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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

азақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында  «Білім беру 
жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, 

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА
ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

Роза  АЛИЕВА,
«Абай атындағы орта мектеп мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық- 
мемлекеттік мекемесінің география пәні мұғалімі 

Қ
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға 
және кәсіби шыңдауға бағытталған технологиялардың, жаңа әдіс-тәсілдердің 
оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттырудағы маңызы – білім алу 
үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 
беруді, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу», – деп  
білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделеді. Бұл міндеттерді 
шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы 
барлық  өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге, жаңа қарым-
қатынасқа өту қажеттігі туындайды. Білім беру үрдісіндегі заманға сай жаңа  
ұстаз әрқашан шәкірттеріне бүгінгі алған білімінің ертеңгі күні қажеттілігін 
сездіре алатындай қасиеті бар, мектеп табалдырығын аттаған әрбір жас 
өреннің болашақтағы көздеген мақсаттарына қол жеткізуіне бағыт бере ала-
тын үлкен тұлға.

Әрбір мұғалімнің негізгі мақсаты – сабақ сапасын көтеру, түрін жетілдіру, 
оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру, олардың ізденуін, 
танымын қалыптастыру. Осыған орай жаңа экономикалық және әлеуметтік-
мәдени жағдайларда қазақстандық білім беру жүйесінің алдында тұрған білім 
беру сапаларын арттыруға, стратегиялық міндеттерді шешуге бағытталған 
түбегейлі қайта өзгертулер педагогикалық үрдіске жаңа талаптар жүктейді. 

Бүгінгі таңда, балалардың қабілеттерін жоғары деңгейде қанағаттан-
дыратындай білім беру, көптеген өркениетті елдерде саралап оқыту 
ұстанымының негізінде одан әрі дамытылуда. Ол Франция, Америка, Гер-
мания, Англия, Жапония, т.б. елдердің білім беру жүйесінде қазір жоғары 
деңгейде жүргізілуде. Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңі мектептегі білім 
беру жүйесінің алдына оқыту үрдісін технологияландыру мәселесін қойып 
отыр. Осындай табиғи сұраныстарға орай оқытудың әртүрлі технология-
лары жасалып, мектеп тәжірибесіне енгізілуде. Мәселен, академик В.И. 
Монаховтың «жобалау» технологиясы, В.К. Дьяченконың ұжымдық оқыту 
әдісі, «Блум» таксономиясымен қатар оқушылардың өскелең оқу-тәрбие 
үрдісін түгелдей терең дараландырып жаңаша білім алуына, өздігінен іздену 
сезімін ояту, дарындылық пен талапқа жол ашуға бағытталған технология-
ларын атап көрсетуге болады. Тұлғаға бағытталған білім оның жан-жақты 
дамуына ықпал етеді. Психологияда дүние есігін ашқан әрбір сәби қабілетті 
болып туылады, оның әрі қарай дамып, жетілуі тәрбиешіге байланысты 
делінген. Демек, оқытушы мен оқушының арасындағы ынтымақтастықтың 
негізінде біз оң нәтижеге қол жеткізе аларымыз сөзсіз. Олай болса, оқытушы 
педагогикалық ізденіспен озық технологиялардың әдіс-тәсілдерін аса жоғары 
талғаммен қолдана білуі тиіс. Қазіргі заманғы оқыту технологияларына 
келесі талаптар қойылады:        
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 – оқыту мақсатының нақты қойылуымен, оның ғылыми негізделуі, оқу 
іс-әрекетінің нәтижесінің жоғары сапалы болуы;     

– оқу материалын толық қабылдау мүмкіндігінің болуы;  
– оқу үдерісінде қарым-қатынастың еркін болуы;   
– оны үнемі жетілдіріп, толықтырылып отыру мүмкіндігінің болуы. 
Осы заманғы кез келген оқыту технологиясы оқу үдерісін ұйымдастыру 

кезеңінде технологияның бар мүмкіндіктерін үнемі шығармашылықпен пай-
далану қажеттілігіне көңіл аударуда. Оқыту технологиясын оқыту үдерісін 
ұйымдастыру, басқару және бақылау деп түсіну керек. Қазіргі таңдағы пе-
дагогика  жаңалықтарын  пән  ерекшелігіне қарай қолдана білсек, ұтарымыз 
көп. Өйткені,  жеке тұлғаға бағытталған  білімнің  бүгінде  нәтижесіз  болмай-
тындығы тәжірибе жүзінде дәлелденгені анық. Нәтижеге бағытталған білім 
бүгінгі заман талабы, қажеттіліктің қайнар көзі болса, нәтижеге жету жолын-
да іздену әрбір мұғалімнің азаматтық борышы. 

Осы орайда өз тәжірибемнің негізінде оң нәтижеге қол жеткізу үшін алды-
ма мынадай мақсат қойдым: заман талабына сай білімді, білікті, дүниетанымы 
кең, шығармашылық қабілеті дамыған жеке тұлға қалыптастыру. Осы мақсат 
негізінде алдыма қойған міндеттерім:     

– жас ұрпақтың қабілеті мен талантын ашу;    
– шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру;  
– өз алдына мақсат қою арқылы оны жүзеге асыра білу;  
– өз әрекетінің нәтижелерін бағалай білу. 
Мұғалімнің шығармашылық жұмысы ең бірінші сабаққа даярлықтан 

басталады, яғни, өтілетін сабақтың жоспарын құру, оны өткізу әдстемесі, 
оқушылардың қабілеттерін, жас ерекшеліктерін ескере отырып, иллюстра-
ция, техникалық құралдарды, дидактикалық материалдарды пайдалану. 

 «Ұстаздың қолында адам өмірінің келешектегі тұтас тағдыры тұр» 
деген екен В.Г. Белинский. Бүгінгі қоғамның ұстаздар алдына қойып отырған 
басты міндеті, артар жүгі – сапалы білім берумен қатар, жан-жақты дамыған, 
өзіндік ой-пікірі қалыптасқан, өмірге араласа алатын, терең ойланып, 
ойын жүзеге асыра алатын тұлға қалыптастыру. Тұлға ретінде қалыптасу – 
оқушының оқу үдерісіндегі басты мақсат болып табылады. Тұлға – тұтастық 
күйде дамыған, қалыптасқан адам. Абай айтқан «толық адам» болмысын жа-
сауды міндет ету – оқу-танымдық үдерістің де негізгі мұраты.

Кәсіби маман болу үшін бүгінгі оқу үрдісіне сай педагогикалық шеберлік 
қажет. Педагогикалық шеберлік – дарынды талант емес, үйрену, ізденудің 
нәтижесі.  

Мен де өз сабақтарымда Блум таксономиясын пайдаланамын. Өйт-
кені, Блум таксономиясы, толып жатқан әдіс-тәсілдері, стратегиялары 
оқушылардың сабақты жақсы меңгеруіне көмектесіп қана қоймай, олардың 
шығармашылық қабілеттерінің дамуына, еркін ойлап, сол ойын шебер жеткізе 
білетін тұлға болып қалыптасуына өз әсерін тигізетіні сөзсіз:

– тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау, арнаулы бір тақырыпқа 
пікірталас тудыру (ой қозғау, топтастыру, пікірталас, «инсерт» кестесі, т.б.); 

– берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс (эссе, шығарма, 
сауаттылықты ашатын хаттар, т.б. стратегиялар); 

– Венн  диаграммасы (семантикалық кесте, ой қозғау, кубизм).
Блум таксономиясы «білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау» 

кезеңдерінен түзіледі. Осы алты кезеңнің әрбіреуіне СТО технологиясының 
түрлі стратегиялары қолданылады. Блум таксономиясының «білу» кезеңінде 
белгілі бір әдісті пайдалана отырып, бұрынғы білімді еске түсіреді, сақтайды, 
ойлайды. Мәселен, қызығушылықты ояту кезеңіне ой шақыру, топтастыру, 
ұқсастық пен даралық, т.б. мағынаны тануда ЖИГСО-І, ЖИГСО-ІІ өзара 
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оқыту, жұптасып оқу, ой бөлісу қорытынды шығару, сұрақ қою, қайтадан 
сұрақ қою, ББҮ, кубизм, INSERT, екі түрлі түсіндірмелі күнделік, т.б. ой- 
толғаныс кезеңіне Венн диаграммасы, сәйкестік кестесі, бес жолды өлең, 
эссе, пікірталас, әлемді шарлау, т.б. Ал «түсіну» кезеңінде жаңа білімді 
түсінгенін анықтау үшін диалогтік байланыс жасау үшін тақырыптың негізін 
көрсете алатындай сұрақтар беру арқылы болжау жасату. Осы кезеңді жүзеге 
асыруда топтық, жұптық жұмыстар арқылы жүргізуге болады. Үшінші 
«қолдану» кезеңінде алған білімдерін пайдалана білуге, мәселелерді шеше 
алуға, мысалы, «қатемді тап», «тақырыпқа сай сөйлем құра», «салыстыр», 
т.б. пайдалануға болады. «Талдау» кезеңінде топтық талқыға «кубизм» әдісі 
арқылы салыстыру, зерттеу, тақырыптағы негізгі түйінде анықтауға бағыт 
беріледі. Бесінші «жинақтау» кезеңінде шашылған дүниеден жаңа дүние 
жасауға көмектеседі. «Бағалау» кезеңінде материалдың өзі үшін қажеттігін 
анықтайды, ой бөліседі, бірін-бірі бағалайды.

Бұл стратегияда оқушылардың сөйлеу мәнері, шеберлігі артып, өз ойын 
тиянақты жеткізе білуге үйренеді.  

«Венн диаграммасы» стратегиясын екі материктердің немесе екі 
елдердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табуда пайдалану өте 
тиімді. Осы арқылы оқушылар сол елдердің немесе материктердің негізгі 
ерекшеліктерін, ұқсастықтарын естеріне жақсы сақтайды.  «Эссе» стратегия-
сын саяхатшылардың өмірі мен ашқан жаңалықтары, жетістіктері туралы 
тақырыптарда қолдандым. Мәселен: «Магеллан – ержүрек саяхатшы», «Вас-
ко да Гама саяхатының маңызы», «Қазақтың жарық жұлдызы – Шоқан», 
«Антарктидаға сапар», т.б.   

Эссе стартегиясы оқушылардың тіл байлығын дамытып қана қоймай, 
оның шығармашылық қабілеттерінің артуына да үлкен септігін тигізеді.

Өзгерісті енгізуде мен, ең алдымен, сыныптағы ынтымақтастық атмо-
сферасын орнатып алу керек екенін түсіндім. Әр сабақ сайын оқушылармен 
бірге  көңілді күймен сабақты бастап, кері байланыс арқылы сабақты аяқтап 
отыру қажет. Ынтымақтастық оқыту барысында білім алушылар құрбы-
құрдастарымен қарым-қатынаста түсуге, өз пікірлерін айтуға және оны 
қорғауға мүмкіндік алады деп тұжырымдалады. Сыныпта ынтымақтастық 
қарым-қатынас орнаған жағдайда оқытудың сапалы және табысты  болаты-
нына көз жеткізуге болады. Сонымен қатар оқушыларды топтастыру арқылы 
оқушыларға топпен жұмыс жасаудың ережесін, мақсатын түсінеді.  Топпен 
жұмыс барысында топ бір-бірінің ой-пікірін тыңдауға, бір-бірімен ой бөлісуге 
міндет екенін түсінеді. Топтар арасындағы бәсекелестік емес, достық қарым-
қатынас пен жақсы көңіл күй байқалады. Сырттан  бақылап тұрған адамға 
сыныпта орнатылған  жақсы психологиялық ахуал сезіліп тұрады. Топтық 
жұмыста  оқушылар өзара достық қарым-қатынаста болады, бір-бірінен 
білмегендерін сұрай отырып білімдерін жетілдіреді,  өзгелерге ойын жеткізу 
үшін өз шешімін дәлелдеуге үйренеді,  оқушылардың мектепке және сабаққа 
деген көзқарасы өзгереді, әр сабақ сайын уақыттары қызықты әрі тиімді 
өтеді, топтық жұмыста бос отыратын оқушы болмайды.

Мұғалімге әр сабаққа тыңғылықты дайындық пен шеберлік қажет етеді. 
Тапсырмаларды түрлендіріп беруде сабақты өмірмен байланыстырып, әр 
сабақ сайын топтарды өзгертіп отыру қажет. Сындарлы оқытудағы негізгі 
білім беру бағыты топпен жұмыс жасау арқылы жүргізіледі. 

Жаңа әдіс-тәсіл  бойынша сабақ басталар алдында, оқушылар бір-біріне 
сұрақ қоюға, ойын еркін ашық айтуға болатынын ескерту қажет.

Жаңа сабақты меңгертуде  «Ойлан, жұптас, бірік» әдісінде  атқарылған 
топтық жұмысы бойынша оқушыларды жасаған жұмыстарын бағалау мен 
марапаттауға болады.         
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Жеті модульді қамти отырып, өткізілген сабақтар білім сапасын арттыру-
да нәтижеге ұмтылдыратындығына сенімдімін. Сөзімнің соңында өзімнің ой-
ымнан туындаған жеке көзқарасымды айта кетер болсам, білім беру жүйесіне 
заманауи осындай бағдарламалар қазіргі жас ұрпақтың дамуына, қабілеттері 
мен сана-сезіміне сай оңтайластырылып, енгізілуде деп ойлаймын . Бұл жаңа 
әдістердің оқу үдерісінде пайдаланылуы, оқушыға сапалы білім беруде және 
ұстаздардың білімін жетілдіруіне пайдасы өте зор. Римдік философ Сенека 
Луцийдің «Басқаларды үйрете жүріп, өзіміз де көп нәрсе үйренеміз»  деген 
нақыл сөзін басшылыққа алатын болсақ, қазіргі заманға сай білім жүйесіне 
енгізіліп жатқан түрлі бағдарламалар бойынша білімімізді жетілдірудің 
арқасында, ой-өрісіміз дамып, оқу үдерісінде жаңашыл мұғалімдер қатары 
көбейіп, көптеген тың дүниелер пайда болуда. Сондай-ақ бүгінгі заманға сай 
жаңа технологиялардың,  жаңа әдіс-тәсілдердің оқушылардың дұрыс білім 
алуы на, әсіресе ауыл балаларының бойындағы оқуға деген қызығушылығының 
даму үрдісін арттыруға көп көмегі тиюде. Жаңа технологиялардың оқушы 
бойына дұрыс таралуы мен сапалы білім берілуі мұғалімнің жан-жақты бо-
луы және шеберлігіне байланысты осы мамандықты сүйіп таңдаған кез кел-
ген ұстаздың қолынан келетін іс. Осы мүмкіндіктерді кеңінен пайдаланып, 
болашақ ұрпақтың дамуына жан-жақты қолдау көрсетіп, шеберлік таныту 
біздердің, яғни ұстаздардың үлесі деп ойлаймын.

Алматы облысы
Райымбек ауданы.

рыс мектептерінде қазақ тілін оқытудың түпкі мақсаты – оқушыларға 
қазақ тілін меңгерту, сөздік қорын байытып, қазақша сөйлей білуге 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ҚАЗАҚША СӨЙЛЕУ 
ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ
МӘТІНДЕРДІҢ  МӘНІ,  ҚЫЗМЕТІ 

Алмагүл  НҰҒЫМАНОВА, 
№14 жалпы орта білім беретін мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні  мұғалімі  

О
жаттықтыру, дағдыландыру, қазақ тілінің грамматикалық құрылымын 
үйрету.  Осы мақсаттарды жүзеге асыруда ең күрделі жұмыс түрлерінің 
бірі – мәтіндермен жұмыс. Қазақ тілін оқытудың алғашқы кезеңінен бастап, 
мәтіндермен жұмыс жүргізудің оқушы тілін дамытуда қызметі өте күшті. 

Мәтін – оқушыға білім береді,  оқушыны оқуға үйретудің құралы, ол 
ойын, тілін дамытады, тәрбиелейді, қазақша сөйлеуге үйретеді. Мәтін осы 
қызметтерді толық атқару үшін оған төмендегідей талаптар қойылады.

1. Мәтін оқушының жас ерекшелігіне сай болуы крек. Әр сынып-
та оқытылатын мәтін әртүрлі деңгейде болады. Бір сыныптың өзінде 
алғашқы мәтіндер мен оқу жылының аяғындағы мәтіндердің көлемі, 
ондағы сөйлемдердің құрылысы, ауыр-жеңілділігі бірдей болмайды. Мәтін 
дидактикалық ұстаным бойынша күрделеніп отырады. 

2. Мәтіннің мазмұны әр сынып оқушысының деңгейіне, дүниетанымына 
сай болуы қажет. 

3. Мәтін оқушыны қызықтыратындай болуы қажет. Оқушыны қызық-
тыратын мәтіндерді оқушы жеңіл, жақсы меңгереді. 
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4. Мәтіннің тәрбиелік мәні болуға тиіс. Оқушыны достыққа, адалдыққа, 
бірлікке, адамгершілікке тәрбиелейтін мәтіндердің мәні зор. 

5. Мәтіндер қазақ халқының мәдениетімен, әдет-ғұрыптарымен, ұлттық 
мерекелерімен оқушыларды таныстыру қызметін атқаруы тиіс. 

Мәтіндер осындай талаптарға жауап бере алғанда ғана, оның оқушыға 
тіл үйретудегі маңыздылығы жоғары болады. 

Қазақ тілі әдістемесінде мәтіндердің үш түрі бар: сипаттау мәнді; хабар-
лау мәнді; пайымдау мәнді.

 Бұл мәтіндер байланыстырып сөйлеуге үйретуде және тілдің 
құрылымдық жүйесін үйретуде де қолданылады. Айтылған мәтін түрлерінің 
әрқайсысы өз алдына дербес мағыналық тұтастыққа құрылған, шындық 
өмірдің бір құбылысын, оқиғасын, фактілерін сипаттауға негізделеді. 
Олардың өзіне ғана тән белгілері бар. 

Сипаттау мәнді мәтіндер ғылыми және көркем шығармалар түрінде 
беріледі. Оларда, көбіне, ғылыми ақпараттар, белгілі бір құбылыстарды си-
паттау, оқиғаның, заттың, құбылыстың орны, себебі, жағдайы, белгілері ай-
тылады.  

Хабарлама мәтінде адамның әрекеті, қимыл- қозғалыстары, оқиғаның 
жүзеге асуы бірте-бірте дамытылып баяндалады. Сонымен қатар, бұл 
мәтіндерде қоғамдық өмірдегі немесе тарихи оқиғалар да баяндалады. 

 Пайымдама мәтін – сөйлеудің шығармашылық деңгейдегі көрінісі. 
Бұлар, көбіне, ғылыми, оқу әдебиеттерінде нақты құбылыстардың бір- біріне 
байланыстығын, себебін, салдарын анықтауға құрылады. 

 Айтылған мәтіндердің түрлері таза күйінде сирек кездеседі. Олар 
көбіне бір-бірімен бірлікте беріледі. Сондықтан тіл үйретуде мәтінмен жұмыс 
жүргізу үшін мәтіннің құрылымына, құрылысына, түрлеріне, мазмұнына на-
зар аударып, сөйлеуге үйретуге байланысты жұмыс түрлерін саралап пайда-
лануымыз керек. 

Мәтіндердің оқушыларды сөйлеу әрекетіне үйретудегі мәні.
Оқушы қай тілді оқымасын мейлі, ең алдымен, тілдің қатынас құралы 

ретінде қызмет атқаратынын естен шығармау керек. Қазақ тілін үйрену арқылы 
оқушы заттар, құбылыстар, олардың арасындағы байланыстар жөніндегі 
дүниені қабылдауында, олар жөнінде жаңа түсініктерді сыртқа шығарудың 
жаңа формасын меңгеру мүмкіндігіне ие болады. Сөйлеу тілін көбіне белгілі 
бір тақырыпта сөйлету арқылы үйреткен тиімді. Өйткені, сөйлеуші не айту 
керек екенін алдын-ала болжап тұрады. Осы мақсаттарды жүзеге асыру үшін 
сөйлеу қызметінің түрлерін сабақта бірлікте жүргізіп отырғанда ғана белгілі 
бір нәтижеге жетуге болады. Cөйлеу қызметінің түрлері: тыңдалым, сөйлесім, 
оқылым, жазылым.

1. Тыңдалымға үйретуде жүргізілетін жұмыс түрлері.
Тыңдап қайталау (аудирование) – сөйлеу қызметінің күрделі түрі. 

Аудированиенің мақсаты – қазақ тіліне тән дыбыстарды, сөздерді айтылу 
нормаларын  сақтап дұрыс білуге үйрету.  Аудиотекстер және соған сәйкес 
берілетін  тапсырмалар оқушыларда қажетті сөйлеу дағдысын қалып-
тастыруға, екінші тілді меңгерудің психологиялық ерекшеліктеріне, соны-
мен қатар, аудирование тілдің  лексико-грамматикалық жағын меңгерумен де 
тығыз байланысты.  Егер үйретуде тиісті дыбыс «ә» болатын болса, аудиотекс-
те бұл дыбысты қамтыған сөздер  мол болуы керек. Тапсырмалар: 

а) бірнеше сөздерді қайталатып,  «ә» дыбысы қай буында жазылғанын 
сұрау;

ә) мәтіннің ішінде «ә» дыбысы бар сөздерді теріп жазу;
б) тыңдап салыстыру; егер сөзде «ә» дыбысын естісе, қолын көтереді, 

егер «ә» дыбысы естілмесе, көтермейді;
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в) ішінде «ә» дыбысы бірнеше рет қайталанып келетін сөз тіркестері, 
мақал-мәтелдер, өлең үзінділерін тыңдаған жөн.

Мақалдар.
1. Әкеден – ақыл, анадан – мейір.
2. Әкесіне қарап ұлын таны.
3.  Ата – бәйтерек, бала – жапырақ.
4. Әдеп – ең қымбат мирас. 
5. Әдепті бала – арлы бала, әдепсіз бала – сорлы бала. 
Сөздік жұмысын жүргізгенде де, мәтіндермен жұмыс жүргізгенде де ау-

дированиемен тығыз байланыста жүргізіледі.
Мәтінмен байланысты жүргізілетін жұмыс түрлері.
1. Мәтіннің тақырыбын тыңдау, онда не туралы сөз болуы мүмкін. Бұл 

оқушыларға алдын-ала ой салуға, болжам жасауға үйретеді.
2. Мәтінді тыңдап, оған ат қойыңыз.
3. Берілген мәтіндегі ойға қарсы пікір айтуға дағдыландыру.
4. Мәтінді тыңдап, қазақша мазмұнын айтқызу.
Грамматикалық жадығатты меңгерту барысында мынадай аудиотекс-

тер (мына сөйлемдерді тыңдап, логикалық жағынан үйлесімді мәтін 
құрастырыңдар). Мысалы: 1) Самат пен Айжан далада қызғалдақ теріп жүр. 
2) Мамыр – көктемнің соңғы  айы. 3) Самат бесінші сыныпта, Айжан ал-
тыншы  сыныпта  оқиды.  4)  Дала  қызылды-жасылды   болып  құлпырып  
жатыр. 5)  Екеуі  көрші,  сабаққа  да  бірге  дайындалады. 6)  Күн жылы. 
7) Айжан Саматқа үнемі көмектесіп, қамқоршы болып жүреді. Сабақтан бос 
уақыттарында кітап оқып, далада қыдырғанды, ойнағанды ұнатады.

Оқушыларға қазақ тіліндегі тыңдалым әрекетін дұрыс қалыптастыру 
үшін мәтінмен жүргізілетін жұмыстарда мынадай тапсырмалар беріледі: 
естігенін мазмұндап айту; мәтінді түсіндіріп баяндау; мәтіндегі сөз, сөз 
тіркестерін синонимдермен ауыстыру; мәтіндегі түсіріліп айтылған сөздерді 
табу; мәтіннің мазмұнын қысқартып баяндау.

Тыңдалым әрекеті сабақтарда жиі жүргізіліп отыру керек. Сонда оқушы 
қазақ тілінің ерекше дыбыстарын дұрыс айтуға жаттығып, жоғарыда аталған 
жұмыс түрлері арқылы грамматикалық дағды қалыптастырады, сөздік қоры 
молайып, сөйлей білуге үйренеді, мәтінді қысқартып баяндауға дағдыланады. 

2. Сөйлесімге үйретудегі мәтіндердің қызметі.
Ауызекі сөйлеу тіліне үйретуде, өтілген грамматикалық жадығаттарды, 

сөздік жұмысын қолдануда сөйлеудің диалогті, монологті жұмыс түрлері 
жүргізіліп отырғаны тиімді. Оқытудың алғашқы кезеңінен бастап жоспар-
лы түрде, мағыналық жағынан тұтас монологті сөйлеуге үйрету жұмыстары 
жүргізіледі. Бастапқы кезде оқушылар мына тақырыптарда сөйлей білуге 
үйретіледі: өзі туралы мәлімет беру (аты-жөні, тұрағы, оқитын орны); отба-
сы, олардың қызмет жайы; достары, өзі тұратын ауылы (қаласы), үйі жөнінде 
сипаттай білу. Сұрақтар қоя білу, қойылған сұрақтарға жауап беруі, біреуді 
әңгімеге тарта білуі, айтылған ойға келісуі (не келіспеуі), бір нәрсені қалауы 
(не қаламауы); амандасу, қоштасу; құттықтай білу (туған күнмен, жаңа жыл-
мен); өтініш жасай білуі, алғыс айта білуі. Бұл айтылған жайттар жөнінде 
оқушылар диалогті түрде сөйлей білуге дағдыланады. Оқушылар тілдік 
дағдыларды жақсы меңгерген жағдайда диалогтің кез келген түрінде: оқу-
тұрмыстық, өлкетанушылық, қоғамдық-саяси, ғылыми тақырыптардың 
қайсысында болмасын сұрақ қоя білу, жауап беру, пікір алмасу, әңгімелесу 
дәрежесіне жетеді. Диалогтік сөйлесу грамматикалық дағдылардың 
жетілдірілуіне байланысты оқушылардың сөздік қорларының молаюы-
на және меңгерілген лексико-грамматикалық құрылымдарды сөйлеудің 
қажеттілігіне қарай түрлендіріп қолдана білу қабілеттерінің дамуымен 
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байланысты күрделендіріле түседі. Сөйлеу дағдылары дұрыс қалыптасуы 
үшін, бұлар өз кезегінде грамматикалық дағдылардың дұрыс қалыптасуына 
негізделетіні белгілі. 

