 
жеңілдетілген түрдегі схеманы аламыз. Сол кезде кубымыз 3суреттегідей 
оңай түрге келеді. 

Пайда болған резистордың  кедергілері R емес, R/2ге тең, себебі 
схеманы біріктірген кезде бірбірімен параллель жалғадық, сондықтан 
әрқайсысының кедергілері Rдің орнына R/2 болады. 5суретте көрсетілген  
резисторлар өзара тізбектей жалғанған және олардың кедергілерін қосып, 
бір резисторға біріктіруге болады. 4суретте параллель жалғанған екі 
резистордың кедергілері 2R және R/2 кедергілерді біріктіру  арқылы пайда 
болған резистордың кедергісі 2R/5 тең болады (5сурет).                                                                   

Енді тізбектей жалғанған үш резисторды қоссақ , онда
    +      +      =       .
Бұдан параллель жалғанған екі резистор аламыз (6сурет), 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 (7сурет). Суретте көрсетілген 
нүктелердің потенциалдары бірдей болғандықтан, біз бұл нүктелерді 
қорықпастан біріктіруімізге болады. Потенциалы бірдей нүктелерді біріктіру 
арқылы өзімізге жеңілдетілген түрдегі электрлік  схеманы аламыз (8сурет). 

Бұл резисторларды параллель жалғағандықтан, пайда болған    резис
торлардың кедергілері R емес, R/2ге тең, себебі біріктіру кезінде параллель 
жалғадық. Енді кедергілері  R және R/2ге тең тізбектей жалғанған екі рези-
сторды біріктірейік  (9сурет).

  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 0ге тең, 
сондықтан бұл резистор бойымен ток жүрмейді және оны алып тастауымызға 
болады (10сурет). Сонда әр тармақты бір резисторға біріктіру арқылы парал-
лель жалғанған схема аламыз (11сурет). Нәтижеде кубтың толық кедергісі 
3R/4.

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

– Білім беру мекемелерінде қазіргі заманға сай жаңа 
ақпараттық құралжабдықтармен, интерактивті тақталар 
және мультимедиялық кабинеттерді пайдалана отырып, кез
келген пән бойынша электрондық оқулықтармен жұмыс 11-сурет.

жүргізу;
– АКТны 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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