Орта буын сыныптарда оқушылардың сөздік қорының молаюымен 
бірге және грамматикалық құрылымдарды меңгерулерімен байланысты 
сөйлеудің тақырыптары да тереңдей түседі, тілдік- ситуациялық жағдайлар 
да күрделенеді. (Мысалы, оқушылар ауа райы, оның өзгерістері, жыл 
мезгілдеріне тән құбылыстарды; әртүрлі мейрамдар жөнінде; оқу демалыста-
ры, оларды қалай өткізгендерін; өзі айналысатын сүйікті істері туралы баян-
дайтын дәрежеге жетуі тиіс.

  Ал, жоғары сыныптарда ауызекі сөйлеу тіліне күрделі сөз тіркестері, 
синтаксистік конструкцияларды орынды қолдана білу талабы қойылады. Бұл 
жастағы оқушыларды қызықтыратын тақырыптар төңірегінде диалогтар, 
жеке баяндаулар ұйымдастырылады. Мысалы, әртүрлі мамандықтар жөнінде, 
өзі болашақта кім болатындығы туралы, немен айналысқанды ұнатады, сая-
сат, мәдениет, ғылым жаңалықтары, спорт тақырыбындағы әңгімелер, т.б.

3. Оқылым әрекетіне дағдыландырудағы мәтіндердің қажеттілігі.
Қазақша мәтіндерді оқуға үйрету қазақ тіліне тән дыбыстарды және 

олардың таңбалық әріптерін таныстырудан басталады. Алғашқы кезде 
оқушылар аталған дыбыстарды сөз ішінде дұрыс айтуға, олардың таңбаларын 
танып, жазуға үйренеді. Кейін жеңіл, қысқа мәтіндерді оқуға көшеді. Сөйлем 
ішіндегі сөздерді орфографиялық нормамен айтуға жаттықтыру үшін ар-
найы өлеңдер, мақалдар, жұмбақтар жаттатып, оқыту қажет. Алдымен бір 
буынды сөздерді оқудан бастаған оқушы бірте-бірте дұрыс оқуға, жылдам 
және мәнерлеп оқуға төселеді. Кейін оқығанын мазмұндап айтып беруге 
дағдыланады.  Сондықтан қазақ тілінің әр сабағында мәтін, жаттығу, өлең, 
жұмбақ, т.б. жадығаттарды өткенде мұғалім оқушылардан оқуға қойылатын 
талаптарды мүлтіксіз орындауды талап етіп отырады.  

Оқушылардың оқу дағдыларын бекіту мақсатында:  мұғалімнің соңынан 
шағын мәтіндерді хормен және жеке оқу; оқушылардың бір-біріне қаратып 
оқуы; бір оқушының оқуда жіберген қатесін екіншісіне тапқызу; мәтіндерді 
мағыналық бөлімдерге бөліп оқу; мәтіндегі үйретілуге тиісті грамматикалық 
жадығаттарға байланысты сөздерді, сөз тіркестерін немесе сөйлемдерді теріп 
оқу жұмыстарын жүйелі жүргізу нәтижесінде оқушылар мәтіндерді іштей 
оқу арқылы түсінетін дәрежеге жетеді. 

Мәтінді оқу кезінде оқушы сөздердің қалай оқылатынына да жаттығады, 
яғни қазақ тілінде орфоэпиялық нормаға сай сөйлеуге дағдыланады. Сөздер 
оқылуы, айтылуы арқылы оқушының санасында бекіп, бірте-бірте сөйлеу 
тілінде тұрақтана бастайды. 

4. Жазылым әрекетін қалыптастырудағы мәтіндермен жүргізілетін 
жұмыс түрлері.

Оқушылар ауызекі сөйлеу тілімен қатар жазба тілді де меңгеруі керек. 
Себебі: ойды жазбаша жеткізу ауызшаға қарағанда логикалық жүйелілікпен 
құрылады; жазба хабарламаларда алғашқы сөйлемді соңғысы толықтырып 
отырады;  жазба тілде керекті сөзді таңдай білу, грамматикалық құрылымдарды 
дұрыс қолдана білудің маңызы зор. 

Оқушыны жазуға үйрету сөйлеуге, оқи білуге үйретумен қатар 
жүргізіледі. Өйткені, жазу тілін меңгермейінше сол тілде дұрыс сөйлей білу, 
үйренгендерін есте сақтау мүмкін емес. 

Жазу дағдысының бастамасы қазақ тіліне тән әріптің әрбір бөлігін (таяқша, 
дөңгелек, қосу сызықтары) сызып, жүргізу арқылы жаттықтырылады. Бас-
тауыш сыныптарда жазуға үйретуде әуелі механикалық көшіру (тақтадан, 
оқулықтан) жүзеге асырылады. Кейін тақырыпқа қатысты сөздерді теріп 
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көшіру, қалдырылған сөздерді теріп көшіру жаттығулары орындалады. 
Көшіргендерін түпнұсқамен салыстырып, қатесін түзетеді. 

Есте ұстау арқылы көшіру. Мұнда тақтаға жазылған мәтін оқылады, 
талданады. Содан соң жабылады. Оқушы есінде қалғандарын жазады. Жазып 
болған соң мұғалім тақтаны ашып, жазғандарын тексеруге мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, сөздік диктанттары сабақ сайын жүргізіліп отыруы тиіс. 
Мұндай сөздердің жазылуын есте қалдыру үшін мұғалім мынадай әдіс-
тәсілдер қолдана алады: 

– сөздерді әуелі өзі оқып шығады, оқушылар зейін қойып, іштерінен 
қайталайды;

– мағынасына қарай бөліп жазыңдар: көкөністердің атауларын бір бөлек, 
үй жануарларының атауларын бір бөлек;

– сөздерді буынға бөліп жазыңдар, жазғандарыңды сөздік бойынша 
тексеріңдер;

– берілген сөзге түбірлес сөздер жазыңдар (мысалы: оқы, оқу, оқушы, 
оқулық, т.б.). 

Грамматикалық тапсырмаларға байланысты көшіру. Бұл – белгілі 
бір грамматикалық тақырыпты өтуге байланысты жаттығу жұмыстарын 
жүргізуде қолданылатын жұмыс түрі. Мұндай жаттығулар оқушыларды 
ойлантуға, талдау жасауға дағдыландырады: қалып қойған әріптер мен бу-
ындарды тауып қосу, берілген сөздің тұлғасын өзгертіп жазу сияқты жұмыс 
түрлерін жүзеге асыру арқылы көшіріп жазу. 

Жазба жұмыстарының ең күрделі түрі – шығарма жазу арқылы оқушылар 
өз ойларын жан-жақты логикалық бірізділікпен бере білуге, өз бетімен сөйлем 
құрауға, түрлі суреттер бойынша сипаттама жазуға, берілген сұрақтарға жаз-
баша жауап беруге мейлінше жаттығады. Осылайша оқушылар қазақ тілінде 
сөйлей білуге, оқи және жаза білуге, айтылған сөзді есту бойынша қабылдауға, 
өздері ой қорытындыларын жасауға дағдыланады. Жазба жұмыстары арқылы 
оқушыда фонетикалық, лексикалық, грамматикалық дағдылар қалыптасып, 
өздігінен жұмыс істеуге үйренеді. 

Мәтіндермен жұмыс жүргізудегі біздің мақсатымыз – мәтінді оқыту 
арқылы оқушыларды қазақ тілінің ерекше дыбыстарын бұзбай, дұрыс айтуға 
жаттықтырып, дұрыс оқуға, түсініп оқуға, жылдам және мәнерлеп оқуға 
үйрету, яғни оқу техникасын жетілдіру, жазба жұмыстарын жүргізу арқылы 
сауатты жазуға үйрету, орфографиялық норма қалыптастыру.

Мәтінмен жұмыс жүргізу арқылы оқушылар жан-жақты білімділік 
дағдыларды қалыптастыруға болады. Яғни, мәтін арқылы оқушының тілі 
жаттығады, есте сақтау қабілетін арттырып, сауатты жаза білуге үйренеді, 
қазақ тілінің грамматикалық заңдылықтарын меңгереді, сөздік қорын байы-
тып, байланыстырып сөйлеуге үйренеді, оқушылардың жас ерекшеліктеріне 
сай қызықты мәтіндер арқылы оқушылардың ой-өрісі кеңейіп, қазақ тілін 
үйренуге деген қызығушылықтары артады. Қазақ халқының салт-дәстүрі, 
өнері, әдебиеті, атақты тұлғалары жөнінде мол мағлұмат алып, дүниетанымын 
кеңейтеді. 

Әдебиет
1. Оралбаева Н., Жақсылықова К. Орыс тіліндегі мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесі.  

 – Алматы, 1996.
2. Бектұров Ш.К. Қазақ тілі. – Алматы: Атамұра, 2006.
3. Адамбаева Ж. Орыс  мектептерінде  қазақ  тілін оқытудың кейбір мәселелері. – Алматы:  

 Рауан, 1993.
4. Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде журналы//2011. – №10, 12.

Орал қаласы.
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ен өз тәжірибемде, сабақ беру үрдісінде мынадай негізгі 
факторларды басшылыққа аламын: оқушылардың 

ФИЗИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫ
ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ

Назым  ТОҚҚҰЛИЕВА,                                                               
№4 орта мектебінің физика пәні мұғалімі

М
шығармашылық қызметін дамыту; оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу 
белсенділігін арттыру; оқушылармен жекелей, топпен жұмыстар жүргізу; 
үйге оқушылардың ойлау қабілетін дамытатын есептер беру.

Оқушылардың теориялық-практикалық сауаттылығын арттыру: негізгі 
теориялық заңдылықтар; формулалардың қоры; өрнектерді түрлендіру; есеп-
тер сауаттылығы.

Қандай да бір мәселені шешуде оқушылардың қалай ойлайтындығын, 
олардың ой-өрісін біліп отырудың маңызы зор. Өйткені, бұл – оқушылардың 
қаншалықты пайымдай білетіндігін, олардың оқыған материалды қаншалықты 
жақсы меңгергендігін анықтауға мүмкіндік береді.

Мен жұмысымда оқытудың жаңа педагогикалық технологиялық негізі 
етіп деңгейлік саралауды алдым. Ол бойынша дамыта оқыту жүзеге асыры-
лады, сондықтан ол оқушының ойлауын, еске сақтауын, белсенділігін, ынта-
сын, дағдысын, білім сапасының артуын қамтамасыз етеді. Деңгейлеп оқыту 
технологиясы оқушының белсенді шығармашылық қызметін дамытуға 
бағытталған. Жаңа технологияға сәйкес барлық оқушы өз қызметін ең төменгі 
деңгейдегі тапсырманы орындаудан бастайды да, тапсырманы орындауына 
байланысты келесі деңгейге көшіп отырады. Мұндай жағдайда оқушылар 
арасында өзара жарысумен қатар, әр оқушының өзіндік деңгейіне сай білім 
алуы қамтамасыз етіледі. Өзіне деген сенімі артып, шығармашылық қабілеті 
шыңдалады. Дәстүрлі оқытуда өз бетімен жұмыс істеудің мақсаты – бекіту, 
өткен сабақты қайталау болса, қазір оқу материалын жалпылауға байланысты 
оқушылардың жеке фактілерді, физикадан алған білімдерін тұрмыста, техни-
када қолдана білуіне көңіл аударылады. 

Әр тақырыпқа байланысты әртүрлі деңгейлік тапсырмалар беремін. 
Оқушының ынтасын, белсенділігін арттыру үшін өзім жетелеуші «пробле-
малық» сұрақтар қойып отырамын. 

Оқушыларға оқу материалын меңгерту деңгейі 4 түрге бөлінеді.
1. Репродуктивтік деңгей. Мұнда тапсырмалар оқушылардың алдыңғы 

сабақтарда алған білімдеріне және оқулықта бар мәселелерге байланысты 
құрылады.

2. Алгоритмдік деңгей. Мұнда оқушы мұғалімнің түсіндіруімен 
қабылдаған жаңа ақпаратты пайдалана отырып тапсырманы орындайды. 

3. Эвристикалық деңгей. Оқушы өзі ізденіп, қосымша әдебиеттерді 
қолдана отырып, жауап береді. Бұл тапсырмаларды орындауда оқушының ой 
белсенділігі негізгі қызмет атқарады.

4. Шығармашылық деңгей. Оқушы таза өзіндік шығармашылығын 
байқатады.

Сонымен, әр деңгейлік оқыту жүйесінің физика бойынша білім сапасын 
арттырудың бірқатар тиімді жақтары бар. Біріншіден, сыныптағы барлық 
оқушыларды жұмыспен қамтамасыз етеді, әрбір оқушының белсенді түрде 
қатысуын қадағалайды, белсенділігін оятуға түрткі болады. Екіншіден,  
әр оқушы өзіне тән қарқынмен, өз білімінің деңгейінде жұмыс жүргізеді. 
Үшіншіден, оқушылар өз еңбектерінің нәтижесін көріп, өзін-өзі бағалайды.
Өз бетімен жұмыс істеу оқушылардың біліміне ғана әсер етпей, сонымен 
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қатар тәртібі мен мінез-құлқына да тигізер ықпалы зор. Жауапкершілікті 
сезіне отырып, оқушының ізденімпаздығы, шығармашылығы дамиды.

Сөз соңында  айтарым,  жалпы жаңа педагогикалық технологияны 
қолдану –  сабақтың сапасын көтеруге, оқушылардың білімге деген оқу-
танымдық қызығушылығын арттыруға, қазіргі қоғам талабына сай білім 
алуы на көп әсерін тигізеді.

Талдықорған қаласы.

азақстан Республикасындағы  білім беруді  дамытудың 2010–2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында  жалпы білім 

СТО  ТЕХНОЛОГИЯСЫ  АРҚЫЛЫ  
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЕСТЕ  САҚТАУ  
ҚАБІЛЕТІН  ДАМЫТУ

Нұржан  ИМАНБАЕВ, 
“Малайсары жалпы орта білім  беретін  мектеп” 
мемлекеттік мекемесінің   тарих пәні мұғалімі

Қ
берудің мақсаты: қазіргі қоғам талабына сай алынған терең білім, білік, 
дағдылар мен құндылықтардың  негізінде  еркін бағдарлай білетін, қойылған 
мақсатқа  танымдық қызмет жасау арқылы жете алатын, өз  бетінше дұрыс, 
тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру екендігі 
атап көрсетілген. Осы талаптарды  өз жұмысымда  негізгі мақсат ретінде 
басшылыққа  алдым.

«Тарих сабағында СТО технологиясы арқылы оқушылардың есте сақтау 
қабілетін дамыту» мәселесін жүзеге асыруда жұмыс істеймін. 

Қазіргі жаңа формация мектебінде жұмыс істеп жүрген педагогтердің  
алдында тұрған негізгі мәселелер:

– дені сау, құзыреттілігі биік тұлға тәрбиелеу;
– өз пікірін қалыптастыру;
– әртүрлі пікірлер арасынан ойланып таңдау жасау;
– мәселелерді шешу; 
– жалпы шешім туғанда  бірлескен жұмысты бағалау, қадірлеу;
– адамның қабылдауы мен оның кез келген  сұраққа қатысы көптеген 

факторлардың әсерімен қалыптасатынын түсініп, бөтен біреулердің 
көзқарасын қадірлеу және мойындай білу.  

Оқушыларды өз бетінше білім алуға, оны практикада қолдана білу 
қажеттілігіне тәрбиелеу, оларды зерттеу мен жоба жасауға мақсатты әрі 
жүйелі түрде бағыттау.

Міндеті:
– тарихи материалды ғылыми негізде меңгертеді;
– оқушылар өз беттерінше ізденеді;
– шығармашылық деңгейде жұмыс істеуге баулиды.
Нәтижесінде  оқушылардың тарихқа деген қызығушылығы, ынтасы  

артады, жасампаз және өнерпаз тұлға қалыптасады, тілдік қоры кеңейеді,  
еңбекті бағалайды,  есте сақтау қабілеті артады, тестік  тапсырмаларды са-
уатты орындайды.

Болашақ ұрпаққа бәсекеге қабілетті деңгейде білім беруге кәсіби 
қызметінің тұлғалық және қоғамдық маңызын түсіне білген, оқыту мен 
тәрбиелеудің инновациялық технологияларын меңгерген мұғалім ғана  жеңіске 
жете алады. Бұл талаптарды орындаудың бірден-бір жолы – ол мұғалімнің 
кәсіби білімін жетілдіру. Өз кәсіби шеберлігімді білім жетілдіру курстарында, 
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ғылыми-практикалық конференцияларға, әдістемелік семинарларға қатысу 
арқылы жетілдіріп, шыңдаймын.

Тарих – мектепте  оқытылатын негізгі қоғамдық пәндердің бірі. Жеке 
тұлғаны қалыптастырып, дамыту үшін тарих пәнінің орны ерекше. Өйткені, 
бұл пән – адам баласының, барлық халықтың басынан кешкен оқиғаларын, 
мемлекеттердің құрылу тарихын оқытады. Өткенді білу арқылы болашаққа 
көз тіге аламыз. 

Мен өз сабақтарымда жаңа заман талабына сай   «Оқу мен жазу арқылы 
сын тұрғысынан ойлауды  дамыту» бағдарламасы негізінде оқыту технология-
ларын қолданамын. 

«Оқу  мен  жазу  арқылы  сын  тұрғысынан  ойлауды   дамыту» бағдар-
ламасы – алған білімін өмірде  қолдана алатын, өзін таныта, дамыта білетін 
жеке  тұлғаны  қалыптастыруға  мүмкіндік  тудыратын  технология.  Сабақ  
беруде оқытудың әдістерін түрлендіріп отырамын, «Топтастыру-кластер», 
«Ой қозғау», «Болжау», «Венн диаграммасы», т.б.

Нәтижесінде оқушылар теориялық білімді сауатты меңгерумен қатар 
ауызекі  сөйлеу  барысында, түрлі жазба жұмыстарын орындау барысында 
сауатты сөйлеп, сауатты жазу машықтарын қалыптастырады.

Оқушылардың қызығушылығын ояту үшін байырғы білімін еске түсіртіп, 
жаңа тақырып туралы болжам жасатып және сауал қоюға үйрету қажет.

Біздің  алдымызда  бүгінгі   таңдағы  жаңа технологиялардың  тиімді  
әдіс-тәсілдерін   қолдана отырып,  оқушылардың  жас ерекшелігін, қызығу-
шылығын, бейімділігін  ескере  отырып,   оқытудың  шығармашылық   сипа-
тын   күшейту, сөйтіп,   баланың жеке  қабілеті  мен әлеуметтік  белсенділігінің  
дамуына  жол ашу, білімді тұлға  қалыптастыру  міндеті туындайды. Осы  
міндетті  атқару  барысында қажымай-талмай қажырлы  еңбек етейік, құрметті 
ұстаздар!

Павлодар облысы
Май  ауданы.

р мамандықтың  қыры  мен сыры,  қиындығы,  қызығы,  бейнеті  мен 
толағай табысы  болады.   Менің  мамандығым – менің мақтанышым.  

МАМАНДЫҒЫМ – 
МЕНІҢ МАҚТАНЫШЫМ 

Жаңагүл  АУБАКИРОВА,
"Малайсары жалпы орта білім беретін мектеп" 
мемлекеттік мекемесінің информатика пәні мұғалімі

«Мұғалім істеген ісі өнімді, берекелі болуын тілесе,
әуелі өз қызметін шын көңілмен жақсы көрсін».
             Жүсіпбек Аймауытов

Ә
Мақтанышым – өскелең  ұрпаққа білім мен тәрбие  беріп, ақпараттық  техно-
логиялар кеңістігіне жол салу.

Қай заманның болсын  мұғалімі  ұлы Абайдың "Ұстаздық  еткен 
жалықпас, үйретуден балаға" дегеніндей, ұстаз деген киелі  мамандықтың 
сырын ашып, қыры мол, терең  дүниеге  еніп кетсем де, көңілдегі ар-
ман  толас тамай, толқу мен қуаныш қатар алмасып, мектеп деген  үлкен 
дарияда  жүзіп келе жатқаным  өз мамандығымды   шексіз сүюден  болар. 
Біріншіден, өз мамандығымды  сүйдім, сол өз мамандығымды  сүю арқылы 
өз шәкірттерімнің  жүрегіне  жол тауып, оларды өз ісіме сүйсіндіре  білдім.  
Бұл  мұғалім үшін зор бақыт, үлкен қуаныш. Екіншіден, шеберлікпен, 
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шығармашылықпен сабақ жүргізе отырып, шәкірттерімнің ынта-жігерін  би-
леп, өз ерік-қалауымен  білімге  деген құштарлығын оятып,  ұстаздықтың   
ұлы қасиетін  шын мәніндегі үлкен абырой, бедел, білім күшінің  иегері  
екенін оқушы жүрегіне ұялаттым.

Қазіргі  жаһандану  мен ақпараттандыру  заманында  компьютерлік  са-
уатты, бағдарламалы медиаортаны  құрып, қолдана алатын оқушымен білім 
берудің  жаңғырған мазмұнын игерген ұстаз  қажеттілігі сезіледі. Сондықтан  
педагогикалық шеберлік орталығында  2016 жылдың  11–22 шілде аралығында 
"Робот техникасы" элективті курсы тақырыбы бойынша өткізілген  курстың 
тыңдаушысы  ретінде  мен өзімнің де  ақпараттық сауаттылығымның   
артқанын  байқадым. Курстан  алған  тың  ақпараттар мен іскерлік  қарым-
қатынас менің алдағы  педагогикалық   тәжірибеме тигізер көмегі  мен 
шығармашылық жетістіктеріме  түрткі болатыныма сенімдімін. Lego конс-
трукторы біз үшін арман болған. Қазір NIS мектебінің арқасында біздерге 
Lego mindstorms Education EV3 роботымен таныстық. Көптеген қызықты 
тәжірибелік және сайыс сабақтар өткізілді. Оқушылардың логикалық және 
қызығушылық қасиеттерін арттыруға себебін тигізеді. Өз шәкірттеріммен, 
түрлі бағдарламаларға негізделген  робот  техникаларын құрып, түрлі  са-
йыстарда  нәтижелі  болармыз. Бәлкім, ғылым мен  қоғамға  қажетті тың  тех-
никаны  да ойлап табуымыз ғажап емес! "Адамның  ойы ұшқыр" деген осы 
шығар. Мен курстан  кейінгі  кезеңді осылай  армандаймын.

Павлодар облысы
Май ауданы.

әуелсіз елімізді өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында 
терезесін тең ететін күш – білім және білімді ұрпақ. Білімді ұрпақ  – 

БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛЫНЫҢ 
МАҢЫЗЫ МЕН ӘСЕРІ 

Құралай  ҚАСҚАРАУОВА, 
“Үшарал” орта мектебінің кітапханашысы

Т
егеменді елдің берік тірегі. Біз бүгінгі қоғамда мектепте болашақ ұрпақты 
өзгермелі өмір жағдайында өздігінен шешім жасай алатын, бәсекелестік 
қоғамға лайық дара тұлға ретінде даярлауымыз қажет.

Қазіргі таңдағы жан-жақты білім мен тәрбие берер мәдени орындардың 
бірі – мектеп кітапханасы. Кітапхана білімге ұмтылған жас ұрпақ пен мек-
теп мұғалімдерінің табылар жері болып саналады. Қазіргі кітапханалар 
ақпараттық, мәдени-ағартушылық, ғылыми-зерттеушілік мекеме. Кітап-
ханашы тек қазіргі заман талабына сай технологияны біліп қана қоймай, 
сонымен бірге оны сауатты түрде қолданады. Кітапханашы мен мұғалімдер 
алдында тұрған міндет ХХІ ғасыр ұрпағына алуан түрлі ақпараттар ағымына 
жол сілтеп, пайдалыларын өз игіліктеріне жұмсауға үйрету, ақпараттық қоғам 
тіршілігіне әзірлеу. Бұдан жарты ғасыр бұрын дүние жүзі кітапхананы жайлы, 
тыныш, кітап сөрелері мен каталог жәшіктері орналасқан және оқырман за-
лында кітапқа үңілген оқырмандарға толы ғимарат есебінде көретін. Бүгінгі 
күні кітапханаларда монитор алдында отырған компьютерлі оқырмандар 
залы пайда болды. ХХ ғасыр соңында компьютер мен ғаламтор, жаңа байла-
ныс құралдары пайда болды. Сондықтан бүгінгі күні мектеп оқушыларының 
ақпараттық мәдениеті қалыптасып келеді. Себебі, бүгінгі инновациялық 
ақпараттық құралдар арқылы берілетін білім легі күннен-күнге толығуда, 
бұқаралық ақпарат құралдары, интернет жүйесі, интерактивті тақтаның 
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мүмкіндігі, компьютерлік сауаттылық баланың ой-өрісінің дамуына, өзіндік 
ізденуіне, іскерлік дағдысының қалыптасуына ықпал етіп отыр. Балаға 
бүгінгі таңда өзіне керекті ақпаратты кітаптан іздегеннен гөрі интернеттен 
алған құнды әрі ыңғайлы, себебі, өзіне керектіні кітаптан таба бермейді не-
месе іздеген кітабының болмауы да мүмкін.

Бүгінгі таңда жас ұрпақтың үздіксіз ізденуіне бұқаралық ақпарат 
құралының маңызы зор. Напалеон: «Жауға қарсы жүздеген мың қол 
әскерден, төрт газеттің ойсырата соққы беру мүмкіндігі зор» деген болатын. 
Бұл сөздің шындығын кешегі Ұлы Отан соғысы кезінде Ленинград қаласын 
неміс әскерінен азат етуде жауынгерлерге рух берген, Жамбыл Жабаевтың 
«Ленинградтық өрендерім» өлеңі жазылған плакаттар десек болады.

Бұқаралық  ақпарат  құралдары  –  ақпараттық,  білімдік, әлеумет-
тендірушілік мүдделерді тоғыстырушы, жұмылдыру қызметін атқарады. 
Бұқаралық ақпарат құралдарын кейінгі кезде төртінші билік деп те атайды.

Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметі: әлеуметтендірушілік, 
ақпараттық, білімділік, мүдделерді тоғыстырушы, жұмылдырушы.

Бұқаралық ақпарат  құралының түрлері: мерзімді баспасөз басылымы 
(газет, журнал, әдістемелік); радио және теледидар бағдарламасы; компью-
тер, интернет желісі, мультимедиа, электронды оқулық.  

Бұқаралық ақпарат құралдарының білімдік қызметі жас ұрпаққа әртүрлі 
ғылым саласынан, қоғамдық-гуманитарлықтан жаратылыстану ғылымдарына 
дейінгі танымдық хабарларды дайындап таратады. Әрине ол толыққанды 
жүйелі, арнайы оқу орындарында берілетін ғылымды қамтамасыз ете алмай-
ды. Дегенмен білімнің басым көпшілігін осы бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы  алады. Бұқаралық ақпарат құралдарын тиімді пайдалану арқылы 
оқушылар өзінің қоғамға, мемлекетке, Отанға, отбасына керек екенін 
сезінеді. Газет-журнал беттерінде арнайы білімдік мақсатта жұмсалатын, 
мысалы «Жетісу» газетіндегі – «Зерде», Жаркент өңіріндегі «Шамшырақ» 
бөлімдерінен оқушылар өздеріне қажетті ақпаратты ала отырып, өзі де ой 
тұжырымдауға, шығарма жазуға, көзқарасын дәлелдеуге үйренеді. Бұқаралық 
ақпарат құралдарының ішінде жиі қолданатын интернет желісі, электрондық 
оқулықтар мен мультимедиалық оқулықтар. 

Мультимедиалық  оқулықтар: 
– балалардың қызығушылығын арттырады;
– шығармашылықпен еңбек етуге жағдай жасайды; 
– зейінін тұрақтандырады;
– түсінбеген жерін қайта көреді;  
– оқу іс-әрекетіне танымдық белсенділігін арттырады;
– алған мағлұматты нақтылайды;
– логикалық ойлау жүйесі қалыптасады.
Мысалға, мектептегі мультимедиалық кабинетте арнайы электрондық 

оқулықтарды қолдау арқылы, оқушыларға арнайы ізденіс жұмыстарын беру-
ге, түрлі тірек сызбаларды жасап келуге тапсырма беруге болады. Бұқаралық 
ақпарат құралдарының маңызды бір саласы – электронды оқулықтар. 
Осы уақытқа дейін білім беру саласында тек мұғалімнің айтқанын немесе 
оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды, сондықтан 
білім беру жүйесінде электрондық оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу 
мүмкін емес.

Мұғалім үшін электронды оқулық күнделікті дамытылып отыратын 
ашық түрдегі әдістемелік жүйе. Ал, оқушы үшін пәнге қызығушылығы ар-
тып, шығармашылық жұмыс жасауына кең мүмкіндік ашады.

Оқушы мұғалім көмегімен өз бойындағы білім мен іскерлікті игере оты-
рып, өз деңгейін анықтай алады. Шығармашылық іс-әрекетпен шұғылдана 
алады, белсенділігі артады. Жалпы жас ұрпақтың өз бетінше ізденуі мен ой- 
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тұжырымының қалыптасуына бұқаралық ақпарат құралының қай түрі өте 
маңызды деген сұраққа келсек, бұл тұрғыда кітапханашы мен мұғалімдер 
де «ақпараттық мәдениет» қалыптастыру керек. Яғни, ол тек компьютерде 
дұрыс жұмыс істей білу емес, ол кез келген ақпарат көзін:

– анықтамаларды, сөздіктерді таба білу;
– телевизия мен радио хабарларын дұрыс пайдалана білу;
– газет-журнал бетіндегі өзекті мәселелер төңірегінде әңгімелесе білу;
– теледидар хабарын талғамды түрде қарау;
– алынған мәліметті ой елегінен өткізіп, талдай білу;
– ақпаратпен мақсатты түрде жұмыс істей білу. 
Мектеп кітапханаларына жаңа ақпараттық технологияларды енгізу ке-

зек күттірмейтін іс, онсыз кітапхана жұмысы қоғам дамуынан қалып қояды, 
ешкімге қажеті жоқ әдебиетке айналады.

Қорыта айтқанда, қай заманда болмасын өмірін жалғастыратын саналы 
ұрпақты жан-жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени-ғылыми өрісі озық 
етіп тәрбиелеуде мектеп кітапханасы мен бұқаралық ақпарат құралының 
маңызы мен әсері мол деп ойлаймын.

Алматы облысы
Панфилов ауданы.

Қазақстандағы балалар үйлері жанында алғаш рет бақылау кеңестері құрылады. 
Мұндай тұжырымға ҚР Білім және ғылым министрлігі де келіп отыр. Бақылау кеңестері 
осы жылдың бірінші тоқсанында ашылмақ.

Бақылау кеңестері балалар үйлерінің қызметтеріне қоғамдық бақылау жүргізеді. 
Кеңестер құрамдары қоғамдық ұйымдардың, балалар құқығын қорғау қорларының, асырап 
алушы ата-аналар қауымдастығының, мемлекеттік басқару органдарының (оның ішінде 
құқық қорғау органы) өкілдерінен құралмақ. Осылайша, қоғам балалар үйлерінің тыныс-
тіршіліне етене қатысып, жағдайды бақылап, балалар құқықтарын бұзу әрекеттерінің ал-
дын алады.  

Бақылау кеңестеріне бірқатар өкілеттілік жолданады. Мысал үшін, кеңестерге ба-
лалар үйлерінің қызметі жайлы есептерді тыңдауға, балалар үйлерінің басшылығының 
іс-әрекеттерін қадағалауға, балалардың жағдайын дербес бағалап, олармен әңгімелесуге 
мүмкіндік беріледі. Бақылау кеңестерінің атқарған жұмыстары жайлы ақпарат Интер-
нет-ресурстарда, оның ішінде балалар үйлері мен ҚР БҒМ Балалар құқығын қорғау 
Комитетінің ресми сайттарында жарияланады. 

Бақылау кеңестерінің құрылуы балалар үйлерінің қызметін жақсартып, қоғам үшін 
жариялы етері сөзсіз. Бұл осы күнге дейін жабық мекемелер ретінде саналып, жағымсыз, 
тіпті кей кездері заңсыз әрекеттерге жол берілген балалар үйлерінің қызметіне оң әсерін 
тигізіп, қоғамдық қадағалауды күшейтері анық.

Жыл  сайын  Қазақстанда  ата-ана  қамқорлығынсыз  қалған балалар саны азаю-
да.  Бұл – өз отбасына бала тәрбиелеуге ықылас білдірген ата-аналар санының өсуінен 
туындап отырған нәтиже. Елімізде көп жылдан бері алғаш рет жетім балалар санының 
төмендеуіне байланысты балалар үйі жабыла бастады. 2015 жылдан бастап 48 жетімдер 
үйі жабылды (жалпы саны 188-ден 140-қа дейін азайды).

Отбасылық форма тәжірибесін кеңейту мақсатында 2016 жылдың 9 сәуірінде 
еліміздің кейбір заңнамалық актілеріне баланың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі нәтижесінде жетім және қамқоршысыз қалған бала-
лармен қарым-қатынас жасаудың жаңа мүмкіншіліктері – асырап алушы отбасы, сондай-
ақ, балаларды демалыс және мереке қүндері отбасыға тартатын – қонақтық отбасы сияқты 
жаңа формалар енгізілді. Бұл қазақстандық отбасылардың қамқоршылық белсенділігін 
арттыруға басты себеп болды. Сонымен қатар, жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған 
балалар туралы және балаларды асырап алғысы келетін отбасылардың республикалық 
мәліметтер базалары құрылып, өз жұмысын белсенді атқарып жатыр. 

Осы мәлімдемені жариялап, біз балалар құқықтарын қорғайтын үкіметтік емес 
ұйымдарды бақылау кеңестерінің қызметіне қосылып, жұмыстарын жүргізуге белсенді 
атсалысуға шақырамыз.

Министрліктің баспасөз орталығынан
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2. “Қазақстан мектебі” №2, 2017.

Педагогика ғылымы: зерттеулер

нглийский язык во многом определяет активизацию политической, обще-
ственной, культурной и экономической жизни страны, и обучение ему – 

УДК (ӘОЖ): 37;378;3;39 i

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ   БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Феруза  ИБРАГИМОВА,
ст.преподаватель Ташкентского финансового института

А
естественная часть общественной жизни, а знание культуры страны, давший 
миру язык международного общения- обязательно. Тем более, что в современ-
ной педагогической методологии, в государственно-образовательных положе-
ниях и установках, наряду с новыми направлениями образования, выделяет-
ся культурологическое – использование в учебно-воспитательном процессе 
нацио нального достояния – историко-культурного наследия, художественных 
ценностей, культурно-государственных и бытовых традиций и т.д. 

В педагогических вузах усиливается внимание подготовке будущих учи-
телей английского языка, в том числе, на культурологическом содержании 
занятий. Однако строгий учебный регламент не  позволяет основательно рас-
смотреть культуру Англии. Поэтому активизируется внеаудиторная работа со 
студентами – будущими учителями английского языка по системно-основатель-
ному изучению культуры Англии.

В нашей практике по оригинальной программе («Культура Англии») глав-
ное – формирование у будущих учителей английского языка интереса  к куль-
туре Англии – как фактора профессионального совершенствования. Однако 
концептуально важным являются не знания по культуре Англии,  к ней, а цен-
ностные ориентации в этой культуре, их понимание – осмысление – интеллек-
туально-творческое отражение и оформление для социально-коммуникативной 
и практико-методической реализации (в группе, вузе, в будущей педагогиче-
ской деятельности). На основе четкого и осознанного ориентира на профессио-
нальное совершенствование.

В одной из ключевых тем программы «Культура Англии» – «Профессио-
нальное  совершенствование» (при изучении культуры Англии) выделяются 
такие моменты, как: 

1. Изучение культуры Англии: перспективы профессионального совершен-
ствования учителя английского языка.

2. Интерпретация понятий: «профессиональная компетенция», «профессио-
нализм», профессиональная – готовность, подготовка, ориентация (будущего 
учителя английского языка).

3. Функции учителя английского языка в процессе приобщения учащихся 
к культуре Англии.

4. Требования к учителю в этом процессе, к его идеальному профессио-
нальному потенциалу, мастерству.

5. Параметры профессионально-педагогической оценки учителя англий-
ского языка (в заданно-целевой работе с учащимися по изучению культуры Ан-
глии).

Профессиональная компетенция учителя рассматривается как единство 
тео ретической и практической готовности к формированию у школьников зна-
ний и интересов по культуре Англии. При этом учителю необходимы профес-
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сионально-педагогические знания, особенно теоретические – по педагогике, 
психологии, методике преподавания предмета.

Профессионализм рассматривается как наиболее компетентное отношение 
и выполнение своих учительских функций, как повышение уровня педагоги-
ческого мастерства, искусства в приобщении учащихся к культуре Англии, как 
изыскание к использованию в будущей педагогической практике различных 
для учащихся задач и заданий.

Профессиональная подготовка рассматривается как определенная работа с 
учащимися по освоению культуры Англии, в том числе, на основе формирова-
ния интереса к этой культуре, способности к самостоятельному приобретению 
культурологических знаний по этой стране (Так совершенствуется определен-
ная профессиональная подготовка будущих учителей английского языка).

Профессиональная ориентация происходит не только в профессиональном  
самоопределении и выборе культурологического материала (с учетом собствен-
но-профессионального  интереса,  потребностей, своих возможностей),  но и 
социально-педагогического ориентира в работе учителя английского языка 
(определенная профессиональная ориентация).

Главным было профессиональное требование к учителю английского язы-
ка, к качествам личности, необходимым в данной педагогической деятельности. 
Для чего рассматриваются его функции, качества (профессиональные, челове-
ческие), основные требования в профессиограмме учителя английского языка.

Важные профессиональные качества учителя: трудолюбие, работоспособ-
ность, дисциплинированность, ответственность, умение поставить цель, из-
брать пути ее достижения, организованность, настойчивость, систематическое 
и планомерное повышение своего профессионального уровня, стремление по-
стоянно повышать качество своего труда.

Необходимые человеческие качества для учителя: человечность, доброта, 
терпеливость, порядочность, честность, ответственность, справедливость, обя-
зательность, объективность, щедрость, уважение к людям, высокая нравствен-
ность, оптимизм, эмоциональная уравновешенность, потребностьк общению, 
интерес к жизни воспитанников, доброжелательность, самокритичность, дру-
желюбие, сдержанность, достоинство, патриотизм, религиозность, принципи-
альность, отзывчивость, эмоциональная культура и многие другие.

Гуманизм и душевная чуткость – обязательное качество учителя; гуманные 
отношения к учащимся; выдержка, самообладание.

Учителю необходимы: активность, креативность, чувство юмора.  Требова-
тельность, прежде всего к себе и к окружающим.

А также –  педагогический такт, понимание воспитанников, любовь к ним.
Учителю, формирующему у школьников интерес к культуре Англии, не-

обходимы: 
интерес, увлеченность проблемой,
владение предметом – культурологическими знаниями об Англии,
достаточно широкая эрудиция и кругозор в культуре Англии,
психологическая и педагогическая подготовка, организационная-техноло-

гическая, методическая. 
Понимание и представление широких возможностей внеклассных занятий 

с учащимися  по изучению культуры Англии, прежде всего, формированию у 
школьников интереса к этой культуре как фактора более успешного изучения 
английского языка.

Знание педагогики формирования у школьников интереса к культуре Ан-
глии во внеклассных условиях – цель, задачи, содержание, технологии, инте-
ресное изложение материала, использование эффективных методов, новаций в 
методике, достижение прогнозируемых результатов.

Желание, потребность и способность подготовки и реализации методиче-
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ской  «продукции»  по своему креативно-педагогическому опыту. С постоян-
ным  профессиональным самосовершенствованием.

Будущие учителя английского языка совершенствуются мотивационно, 
культурологически, интеллектуально, творчески, операционно-технологиче-
ски, коммуникативно, социально-педагогически, стараются во многом прибли-
жаться к идеальному учителю английского языка.

Следует  отметить  и  стремление к совершенствованию мастерства учи-
теля  – как интегрального качества. Приоритетным становится поиск нового, 
своего в воспитании и обучении учащихся.

Будущие учителя английского языка, в целях совершенствования педаго-
гического мастерства, работают над своей конкретно-предметной  профессио-
нально-личностной мотивацией, расширяют свое необходимое словарно-по-
нятийное  «пространство», приобретают поэтапно, постепенно определенные 
англо-культурологические знания, в их структурно-содержательной системе, 
осваивают технологии формирования у учащихся интереса. Знаний к культуре 
Англии, знают какие, как и когда использовать методы в этом процессе, прогно-
зировать и проектировать процесс заданного уровня и качества.

Будущие учителя ставятся в условия разноситуационных форм педагогиче-
ского общения – и здесь требуется педагогическое мастерство, заключающееся 
в достаточно сложной технике общения. Проводятся «мастер-часы»: 

по ответу на неожиданный вопрос о культуре Англии,
по привитию ученику интереса к культуре Англии,
по педагогическо-творческому решению культурологической задачи в сфе-

ре английской культуры. И др.
От будущего учителя требуется активное самообразование и самоанализ. В 

центре внимания учителя английского языка (на внеклассных занятиях по изу-
чению культуры Англии) 

активизация интереса учащихся к культуре Англии, 
развитие у воспитанников пытливости, самостоятельности, смелого мыш-

ления; стремления к познанию культуры Англии, оптимизация этого процесса, 
его  связь с воспитательной работой.

Приветствуется активный поиск и изучение литературы по культуре Ан-
глии, педагогике культурологического познания, психологии формирования ин-
тереса, по современным методам и приемам преподавания. Поощряется работа 
над профессиональным самосовершенствованием (с постоянным самоанали-
зом).

Будущие учителя английского языка, которым предстоит приобщать уча-
щихся к культуре Англии, получают наставление на профессиональное совер-
шенствование: 

В познавательном процессе главное – цель, которой подчинен этот про-
цесс, его организация.

Обязательна активизация учащихся (с использованием для этого различ-
ных методов).

Необходимы эмоционально-положительный фон, атмосфера, условия; вни-
мание воспитанию личности учащихся.

Обязательно использование яркого, интересного и содержательного мате-
риала о культуре Англии.

Важно проявление учителем своей профессиональной культуры - предмет-
ных знаний, теоретической и практической педагогической подготовки, педаго-
гической технологии и техники, искусства педагогического общения, особенно 
способности управлять вниманием учащихся тактично, этично.

В технике педагогического общения следить не только за культурой речи – 
речеграмотностью, дикцией, интонацией, голосом, но и за несловесным языком 
общения – мимикой, жестами, позой и т.д., т.е. невербальным педагогическим 
общением.



20

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Будущие учителя задумываются над своими экспрессивно-выразительны-
ми движениями (как они могут быть восприняты учащимися), над тем, какие 
неречевые средства и как выражаются в процессе передачи школьникам высо-
кой культуры Англии (эмоционально-доброжелательно,  психологически-ком-
фортно, одухотворенно и радостно-взволнованно).

Учитель, приобщающий школьников к культуре Англии, должен соответ-
ствовать этому событию – «как английский джентльмен», вызывать о себе хо-
рошее впечатление.

Студентам предлагаются основные параметры профессионального совер-
шенствования, которым  необходимо соответствовать: 

Активно-творческая профессиональная деятельность по приобщению уча-
щихся к культуре Англии.

Непрерывное профессиональное образование (самообразование).
Повышение качества учительского труда, педагогической деятельности.
Ответственность за результаты обучения и воспитания.
Кроме того, – психолого-педагогическая культура, знание культуры Ан-

глии, теоретико-педагогическая подготовка к формированию у учащихся инте-
реса и знаний в сфере английской культуры.

У будущих учителей английского языка (подготовленных к формированию 
у школьников интереса и знаний о культуре Англии) должны быть стремления 
к профессиональному совершенствованию (самосовершенствованию).

Проводится опрос  будущих учителей по оценочному листу, тестам и во-
просникам, которые обращены к студентам – будущим учителям английского 
языка, готовым к формированию у школьников интереса к английской культу-
ре, приобретению знаний о ней. Здесь полагаемся на объективную самооценку 
студентами своих сформировавшихся профессиональных качеств.

Основные критерии профессионального совершенствования:
I. Мотивация – профессиональная
Знания
II. Понятий «профессиональная педагогическая деятельность»,  «профес-

сиональное совершенствование». 
III. Педагогических функций, профессиональных требований к учителю, 

английского языка, в частности.
IV. Педагогических способностей, их структуры, главных из них.
V. Сущности педагогического мастерства, мастерства учителя как системы, 

его структуры.
VI. Особенностей педагогического общения, его техники.
VII. Сути профессионального потенциала учителя, его системы и отдель-

ных компонентов.
VIII. Понятия об идеальном учителе.
IХ. Какие качества учителя нравятся учащимся.
Х. Параметров оценки профессионального совершенствования учителя ан-

глийского языка, формирующего у школьников интерес и знания в сфере куль-
туры Англии.

Практика подтверждает достаточно успешное профессиональное совер-
шенствование будущих учителей английского языка на данных внеаудиторных 
занятиях (по предложенной системе). 
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Тұлға

р халықтың болашаққа бет алған тарихи даму жолында жарық 
жұлдыздай болып бағыт-бағдар сілтеген сол ұлттың, халықтың тарихын-

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛЫ ПЕДАГОГ-АҒАРТУШЫСЫ

Лиза БЕКТІБАЕВА,
республикалық ғылыми-педагогикалық 
кітапхананың оқырмандарға қызмет 
көрсету бөлімшесі басшысы

Ә
да мәңгілік есімдері ерекше аталатын  зор  тұлғалары  болатыны анық. Сон-
дай тұлғалардың бірі және  бірегейі  қазақ халқының аса көрнекті  ағартушы-
педагогі, публицист-жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам  қайраткері 
Ыбырай Алтынсарин. 

Ыбырай Алтынсарин 1841  жылы 2-ші қарашада қазіргі Қостанай облысы 
Қостанай ауданында дүниеге келген.  Ыбырайдың өз әкесі Алтынсары ерте 
қайтыс болғандықтан, ол атасы Балғожа бидің тәрбиесінде өскен. Балғожа 
би немересі Ыбырайды 1850 жылы Орынбор шекара комиссиясының қазақ 
балалары үшін ашқан жетіжылдық мектебіне оқуға береді. Ресей үкіметінің 
көздегені осындай мектептер арқылы жергілікті әкімші орындарға қазақтың 
өз ішінен қызметкерлер әзірлеу еді. Мектеп оқушылары отаршылдық саясат 
рухында тәрбиеленуге тиіс болды. Бірақ жасынан зерек Ыбырай Алтынсарин  
бұл мектептің оқу жүйесі шеңберінде қалмай, дүние жүзі әдебиеті мен орыс 
әдебиеті классиктерінің шығармаларын өздігінен оқып, білімін жетілдірді. 

Мектепті бітіргеннен кейін, 1857–1859 жылдар аралығында Ыбырай ата-
сы Балғожа бидің хатшысы болды. Кейін Орынбор облыстық басқармасына 
кіші тілмаштық қызметіне ауысады. 

1860 жылы Ыбырай Алтынсаринге облыстық басқарма Орынбор 
бекінісінде, яғни Торғайда қазақ балалары үшін  бастауыш мектеп ашу-
ды тапсырады, сонымен бірге оны осы мектепке орыс тілінің мұғалімі 
етіп белгілейді. Осыдан былай Ыбырай Алтынсаринның ағартушылық-
педагогикалық қызметі басталады. Шалғай түпкірде мектеп ашу жұмысының 
қиыншылықтарына қарамастан, ағартушылық идеяларымен қанаттанған 
Ыбырай Алтынсарин  көздеген мақсатын орындауға құлшына кіріседі. Ауыл-
ауылды аралап, халыққа кәсіптік білімнің маңызы мен мақсатын түсіндірді. 
Ыбырай Алтынсаринның талабы мен қадамын халық қуаттады. Халықтан 
жиналған қаражатқа мектеп үйін салуды қолға алды. 

Мектеп 1864 жылы 8 қаңтарда ашылып,  осыған байланысты үлкен той 
болып, сол күні мектепке 14 бала жазылады. Мектеп жанынан интернат ашы-
лады.  

Ыбырай Алтынсарин дүние жүзі педагог классиктерінің гуманистік идея-
ларын басшылыққа алып, оларды қазақ даласында оқу-ағарту тәжірибесіне 
енгізген тұңғыш педагог болды. 1860–1879 жылдар арасында Ыбырай Ал-
тынсарин мұғалімдік, ағартушылық қызметімен қатар басқа да қызметтер 
атқарды. 1868–1874 жылдары Орынбор генерал губернаторының арнайы 
тапсыруы бойынша төрт рет Торғайдың уездік судьясы, 1876–1879 жылдары 
Торғай уездік бастығының аға жәрдемшісі болды. 

Инспекторлық қызметке кіріскен кезден бастап, Ыбырай Алтынса-
рин зайырлық мектептер ашуды қолға алды. Ең алдымен, ол облыстық, уез 
орталықтарында училищелер ашуға шешім қабылдады. Содан кейін Елек, 
Қостанай, Торғай уездеріне бір-бірден екі сыныптық орыс-қазақ мектептерін 
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ашты, олардың бәрінде де кітапханалар ұйымдастыруға зор мән берді. Осы-
дан кейін облыстық бастауыш мектептер ашу ісін қолға алды.  Бұл үшін 
ол «болыстық қазақ мектептері туралы записка» жазды. Мұнда Ыбырай 
Алтынсарин тек қазақ даласының ғана емес, Ресейдің жартылай көшпелі 
аймақтарының өмір тіршілігіне бейім, қыста бір жерде орнықты отыратын 
мектептің жаңа түрін ұсынып, халық ағарту жүйесіне елеулі үлес қосты.                                                                                                

Ыбырай  Алтынсаринның  ұсынысы бойынша 1888 жылы 10 сәуірде 
Орскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарынан оқытушылар даяр-
лайтын мектебі ашылды. Оған Торғай, Ырғыз қалаларындағы орыс-қырғыз 
училищелерінің жақсы бітірген жастары алынды. Ыбырай Алтынсарин 
қазақ жастары арасынан экономика салаларына қатысты қажетті мамандар 
әзірлеу ісіне ерекше мән беріп, қолөнер, ауылшаруашылығы училищелерін 
ашуға көп күш жұмсады. Торғайда қолөнер училищесін ұйымдастырды. 
Ыбырай  Алтынсарин қайтыс болар алдында Қостанайда ашылғалы отырған 
ауылшаруашылығы училищесіне өзінің иелігіндегі жерін беретіні туралы 
өсиет қалдырды. Ыбырай Алтынсарин Ырғызда қазақ қыздары үшін жанын-
да интернаты бар мектеп аштырды. Мұның өзі қазақ халқының тарихындағы 
маңызды оқиға болды. Ол патша әкімшілігінен Торғай облысының барлық 
уездерінде қыздар училищелерін ұйымдастыруды өтінді. Алайда бұл рұқсат 
ол қайтыс болған соң, екі жыл өткеннен кейін, Торғайда (1891 ж.), Қостанайда 
(1893 ж.), Қарабұтақта (1895 ж.), Ақтөбеде (1896 ж.) жанында интернаттары 
бар қыздар училищелері ашылды.

Ыбырай Алтынсарин орыс-қазақ мектептері үшін арнаулы оқу 
құралдарын шығару қажет деп санады. Оқыту әдістерін жаңа бағытта құрды,  
оқуға деген баланың ынтасы мен қызығушылығын арттыруды көздеді, оқуды 
ана тілінде жүргізді, қазақ балаларының таным-түсінігіне лайықты оқу- 
әдістемелік құралдар жазды. 1879 жылы оның «Қазақ хрестоматиясы» атты 
оқулығы және оқыту әдістемесі жөнінде «Қазақтарға орыс тілін үйретудің 
бастауыш құралы»  жарық көрді. Бұл екі кітап та қазақ балаларын кириллица 
негізінде оқытуға арналған тұңғыш оқу құралдары болды. 

Ыбырай Алтынсарин – жаңа дәуірдегі қазақ әдебиетінің қалыптасуына 
қомақты үлес қосты. Ол қазақ жастарын, ең алдымен, оқу, өнер-білім, тех-
ника тілін білуге шақырады. Өнер-білімі жетілген  елдердің артықшылығы 
қандай, олар сол өнермен нені игеріп отыр, ертеңгі өмірдің талап-тілектері не 
секілді күрделі мәселелерді жастар алдына көлденең тарту арқылы оларға ой 
тастап, өнер-білімді батыл игеруге шақырды. 

Ыбырай Алтынсарин өз шығармаларында өмірдегі шындықты жаз-
ды, өмірге аса қажет жаңалықтарды дәріптеді. Мысалы: «Кел, балалар, 
оқылық», «Өнер-білім бар жұрттар», «Әй, достарым», «Әй, жігіттер» деген 
өлеңдерінде жастарды білім алуға үгіттеп, халықты сол кездегі ғылымның 
табыстарымен таныстырды, көркем сөзбен жазылған әңгімелерінде халықты 
отырықшылыққа, егін, қолөнері кәсіптерімен шұғылдануға үгіттеді.

Ы.Алтынсаринның әңгімелерінің жастарға тәлім-тәрбие беруде маңызы 
өте зор. Ол жастарды әдептілікке, сабырлылыққа, ұқыптылыққа, тағы басқа 
өнегелі  істерге  үгіттеді.  Мысалы,  мына әңгімелерін атап өтуге болады: 
«Алтын шеттеуік», «Қанағат», «Шеше мен бала», «Бір уыс мақта», «Әділдік», 
«Дүние қалай етсең табылады» және тағы басқалары.

Табиғат көріністерін жеке алып, нақты суреттеу Ыбырай 
Алтынсаринның  лирикалық өлеңдерінен басталады. Ақын өзінің «Жаз», 
«Өзен» атты өлеңдерінде жыл мезгілдерін шеберлікпен сипаттайды. Ыбырай 
Алтынсаринның төл әңгімелері қысқа да нұсқа  құрылып, мазмұны жағынан 
ұтымды келеді. Осыған орай оның «Қыпшақ Сейітқұл», «Киіз үй мен ағаш 
үй» тәрізді новеллаларын тілге тиек етуге болады. Бұлармен үндес «Аурудан 
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аяған күштірек», «Асыл шөп», «Шеше мен бала», «Бай мен жарлы баласы», 
«Таза бұлақ», тағы басқа әңгімелері де әсерлі де көркем шығармалар.

Ы.Алтынсарин еңбегіне баға бергенде, солардың ішіндегі еліміз үшін ең 
маңыздысы – оның халыққа білім беру жолындағы зайырлы мектептер ашу, 
ауыл балаларын оқыту, оларды кәсіпке үйрету, қазақ қыздарын сауаттылыққа 
баулу болғанын естен шығармауымыз керек.

Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы 17 шілдеде Қостанай қаласынан 
3 шақырымдай жерде, Тобыл өзенінің иіні, Инспектор көлі жағасында 
салдырған өз үйінде қайтыс болады. Кейін Тобыл бойындағы Ыбырай 
қыстауы жанында, мүрдесі қойылған жерде күмбезді мазар орнатылды. 

Қазақ халқының асыл перзенті Ы.Алтынсаринды мәңгі есте қалдыру 
мақсатымен оның  есімі Отанымызда 51 мектепке, 1 колледжге, 1 
педагогикалық институт пен Білім академиясына берілген.  Білім беру 
саласының үздіктері үшін «Ы.Алтынсарин» медалі тағайындалған. Арқалық 
педагогикалық институтында Ыбырай Алтынсарин мұражайы ашылған, 
Ыбырай Алтынсарин атындағы аудан, ауылдар, көшелер және Ы.Алтынсарин 
мұздығы, Ы.Алтынсарин шыңы бар.

Қорыта айтқанда, туған халқының талантты перзенті ұлтының руха-
ни мақтанышы, тұңғыш ағартушы-педагогі Ыбырай Алтынсарин қазақ 
халқының мәдениеті мен тарихының алтын қорына үлес қосумен қатар 
өзінен кейінгі ұрпаққа сарқылмас бай мұра қалдырды.

Алматы қаласы.

үй – халқымыздың көне дәстүрлі музыкалық өнерлерінің бірі. Қазақтың 
ең қымбат, ең сүйікті аспабы – домбыра үн қатқанда, сонау ата-

ӘОЖ (УДК):  78.01

ҚАРШЫҒА  АХМЕДИЯРОВТЫҢ  ҰЛТТЫҚ 
ТӘРБИЕ  БЕРУДЕГІ  ҰЛАҒАТЫ

Г.РЫСҚАЛИЕВА,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік 
университетінің аға оқытушысы

Аннотация. Мақала қазақтың дәстүрлі күйшілік өнерінің қас шебері, ғалым, 
ұстаз  және композитор Қаршыға Ахмедияровтың ұлттық өнерімізді насихаттауға 
сіңірген еңбегі, ұлттық тәрбие берудегі ұлағатын дәріптеуге арналады.

Түйінді сөздер. Дәстүр жоғалмайды, өнер, тәрбие.  

К
бабамыздың ғасырлар қойнауында қалған қилы-қилы тағдыры тіл біткендей 
күй үнімен қоса сөйлейді. Халқымыздың мұңы мен зары, қуаныш-күйініші, 
қайғысы мен қасіреті, аңсаған арманы, іздеген мұраты сол киелі домбыраның 
қос ішегінен күй болып төгіледі. Жазудан кенде көшпенді еліміз бар өнерін, 
оның бар інжу-маржанын көңіл төріне сақтап, сақтағанын ұрпағына аманат 
етіп қалдырып отырған.

Домбыраны сөйлетіп қана қоймай, уақыт шежіресін күй ғып жазған, 
сол арқылы халқына рух берген композиторларымыз – Баламайсан, Ұзақ, 
Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина, Қазанғап, Тәттімбет, Мәмен, Абыл, Байжігіт, 
Сүгір және тағы басқалар.

Өткен ғасырдың осындай дәулескер күйшілерінің музыкалық мұрасын 
жинақтап біздің алтын қорымызға табыстаған Оқап Қабиғожин, Қали 
Жантілеуов, Лұқпан Мұхитов, Әбікен Хасенов, Төлеген Момбеков, Сәдуақас 
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Балмағанбетов, Уәли Бекенов, Рысбай Ғабдиев сынды кейінгі ұрпақ күй 
шеберлері болды.

Күйші-композиторлардың қайсысын алсақ та әрқайсысы өз уақытының 
жыршысы. Бүгінгі еліміздің жеткен жетістігін, халықтың ғасырлар бойы 
армандаған тәуелсіз тұрмысын, адамдардың қаһармандық еңбегін, ұлттық 
дәстүрімізді паш етіп күй үніне қосқан таланттар легі өсіп, қазақ өнерін тағы 
да бір биік белеске көтерді. Солардың бірі, күй дәстүрі өнерінің ірі өкілі – 
Қаршыға Ахмедиярұлы.

Қаршығаның күй өнеріне келуінің басты себебі, Құрманғазы, Дина, 
Байжұма, Түркеш сынды күй саңлақтарының ізі қалған қасиетті топырақта 
дүниеге келуі. Екіншіден, күйшінің әкесі Ахмедияр қарттың көкірегі ояу, 
өнерлі, сері адам болуы. Үшіншіден,  әкесінің  шаңырағына  небір әнші-
күйші, жыршы немесе шежіреші, ақын адамдардың жиі бас қосуы болды. 
Анасынан ерте айрылған жас баланың  көңілінің шерін тарқатар, жүрегінің 
сыздаған үнін басар, аялы алақанның орнын толтырар нәрсесі осы рухани 
байлық, яғни ән-күй, өлең мен жыр болуы әбден хақ. 

Ол  домбыра  ойнаумен  5-6  жас шамасында  айналыса  бастаған. Күйші 
«Күй-ғұмыр»  еңбегінде «Әлемдік деңгейдегі музыкалық шығармалармен 
тайталаса  алатын күйлерді тудырып немесе орындай білудің тылсым 
сыры неде деген сауал еріксіз ойға оралады. Оның құпиясы: біріншіден, 
мұндай қасиетті Алла Тағаланың өзі туғаннан дарытқан. Сонан соң ол 
дарын иелері тым жастайынан, тілі шыққан үш-төрт жасынан бастап 
домбыраны қолына алып, үйреніп соның үнімен сөйлеген. Өсе келе сан алуан 
ғажайып үндерге толы дала табиғатымен біте қайнасып жүрді. Соққан 
дауылы, сыбдырлаған самалы, көктемгі бұлақтың сылдыры, сан алуан 
құстардың  құйқылжыған үні. Осының бәрі құйма құлаққа сіңіп, домбыраның 
шанағынан  құйқылжыған күй болып шығып жатты. Бұндай біртуар да-
рындар  анасының  ақ сүтінен жаратылған жеке тұлғалар»,  – деп жазады. 

Әдейілеп өнер жолынан түсуді мақсат етпеген Қаршыға Алматының 
малдәрігерлік институтында оқып жүргенінде, оркестр жетекшісі Нұрахмет 
Жорабеков арқылы Құрманғазы оркестріне келуі, сол кезеңнің өзінде оның 
шебер домбырашы екендігін байқатады. Консерватория қабырғасында 
Құбыш Мұхитов, Қали Жантілеуов, Нұрғиса Тілендиев, Мағауия Хамзин, 
Әзидолла Есқалиев және дирижер Шамғон Қажығалиевтардан кәсіби тәлім 
алып, жасынан құйма құлақ домбырашының өнер биігіне самғауына кең жол 
ашылады. 

Қаршыға Қазақстан жерін, Кеңес Одағы көлемін, шет мемлекеттер-
ге шығып, қазақ күйін халыққа кеңінен насихаттайды. Күй өнерін кемел 
меңгерген домбырашы талай үлкен өнер бәйгелерінде елдің намысын биік 
ұстайды. Репертуарын естілмеген сирек орындалатын күйлермен байытып, 
туған халқының өнеріне абыроймен қалтқысыз қызмет етеді. Күйді мүлтіксіз 
орындап көрерменнің көңілінен шығуының сыры – әр шығарманың тарихы-
на, ішкі құрылымына, өзіндік орындау мәнерін жете зерттеп, түсіне білуінде. 
Халықтың жүрегіндегі сыры мен мұңын, арманын, қуанышы мен қайғысын  
домбыраға сыйғызған қасиетін құрметтеуінде. Домбыра арқылы қазақтың 
төл өнерін насихаттауды мақсат етуінде. Қаршығаның орындауында 10-ға 
тарта күйтабақ, жеке 1 үнтаспа, 1 компакт диск және әртүрлі орындаушылар-
мен бірге компакт диск, бірнеше үнтаспалар шыққан.

Қаршыға  Ахмедиярұлы шебер орындаушылығымен қатар, өнертану-
шылық қызметті қатар ала жүрді. Қазақта қанша күй болса, соншама аңыз-
әңгімесі бары белгілі. Ал, оның тарихын танып-білмей күйдің байыбына 
бару тіптен мүмкін емес. Осы салада күйші бүкіл ғұмырында зерттеушілік 
жұмыстар жүргізіп отырды. А.В.Затаевич және А.Қ.Жұбановтар 
бастаған халықтың ән-күйін хаттап, нотаға түсіріп басып шығару, халық 
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композиторларының шығармашылығын зерттеудегі ғылыми жұмыстарын 
ілгері жалғастырды.

Магнитофон лентасына жазылған Махамбет күйлерін нотаға түсірмес 
бұрын Қаршыға бұл күйлерді халық алдында өзі жатқа орындайды. 
Мұндағы мақсат халықтың құлағын үйрету,  күйлерін тарату еді. Тыңдаған 
көрермен Махамбет күйлерінің өзіндік ерекшелігін тани бастады. Махамбет 
Өтемісұлының күйлерін академик А.Жұбанов Құрманғазының «Кішкентай» 
күйінің ата күйлері деп бағалаған екен. Махамбет күйлерінен тұратын осы 
жинақ 1982 жылы  «Шашақты найза шалқар күй»  деген атпен басылып 
шығады.

1995 жылы күй атасы Құрманғазының өмірі мен шығармашылығына 
арналған зерттеу еңбегі, күйлерінің ноталарымен толық басылып 
шықты. Бостандығын  аңсаған  халқымыздың асқақ рухын бейнелейтін 
Құрманғазының  жігерлі  күйлері көрініс тапқан. Күйлердің шығу тарихы 
мен орындаушыларға әдістемелік кеңес берілген. Күйлерін бізге жеткізген 
орындаушылар туралы мәлімет берілген.

1996  жылы  басылған  «Жігер»  еңбегін күй өнеріндегі лирикалы, 
философияға толы дәстүрдің хас шебері Дәулеткерей Шығаевқа арнаған. 
Осыған дейін А.Жұбановтың «Дәулеткерей»  кітабының жалғасы іспеттес. 
Дәулеткерейдің күйлері Қазақстанның халық әртістері Қали  Жантілеуов, 
Әзидолла Есқалиев, Рүстембек  Омаров,  Бақыт  Қарабалина,  Рысбай  
Ғабдиевтардың орындауындағы күйлері негізінде толықтырылған екен.   

Халық композиторы Дина Нұрпейісованың шығармашылығына үлкен 
ізденіс жұмыстарын жүргізумен қоса, бұрын естілмеген, сирек орындалатын 
күйлерін жинап, нотаға түсірумен шұғылданған. Біраз күйлерін Ресейдің му-
зыка қорларынан тауып елге жеткізген. Дина күйлерін нотаға түсірерде, күйші 
көзін көрген Н.Тілендиев, Ш.Қажығалиев, Қ.Мұхитов, М.Хамзин, Р.Омаров, 
О.Қабиғожин, Қ.Жантілеуов, Ә.Есқалиев сынды күйшілердің орындауын-
да тыңдап, үнтаспамен салыстыра отырып хаттаған. Бұл еңбек 1997 жылы 
«Әсем қоңыр»  атты кітабында жарық көрді.

Қазақстанның Маңғыстау өңірінің күйшілік мектебінің көрнекті өкілі Есір 
Айшуақұлының адай руының «шоңай» мектебінің негізін салушы екендігін 
ашады. Адай күйлерін орындаудағы басқа өңір күйлеріне ұқсамайтын ерек-
ше штрихтардың бар екендігін жазады. Күй орындау кезіндегі күйшінің дене 
қозғалысын пайдаланудың мәнін, бұл қозғалыстың домбырашыдан үлкен 
әртістік шеберлікті талап ететіндігін сөз еткен.

 2001 жылы шыққан «Күй-ұран» еңбегінде сырқаттанып Қытай еліне ем-
делу сапарында  елге деген сағынышынан туған 20-дан аса күйлері жарық 
көреді. 

Қаршыға күйлерінің негізгі тақырыбы ел тағдыры, қоғамның болмыс 
келбеті, өнердің  жетістіктері  мен тағдыры. Туындыларында қазақ даласының 
әр өңірінің күй мектебінің айшық-иірімдерін шебер келтіре білген. Мұның өзі 
күйшінің дала мектептерінің барлық орындау стилін толық меңгергендігін  
дәлелдейді. Күй мазмұнын тереңдетіп, алған тақырыпты ашуда үлкен 
суреткерлік танытады. Ішкі мазмұн мен әуен арасындағы тылсым байланыс, 
шебер орындаушылықпен астасып кетеді. 

Күйшінің жан дүниелік қалпының өзі ерекше жаратылған деуге бола-
ды. Өйткені, оның бойындағы кеңпейілділік, жанашырлық, мінез-құлық 
парасатының байлығы күй әуенінен айқын сезіледі. Оған қоса шығармадағы 
серпін мен жігер, алапат күш екпіні, ұшқырлық пен ептілік тыңдаушыны 
өзіне тәнті етеді. 

Ұлағатты ұстаз ретінде көптеген шәкірт тәрбиеледі. Оның шәкірттері 
халықаралық сайыстардың жүлдегерлері Ғалым Ахмедияров, Салтанат 
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Құдайбергенова, Айгүл Тіналиева, Сәния Ерғалиева, Қарлығаш Оспанова, 
Баян Игілікова, Ақан Озғанбай, т.б. Сайыс бағдарламаларын жасақтауға, 
төрағалық  қызметке,  ғылыми жинақтарға жетекшілік етуге көмектесіп, 
өнерге қанат  қаққан жас буынға әрдайым қамқоршы болып тұсауын кесті. 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Айгүл Үлкенбаева 
«Қаршыға аға – менің өнерге деген талпынысыма, Алматыға келіп оқуға 
түсуіме, кейін жұмысқа орналасып, еңбек жолымның басталуына, өнер 
жолымның қалыптасуына бірден-бір септігін тигізген азамат. Маған 
ғана емес, қолына домбыра ұстаған талай күйшінің бағын ашты, жаны-
на жақын тартып, бауырына басты. Тәрбиеледі, өнер мектебінен, өмір 
мектебінен өткізді. Көз алдымызда жүрген асқар таудай тұлғамыз бола-
тын. Ақылшымыз, сыншымыз, жанашырымыз да сол кісі-тін», – деп ұстазын 
мақтанышпен дәріптейді.

Ұлттық өнерді жастарға насихаттау мақсатында 1992 жылы Алматыда 
композитор Дина Нұрпейісова атындағы 1-қалалық сайыс өткізіледі. 1998 
жылы бұл бастама қыз-келіншектер арасындағы республикалық сайысқа 
жалғасады. Осы істің басы-қасында болып, ұйымдастыруға мұрындық 
болған да Қаршыға Ахмедияров еді. Сайыстың қорытындысы бойынша 
бірнеше домбырашы қыздарымыз суырылып алға шығып, жеңімпаз атанды. 
Олар: Салтанат Құдайбергенова, Баян Игілікова, Сәния Ерғалиева, Айгүл 
Батырхайыровалар еді. Сайыста Дина шешейдің бұрын ойналмаған сирек 
орындалатын күйлерін орындау талабы тұрды. Дина күйлерін  үнтаспадан  
естіп орындай қою екінің бірінің қолынан келе бермейтін іс. Бірақ Қаршыға 
Ахмедиярұлы Дина күйлерін өзі орындап, жоғарыда аталған «Әсем қоңыр» 
күйлер жинағындағы жүйелі әдістемелік кеңестер беруінен кейін жас орын-
даушылар меңгере бастады. Қыз-келіншектер сайысының ұйымдастырылуы 
біріншіден, Дина күйлерін жарыққа шығарып, орындау мәнерін ашса, екінші 
жағынан, Дина ізбасарлары – күйші қыздарымыздың бағын ашты. Осылай-
ша сайыс нәтижесі ұлттық күй дәстүрімізді халыққа таратуда тағы бір биік 
сатыға көтерілді. 

Батыс өңіріндегі ірі күй мектептерінің бірі Маңғыстаудың күйшілік 
дәстүрінің жанданып, орындаушылық өнерге енуіне де Қаршыға бел-
сене араласқан екен. Оның сол өңірдегі Сержан Шәкіратов, Алым 
Жаңбыршин сынды күйшілермен тығыз қарым-қатынас жасап, қоян-
қолтық өнер шығармашылығын ұйымдастыруынан кейін сол күйшілер 
арқылы Маңғыстаудың атақты күйшілері Абыл, Өскінбай, Құлшар, Есір, 
Еспай, Шамғұл, Мұраттың үнтаспа күйіндегі мұралары нотаға түсіріліп, 
орындаушыларға ұсыныла бастады. Осы өңірге тән айтыс күйлер мен 
олардың күй аңыздары белгілі болады.

Қорыта   келе   айтарымыз,  Қаршыға  Ахмедияров  халық  композитор-
ларының шығармаларына ғылыми ізденіс жүргізіп,  дәстүрлі өнерді жүйелі 
дамытты. Көне  аспабымыз домбырада орындау шеберлігін жаңа бір биік 
сатыға көтеруге қомақты өз үлесін қосты. Күйшілік өнерімен қазақтың 
домбырасын тұңғыш рет шет мемлекеттерге таныстырды. Композиторлық 
шығармашылығымен қазақ елінде бұрыннан қалыптасқан күй мектептерінің 
үлгісін  жаңа ғасырға сай ілгері дамытып, күй музыкасы қорын байыта түсті. 
Орындаушылық, композиторлық өнерімен және ізденімпаз ғалым ретінде 
өнерпаз  жастарға үлгі бола жүріп, дарынды жастарға әрдайым қолдау 
көрсетуге  дайын болды. Өз ісінің маманы болу, оны сүйіспеншілікпен атқару, 
лайықты кәсібін ел алдында құрметпен алып жүру, өнердің жолындағы 
қиыншылыққа табандылық көрсету, күйшінің Отан алдындағы азаматтық 
жауапкершілігінің өте жоғары екендігінің дәлелі. 

Қаршыға Ахмедияров – қазақ өнерінің тарихынан зор орын алған өнер 
қайраткері. Бар ғұмырын өнерді дамытуға жұмсап, артында ел үшін қомақты 
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ұлттық тағылым қалдырды. Қаршығаның әрбір күйі, зерттеу жұмыстары 
өнер іздеген жастарға үлгі-өнеге болмақ.     
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Резюме
В  данной  статье  отражается  немалый вклад в национальное воспитание молодежи 

Каршиги Ахмедиярова.
Summary

This article reflects considerable contribution of Karshiga Akhmediyarov to national education of 
young people with his virtuoso performance and research works.

Атырау қаласы.

еңес дәуірі (1917–1990) қазақ музыка мәдениетіне 
үлкен  серпіліс  әкелді.  Бұрынғы күйшілік дәстүр-

ҚАЗІРГІ   ЗАМАНДАҒЫ   
ШЕРТПЕ  ДӘСТҮРІ

Қарлығаш  ТІЛЕУМАНОВА,  
№1 балалар өнер мектебінің домбыра 
сыныбы оқытушысы

К
ендігі жерде басқа соқпаққа түсті. Байырғы күйшілік салт ноталық жүйеге 
ауыстырылды, барлық күйшілік үрдіске ортақ  орындаушылық методика 
қалыптасты, бұл жағдай домбырашылықтың ноталық сауатын ашқанмен, 
күй мектептерінің дәстүрлі дамуына едәуір зардабын тигізді. Европалық нота 
жүйесінің домбыра меңгертуді жеңілдетуден басқа зияны жоқ еді, мәселе 
қазақы күй өлшемдерінің орыстың халық аспаптары үлгісіне ұқсастырылып, 
ықшамдалып нотаға түсуінде болды. Материал ретінде қолға бірден Батыс 
қазақстандық күйшілік мектеп алынды. Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина 
күйлері түгелдей өңделіп тартылды. Түпнұсқасынан айрылған күйлердің 
ноталық жазбалары ендігі жерде тұтас бір оқыту жүйесінің іргетасын 
қалады. Соның   себебінен   жалпы  домбыра өнері далалық егемендігінен 
ілезде айрылды, әбжіл техника алға шықты. Бұған бірден алаңдаушылық 
білдірген А.Қ. Жұбанов «Өскен өнер» атты кітабында: «Күйшілердің  
репертуарындағы жүдеулік,  бірін-бірі  қайталаушылық  бар екеніне бай-
ланысты айтылған сын да дұрыс. Шынында  да, қазіргі күйшілердің 
орындаған күйлерінің бәрі шапшаң, бәрі асығыс. Музыка өмір  айнасы  
дейміз. Өмірде ылғи жүгіріп жүреміз бе?»  деген кейісін жазды. Орыс 
әндерін домбыраға сала білу шеберліктің шыңына баланды, қазақ күйлерінің 
ішінен орысша ырғақтарды тауып, оны екі ұлт мәдениетінің туыстығы етіп 
көрсету жаппай саяси науқанға айналған да замандар туды. Оқыту бағдары 
да орыс балалайкасының әдістемесіне біржақты сүйеніп жасалды, қысқасын 
айтқанда, қазақ күйді тартудың орнына «ойнайтын» болды (бұл жат сөз 
оқыту барысынан әлі түспей келеді).

Шертпе күйге келсек, кеңестік өкіметтің идеологиясына берілген өз 
ұлтымыздан шыққан коммунистер оған үзілді-кесілді тыйым салды, көп 

дің ғасырлар бойы еркін дамыған  ғұрыптық  жолы  

Ұлттық  мұра
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күйшілер құсалықтан өлді, жеңіл жазаланғандары айдауға бұйырылды. 
Мұндай теперішті көрген күйшілер өкіметтен қорқып домбыраларын отқа 
жақты, арттарына шәкірт қалдыру бақытынан айрылды. Сол себептен 
шертпе күй мектебі түбегейлі жойылуға айналды. Сол нәубетті өз басынан 
өткеріп, тағдырдың жазуымен аман қалған ұлы күйші – Әбікен Хасенов 
(1892–1958). Әбікен шертпенің шетқақпайға ұшыраған заманын өз көзімен 
көрді, Арқаның солқылдаған мырзасының өнері жаңа өкіметке керексіз 
болған соң, ол театрда актер болып нан табуды қанағат қылды. Соның өзінде 
өмірінің соңына қарай денсаулығының төмендегеніне қарамастан күйтабақ 
жазып қалдырды. Атышулы «Қоңыр» бір өзі қырық буын қосбасарға тати-
тын алапат күй болды, Әбікен құлдықтың қамытын кигізген кер заманға ішкі 
наразылығын домбыраның қос ішегіне сыйғызды, Алаш үшін жан берген 
арыстарды жоқтады. Кеңес дәуіріндегі мәдениет саясаты Әбікеннің күйшілік 
дарынын елемеді, көзі ашық оқығандардан С.Сейфуллиннен басқа күйіне оң 
баға берген ешкім болмады. Әр дыбысы шер мен шеменге толы «Қоңырды» 
өзінен кейін тісі батып тартқан домбырашы болған емес, Әбікен де Дина ана 
сияқты «күйін байлап кеткен» өнерпаз қатарында қалып отыр.  

Арнайы оқу орындарында оқытылуына шек қойылған шертпе күй ендігі 
жерде басқа саладан саңылау тауып халық жүрегіне жол алды, жаңа дәуірін 
бастаған ұлттық театр, кино саласында музыкалық көркемдеуші бояу ретінде 
шертпе күйлер сәтті пайдаланылды. Бұған композитор Нұрғиса Тілендиевтің  
төккен тері адал. Ол көптеген киноларда («Қыз Жібек», «Көксерек», т.б.) 
музыкалық көркемдеуші құрал ретінде халық композиторлары – Тәттімбет, 
Тоқа, Тіленді күйлерін өз орындауымен жазды, білікті домбырашы ретінде 
ескі шертістің бар көркемдігі мен нақышын сақтады. Өзінің «Аққу», «Ар-
ман», «Әлқисса» күйлері арқылы күй дәстүрінің сақталуына барынша еңбек 
етті.

Нұрғиса Тілендиев (1925–1998) – Жетісу күйшілік мектебінің өкілі, со-
лай бола тұра Арқа мен Қаратау күйлерін асқан ыждаһаттылықпен меңгерген 
домбырашы болды. Тоқа күйлерін алғаш рет күйтабаққа жазды, Сүгір 
күйлерін оркестрге түсіріп, ел игілігіне айналдырды. Өзінің ұстазы – Латиф 
Хамидиге арнаған «Баламишка» күйі орындаушылықтың шырқау шыңы 
болып саналады. Нұрғиса Тілендиевтің өнерде үзеңгілес болған досы, да-
рынды сазгер – Кенжебек Күмісбеков те (1927–1998)  шертпе күйге еңбегі 
ерен адам. Композитордың «Арман» күйі Арқаның қоңыр күйлерінің ізімен 
шығарылған көркем туынды, күйдің өнбойындағы қобыз сарыны Дәулет 
Мықтыбаевтың қобыз шалысын еске түсіреді.  

Тәттімбеттің біршама күйлері оркестр репертуарына кірді. Жетісу 
күйшілерінің жоғалудың аз ғана алдында тұрған мұралары «Отырар  сазы» 
оркестрінің орындауында ел игілігіне айналды. Осыдан кейін «Мұрагер», 
«Сазген», «Адырна» сияқты жаңадан құрылған фольклорлық ансамбльдер өз 
репертуарларына шертпелерді көбірек кіргізе бастады.  

Кеңес  кезеңінде  шертпе  күйдің  туын  желбіреткен таланттардың 
бірегейі – Мағауия Хамзин (1927–2000) болды. Дарынды домбырашы 
Тәттімбет, Тоқа,  Әшімтай, Аққыз күйлерін кең насихаттаумен бірге өз жа-
нынан жаңа күйлер шығарып отырды. Мағауия күйшіліктің жаңа мектебін 
салған өнерпаз, ол домбыра тарту техникасын жетілдірді, шертпе күйдің үніне 
бұрын-соңды болмаған жаңа тембр бере алды, соның нәтижесінде халықтың 
марапатына ие болды. Мағауия күйлерінің дәстүрлі орындау шеңберінен 
шығып сахналық-академиялық сипат алғаны рас. Солай бола тұра, оның 
күйлері Арқа мектебінің өркендеуіне қосылған үлкен үлес болды.

Шертпе күй мәдениетінің жарық жұлдызы болған таланттың бірі – Уәли 
Бекенов (1934–2004). Дарынды күйшінің саналы ғұмыры шертпе күйді зерт-
теумен өтті. «Күй табиғаты», «Шертпе күй шеберлері» атты монографиялар 
жазып қалдырды. Арқа, Алтай, Жетісу, Қаратау күйлерін тұтас тартатын 
энциклопедиялық білімнің адамы болды. Консерватория қабырғасынан қиын 
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заманның өзінде шертпе күй сыныбын ашып көптеген шәкірттер тәрбиеледі. 
«Боздағым», «Жеңгем  сүйер», «Ерен толғау», «Күй аңсаған» сияқты айшықты 
күйлер шығарды.  

Сахналық-академиялық сипаттағы шертпе күйлерді шығарушы сазгердің 
бірі – Шәміл  Әбілтаев. Заман талабына лайық жаңа күйлерді көп шығарған 
композитор өзінің алғашқы күй жинағын «Ұлытау» деп атады. Бұл кітаптағы 
«Жорға», «Жырау», «Өрікгүл» күйлері, кейінгі шығарған «Жусан иісі», 
«Бұлақ» шығармалары Арқа күйшілік мектебінің қоржынына қосылған  
құнды туындылар болып саналады. Шәміл Әбілтаев қазақ күй мәдениетінің 
қай мектебі болса да еркін меңгере білген сирек дарын иесі.

Жетісу күйшілік мектебінің дәстүрімен тамаша күйлер жазған компози-
тор – Әбдімомын Желдібаев өзінің шығармаларында таза қазақы сарынды 
сақтай білген дара дарын иесі. Отызға тарта туынды шығарған, соның ба-
сым дені шертпелер. «Толғау», «Бозжігіт», «Көкшолақ» сияқты күйлері Шу 
өңірінің байырғы мақамымен үндесе жалғасады. Кәсіби білімінің жетіктігінің 
арқасында оркестрге жазған күйлері де ел игілігіне әлдеқашан айналған 
дүниелер.

Шертпе мәдениетін шет жерде жүріп жалғастырған дарынды күйшінің  
бірі – Тайыр Белгібайұлы (1906–1979). Ол Шығыс Түркістанда ғұмыр 
кешті, осы күні халыққа кең тарап кеткен «Салкүрең» күйін шығарған сазгер, 
бұл күйді «Хасен-Жәмила» фильміне лейттема ретінде жазған. Мұнан өзге 
«Ақарал», «Серпін» атты күйлері көпшілік құлағына таныс, бірақ әртүрлі се-
бептермен күйші атымен аталмай, кітаптарға халық күйлері деп беріліп келді. 
Ақселеу Сейдімбектің «Қазақтың күй өнері» монографиясынан кейін ғана 
күйшінің аты ақталып, өз дүниелері өзіне қайтарылды.  

Күйсандықтың сүйемелімен тартылатын шертпе күй формасындағы пье-
салар жазуда композиторлар – Айтқали Жайымов пен Ермұрат Үсенов 
көзге түсті. Олардың шығармалары әртүрлі деңгейдегі конкурстар мен 
концерттік іс-шараларда орындалып отырады, оқу бағдарламасына да енген.

Өткен ғасырдың сексенінші жылдары консерватория қабырғасынан 
ашылған шертпе күй сыныбынан сабақ алған, Уәли мен Мағауияның сирек 
шәкірттерінің бірі – композитор Мұхамбетқали Тінәлин. Оның шығарған 
күйлері Мағауия мәнеріне жақын, жүрдек шертіледі, жаңашыл, теріс бұрау, 
шалыс бұрауларда шертілетін қайырымы аса күрделі күйлері бар. «Шідері 
қайыс», «Әлбекесін-ән» атты шығармалары қазіргі кезде жиі орындалып  
жүр.   

Байырғы шертпелік мәнерді бойына сіңірген қазіргі белді сазгерлеріміздің 
бірі – Орынбай Дүйсен. Ол «Жетісу», «Жұматайға арнау» сияқты күрделі 
шертпелердің авторы. Күй шығарумен қатар шертпе методикасы саласында 
қағыс техникаларын анықтау ісімен айналысып оны төбелі әдістемелік құрал 
етумен де көптен шұғылданып келеді.

Шығыс қазақстандық күйшілік мектепті қайта жаңғыртқан – 
Секен  Тұрысбеков (1961) болды. Оның «Көңіл толқыны» күйі шертпе 
лирикасының жаңа парағын ашқандай елеулі жаңалық болды. Секеннің 
күйшілігі Байжігіттен Таласбекке дейін жалғасқан Алтайлық ұланғайыр мек-
тептен дарыған. Қай күйі болса да жұртшылықты бей-жай қалдырмайды, 
сезімшіл шертіске құрылған әсем шығармалары бұл күнде халыққа жақсы 
таныс. Орындаушы ретінде де Арқа, Қаратау күйлерін таза тартатын күйші, 
Тәттімбет, Әбди, Сүгір күйлерін күйтабаққа жазған. 

Халық арасынан шыққан күйші композиторларымыз – Төлеген Мом-
беков, Боранқұл Қошмағамбетов, Дәулетбек Сәдуақасов, Мұхаметжан 
Тілеухановтардың шертпенің дәстүрін бүгінгіге жеткізуге сіңірген еңбектері 
ұшан-теңіз. Бүгінгі жас ұрпақ соларды үлгі етіп өсіп келеді, олар өздерінің 
табиғи дарыны арқасында кәсіби күйшілігіміздің дамуына шексіз көмектерін 
көрсетті. 

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

Тәжірибе. Жоспар. Бағдарлама

КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ АДАМГЕРШІЛІК 
ИДЕЯСЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

қалыптастыру;
– күнделікті тұрмыста кездескен өмірдің әділетсіздіктеріне қарсы ой-

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

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

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

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

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

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

қалыптасады;
– өз ортасында тәртіп пен адамшылық қағидаларының сақталуын 

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

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

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

6-сынып

р/с   Тақырып аты   Мақсаты                            Сағат       Жұмыс түрлері 
                    саны
1.     Сүйінбай               Оқушылар жақсы, жаман ұғым-         1         "Жаныңда жүр 
        Аронұлы,           дарының мәнін түсіне алады.                         жақсы адам", 
        “Жақсы мен          Қарама-қарсы суреттер арқылы              әңгімелесу.   
        жаман адамның    өзіндік пікірін дәлелді жеткізеді. 
        қасиеттері”    
2.     Абай           Талап пен тазалық сырын                1          Жоба – "Білімді 
        Құнанбайұлы,       ұғынады. Өз ойларын халық              болудың сызбасы".
        “Әсемпаз болма   даналығымен байланыстырады. 
        әрнеге”.   
3.     Ш.Құдайберді-     Әр адамның мақсат-міндеті бар.        1         Эссе –  
        ұлы, “Адамдық     Соған сай іс-қимыл, жоспар             "Үздік суреткер". 
        борышың”.            жасай білу керектігін біледі. 
              Парыз, борыш деген ұғымдар 
              мағынасын жас ерекшелігіне 
              сай талдайды. Өзіндік борышын 
              сезінеді. 
4.     А.Байтұрсынов,    Қажеттілік пен қамқорлықты              1        Сурет байқауы,
        “Қара бұлт”.          қажетті орында жұмсай білу             пікір алмасу. 
              маңызын анықтайды. Халыққа 
              пайдалы іс жасаудың ереже-
              қағидаларымен танысады. Адам 
             еңбегіне құрметпен қарайды. 
5. С.Дөнентаев,      Адам қоғамның  басты құнды-           1         Жүйелеу, шешім
 “Бозторғай”.       лығы екендігі туралы өз шешім-                   шығару.
             дерін саралайды. Біреудің іс-
             қимылына шағымданғанда 
             ұстану қажетті тізбекті есте 
             сақтайды.  Ата-ана → 
             мұғалім  → жоғары тұрған ұйым.
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6. Б.Майлин,           Шығарма мазмұнымен танысу          1           Шығармашылық
 “Түйебай”.          арқылы өз жолдастары мен                             тапсырмалар. 
              айналасына әділ болуға ұмты-
              лады. Адал еңбек арқылы ел 
              құрметіне бөленген тұлғаларды 
              мақтан тұтады. Түйебай бойын-
             дағы төзімділіктің маңызын 
             түсінеді. 
7. Ш.Мұртаза,         Баршаға арналған адам құқық-         1           Дөңгелек үстел.
 “Тұтқын бала”.   тарымен танысады. Қоғамдық 
              ортада не мектепте өзгелердің 
              ар-намысына тимеу керектігін 
              біледі. Өзін қоғамдық ортада 
              қалай  ұстау қажеттігін 
                                        үйренеді. Өзін-өзі реттейді. 
8.     М.Мағауин,           Адамгершілік пен ізгіліктің               1 Пікірталас.
        “Бір атаның           ерекшелігі жайында ой бөліседі. 
        балалары”.           Заңды құрметтейді. 
9.      Д.Исабеков,         Адам еңбегін бағалайды. Қоғам-        1           Әңгімелесу.
        “Ата үміті”.           дық көліктерде тәртіп пен ереже-
             ге көңіл аударады. Өз мүддесін 
             қорғау жолдарын таниды. 
10.     "Манас" жыры.   Барлық адам еркін, азат екен-            1           Сұрақ-жауап,
             дігі жөнінде әңгімеленеді.                                салыстыру.
             Жолдастарының қадір-қасиеті  
              мен қабілетін дұрыс ажырата 
             алады. 
11.    Джек Лондон,      Өз елінің патриоты болуға                1            Ойтолғау –
        “Мексика ұлы”.    ұмтылады. Патриот, Отан сөз-                        "Менің Отаным".
             дерінің мағынасын түсінеді.   
             Туған елге деген сүйіспеншілік 
             сезімі артады.

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

7-сынып

 р/с   Тақырыбы              Сағат   Түрі, әдіс-     Мақсаты 
                                           саны    тәсілдері 
 1.    Төле би, Қазыбек,     2           Әңгіме-      Қазақ тарихындағы би-шешендердің 
        Әйтеке билердің                    сұхбат         тәлімінен әділдік тек шындық жағында 
        шешендік сөздері.                                     болатынын ұқтыру. Қара қылды қақ
          жарған әділ билікті насихаттау.
 2.    1. Дулат Бабатай-      1           Проб-         Ел билеушілердің халық сенімін ақтамай,
 ұлы, «Аягөз,                        лема-           құлқыны үшін өзінен мықты шенділер
 қайда барасың?».                лық             алдындағы дәрменсіздігін сынау. Ел, жер
         2. Абай, «Жиырма    1          жағдаят      қамын екінші кезекке ысырған әділет-
 тоғызыншы сөз».       сіздіктерін  әшкерелеу.

 3.     1. Ахмет Байтұр-     1          Шығар-       Ел билеу ісіндегі әділетсіздіктер мен
          сынов,                                  машылық-  «нашардың» ақысын жеп семірген және 
 «Ақын ініме».                     ізденіс         соны дәреже көретін кейбір әкімдер мен
         2. Сұлтанмахмұт      1          сабағы        болыстардың бет-бейнесін сынай
           Торайғыров,                                           отырып, олардың іс-әрекетінен
         «Бір адамға».       жирендіру
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3. “Қазақстан мектебі” №2, 2017.

р/с  Тақырыбы            Сағат   Өткізілу        Мақсаты
              саны     түрі
1.     Орхон ескерткіш-      2      Дәріс   Көне түркі жұртының ел басқарған   
        тері.                   қағандары мен ел қорғаған батыр-бектері-               
        Күлтегін жыры.                                нің қаһармандық ерлік істерін, ел басқа-
        рудағы әділдік жақтарын үлгі ету. 
        Отанына, халқына адал болуды, олардың  
        алдындағы парызды парасатпен   
        өтеу керектігін ұғындыру.
2.    Ортағасырлық            3       Әңгіме-       Бұл өмірге қонақ боп келген әрбір адам- 
        түркілік ақындар:              сұхбат          ның күйбең тіршілікте пендешілік әрекет-           
       Әбу Насыр                   терден аулақ болуы, дүниеқоңыздықтан
       әл-Фараби, Ахмет                                    арылуы және адамгершілік асыл қасиет- 
       Иасауи, Жүсіп                  терді пір тұтуы насихатталады. 
       Баласағұн, т.б.  
3.    Шортанбай                   1     Дөңгелек     Ел басқарып отырған  парақор, әділетсіз
       Қанайұлы,                            үстел           болыс-билердің зорлық іс-әрекеттерін 
       «Зар заман».         әшкерелей отырып, халыққа қызмет 
        ету – ардың ісі екеніне көздерін жеткізу,   
        түсіндіру жұмыстарын жүргізу.
4.     Абай Құнанбаев,         1      Эссе   Білімді жастың бойындағы талапкерлік, 
        Әбдірахманға     еңбекқорлық қасиеттерді үлгі ете отырып,   
        арналған     жаны ізгі, жүрегі ақ азаматтың елжанды,   
        өлеңдері.      адамсүйгіш асыл мінезіне сүйсіндіру. 
        Қазақ жасының азаматтық тұлғасын 
        сомдау.
5.     М.Әуезов,                  3       Дебат   Оқушыларды Сәт, Сәлмен, Жарасбай
       «Қараш- Қараш                                        болыстардың адам құқығын аяққа басқан 
       оқиғасы» повесі.                    арам пиғылынан, аяр іс-әрекетінен
         жирендіру. Ар-намыс мәселесін көтеру.

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

8-сынып

4. Қ.Бекхожин,         1      Топтық          «Өнерлінің өрісі кең» деген мақалдың 
          «Ақсақ Темір                талдау жұ-     мағынасына терең бойлату. Өнер, білім,
          мен ақын».                     мыстары.       қайрат пен ақылды бір арнаға жинау 
          Қасым Аман-       1                              арқылы адам басындағы қиыншылықты
 жолов, «Өзім                                       жеңуге болатынына оқушылардың көзін
          туралы».    жеткізу. 
 5.     С.Мұқанов,           1       Ойтолғау       Адал кәсіп – жанға сый. Табиғаттың  
        «Саятшы Ораз».                                    ғажайыптарына қанық, қыр-сырын жетік
      білетін саятшы Ораздың  адамгершілік
      еңбекқорлық, жомарттық қасиеттерін 
      үлгі ете отырып, өмірде  ешкімге қол 
      жайып жалынышты болмай, өз несібесін    
                   адал кәсіптен іздеуді насихаттау. 
  6.     Ғ.Мүсірепов,           1       Эссе Адам құқықтары мен бостандығына
         «Ананың анасы».   ешкімнің қол сұғуға қақысы жоқ екен-   
                   дігін  ұғындыру. Адалдық пен    
                   адамгершілік мәселелерін көтеру.
 7.     С.Шаймерденов,      2       Жеке-         Ферма меңгерушісі Қарабектің аяр, 
         «Ит ашуы».          топтық       жемқорлық әрекеттерін сынау, сол
             жұмыс-       арқылы оқушыларды тоғышар қылық-
             тар тардан сақтандыру.
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азіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін 
қайта құру қажеттілігін айқындады. Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім 

ЖАҢАША ОҚЫТУ – 
ЗАМАН ТАЛАБЫ 

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

Қ
саласында «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?» және «Мұғалімдер оқушыларды 
ХХІ ғасырға қалай дайындайды?» деген сұрақ кім-кімді де толғандырады. Олай 
болса, «Болашақта  оқу  қандай  болмақ?»  деген  өзекті мәселеге заманауи  
көзқарас тұрғысынан келетін  болсақ, мұғалім  мен  оқушының  әрекеттестігі 
кезінде ең  басты  назар – жаңаша көзқарас қалыптастыру. Жалпы білім беретін 
мектептердің   қазақ  әдебиеті мен Қазақстан тарихы пәндерінен 5–9 сыныпқа 
арналған  «Руханият»  арнайы курсының бағдарламасы осы мақсаттарды жүзеге 
асыратын оқу-әдістемелік кешендер талаптары негізінде жасалып отыр. Бүгінгі 
білім беру жүйесінде пәнаралық  байланыс  арқылы  жаңа  технологияның      
алуан түрлі әдіс-тәсілдерін қолданып, функционалдық  сауаттылыққа үйрету – 
ең маңызды қадам. 

Әдебиет пәнін басқа пәндермен байланыстыра оқытудың маңыздылығын 
әдіскерлер Д.Әлімжанов пен Ы.Маманов «Пән мен пәнді байланыстыра 
оқытудың қазіргі күндегі жаңа ұстанымдары оқушылардың алған білімдерінің 
тиянақты болуына және оның нақтылы фактілерінен өздері бақылап, сапа-
лы меңгеруіне, алған білімдерінің әр жақты дамуына жол ашатын ғылыми-
практикалық маңызы бар әдіс болып отыр», – деп атап көрсеткен.

Қазақ әдебиеті мен Қазақстан тарихы пәндерін кіріктіріп оқыту әдісі 
негізінде, өлкетану, дінтану арнайы курстарына әдістемелік көмек ретінде 
құрастырылған авторлық бағдарлама. Пән оқытушылары тек пәннің мазмұнына 
ғана емес, сонымен қатар сол пән арқылы оқушылардың тілдік дағдыларын 
дамытады. Бұл әдіс арқылы бірден екі мақсатқа жетуге болады: ақпараттық-
коммуникативтік құзырлылық арқылы сабақ мазмұнын түсіну және өлкетану, 
дінтану арнайы курстарын меңгеру арқылы ғылыми тіл дағдыларын дамыту.

Мұндай  топтық  оқыту әдісі  «Team teaching» –  екі мұғалімнің өзара 
қызметтестігі,  ортақ мақсатқа жету үшін оқушылардың білімдерін жетілдіруге 
ұмтылысы. Оқушылар үшін мұғалімдер білім беретін ортаны жасайды және 
өзінің білім беру тәжірибесін жетілдіріп отырады. 

Мұғалімдер бірлесе отырып сабақты жоспарлайды және сабақты немесе 
сабақ серияларын өткізеді, оқу ресурстарымен өзара бөлісіп, оқушылардың 
жетістіктерін бірлесе бағалайды, сонымен қатар бағалаудың қорытындысын 
негізге ала отырып, білім беру әдістерін үнемі дамытып отырады.

Бағдарлама қазақ әдебиеті мен Қазақстан тарихы пәндеріндегі сәйкес 
тақырыптарды топтық оқытуды жүзеге асыра отырып, өлке тарихы  мен 
зайырлылық және дінтану негіздеріне орай табысты білім алуға машықтанады. 
Ұсынылып отырған бағдарлама жылына  34 сағат. Әр  тоқсан    жұмыстары  
«Таным», «Шежіре», «Ұлы  көш», «Өркениет» тарауларынан  тұрады. Осы 
орайда, оқушыға өз бетімен жұмыс істеуге шығармашылық бағдар беру мен 
алынған білімді керегіне жаратып, пайдаланудың жолдарын үйрету, пәнге 
қызығушылығын ояту арқылы пәндік олимпиадаға, мамандық таңдауға дайын-
дау  мақсатында  құрастырылған  «Руханият»  арнайы   курсының  бағдарла-
масы – жаңашыл мұғалімдерге арналған  жаңа технологиялық білім жобасы.

Ақтөбе қаласы.
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тбасындағы тәрбие мәселесіне байланысты  әке-аналарға арналған  
жүйелі  ағартушылық  жұмыстар мен  практикалық  тапсырмалар 

Редакция поштасынан

«ОТБАСЫЛЫҚ  ҮЙЛЕСІМДІЛІК»
МЕКТЕБІНІҢ  МАҚСАТЫ 

Әсемгүл  МУЗЕЕВА, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың әлеуметтік педагогі, 
«Отбасылық үйлесімділік» мектебінің жетекшісі

О
негізінде педагогикалық  мәдениетінің деңгейін  көтеру және отбасындағы  
эмоционалды жағымды қарым - қатынасты дамыта отырып,  Әке – Ана – 
Бала арасындағы өзара сүйіспеншілік пен үйлесімділікті туғызуға дайын-
дау, отбасындағы  жағымды психологиялық  жағдайды ұйымдастыра білуде  
қолдау көрсету, әрбір әке-анаға жеке психологиялық кеңестер беру. Ең басты-
сы – отбасында  баланың  «жеке тұлға»  болып қалыптасуына   жағдай жасау.  
Осы мақсаттарды жүзеге асыру барысында жыл бойы  іс-шаралар жоспарлы 
түрде өткізілді.

Қазан айында «Отбасылық үйлесімділік» мектебінің ашылуы 
ұйымдастырылды. Мектебіміздің басшысы Гүлнар Төлепбергенқызы 
«Отбасылық үйлесімділік» мектебінің  ашылу салтанатының рәсімін жа-
сап, «Отбасылық үйлесімділік» мектебінің кілтін  Астана қаласындағы  
Отбасылық тәрбиелеу институтының тыңдаушысы болған директордың 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Сария  Нұралықызы мен сол аталған 
институттың түлегі болған психолог, әлеуметтік педагог Музеева Әсемгүл 
Өмірзаққызына зор сеніммен табыстады.  

Орта және жоғары буын ата-аналарының қатысуымен өткен семинар-
практикумда  ата-аналар қатысымы жоғары деңгейде болды.  Отбасы мен 
мектептің өзара байланысының тиімділігін арттыруға бағытталған жұмыстар 
көрсетіліп, кеңестер мен кері байланыс орнады. Ата-анамен тікелей байланыс 
ұйымдастыратын бұл мектептің ашылуына ата-аналар өз ризашылықтарын 
білдіріп, мектеппен өзара байланыс орнатудың тиімді құралы деп жоғары 
баға берді.

Қараша айында «Қазақ отбасы», «Дәстүрлі және қазіргі заман» 
тақырыбында ұйымдастырылған дөңгелек үстел, ашық әңгімеге жоғары буын 
ата-аналары тартылды. Өткізілген іс-шарада қазақ халқындағы тәрбиенің 
ұлттық құндылығы, туыстық қатынас, отбасылық тәрбие идеялары, ұлттық 
этникалық салттар, ұлттық мәдениет, ұлттық мінез және қазіргі заманауи 
қазақ отбасы туралы ақпараттар беріліп, тәжірибелік жаттығу техникалары 
көрсетілді.

Қаңтар айында 5–7 сынып ата-аналарына «5–7 сыныптарда оқитын 
жасөспірімдердің ата-аналарына  психологиялық көмек» тақырыбында кон-
ференция өткізілді.  Конференцияда жасөспірімдік кезеңдегі дағдарыстардың 
алдын алу, ата-ана мен бала арасында оңтайлы қарым-қатынас орнатуға 
бағытталған жұмыс түрлері ұсынылып, ақпараттар берілді, бейнероликтер 
көрсетіліп, рефлексия жүргізілді.

Ақпан айында 5–11 сынып  ата-аналарымен «Бала тәрбиесіндегі ананың 
рөлі»,  «Әке – бала өмірінде, оның рөлі және ықпалы» тақырыбында семи-
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нар-практикум жүргізілді. Семинар-практикумда отбасындағы ананың рөлі,  
аналық көзқарастың түрлерімен таныстырып, отбасындағы толыққанды 
тәрбиеге өте ықпалы зор әкенің рөлі туралы ақпарат берілді. Бейнеслаид-
тардан әкенің жеке қасиеттері туралы отбасындағы орны,  тәрбиеге тигізетін 
әсері туралы айтылды.  Отбасылық социометрия, тыңдау техникалары 
жаттығулары жүргізіліп, сауалнамалар алынып, кері байналыс орнады.

Наурыз айында «Баланы теледидар және интернет тәуелділігінен 
қалай қорғауға болады?» тақырыбында интернетке тәуелділік, телемания, 
әлеуметтік желі, олардың балаға тигізетін әсерінің алдын-алу жұмыстары 
көрсетілді.  Мысалға бағытталған  бейнероликтер көрсетіліп, ойтолғаулар 
айтылды.

Сәуір айында «Ішкі отбасылық қарым-қатынас» тақырыбында 9–11 сы-
нып ата-аналарына семинар-практикум ұйымдастырылып, отбасындағы 
қарым-қатынас, ішкі қақтығыстардың алдын алу жолдары туралы ақпараттар 
беріліп, жаттығу техникалары көрсетілді.

«Ата-ананың жауапкершілігі» тақырыбында мамыр айында 5-6 сынып 
аралығында семинар-практикум ұйымдастырылып, баланың үйлесімді да-
муын, өзін-өзі тәрбиелеу, жеке «менін» қалыптастыруға бағытталған топтық 
жұмыстар, тренингтер, жағдаяттар мен рефлексиялық жұмыстар көрсетілді.

Ата-ана мен мектеп арасындағы өзара түсіністікті тереңдету, ата-ананың 
біліктілігін көтеру, отбасыларға мектеп тарапынан жүйелі білікті көмек 
көрсету мақсатында ұйымдастырылған “Отбасылық үйлесімділік” мектебінің 
біздің мектебімізге берері көп болды.

Ақтөбе қаласы.

азақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған  «Айна-
лайын, Қазақстан – Гүлстан» атты  мерекелік іс-шара өтті. Іс-шараның 

 «АЙНАЛАЙЫН,  ҚАЗАҚСТАН – ГҮЛСТАН»

Гүлбақыт  ЖҰМАБЕКОВА,
№30 жалпы  орта білім беретін  мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Қ
ұйтқысы болған қазақ сыныптарының оқушылары болды. Оқушылар еліміздің 
күннен-күнге өркендеп, гүлденуін және сол елде туғандарына  бақытты 
екендерін айта келе, тарихи-музыкалы бейнеролик көрсетті. Онда осы жылдар 
ішіндегі толағай табыстарын, Елбасының кемеңгер саясатын, еліміздің алған 
асулары мен биік шыңдарға шыққан кезеңдерін үлкен сезімдермен көрсетті. 
Мерекелік кеште мектеп оқушылары қазақтың биі мен күмбірлеген күйімен, 
әсем әндерімен тыңдармандарды тәнті етті. Мектепті білгір де, білімді бас-
шы Нұртазина Майра Бақытқызы басқарады. Мектеп директоры құттықтау 
сөз айтып, ерен еңбектері бар мектептің педагог  қызметкерлерін де еліміздің 
мерекесіне орай мадақтамалармен марапаттады. Мерекелік іс-шараны 
директордың оқу-тәрбие жұмысының орынбасары Шаяхметова Мәрзия 
Тасболатқызы, мектеп тәлімгері Нүркейбекова Ақбота Қабатайқызы және му-
зыка пәні мұғалімі Мейірман Рая Жақсылыққызы үлкен жауапкершілікпен 
атсалысып, өз істерінің шебер мамандары екендерін байқатты. Сол сияқты 
мектептің қазақ сынып  ұстаздары оқушылар алдында би билеп, домбыра тар-
тып қазақтың өнерін насихаттады. Бұл күні жас жеткіншектерді «Жас Ұлан» 
балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау рәсімі де болды. Олар жиналған 
ел алдында отансүйгіштік сезіммен ант қабылдады. Іс-шара соңы еліміздің 
бейресми әнұранына айналған   «Атамекен» әні айтылып, көрермендер рухты 
сезім алып тарасты.

Қарағанды қаласы.
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Тәуелсіздік  қадамдары

ғасыр адамзат тарихындағы ең ерекше ғасыр. Бұл ғасыр қарама-
қайшылықтарға  толы. ХХ ғасырдың өзіміз куәгері болғандықтан ба, 

ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕҢ  БАСТЫ  ҚҰНДЫЛЫҚ 

Жамал  ЁЛДАШОВА,     
“№11 мамандандырылған физика-   
математикалық мектебі” коммуналдық-мемлекеттік 
мекемесінің  қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

ХХ
әлде алдыңғы ғасырлар біз үшін белгісіз болғандықтан ба бұл жүз жылдық 
менің көңілімде ерекше болып тұрады. Балалық шағымыз бен жастық 
шағымыз өткен осы ғасырдың соңғы ширегіндегі кезең мен тәуелсіздік 
алғаннан бергі кезеңді салыстыра  қарасақ, қаншама өзгерістер болғанын 
байқауға болады.

Не өзгермеді, бәрі де өзгеруде.  Жаңа заман, келер дәуір өзіне қажеттіні 
ыңғайлап, өз тынысы мен тіршілігіне қарай бәрін жасатуда. Коммунистік 
идеологияның тұмшалауында жүрген халыққа "Тәуелсіздік алдық, өз алдына 
ел болдық, енді өз мемлекетімізді жасаймыз" дегеннің өзі бөтен сөз болатын. 
"Тәуелсіздік дейтіндей біз бұрын бұғауда жүр ме едік? Өз алдына ел болғаны 
несі, біз Мәскеудің нұсқауынсыз не істей аламыз? Нарықтық экономика де-
ген немене? Біздің  аңсаған коммунизміміз қайда? Капитализмге өтіп кеттік 
па, бұл қалай болады?" деген түбі жоқ сансыз ойлар торлағаны да өтірік 
емес. Халық бастапқыда ешнәрсені де түсінбеді. Қара халық түгілі сол кез-
де тараған Одақтың басқа басшылары да не істерін, қай бағытқа бет түзерін 
білмей қатты састы.  Тоқырау жылдарындағы қиындықтар елге әр түрлі үрей 
туғызғаны даусыз. Нарықтық қатынас деп елдің көпшілігі сауданың жолын 
біле алмай, тәжірибесіздіктен бастарын талай тауға да, тасқа да соғып жат-
ты.  Ұрлық-қарлық,  зорлық белең алып, ел мазасын кетіргені де анық. Осы 
кезеңде бей-берекетсіздікті тура жолға сала білген, көреген Елбасымызға 
мың алғыс.

Тәуелсіздік алғаннан бергі жиырма бес жылдың ішіндегі болған 
түбегейлі өзгерістердің  өзіміз куәгері болдық. Алдымен Конституциямыз 
өңделіп қазақ халқының өз талабына сәйкес бекітілуі, төл ақшамыздың – 
теңгенің айналымға енуі қазақ халқының зор қуанышы еді. Теңгенің белең 
алып қолданысқа еніп кетуіне күмәнмен қарағанымыз да рас. Әлі есімде, 
теңге жайлы кім қалай айтса да, ең алғашқы айналымға түскен теңгелер сон-
дай ыстық, адамға сондай зор жылулық сыйлаған ақшалар еді. Осы теңгенің 
қолданысқа енгізілуі біздің Қазақ елі екенімізді дәлелдеп, өз алдына дербес 
мемлекет екеніміздің белгісі  ретінде өзімізді, қазақтарды, сендіргендей. 

Атыңнан айналайын Тәуелсіздік,      Дүкенде тұрса-дағы алар олжаң,
Жеткізген еркіндікке, тәуелсіз қып.      Анамыз орыстарға мазақ болған.
Орысша сөйлей алмай именуші ек,      Тереземнің теңескені – сенің арқаң
Көкірек сайраса да дәлелсіз боп.      Тіл білмеген " қазақтар" қазақ болған.

Қазақстанның Тәуелсіз ел болуы – тәңірінің бізге берген ең үлкен сыйы. 
Мұндай кезең қазақ тарихында бұрын-соңды болмаған. Ата-бабаларымыздың 
талай ғасыр қиналып, тілеп жеткен асыл арманының қабыл болған тұсында 
біздер, бақытты ұрпақ, өмір сүріп жатырмыз. 

Егемен елдегі жаңалықтар лебі, өзгерістер барлық салада айқын көрінуде. 
Медицинада жаңа технологиялардың қолданылуы халықтың денсаулығын 
арттыруда үлкен рөл атқаруда. Спорт саласындағы жұмыстардың 



38

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

жақсартылғанын олимпиадалардағы жетістіктерімізден байқауға бола-
ды. Білім саласындағы өзгерістерді – жаңа технологиялардың енгізілуінен, 
оқушыларды сын тұрғысынан ойлау дағдысын қалыптастыруға, диалогтік 
оқыту арқылы сабақтарда оқушы белсенділігін арттыруға ықпал жасай оты-
рып, оқушыларды өмірге, жаңа заман талабына қарай бейімделуге үйретудің 
қолға алынуынан білеміз.

Халықтың жағдайының жақсарғанын, облыс орталықтарының көркейіп, 
қалалар көлемінің екі-үш есе кеңейіп, жаңа құрылыс нысандарының 
көбеюінен көреміз.  Жиырма бес жыл бұрын тек армандайтын компьютер-
лер бұл күнде екі үйдің бірінде бар, смартфон-планшеттер әр үйде кездеседі. 
Ауылдардың көбісі қала деңгейіне жақындап, жаңа мектептер мен аурухана, 
медициналық пункттер салынған. Ия, Қазақстанда бұл күнде күнін көре ал-
май отырған отбасы жоқ шығар.

Осыншама  жақсылықты көре  отырып, біз Тәуелсіздіктің баға жетпес  
құндылық  екенін  бағалай  білуіміз  керек.  Н.Назарбаевтың:  "Тәуелсіз-        
дік – тарихтың мәңгіге берген еншісі емес, халықтардың мамыражай өмір 
сүруіне берілген кепілдік те емес, аңғал болмағанымыз абзал" деген сөзін 
есте ұстай отырып, Тәуелсіздік – бұл бүгінгі өмір ғана емес,  ертеңгі ұрпақ 
өмірі, сондықтан да мәңгі ел болып жалғасу үшін  ел әрқашан бірлікте болуы 
керек дегім келеді.

Ақтау қаласы.

әуелсіздігіміздің   25   жылдық   мерекесін е  орай    мектепішілік   «Ұстазым,  
ұлағатым,   үлгі-өнегем»   атты   байқауы    өткізілді.  Байқаудың     мақ са-

«ҰСТАЗЫМ, ҰЛАҒАТЫМ,  ҮЛГІ-ӨНЕГЕМ»

Күнсұлу  СҮЛЕЙМЕНОВА, 
“Талап” жалпы орта білім беретін мектеп-
балабақшасының бастауыш сынып мұғалімі

Т
ты – ұстаздардың шығармашылық деңгейін көтеру, мұғалімдердің еңбектерін, 
шығармашылықтарын, жаңашылдықтарын бақылау.  Кешке бастауыш, 
қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану, техникалық пән бірлестіктері, 
мұғалімдер, ата-аналар және оқушылар қатысты.

Адам өміріндегі ең қымбат жанның бірі – ұстаз. Ұстаз! Осы бір сөздің 
өзінде көп мағына жатыр. Өмірдегі қоғам қайраткерлері, небір даныш-
пан адамдар – бәрі-бәрі бір адамға қарыздар. Ол – ұстаз. Ұстазсыз өмірдің 
нақты тұтқасын ұстау мүмкін емес. Жан дүниеңді түсінетін, қиындық 
кезінде сүріндірмей құтқаратын ұстаз екені анық, өйткені ол диқан сияқты. 
Адамның жанына ақыл, білім дәнін сеуіп, аялап, көңілін де табады. «Ұстаз» 
деген ардақты, киелі, үлкен құрметпен айтылатын сөз, өнерге үйретіп, тәрбие 
беретін «Білім» атты кемеге отырғызып, болашаққа жол көрсететін, анаңдай 
әлпештеп, маңдайыңнан сипайтын жан.

Байқау бірнеше кезеңнен тұрады.
1. Таныстыру: «Сәлем – сөздің анасы». 
1-кезеңнің  тапсырмасы: бәсекеге түскен топтар кезектесіп, өздерін 

таныс тырып өтеді.
(Ән: «Туған жерім». Орындайтындар: Д.Гайнуллин  мен А.Қарағойшиева.)
Жүргізуші.
Ұстаздардың шаршамайтын еңбегіне таңғалам,
Ұлылықпен, даналықпен өмір заңын талдаған.
Талай ғасыр құпиясын ашып келген ғаламның,
Сол арқылы сүйемін мен қасиетін даламның.
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2-кезең: «Өткенім, бүгінім, болашағым» (педагогикалық жоба). Бұл 
кезеңнің тапсырмасы: педагогтердің жаңашылдығы. Жоба қорғау.

(Ән: «Ұстазым». Орындайтын: А.Төлеуғалиева.)
Жүргізуші.
Жалын атып, от боп бірге жанасың,        Бар өмірің өрнектеліп баламен,
Білім беріп, содан бақыт табасың.           Жасарып бір мәңгі жас боп қаласың.

3-кезең: «Рөлді ситуациялық сұрақтар».
Психологиялық тренинг. 
Сіздер көрсетіліп тұрған жеміс-жидектерден өзіңізге ұнайтын бір 

жемісті таңдаңыз. Сол жеміс арқылы сіздің мінез-құлқыңыздың қандай екені 
анықталады.

Қарбызды таңдағандар орнықты адамдар. Олар шиеленіске, жанжал, дау- 
дамайға бара бермейді. Еш уақытта, еш нәрсеге шағымданбайды. Тұрмыс пен 
көңіл күйін тек қана өз күшімен жақсартуға ден қояды. Отбасында да үлгілі, 
артық ауыз сөзі жоқ. Кейде табандылық жағы ғана жетіспейді.

Шиені ұнатсаңыз, мінезіңіз жұмсақ, кішіпейілсіз. Өзгеге қуаныш пен 
жақсылық жасау үшін кейде өзіңізге зиян келтіріп алуыңыз мүмкін. Өтірік, 
өсек сөзге жоқсыз, әсіресе анекдоттарды ұнатасыз. Сәби тәріздессіз, сізді оп-
оңай өкпелете салуға болады.

Қара өрікті ұнататындар өз атына аталған сынды көтере алмайтын-
дар. Олармен достық, жолдастық қарым-қатынас орнату да қиын болады.  
Бойыңызда менмендік қасиет басымдау.

Шабдалыны ұнататындар көпшіл, кез келген адамдармен тіл табыса ала-
тын, ашық-жарқын болып келеді. Сізден сыпайылық пен мәдениетті адамның 
белгілері айқын аңғарылып тұрады. Тек бір кемшілігіңіз – қиындықтарды 
ауыр көтересіз, кейде оларды жеңуге дәрменсіздік танытасыз.
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Жүзімді ұнататындар өзінің де, өзгенің де сырын сақтай білетіндер.   
Сіз мақсатты нақты қоя аласыз, бірақ сол мақсатқа жету үшін жігерлілік, 
батылдық керек.

Құлпынайды ұнатсаңыз, сіз қонақжай адамсыз. Адамдармен тез тіл табы-
са аласыз. Сізге сыпайылық тән, талғамыңыз нәзік. Ешкімге тәуелді емессіз. 
Дегенмен, қызғаншақтығыңыз да жоқ емес.

Алманы ұнататын болсаңыз, жігерлі, бірақ аздап ескі көзқарастағы адам-
сыз. Өз бастығыңызға берілгенсіз, оның қандай тапсырмасын болса да, жан 
сала тиянақты атқаруға тырысасыз. Аздап ақынжанды, өз-өзіңізге риза адам-
сыз.

«Өзіңді тереңірек тани біл!»  жағдаяттар.
Ертеректе қамалдың қақпаларына әулеттің таңбасы мен ұранын, қысқаша 

нақыл сөзін, билеушінің басшылық мақсаты мен іскерлігін көрсететін әдет- 
ғұрып болған екен. Алдарыңыздағы параққа өз таңбаларыңыздың суретін 
салып, оған өмірлік ұстанымды бейнелейтін ұран тауып, өзіңе және бүкіл 
әлемге тұтастай қатынасыңды суретте. Өз төл белгіңді немесе таңбаңның 
суретін салуға және ұранын жазуға уақыт беріледі. Егерде сен суретті сала 
білмесең, қысылма, сурет салуды баста, сенің қолыңнан келеді.

Ұстаздардың сезіміне психологиялық бақылау. Әр топқа парақтар тара-
тылады. Ұстаздар параққа сурет салып, сол суретті сөйлету керек.

1-тапсырма. Ақ қағазға сызылған төртбұрыш ішінде қара нүкте 
орналасқан.

2-тапсырма. Оның болашағы да соншалықты жарқын, шуағын төккен 
күн астына әр ұлттың балалары қол ұстасып тұрғаны бейнеленген.

3-тапсырма. Түнгі аспан, жымыңдаған жұлдыздар, жарығы сөнбеген бір 
үй бейнеленген.

4-тапсырма. Тәуелсіз мемлекетіміздің жарқын болашағы айқын бейне-
ленген.

Психогеометриялық фигура. Панарин тест.
Шаршы таңдағандар лидерлік қабілеті бар, алдына қойған мақсатына 

жететін басқарушылық қабілеті басым жандар.
Үшбұрыш таңдағандар өте еңбекқор, төзімді, өз жұмысының шебері, 

бастаған істі аяғына дейін жеткізетін жандар.
Төртбұрыш таңдағандар жаңа идеяға жақын, білуге құмар, ізденгіш жан-

дар.
Дөңгелек таңдағандар  осы бес фигураның ішіндегі өте мейірімді, 

басқаның қайғысын, қуанышын бөлісуге даяр тұратын жандар.
Ирек сызық таңдағандар шығармашылық қабілеті басым, үнемі ізденіс 

үстінде жүретін жандар
4-кезең. Үй тапсырмасы: «Менің сүйікті кейіпкерім».
Жүргізуші.
Жақсы жандар жанымызда әрқашан,         Ардақты ұстаз асыл анаң секілді,
Ұлағатты сөзін биік ұстаған.                       Тәрбиелейді балапандай жасыңнан.
(Ән: «Ұстазым». Орындайтын: Ә.Уахитова.)
5 -кезең. Эссе жазу (тақырып берілді).
(Ән: «Туған жер». Орындайтын: Б.Жайлығалиев).
Қорытынды.

Ұстаздар, қандай ғажапсыздар,                     Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып,
Шәкіртке шыңдай биік, алыпсыздар.             Одан басқа жүрген кім бар жанды ұғып
Жан біткеннің жанарына нұр сыйлаған,       Ұстаз деген – ұлылардың ұлысы,
Күндей боп күлімдеген жарықсыздар.      Қасиетіңе бас иелік мәңгілік! 
дей келе, байқауымызды аяқтаймыз.

Батыс Қазақстан облысы
Ақжайық ауданы.
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45  минут

лбасымыз  Н.Ә.Назарбаев «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту — 
Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолда-

ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 
САУАТТЫЛЫҒЫН  ДАМЫТУДЫҢ   ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

Гүлназ  МЫҢЖАСАРОВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған мектеп-
интернаттың биология пәні мұғалімі

Е
уында мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту бо-
йынша ұлттық жоспарды қабылдау жөнінде нақты міндет қойды. Аталған 
міндет Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті  елдердің қатарына кіруі 
барысында маңызды қадам болып табылады. Мұндай стратегиялық міндетті 
шешу жағдайында белсенділігі жоғары, шығармашыл тұрғыда ойлауға 
және шешім қабылдай алуға, кәсіби жолын таңдай алу қабілеттілігін, өмір 
бойы білім алуға дайын тұратын тұлғаның ең басты функциялық сапаларын 
қалыптастыру орта білім беру жүйесіне жүктеліп отыр. Сонымен қатар, ол 
орта білім жүйесінің парадигмасын түбегейлі өзгертудің негізі болып та-
былады.Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-
қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен 
қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық 
сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп 
саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін 
білім, білік, дағдылардың жиынтығынан құралады. Ал кең мағынасында ол 
тек білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің 
немесе жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі. 
Осындай сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда функционалдық сауаттылық 
жеке адамды дамытудың тетігі ретінде қолданылады.Функционалдық 
сауаттылықтың негізгі міндеті – мұғалім баланы оқыта отырып, оның 
еркіндігін, белсенділігін, шығармашылық тұрғыда ойлауын қалыптастырып 
және де баланы өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. Осыған 
орай оқушылардың алған білімдері негізінде әрекет етуге қабілеттілік пен 
даналықты білдіретін құзыреттерді қалыптастыру орта мектептердегі жара-
тылыстану бағытындағы пәндер басым бағыттарының бірі болып табылады. 
Ой-өрісі кең тұлғаны қалыптастыруда жаратылыстану пәндерінің орны ерек-
ше. Жаратылыстану ғылымдарының ішінде, өзгелерінен гөрі, тезірек дамып, 
күнделікті өмірде кеңінен қолданыс тапқаны – биология. Сондықтан да болар, 
бүгінгі таңдағы рөл атқаратын жетекші ғылымдардың біріне айналып отыр. 
Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру – жаратылыстану бағытындағы 
пәндердің оқушылардың өмірлік дағдыларын дамытудың басты шарты, 
оқушының логикалық ойлау қабілеттерін дамытудың үйлесімді жолы.  Сабақта 
әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың ой-өрісін дамытуға, 
есептер шығару кезінде қызығушылығын арттыруға, теориялық білімдерін 
практикада қолдана білуге үйретеді. Оқушының алған теориялық білімдерін 
практикамен ұштастыруы және өмірде қолдануы, кез  келген проблемалық 
жағаяттардың шешімін таба білуі, оларды ізденіске баулу арқылы, өз бетінше 
жұмыстануға бағыттау – мақсаттарға жету үшін жүзеге асырылатын іс-
әрекеттер. Мысалы, биология пәнінде PASCO компаниясымен шығарылған 
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зертханалық құрылғыларды пайдаланып, зерттеу жұмыстарын жүргізу 
арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыруға 
болады. Зерттеу әдісі оқытудағы басты үдеріс болып табылады. Зерттеу-
лермен айналысқан оқушылар сұрақтар құрып, олардың жауаптарының 
нұсқаларын ұйымдастырады. Олар жиналған  мәліметтерді қалай көрсету 
керек екенін шешеді, мағлұмат алу үшін мәліметтерін біріктіреді, сонымен 
қатар алған білімдерінің дұрыстығын тексереді. Оқушылар өз міндеттерін 
анықтайды, сын тұрғысынан және логикалық ойлауды қолданады, сондай-
ақ альтернативті түсініктерді қарастырады. Осылайша, оқушылар ғылымды 
түсінуін ғылыми білімдері мен ойлау дағдыларын қиыстыра отырып белсенді 
дамытады. Дәстүрлі зерттеулерде оқушылар өз уакыттарының көп бөлігін 
әдістемелерді ұстанып, мәліметтерді жинай отырып жеңіл тапсырмаларды 
орындауға кетіреді. Әдетте олар зерттеудің мақсаттарын мүлде ұстанбайды 
және бұл мәліметтердің зерттелетін ғылымға қалайша қатысты екенін 
түсінбейді. Зерттеу барысы жайлы жинақталған мәліметтерді талдаған соң, 
оқушылар тек белгілі бір графикалық көрсетілім жайлы біліп қана емес, 
зерттеу контекстісімен іс жүзіндегі уақыт режимінде біріктіріп, тәжірибенің 
мақсаттары мен нәтижелерін талдайтын сұрақтардың туындауына мүмкіндік 
туғызады. Өткізілген осындай тәжірибелер арқылы оқушылардың мотивация-
сы мен өз жұмыстарын түсінуінің  күрт өсуін көрсетеді.

Практикалық  тапсырмаларды  орындауда  оқушылар  сын  тұрғысынан  
ойлау (сауатты  сұрақтарды құру, тәжірибелік стратегиялар   жасау,  бар  
қателерді табу мен тіркеу), үдерістегі біліктілік (жабдықтарды колибрлеу,  
мәліметтерді жинау), жобалар мен құрылымдарды білу (құрал-жабдықтарды 
жинақтау, қауіпсіздік шараларын сақтау, ерітінділерді араластыру) және 
аналитикалық ойлау (графиктер құру, модельдеу, статистика) сияқты 
дағдыларын дамытады. 

Зерттеушілік жұмысқа бағытталған зертханалық тапсырмалардың 
негізін құрайтындар ақпарат пен компьютерлік аспаптар болып табылады. 
Датчиктерді, мәліметтерді талдау мен графиктермен бірге модельдер құру 
аспаптарын қолдану, симуляциялар және аспаптармен жұмыстардың барлығы 
ғылыми зерттеулерге көмек береді. Жаратылыстану ғылымдары бойын-
ша зертханалық тапсырмалар оқушылардың теориялық және практикалық 
дағдыларының, сонымен бірге күрделі ғылыми зерттеулерді орындауға 
көмектесетін ғылыми зерттеулер үдерісі мен аспаптарын басқару іскерлігін 
дамытуға мүмкіндік береді.

Физикалық жүктеме және жүрек соғысының жиілігі.
Жүрек соғуының жиілігі датчигін қолдана отырып, оқушылар физикалық 

жүктеменің физикалық дайындық деңгейімен салыстырғандағы әсерін 
бақылайды.

– Физикалық жаттығуларды орындау кезіндегі және одан кейінгі жүрек 
қағысының орташа деңгейін анықтау.

– Жүрек қағысы жилігінің негізінде денсаулыққа максималды пайда 
әкелетін жаттығулар деңгейін анықтау.

Жүрек соғуының жиілігі – бұл жүрек кезеңінің жиілігін суреттеу үшін 
қолданылатын термин. Жүрек қағысының жиілігін өлшеу үшін Prepare the 
exercise heat rate sensor датчигін қолданады. Әдетте ол жүректің минутына 
жиырылуының саны ретінде есептеледі және минут қағысы (мқ) ретінде 
көрсетіледі. Ересек адамның жүрегі қалыпты жағдайда шамамен мқ 70 
(еркектер) және мқ 75 (әйелдер) соғады, бірақ бұл көрсеткіш барлық адам-
дар үшін түрліше болады. Тамыр соғуы – бұл жүрек ырғағының жиілігін 
өлшеу әдістерінің бірі. Сіздер жүрек қағысыңыздың максималды жиілігін 
анықтау үшін, сіздің жас мөлшеріңізге негізделген, төменде көрсетілген 
математикалық формуланы қолдана аласыздар:
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220-адам жасы = жүрек соғысының шамамен максималды жиілігі.
Материалдар мен жабдықтар:  әр оқушыға  немесе топқа мәліметтерді 

жинау жүйесі;  жүрек соғысы жиілігінің Hand Grip датчигі.
Талдауға арналған сұрақтар. 
– Жаттығу кезінде жүрек қағысының жиілігі қалай өзгереді?
– Сіздің жүрек қағысыңыздың жиілігі қалпына келу кезінде қалыпты 

жағдайдағы жаттығуға дейінгі жиілікке каншалықты жақын келеді?
– Әйелдердің жүрек қағысының жаттығуға дейінгі, жаттығу кезіндегі және 

жаттығудан кейінгі жиілігінің еркектермен салыстырғанда  айырмашылығы.
– Дене жаттығуын орындау кезіндегі және қалыпты жағдайдағы жүрек 

қағысының жиілігін салыстырыңыз.
– Белсенді өмір сүретін адамдар мен неғұрлым қозғалыссыз өмір сүретін 

адамдардың жүрек қағысының жиілігіндегі өзгерістерді салыстырыңыз. 
Тереңдетіп оқуға арналған ұсыныстар.
– Түрлі жануарлар өмірінің ұзақтығын зерттеңіз, алынған ақпаратты 

олардың жүрек қағысының жиілігімен салыстырыңыз. Жануардың өмір сүру 
ұзақтығы мен оның жүрек қағысы жиілігінің арасында қандай да бір байла-
ныс бар ма?

– Кофеиннің жүрек қағысының жиілігіне әсерін тексеру үшін экспери-
мент әзірлеңіз (шай, кола, кофе ішетін қатысушылар).

Резюме
В этой статье рассматриваются пути развития функциональной грамотности учашихся 

на уроках биологии.
Summary

This article discusses the development of students functional literacy in biology lessons.
Ақтөбе қаласы.

азіргі кездегі ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір адамда сапалы 
және терең білімнің, іскерліктің болуын, сондай-ақ жастардың белсенді 

ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЕСЕПТЕРДІ
ШЫҒАРТУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

Нәзипа БЕГЕЖАНОВА, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың  физика пәні  мұғалімі

Қ
шығармашылықпен жұмыс істеуін және кеңінен ойлауға қабілетті болуын та-
лап етеді. Эксперименттік тапсырма оқушылардың оқу материалдарын сана-
лы түрде терең игеруіне қолайлы жағдай туғызады, олардың алған білімдерін 
пайдалана білу қабілетін қалыптастырады және бекітеді. Сонымен қатар, 
есептерді шығару оқушылардың өздігінен ойлануын, қиыншылықтарды 
жеңуге деген жігерін және табандылығын арттыру құралдарының бірі бо-
лып есептелініп, оқу үдерісін жақсарта түседі. Есеп шығару – оқу үрдісінің 
бөліп алуға болмайтын бір бөлігі болып табылады. Себебі, ол физикалық 
ұйымдарды қалыптастыруға оқушылардың физикалық құбылыстарды ой-
лау қабілетін дамытуға, оны тәжірибеде қолданып білуге үйретеді Білімді 
игерудің нәтижелілігі таным үдерісіне адамның әртүрлі сезім мүшелерінің 
іске қосылуы және нақты заттар мен құбылыстарға бетпе-бет келгенде оны 
сезіну, көре білу және қабылдау арқылы артады. Бұл жағдайда физикалық 
эксперименттің маңызы зор. Эксперименттік есептер – құрылысы жағынан, 
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шығару тәсілдері бойынша, мәселе есептерге ұқсас, бірақ қажетті шамалар 
тәжірибе нәтижесінде алынады. Оқушылар мұндай есептерді шығару үшін 
қойылған мәселеге байланысты қажетті заңдылықтарды анықтап, өз күшімен 
тәжірибелер жүргізеді, өлшеулер жасайды. Қажетті шамалар алынғаннан 
кейін, эксперименттік есеп мәселе есепке айналады. Физиканы оқып үйренуде, 
оның мағынасын терең түсінуде, эксперименттік есептер орындаудың мәні 
ерекше. Оқушылар құрал- жабдықтармен танысып, өлшеулер жасау техни-
касын үйренеді, жаттығулар орындайды да, физика құбылыстарын қолдан 
жасап көзімен көреді. Тіпті қарапайым тәжірибенің өзін оқушылар қызығып 
жасайтын болады. Эксперименталды есептер шығарған тиімді, себебі, олар 
бақылау және тәжірибе арқылы шығарылады. Оны орындау үшін тиісті 
құрал-жабдықтар қолданылады. Эксперименттік есептерді шешу тәсілдері 
оларды шешудегі эксперименттік жұмыстың қойылуына тәуелді. Мыса-
лы, есепті шешу үшін барлығын тексеру қажет болса, онда есептің шешуін 
нұсқауларға сәйкес жазады. Эксперименттік есептердің басқа түрлерінде 
есепті шешу және баяндау қажет болады. Егер есепті шешу үшін қажетті ша-
малар тәжірибе нәтижесінде алынса, онда экспериментті қою және өлшеулер 
жүргізу маңызды. Есеп түріндегі эксперименттік тапсырмаларды шешу және 
жазу келесі элементтерден тұрады: есептің қойылуы, шарттарды талдау, 
өлшеулер жүргізу, есептеулер, тәжірибеден тексеру.

Есептің қойылуы. Керекті құрал-жабдықтар: тік бұрышты қаңылтыр 
банка, таразы, масштабты сызғыш, суы бар ыдыс, құм. Банканың верти-
каль қалыпта суда жүзуі үшін ішіне құм салады. Банканың суға батқандағы 
тереңдігін анықтау керек.

Берілген есептің шартын сурет салып, астына сұрағын қою арқылы жаз-
са да болады. Сосын талдау жасайды, есепті шешу үшін қандай өлшеулер 
жүргізу керектігін анықтайды.

Талдау. Банкаға әсер ететін ауырлық күші және астынан әсер ететін кері 
итеруші күш теңескенше банка суға бата береді. Бұл жағдайда  Fa=P. Бірақ, 
Архимед күші денемен итерілген сұйықтық салмағына тең болғандықтан,  
Fa = 9.8H/кг·ρ·V, мұндағы  V – банканың батқан бөлігінің көлемі, ρ – судың 
тығыздығы. Батқан бөлігінің көлемі табан ауданы мен бату тереңдігінің 
көбейтіндісіне тең.  Fa = 9.8H/кг·ρ·S·h. Осыдан h = F /9.8H/кг·ρ·S·h   (1).

(1) формуладағы құмы бар банканың салмағын білу керек. Судың 
тығыздығы мен банканың табанының ауданын білу керек.

Өлшеулер. Динамометрмен салмағын, ұзындығы мен енін сызғышпен 
өлшейміз. Ауданын анықтаймыз. S=I*a. ρсу = 1г/см3  

Есептеулер. Тығыздықтың, салмақтың және ауданның мәндерін форму-
лаға қойып, бату тереңдігінің биіктігін  (һ) анықтайды.

Тәжірибелік тексеру. Банканың вертикаль қабырғасына түсті сызықпен 
бату тереңдігін белгілейді. Тәжірибе көрсеткендей, табылған мәнімен есеп-
телген биіктіктің мәні сәйкес келеді.

Эксперименттік есептерде тәжірибені қажет болғанда ғана қояды, кейбір 
есептерде фронтальды тәжірибе қойылуы мүмкін.

Мысалы: сызғыштың көмегімен судың стақан түбіне түсіретін қысымын 
өлшеу. Электр лампасының тұтынған тоғының қуатын анықтау.

Тақырыбы және орындалу тәртібі фронтальдық зертханалық жұмыстарға 
(пара-пар) сәйкес келетін, басқаша айтқанда, мақсаты және қойылуы бірдей, 
орындау реті және экспериментте алынған нәтижені сараптау тәсілі ұқсас, 
эксперименттік тапсырмаларға мысалдар келтірейік.

7-сыныпта.  
1. Миллиметрлік сызғышты пайдаланып иненің, шегенің және т.б. 

заттардың диаметрін анықта.
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2. Таразымен өзіңіздің массаңызды өлшеңіз. Серіппелі таразымен 
қазанның, шанышқының, қасықтың массасын анықта.

3. Әртүрлі денелерді суға батыру арқылы көлемін анықтау. Ыдыстағы 
судың деңгейін және бетінің ауданын өлшеуіш лентамен өлшеу.

4. Серіппелі таразы көмегімен кастрөлге және өлшеуіш ыдысқа орта-
лап, сосын толтыра су құйып, үстел бетімен үйкеліс күшін өлше, алынған 
мәндерді заттардың массасымен салыстыр.

5. Заттың көлемін біле отырып ығысқан судың салмағын (немесе кері 
итеруші күшті) есепте және осы заттың салмағымен салыстыр.

6.  Миллиметрлік бөлігі бар сызғышпен рычагтың иіндерін өлше (қайшы, 
кілт) және қанша ұтатынын есепте.

8-сыныпта.
1. Кружкаға мұз кесектерін сал және сыртқы термометрдің көрсетуін 

пайдаланып, судың еруін бақыла. Минут сайын термометрдің көрсетуін жа-
зып ал, графигін сыз.

2. Қалта шамының тізбегінің схемасын сызып көрсет және оның 
бөліктерін ата.

3. Электрлік тігін машинасындағы реостаттың немесе радиоқабыл-
дағыштың, телевизордың дыбыс реттегішінің қажеттілігін анықта.

4. Шырша гирляндасындағы лампочканың және қалта шамының 
құжаттық жазулары бойынша қыздыру шамының кедергісін есепте.

5. Шырша гирляндасындағы лампочканың қосылу түрін анықтап қара, әр 
лампочканың кернеуін есепте. Лампочканың қосылу сызбасын сызып көрсет.

6. Үйлеріңіздің барлық бөлмелеріндегі лампочкалардың, үтіктің, шаң-
сорғыштың, тоңазытқыштың құжаттық жазулары бойынша қуатын есепте. 
Электр энергиясын тұтынатын барлық құрылғылардың жалпы қуатын есепте.

9-сыныпта.
1.  Серіппелі таразының серіппесінің қатаңдығын анықта.
2. Көлбеу жазықтықтан домалаған доптың үдеуін есепте. Өлшеуіш лента 

және секундтық тілі бар сағат арқылы.
3. Горизонать лақтырылған тастың, доптың лақтыру жылдамдығын есеп-

те. Доптың ұшу алыстығын және биіктігін өлшеуіш лентамен өлшеуге бола-
ды.

4. Краннан аққан судың жылдамдығын анықта.
5. Трактордың қандай детальдарында үйкеліс пайда болатынын және үй-

ке   лісті азайтудың жолдарын айт.
6. Сызғыштың көмегімен механикалық сағаттың минуттық тілі мен 

сағаттың ұштарының жылдамдығын тап.
Үй жағдайында.
1. Су құйылған тік бұрышты ыдыста жүзіп жүрген дененің массасын 

сызғыштың көмегімен анықта.
2. Су құйылған тар цилиндр ыдыстағы жүзіп жүрген ағаштың тығыздығын 

сызғыштың көмегімен анықта.
3. Қант кесегінің, күріштің, жарманың өлшеуіш ыдысты және серіппелі 

таразыны пайдаланып тығыздығын анықта. Серіппелі таразының өлшеу шегін 
анықта. Жоғарыдағыдай үй тәжірибелерін орындау оқушылардың теориялық 
білімдерін күнделікті өмірмен логикалық түрде байланыстырады. Техникалық 
ойлау және елестету қабілеттерін қалыптастырады, білімнің қолданылу ая-
сын кеңейтеді. Оқушылардың талпынғыштығын, тапқырлығын арттырады. 
Еңбексүйгіштікке және қойылған мақсатқа жету жолындағы табандылыққа 
үйретеді. Эксперименттік есептердің бағалы жері – ол оқушылардың алған 
білімін практикада қолдана білуін тексеруге жол ашады.

Екіншіден, тіпті оңай деген эксперименттік тапсырманың өзі зерттеушілік 
қабілеті бар оқушыларды табуға жағдай жасайды.

Ақтөбе қаласы.
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көбейткіштерге жіктей білу дағдысын  дамыту, мәтінмен жұмыс жасау ба-
рысында оқушылардың ақпараттық мәдениетін дамыту,  жаңа ұғымдармен 
таныстыру арқылы оқушылардың өзіндік дүниетанымының   қалыптасуына 
ықпал ету болды. 

Оқушылар жай сандар мен құрама сандарды ажырата алады; 2 
санының қандай сан екенін біледі; құрама сандарды баған түрінде және жай 
көбейткіштерге жіктеу арқылы жіктей алады; берілген мағлұматты өзі оқып 
түсінеді.

Сабақ  саралап, жүйелеп оқыту түрінде өтті.
Талқылауға арналған тармақтар.
1. Құрама санды жай көбейткішке жіктеу деген не?
2. Құрама санды жай көбейткішке жіктегенде қандай реттілік сақталады?
3. Егер құрама санның жіктелген жай көбейткіштері белгілі болса, құрама 

сан қалай табылады?
Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу тәсілдерін  қолданып, есеп 

шығару ұсынылды.
Ауызша есептеу.
55: 5+81: 9 =                     120: 6 + 87 =
27: (25-16) =                      (28+14): 7 =
48: 3+16 =                         35 : 7 + 32 =
Үй тапсырмасын тексеру.  Ауызша сұрақтар.
1. Жай сандар деп қандай сандарды атайды?
2. Құрама сандар деп қандай сандарды атайды?
3. 1 саны қандай сан?
4. Жұп жай сан бар ма? Болса нешеу?
5. 0 цифрымен аяқталатын жай сандар бар ма?
Мағынаны ашу. 
Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 
   84
 4  · 21

2  ·   2   3  ·    7
      84 = 2 · 2 · 3 · 7

сыныпта “Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу” тақырыбында 
өткізген сабағымдағы басты мақсат – құрама сандарды жай 

ҚҰРАМА  САНДАРДЫ  ЖАЙ
КӨБЕЙТКІШТЕРГЕ  ЖІКТЕУ 

Света  ҚҰЛМАҒАМБЕТОВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған  мамандандырылған 
мектеп-интернаттың  математика пәні мұғалімі

5-

Натурал сандардың бөлін-
гіштігін пайдаланып, құрама 
сандарлы жай көбейткіштерге 
(өсу ретімен) баған түрінде 
жіктеу

420    2
210    2
105    3
  35   5
    7   7
    1420 = 2 · 2 · 3 · 5 · 7

Сараптайды.
1. Құрама санды жай көбейткішке жіктеу деген не?
2. Құрама санды жай көбейткішке жіктегенде қандай реттілік сақталады?
3. Егер құрама санның жіктелген жай көбейткіштері белгілі болса, құрама 

сан қалай таблады?
4. Егер берілген құрама сан әртүрлі тәсілдермен жай көбейткіштерге 

жіктелсе, олардың бір-бірінен айырмашылығы неде? Ұқсастығы неде?
Рефлексия. Жинақтайды.
Мұғалім қадағалайды, бағалайды.  Үйге тапсырма: №673, 674, 676.

Ақтөбе қаласы.
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сыныпта “Технология” пәнінен өткізген 
сабағымда оқушыларға машина тігістерін 

МАШИНА  ТІГІСІНІҢ  ТҮРЛЕРІ 

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

7-
қолдана білуді үйрету, матаны пішуге әзірлеуді, 
бұйымды пішуді, пішім бөлшектерін өңдеуге да-
йындауды, кигізіп өлшеуді, әрлеуді меңгерту,  машина 

тігістерін қайталай отырып, практика жүзінде   қолдана білу бейімділіктерін 
қалыптастыру – басты мақсатым болды.  Нәтижесінде оқушылар  жұптық, 
топтық жұмыс арқылы  ізденіспен жұмыстанады, ынтымақты  оқу орта-
сын  қалыптастырады, сыни ойлануға   үйреніп, өз  пікірлерін  білдіреді. 
Машина тігістерінің түрлері: біріктіру, әрлеу тігістері  тақырыбы бойын-
ша білімдерін толықтырады. Машиналық тігіс классификациялары, айыра 
тігу, қосарлы тігіс, бүктемелі тігіс, жөрмелген тігіс және т.б. тігіс түрлерін  
қолдана алады.

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

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

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

орындайды: қайып тігу, жабық қиықты жапсырма, құрастырып тігілген, 
бүктелген тігіс ашық қиықпен, бүктелген тігіс жабық қиықпен. Тігін маши-
насында тігіп көрсетіп түсіндіреді.

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

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

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

Ақтөбе қаласы.
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оординаталық түзудегі екі нүктенің арақашықтығын табу әдісін 
меңгерту, білім дағдысын қалыптастыру, ұқыптылыққа, өз бетінше 

КООРДИНАТАЛЫҚ ТҮЗУДЕГІ 
ЕКІ НҮКТЕНІҢ АРАҚАШЫҚТЫҒЫНА
ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ 

Салтанат  БИСЕНБАЕВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған мектеп-
интернаттың математика пәні мұғалімі

К
жұмыс жасауға, достық қарым-қатынасқа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу, 
оқушылардың өзіндік дүниетанымының қалыптасуына ықпал ету – 
сабағымның басты мақсаты болды.

Сабақтың көрнекілігіне проектор, слайдтар, тапсырма парақтары, 
үлестірме тапсырмалар қолдандым.

І.  Қызығушылықты ояту. 
«Миға шабуыл» әдісі бойынша сұрақ-жауап.
1. Екі теріс санның қосындысы қалай табылады?
2. Екі теріс санның қосындысы теріс сан ба, әлде оң сан ба?
3. Таңбалары әртүрлі сандарды қосу үшін... 
4. Рационал сандар қалай азайтылады?
5. Координаталық түзудегі А(а) және В(b) нүктелерінің арақашықтығы 

неге тең?
6. Екі санның айырмасының модулінің мәні ондағы азайғыш пен 

азайтқыштың орындарын ауыстырғаннан өзгере ме?
7. Арақашықтық қандай санмен өрнектеледі?
ІІ. Мағынаны ашу.
Кітаптағы тақырыпты оқып шығады. Мысалдармен жұмыс жасайды.
Жетістік критерийі ұсынылады, сұрақ-жауап арқылы есептің шығу жолы 

талданады. Қайталауға есептер шығарту: №556, №557.
Сергіту сәті: логикалық тапсырма.
1 2 3   1 4 9
4 5 6   ? ? ? осы сандарды табыңыз?
Тест тапсырмасы
1. «-» таңбасымен жазылған сандар қалай аталады?
а) теріс; ә) оң; б) кері; в) дұрыс.
2. «+» таңбасымен жазылған сандар қалай аталады?
а) теріс; ә) оң; б) кері; в) дұрыс.
3. Санақ басы болатын О нүктесі және бірлік кесіндісі таңдап алынған, оң 

бағыты көрсетілген түзу не деп аталады?
а) координаталық  түзу; ә) түзу; б) сынық түзу; в) тіке түзу.
4. Берілген санға координаталық түзу бойында неше нүкте сәйкес келеді?
а) 0; ә) 1; б) 2; в) 3.
5. Бір-бірінен тек қана таңбаларымен ажыратылған сандар не деп атала-

ды?
а) рационал сандар; ә) қарама-қарсы сандар; б) бүтін сандар; в) оң сандар.
6. Қандай да бір санға неше қарама-қарсы сан бар?
а)1; ә) 2; б) 3; в) 4.
7. Натурал сандар мен оған қарама-қарсы сандар және 0 саны не деп ата-

лады?
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4. “Қазақстан мектебі” №2, 2017.

а) рационал сандар; ә) қарама-қарсы сандар; б) бүтін сандар; в) оң сандар.
8. Модуль қандай мағынаны береді?
а) мөлшер; ә) сыйымдылық; б) сан; в) түзу.
9. Кез келген оң сан неден үлкен?
а) 0-ден; ә) 0-ден және теріс саннан; б) теріс саннан, в) оң саннан.
10. Кез келген теріс сан неден кіші?
а) 0-ден; ә) 0-ден және оң саннан; б) оң саннан; в) теріс саннан.  
ІІІ. Рефлексия. 
Эссе. 15 саны қандай сан? Координаталық түзуде қалай орналасқан? 

Қандай сандардан үлкен? Координаталық түзуде оң жағында қай сан 
орналасқан, сол жағында ше? 15 санына қарама-қарсы неше сан бар? Ол қай 
сан? 15 саны құрама санға жатады ма? Қанша бөлгіші бар?. 

Үйге тапсырмаға №562, №563 есептер берілді. 
Ақтөбе қаласы.

айыстың мақсаты – оқушыларға елінің азаттығын 
аңсаған алаш арысы Әлихан Бөкейханов туралы,  өмірі 

ӘЛЕМ  ТАНЫҒАН – ӘЛИХАН
(сайыс-сабақ)      

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

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

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

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

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

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

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

секциясының әдеби қызметкері; 
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ә) Қазақ АКСР егіншілік халық комиссариаты коллегиясының мүшесі;  
б) "Речь", "Слово" газеттерінің редакторы; 
в)  "Алаш орда" үкіметінің төрағасы.
9. КСРО Жоғарғы соты Әскери коллегиясының негізсіз үкімі бойынша ату 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

йын тойлаудың ең үздік үлгісі).
Ақтөбе қаласы.

1-жүргізуші. Асқар таудай әкесі мен асыл анасын жырына қосып, сезімін 
ақтарған арда ақын, поэзия падишасы Фариза Оңғарсынованың әдебиеттегі 
орны әрқашан бөлек. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқытушылар! Қазақ 
поэзиясының Фаризасы атанған ерке де бұла ақынның шығармашылығына 
арналған «Зула, менің жыр күймем, шабыт жегіп...» атты әдеби кешімізге 
қош келдіңіздер.

2-жүргізуші. Фариза... Екінің бірі мағынасын түсіне бермейтін сөз. Кез 
келген атауда сиқыр күш бар деседі. Фариза есімін айтқанда, Рузи Иран 
саябағының жұпары аңқып, кәусар бұлағы сылдырап қоя бергендей сиқырлы 
естіледі. 

1-оқушы. 
Әкем – менің тәңірім, пайғамбарым,            Әкеме ұқсап әжемді қадірлеймін,
Ұмтылатын биігім, сайран бағым.               Анашымды әкемше жақсы көрем. 
Ол білмейтін дүниеде құпия жоқ,           Ол тұрғанда сезінбей қатер демін,
Білім алған, япыр-ау, қайдан бәрін?!             Хандардың да қалпағын әпермедім.
Күшті де жоқ дәл ондай жер бетінде,       Әділ шешім айтатын барлық істе
Сұлу мүсін, бір мін жоқ келбетінде!            Біздің үйде бас қазы – әкем менің.
Батыр, дана сол ғана. Асығамын                 Әкем барда арқам кең, жоқ алаңым,
Әкеме ұқсап тезірек ержетуге.                    Бәрі орнында: шаруаң, қора, малың.
Ол жоқ болса, ұйқы да қашты менен,         Төрт жағымыз құбыла. Мен өскенде
Көріскенде қуаныш шашты денем.             Қиындау-ау әкемдей бола аларым.

«ЗУЛА,  МЕНІҢ  ЖЫР КҮЙМЕМ, 
ШАБЫТ  ЖЕГІП...»
(Ф.Оңғарсынованың шығармашылығы 
бойынша) 

Ақнұр  НҰРҒАЛИ,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған
мамандандырылған мектеп-интернаттың
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі,
Мира  ШУДАБАЕВА,
Ақтөбе гуманитарлық колледжінің қазақ тілі 
мен әдебиеті пәні оқытушысы

«Фариза апамыз поэзияға қанат қағып алғаш қосылған кез-
ден бастап, бүгінгі қазақ поэзиясының падишасына айналып, бүкіл 
өмірін  шығармашылыққа арнады».

Нұрсұлтан Назарбаев
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2-оқушы. 
Кеудеңде мені тербеттің,  Мейірім төккен нұр жүзің
Жас шыбық енді көктеді.  Тұрғандай сезем жанымда.
Мінеки, мен де ержеттім,  «Адал бол, – деуші ең – жұлдызым».
Еңбегің бекер кетеді.  Сақталды сөзің жадымда.
Өмірде  мынау ең жақын  «Игі еңбек түбі осы-ау» – дер
Аяулым сенсің, анашым!  Көргендер жеміс ағашын.
Болмаса мейлі зор даңқың,  Қартаймай, мәңгі жасай бер,
Мен үшін бірақ данасың.  Мәңгілік Күндей анашым! 

1-жүргізуші. Фариза ақынның өлеңі дүбірлі дала көкірегіндегі бір сәт 
тыншып көрмеген дүлей сезімнен өрбіп жатыр. Қырық жыл бойына бес 
қаруын белінен шешпей, тепсініп келгенде тебірентпей қоймайтын тегеурінді 
сыр ақтарып келеді. Әр шумағынан қынаптан суырған қылыштай қайсар ша-
быт жарқ ете қалады. Әр жолынан сарт-сұрт найзағайдай сорғалай шаншы-
лар өжет намыс өрекпіп тұрады.  

2-жүргізуші. Қаһарланса қаусыратып кететін, қайғырса қалжыратып тас-
тайтын құдіретті ой ойқастайды. Қаламды қанжарға емес, нағыз наркескен 
семсерге балай алатындай сезім бет шарпиды.

1-жүргізуші. Фариза – аспанға алау атып, шоқ шашыратып жатқан рух 
жанартауы. Өшпейтін де, сөнбейтін де өжеттік қайнары. 

2-жүргізуші. Ендеше өлмес рухты өшпес поэзия майталманы, ақын 
апамыздың жүрек жарды жырларына кезек берейік. Поэзия көкжиегінде 
жартығасырлық өнер жолын арқалаған өлең ғұмыры  бір кешпен тәмамдалмақ 
емес. Алғашқы балауса жырдан кемел поэзияға ұласқан өлең ғұмырына 
бүгінгі кешімізде барынша нақты әрі қысқаша шолу жасап өтейік.

1-оқушы. 
Далам менің – қазынам, жыр сандығым,
Жыр нәрімен жер балқып, босанды құм.
Сортаң жердің тұзы бар тамырымда
Ақшылтымдау сондықтан жусан жырым – 

деп жырлағандай, поэзия падишасы атанған ақын апамыз  1939 жылы Атырау 
өңіріндегі Манаш аулында дүниеге келген. Тұңғыш жыр жинағы 1966 жылы 
«Сандуғаш» деген атпен жарық көреді.

2-оқушы. Ақын дүниеге келген Манаш ауылы – Қобыланды батыр 
Қараспаннан Қащанның сырлы қаласын шауып алуға бара жатқандағы: 
«Атасу мен Манашы, мал оттауға оты ащы, ішейін десе суы ащы, мұнан-
дағы жол шекті» дейтін ежелгі қоныс. Әрісін айтпағанда, кешегі Исатайдың 
құтты мекені болған киелі өңір. Міне, сәби Фаризаның бесігі осы өлкеде 
тербетілген.

1-жүргізуші. Фаризаның жырларында Жайықтың суындай жағаны соққан 
адуынды көңіл күй сезіледі. Оның өлеңдері Каспийдің алапат толқынындай 
айбынды, Каспийдің аққуларындай пәк, туған даласындай кең, аруанасындай 
маңғаз, күніндей ыстық, тауларындай асқақ. 

2-жүргізуші. Ақын өз шығармашылығына арналған кештерде «Апай! Сіз 
қай ауылда тудыңыз, ауылыңыздың аты қандай?» деген оқырман сауалына 
өлеңмен былайша жауап береді:

Мен туған үш ауыл бар бұл далада  Қарауыл – Абайымның бесік елі,
Тұрады бір-біреуі мың қалаға;  Елім деп еңіреген есіл ері.
Қарауыл, Қарауылкелді, Қарасазым – Қарауылкелдісі бар Махамбеттің 
Мен үшін үшеуі де құндақ ана.  Қарасаз – Мұқаң арман кешіп еді.

Осылайша елін, ұлтын сүйген, ұлтының, қазағының тағдырына табынған 
ақын күллі қазақ топырағын өзіне қасиет тұтады.
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1-жүргізуші. 
Өмірдің өткелдерінен  Өртеніп от басқаныммен,
Қиындық көп көргеніммен,  Өзіңмен қоштаспадым мен, –

деп поэзиямен біте қайнасқан өмірін өлеңмен өрген ақын жүрегі ешқашан 
өршіл рухын жоғалтқан емес. Әр жыры сырға, сезімге толы болып келеді. 

2-жүргізуші. Ана есімі қай уақытта да бар киесімен құдіретті. Ана мен 
әке тақырыбына қалам тербемеген, олардың қасиетін жырламаған ақындар 
жоқ болар, сірә! 

Фаризаның балалығы соғыс жылдарының зұлматымен тұспа-тұс келді. 
Сол соғыстан оралмаған әкесінің ер-тұрманын көзінің қарашығындай көріп 
жүргенде бір күні ауыл бригадирі Құрман алып кетеді. Көңілге медет тұтқан 
әкесінің көзіндей болған дүниені алып бара жатқанда анасы мен кішкене Фа-
риза қыз әкесінен жаңа айырылғандай егіле жылайды.

1-оқушы. 
Өмірдің бұл да заңды күйі ме еді...      Шарасыз күйден күйреп, күйінері.
Ойласам, жанымды жел үйіреді.                    Мен сонда дертті болдым, сол дертімнің
Сол күнгі жасты, ызаны кішкене қыз,     Өмірде табылуы қиын емі.
Кішкене жүрегіне түйіп еді.                           Өртейді өкінішім жиі мені,
Сол күннен басталған-ды оның және     Әкемнің көзіндей бір бұйым еді, – 

деп жырлайды ақын арада қанша жыл өтсе де сол күннің өкінішін, күйігін 
ұмыта алмай.

2-оқушы. Асқар тауы әкесінің өкініші осылай өзегін өртесе, жабыққан 
сәттерінде ақын көңілі анасына былайша мұң шағады:

Жүрмін ана,
Көп жаннан сағым сынып
Қиналамын кетердей жаным шығып.
Мен ешкімге зұлымдық жасамадым,
Қайта қолымды ұсындым барымша ұғып.
Ән: «Әлі есімде».
1-жүргізуші. Өмірдің ең тамыр ұстар қайнар тұнығы сезім мөлдірлігі де-

сек, ол қашанда нәзіктік пен сезімнің отына орап ақ қағазға түсіреді. Сол ақ 
қағазда иесін тапқан әрбір сөз жүректерге ән болып, әуен болып жетіп жата-
ды. 

2-жүргізуші. Шалқар шабытқа сезім сыйлаған махаббат тақырыбының 
Ф.Оңғарсынова поэзиясынан алар орны ерекше. Ақын жырларында ыза, 
қасірет, сергектік, мұң, өрлік, нәзіктік, намыс, махаббат жарыса өрбіп отыра-
ды. Ақын нәзік жанды әйел жүрегінің тазалығын сақтай отырып,

Шынымен болып жүрсең жаның ғашық,         Ер мінезді жігітті ұнатады,
Сен маған жалынбашы, табынбашы.              Осы бір қарындасың, –

деп ұяла отырып, бар шындықты жасырып қалмайды, өйткені сүйгендердің 
сезімі сыйлықпен, сырбаздықпен өтелмейді.

Ән: «Сенің көзің».
1-жүргізуші. 
Поэзия дегенің – халық қаны  Жыр-таңбадай қасиет халықтағы
Қасіретті мұрасы, жарық таңы, Ақырзаман, дәуірдің алыптары.

Елінің, елдігінің тарихын өзінше өрнегімен жырлаған ақынның 
қолтаңбасы өз замандастарынан оқшауланып тұрары сөзсіз.

2-жүргізуші. Тарихи тұлғаның жарқ ете түскен сәті, сезім күйі, ойтол-
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ғауы, шыншыл сипаты бар туындылар Ф.Оңғарсынова шығармашылығын 
жаңа бір қырынан таныта түседі. Сол туындылардың бірі де бірегейі әрі 
көлемдісі – «Дала тағдыры» поэмасы. Қазақ деген халықтың ғұмырына дала 
тағдырымен тамырластырылған күрделі туынды.

1-жүргізуші. Сонымен қатар ақын апамыз Наркескеннің жарқылы мен 
жаңғырығына теңдес Махамбет үнін түсінуге, семсер өнерді шын ұғуға ты-
рысады. Сол сезімнің куәсі болар «Алмас қылыш немесе мен Махамбетпен 
қалай кездестім?» деген туынды өмірге келді. 

2-жүргізуші. 
Махамбет! Махамбет...                       Әділетсіз дүниенің қабырғасын
Білмеймін жел ме, сел ме,                            Махамбетше сөгер жан кездесер ме
Жырда онымен бір тұлға теңдесер ме?    Ондай жыр – ем кеселге... – 

деп ақын жаны өршіл рухты іздейді. 
«Дала тағдыры» поэмасы мен «Алмас қылыш немесе мен Махамбетпен 

қалай кездестім?» поэмаларынан үзінді оқу.
1-жүргізуші. Ақын өз өмірінің бал дәурені – балалығына өшпес таңба 

салған соғыс тақырыбын, шарасыз күй мен өзекті өртеген өкініш сезімді 
ерекше ақындық шеберлікпен жеткізеді.

2-жүргізуші. 
Мезгілдің тас тасқыны             Бізді мәңгі тастады тұншықтырып,
Өлімнің қақпас түні                   Кете алмаймыз орнынан ыршып тұрып, –

деген жыр жолдары бәрі – сұлу, бәрі – ғажап, бәрі – таң боп тұрған балау-
са шақтың, бір ғажап үнге елтіген өмір-бақтың тозаққа айналғанын, қасірет 
тұмшалаған жаралы жылдардың қасіретін жеткізді. Өзі куә болған өмір 
суреттерін жырлайды. 

(«Қасірет пен ерлік жыры» және «Тыңдаңдар, тірі адамдар» поэмалары-
нан үзінді.)

Ән: «Болмасын соғыс».
1-жүргізуші. Міне, ақын поэзиясы тарихилығымен де, сырлы сезімімен, 

шынайылығымен де өзіндік қолтаңбасымен ерекшеленіп тұратын дүниелер 
екені даусыз.

2-жүргізуші. Әр ақынның өлеңдегі тарихы, өмірдегі соқпағы әр алуан. 
Поэзияда Фариза десе, көзі қарақты оқырман ойына Мұқағали оралады. Фари-
задай қазақтың ақын қызының маңдайына қазақ поэзиясының Хан Тәңірісіне 
балап, мұзбалағына теңеген ақиық ақын Мұқағалимен сырлас болу, дос болу 
бақытын жазыпты.

Өлең: «Мақатаев туралы жыр». 
Ән: «Туған күнім».
(Ақынның өлеңдерінен үзінділер оқылды.)
1-жүргізуші. Жазушы Ә.Кекілбаев: «Фариза жырын оқыған сайын менің 

көз алдыма құзар шыңның басына барып қонақтаған жәннат алқаптағы 
мұңыма шынар мен кәусар бұлақтың сұлулығы мен мөлдірлігі келеді», – деп 
Фариза ақынның жырларына баға береді.

2-жүргізуші.  Бұл  ақынның  өз  замандасының  сөзі. Өлмес өнерді 
бағалау – кейінгі ұрпақтың еншісі. Қазағы барда Фаризасы, Фаризасы барда 
қазақ поэзиясының шоқтығы аласармақ емес. Ендеше Фариза ақынның поэ-
зиясы ерекше бас идіреді.

Ақтөбе қаласы.
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қушылардың «сыйластық» құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту, 
оларға ризашылық пен алғыс туралы түсінік беру, үлкен-кішіге де-

«АЛҒЫС  ПЕН  РИЗАШЫЛЫҚ –
МЕЙІРІМДІЛІКТІҢ  НҰРЫ» 

Жайнагүл  ДЕМЕУБАЕВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернаттың тәрбиешісі

О
ген сүйіспеншілігін, сыпайылық қарым-қатынасын дамыту, әдептілікке, 
кішіпейілділікке, ізеттілікке тәрбиелеу – тәрбие сағатының мақсаты болды.

Көрнекі құралдарға слайдтар, шарлар, маркер, плакат, қолдан жасалған 
бұйымдар қолданылды.

Шаттық шеңбері. (Бір-біріне шынайы сезіммен алғыс айту.)
Әңгімелесу.
– Алғыс  дегенді қалай түсінесіңдер?
– Адам  өзінің  ризашылығын,  алғысын  қандай  сөздермен  білдіреді?
– Сендерге  кім  қандай  жағдайда  алғыс  айтты?
– Өздерің  қандай  жағдайда  алғыс  айтып  көрдіңдер?
Елбасымыз өз сөзінде «Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер 

жарқырай көрініп, қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім жақындарына, 
туған-туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады», – деп 
айтқанындай, алғыс – жылы лебізбен ризашылық  білдірген сөздердің бірі. 
Алғыс – біреудің екінші біреуге ықыласын білдіруі, рақмет айтуы. Алғысты 
сөзбен немесе қимыл, іс-әрекет, заттай сыйлық беру, тіпті жақсы қарым-
қатынас түрінде де білдіруге болады. 

Елбасы Жарлығымен 1 наурыз алғыс айту күні болып жарияланды. 
Атамекен – туған халқының, ұлтының, мекен еткен, ата - бабасының 

қоныс тепкен жері. Туған жер әр адамның дүние есігін ашып, өмірге кел-
ген жері. Адам қай жерде, қандай биікке көтерілсе де, ол үшін ең қадірлі, 
қасиетті өлке, ол – Атамекен.

Оқушылар ойталқысы.
– Адам өзінің өмірге келгеніне қуанып, риза болады. Қолындағы ба-

рын қанағат тұтып, осының да бар болғанына алғысын білдіреді. Алғыс пен 
ризашылық білдіру өзіңді, өмірді, өмірде барды бағалаудан басталады.

Осы өмірді сыйлаған Аллаға, рухы биік ата-бабамызға, ардақты ата-
анамызға, аяулы ұстаздарымызға, мейірімге толы бауырларымызға, кең- 
пейілді достарымызға, киелі шаңырағымызға, кең байтақ Атамекенімізге, 
алтын ұя мектебімізге мың алғыс!

Оқушылар, жылы сөз, қайырымды іс, жақсы ой, кіршіксіз сезімдеріңді 
ешкімнен ешқашан аямаңдар, «рақмет» деген қасиетті сөзді жиі айтыңдар. 
Адам алғыс пен ризашылықты естіген сайын жақсылық жасағысы келіп 
тұратынын естеріңде сақтаңдар. Өмірдің әрбір сәтін бағалай білуге 
үйреніңдер және Табиғат-Анаға мейірімді күні үшін, көңілді жаңбыры мен 
ақ қары үшін, жұмсақ ұлпа бұлты үшін, жақын адамдарға қайырымдылығы 
мен риясыз махаббаты үшін алғыс айтуды ұмытпаңдар.

Ақтөбе қаласы.

“Өмірге риза болып, алғыс айт”.
       Халық даналығы
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дни страны развиваются быстрее и успешнее, другие менее успешно, 
но, тем не менее, все страны в мире развиваются, а значит изменяют-

ПРИВИТИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ 
ЧЕРЕЗ ПОЛИЯЗЫЧНОЕ  ОБУЧЕНИЕ

Гульбадан ИЗТЛЕУОВА, 
Балия  ДЖУЛАЕВА, 
Жанаргул  БАЕШЕВА,
учителя русского, казахского и английского языков
Актюбинская областная специализированная школа-
интернат для одаренных детей им. М. Кусаинова

О
ся. Глобальные процессы, происходящие в современном мире, затрагивают 
почти все стороны человеческого общества: политические, экономические, 
социальные. Глобализация как процесс, затрагивающий все стороны обще-
ства, не обошла стороной и образование.  Инновационные и информацион-
ные процессы в сфере образования требуют переосмысления форм учебного 
процесса, как управления познавательной деятельности ученика. Это опре-
деляет необходимость использования новых технологий и  реформирования 
казахстанского образования. Традиционный метод передачи знаний не может 
удовлетворить потребности поколения 21 века. В нашем мышлении понятие 
«традиционное  образование»  ассоциируется  с советским образованием. 
Такая система образования давала положительные результаты, но она стала 
неактуальной. В такой системе основную роль играла идеология, и качество 
образования было связано именно с советской идеологией. Традиционная 
система образования основывается «на трансляции готовых знаний методи-
ки преподавания, не могут быть эффективно интегрированы в имеющуюся 
у учеников базу знаний, и, следовательно, в данной ситуации имеет место 
только механически запоминающееся, поверхностное обучение»[5].

В Послании  Президента Казахстана  Н.Назарбаева народу говорится: 
«… мы должны продолжить модернизацию образования. Качественное обра-
зование должно стать основой индустриализации инновационного развития 
Казахстана» [2].

В реализации государственных программ в системе образования.  Глав-
ными задачами являются внедрение новых технологий в процессе обучения, 
новых подходов в преподавании, системы электронного обучения, инклю-
зивного обучения, признается значимость процессов формирования у учени-
ков, как актуальных знаний,  так и соответствующих практических навыков. 
Принципиально важным является готовность обучающихся к практическому 
применению имеющихся знаний.

Одним из важнейших аспектов реформирования образования является 
дорожная карта развития трехъязычного образования, рассчитанная до 2020 
года. 

В Плане Нации «100 конкретных шагов»  переход на английский язык об-
учения в старшей школе и вузах определено как поэтапный процесс, главной 
целью которого является повышение конкуренто способности кадров и рост 
экспортного потенциала образовательного сектора. Это означает, что реали-
зация принципа триединства языков в нашей стране будет подниматься на 
качественно новый уровень. Поэтому необходимо целенаправленно готовить 
квалифицированные кадры, внедрить единую систему полиязычного обра-
зования  и  разработать научно-методические рекомендации по внедрению 
полиязычного образования в школах и вузах. 
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В настоящее время,  в условиях изменившегося духовно-нравственного 
состояния школьников, роль предметов эстетического цикла, как нельзя  ак-
туальна и значима. Художественно-эстетическое воспитание является одним 
из важнейших компонентов формирования личности ребенка.  В. М. Бехтерев 
писал: «Целью всякого воспитания должно быть создание деятельной лич-
ности в лучших идеалах истины, добра и красоты». Именно устное народное 
творчество с его  эмоциональной энергией художественного образа способно 
не только развивать творческие способности учащихся, но и совершенство-
вать умения и навыки и одновременно решать задачи формирования его нрав-
ственно-эстетических критериев, то есть воспитывать.

Народные традиции, передаваемые из поколения в поколение, несут в 
себе разнообразные средства и формы воспитания. Такие как сказки, были-
ны, легенды, пословицы, поговорки, жанры фольклора знакомят ребенка с 
окружающим миром, внушают нравственные правила, нормы поведения  в 
яркой эмоциональной форме, понятной и доступной. Воспитательные задачи 
на занятиях фольклором заключаются в формировании нравственных чело-
веческих качеств: человеколюбие, честность, уважительное, бережное и до-
бросовестное отношение к традициям родного края, уважение к взрослым и 
сверстникам; а также формировании национального самосознания учащихся, 
уважения к своему народу.

 У  каждого  народа  есть  свои традиции, религия,  мировоззрение, куль-
тура, язык. Наш народ испокон веков ценил мастерство слова; в народе всегда 
уважали и превозносились  народные акыны, которые не боялись гнева баев 
и говорили правду. Поэтому наследием казахского языка является богатство 
языка, мастерство слова. 

Казахская культура богата легендами – произведения устного народного 
творчества, иногда в форме фантастической сказки, в основе которого лежит 
происшествие, имевшие место в действительности или какое то историчес-
кое событие. Знание легенд казахского народа- постижение национальной 
культуры, наследия наших предков. Именно содержательный смысл легенд 
нашего  народа  побудил  нас  к  работе  над  авторской  программой   «Леген-
да - наследие народа», предназначенная для учащихся 6 класса. В программу 
вошли такие легенды нашего народа, как «Коркыт», «Умай-Ана», «Жеруй-
ык», «Жумбактас», «Родники Умай», «Или и Каратал», «Мынжылкы» и т. д., 
которые имеют глубокий содержательный смысл, приобщают к националь-
ной культуре, вызывают  интерес к чтению художественной литературы.

2017 год для нашей республики очень значимый, это ЭКСПО – 2017. Это 
престижная специализированная  международная выставка «Энергия буду-
щего». Никогда еще столь престижное мероприятие не проводилось в Цен-
трально-Азиатском регионе и СНГ. Поэтому внимание всего мира в данное 
время приковано к нашей стране, отсюда интерес к нашей культуре, литера-
туре, искусству, языку. Уже сейчас граждане других стран  живут и работают 
в нашей республике, знакомятся с нашей культурой,  обычаями и традиция-
ми, литературой. Поэтому нам необходимо приобщить  молодое поколение 
к памятникам литературы, искусства, истории и т. д. Это еще одна причина 
нашего обращения к легендам казахского народа. 

Еще одной весомой причиной разработки программы стало 25-летие 
Независимости Республики Казахстан, главного национального праздника 
нашего государства. Несмотря на то, что наша Республика является срав-
нительно молодым государством, за этот период в стране произошли госу-
дарственные преобразования, быстрыми темпами развивается экономика, 
торговля,  культура, медицина, образование. Тем не менее, мы не должны 
забывать о духовном наследии народа, которое осталось нам от предков.

Названные  причины  побудили нас разработать авторскую программу 
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изучения  казахских легенд на трех языках «Легенда- наследие народа». Це-
лью нашей работы является достижение развития творческо-поисковой дея-
тельности, развитие прочных теоретических знаний и разговорной культуры 
учащихся через изучение  казахских легенд на трех языках [3].

 За основу планирования уроков взяты активные стратегий по методи-
ке критического мышления. «Механизм критического мышления включает 
мыслительные операции, определяющие процесс рассуждения и аргумента-
ции: постановка цели, выявление проблемы, выдвижение гипотез, приведе-
ние аргументов, их обоснование… принятие или непринятие альтернативных 
точек зрения» [6]. Таким образом, стратегий критического мышления  позво-
ляют учащимся не просто знакомиться с легендами, но и анализировать, вы-
сказывать собственное мнение, оценивать поступки героев, применять полу-
ченные знания в жизни. Например, при изучении темы «Родники Умай» урок 
начинается с подбора ассоциации к слову «Родник», данная стратегия дает 
возможность актуализировать знания, резюмировать по изучаемой проблеме, 
представить собственное знание о проблеме . После знакомства с текстом 
обязательной является словарная работа на трех языках. Используя активные 
слова урока, учащиеся составляют словосочетания и предложения.

На этапе осмысления учащиеся выполняют задания в группах. Первая 
группа заполняет дневник двойной записи на казахском языке, вторая группа 
рисует сюжетное дерево на русском языке, третья группа составляет пятисти-
шие на английском языке. Данные стратегии обучения позволяют учащимся 
освоить информацию, анализировать, обобщать, оценивать, высказывать соб-
ственное мнение и мнение других по представленной информации. Кроме 
того, задания подобраны таким образом, что учащиеся смогут творчески вы-
разить свое отношение к предлагаемой проблеме, реализовывать в процессе 
познавательной деятельности коммуникативные умения. На этапе рефлексии 
предусмотрено стратегия «Вопросительные слова», позволяющая обобщить 
пройденный материал, лаконично, сжато сформулировать полученные знания 
по уроку. Кроме того, после изучения темы учащимся предлагаются тестовые 
задания, позволяющие учителю оценить усвоенные знания, а учащимся оце-
нить себя и других [3].

Таким  образом,  значение  и  роль  введения трехъязычия в учебный про-
цесс является одним из приоритетных задач в общеобразовательной систе-
ме Казахстана. Авторская программа «Легенда – наследие народа» предназ-
начена в качестве методического пособия учителям – словесникам с целью 
внедрения трехъязычия в образовательный процесс. Фольклорный материал, 
взятый за основу авторской  программы,  приобщает  к чтению, вызывает 
интерес к национальной  культуре, духовному наследию нашего народа, вос-
питывает нравственные качества, нормы поведения, уважение к обычаям и 
традициям казахского народа, что, несомненно, является актуальным в совре-
менном мире.
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he aims of the lesson: To practice new vocabulary, to 
give more information about the sights of  Astana, to read 

I THINK IT'S BEAUTIFUL

Anargul  KOZHAKHMETOVA,
teacher of  english language of specialired regional 
boording-school in Aktobe for gitted children 
named M.Kusaiynov 

T
about a fantasy island and draw a picture of their fantasy island, 

to learn the names of four parts of the world: the north, the east, the south, the 
west, to improve pronunciation and to develop oral speech , to help them to love 
and respect their country, to give their opinions, to be active in group working,  
to use ICT in learning  , to learn think critically, to assess  themselves.

Results 
• Get  more information about the sights of  Astana
• Read about a fantasy island and draw a picture of their fantasy island
• Learn the names of four parts of the world: the north, the east, the south, the 

west
• Improve pronunciation and  develop oral speech 
• Learn love and respect their country
• Can give their opinions
• Active in group working
• Can use ICT in learning 
• Learn think critically
• Can assess themselves.
An introduction.      
1. Greeting with group 
2. Students on duty
3. Physiological training.  “Travelling to Astana”  What do you want to see 

in Astana?
4.Dividing  into 3  groups   
1.Знание. Knowledge . Watch a video and answer the questions.
• Do you like this video?
• What city is it in the video?
• What have you seen there?
• Have you ever been to Astana?
• Do you like Astana? Why?
Main part
2.Понимание. Comprehension (Understanding the material).
Find out the meanings of the new words and match them
New words
• Forest                           Орман   
• Mountain                      Тау
• River                             Өзен
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• Lake                           Көл
• Island                         Арал
• Cliff         Жартас
• Beach                         Жағажай
• Storey         Қабат      
• Shoe repair services -Аяқ киім жөндейтін орын
• Basement floor -Цокольдық (ең төменгі ) қабат 
Listening. 
Listen to the text "The Khan Shatyr in  Astana" then say are the sentences 

true or false
TRUE/ FALSE
• Khan Shatyr is a cultural centre in Astana. 
• There are 3 storеys in the building 
•  The first and second floors have clothes shops. 
• On the fifth  floor there is a large food store
• There are 150 shops in the Khan Shatyr. 
• On the third floor there is a centre for small children
Применение. Application. 
Tasks for groups         
I Group – Draw a picture of your fantasy island
II Group – Interview your partner
III Group – Look at the map and complete the sentences then ask and answer 

the questions.
4. Анализ. Analysis. 
Work with the map of Kazakhstan and answer the questions
Example: Where is Astana?  -It is in centre of Kazakhstan.
• Where is Aktobe?
• Where is Aktau?
• Where is Atyrau?
• Where is Semei?
• Where is Almaty?
• Where is Kokshetau?
• Where is your town  (village)?
• Is there a lake near your city (town, village)?
• B. Is there a river near…………….?
• C. Are there  mountains…………..?
• D. Is there a forest……………………?
E . Is there an island………………..?
Conclusion . 5. Синтез. Make up a little story about Astana  and write 

sinquian   "City"
I  – Group – Make up a little story about Astana. 
II-III Groups – Write a  sinquian   "City".
Home assignment. Write a short story about one of the places of interests of 

Astana.
g. Aktobe.                      
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Еңбекшіл ұстаз – ел құрметтісі

АБАЙ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН  ОҚЫТУДА
Қ.БІТІБАЕВАНЫҢ   ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ 
ТИІМДІЛІГІ

Жания  АЛДЕБАЕВА,
дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы 
облыстық мамандандырылған мектеп-
гимназия-интернатының 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

лемдік ойдың данасы, қазақ халқының ұлттық мақтанышы Абайды тану, 
терең түсіну – адамзат баласының қолы оңай жете бермейтін рухани Ә

биіктікке алып барар  сара жол. Абай туралы Қазақстан Республикасының 
тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Абай – біздің ұлттық 
ұранымыз болуы керек. Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды әлемге та-
нытамыз, қазақ халқын танытамыз. Менің балаларым мен ертеңгі ұрпағыма 
Абайдан артық, Абайдан ұлы, Абайдан киелі ұғым болмауға тиіс» деген. Бұл 
сөз барлық қазақ баласының көкейінде тұруға тиісті қасиетті қағидаға айналуы 
қажет.

Әлемдік деңгейдегі ақындардың  бірі, мәдениет, пәлсапа, музыка, ой 
дүниесінің алыбы, эстет, гуманист, моралист, ағартушы-демократ, шешен, 
заңгер, әділ би, аудармашы, қоғам қайраткері, тәрбиеші ұстаз Абай тек бір 
ұлттың көлемінде ғана емес, адамзат әлемінде ірі құбылыс болды.

Абай қазір еліміздегі түбірлі өзгерістер негізінде әлемде танылып жатыр. 
Абай аты әлемді шарлады. Қазір жас өскіндерге нағыз Абайды, дана Абайды 
қайта танытып, қайта қауыштыру мәселесі көтерілуде. «Қазақтың бас ақыны 
Абай Құнанбаев. Онан асқан бұрынғы-соңғы заманда қазақ баласында біз 
білетін ақын болған жоқ», – деп алаш көшбасшысы Ахмет Байтұрсынұлы атап 
көрсеткендей, бүгінгі ұрпаққа ұлы ақын Абай шығармашылығын тереңдете 
оқытудың мәні мен маңызы зор. Бүкіл саналы ғұмырының басым бөлігін 
Абайға арнаған данышпан Әуезов те оның мол мұрасын «тек шөмішпен ғана 
сүзіп алдым» деген.  

Өзгермелі уақытта заман көшінен қалып  қоймай, уақыт талабына сай 
жас ұрпақты білімді, жан-жақты дамыған, рухани бай, өз ойын нақты, терең 
мағыналы әрі көркем жеткізе білетін, ойлы азамат етіп  тәрбиелеу бар-
ша ұстаздар қауымының алдындағы жауапты міндет. Бұл атап  көрсетілген  
міндеттерді  шешу жолында өз басым  қазақ әдістеме ғылымында жаңашыл 
педагог ретінде танылған, бүгінде «Қазақтың  Қанипасы» атанған КСРО 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанға еңбегі сіңген  қайраткер, 
ұлағатты ұстаз Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның  «Ой салу, ойланту, ойлау» 
технологиясына жүгінемін.

Педагогикалық технология – мұғалімнің кәсіби қызметін жаңартушы және 
сатыланып жоспарланған нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін  іс-әрекеттер 
жиынтығы болса, О.Бітібаеваның «Ой салу, ойланту, ойлау» технологиясының 
қарапайым қағидасы – ұстаз оқушыға ой салып, ойланта білсе, ал оқушы өз 
алдына мақсат қойып, ойлана отырып бір шешімге келу арқылы жүзеге аса-
ды. Оқушының өз бетімен білім алуға, ізденуге деген ықыласы мен іскерлігін, 
қызығушылығын, шығармашылық  қабілетін жетілдіруге әрі оқушы – субъекті 
ретінде жан-жақты дамытуға негізделген.

Мектепте Абай шығармашылығын оқытуды тұңғыш рет арнайы жазып,  
ақын мұрасын шәкірттерінің жүрегіне бойлатып, рухани нәрін санасына сіңірген 
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ұстаз Қанипа  Бітібаева өзінің көп жылғы ұстаздық еңбегі мен тәжірибесінде 
саналы ғұмырын Абайды жас өскіндерге жеткізу, сұлулығы мен тереңдігіне 
үңілту, қауыштыруды, рухани жан дүниелеріне бойлатуды алдына мақсат ет-
кен. Ұстаздың сөзіне жүгінсек: «Абай поэзиясының сұлулығынан бойымызға 
нәр алып, жан дүниемізді тазартып, сұлу жанды жас ұрпақ тәрбиелеу – ада-
ми да, ұстаздық та борыш» дейді. 

Әдіскер ұстаз Қ.Бітібаеваның Абай шығармашылығын оқытуға 
арналған 4 еңбегі бар. Белгілі әдіскер ғалым Ә.Дайырова «Мектепте Абай 
шығармашылығын оқытуды арнайы қарастырған бізге белгілі еңбек – 
Қ.Бітібаеваның оқу құралдары. Қ.Бітібаеваның бұл зерттеуі оқушыны Абай-
мен қауышу қуанышына кенелтіп, мұғалімге үлкен көмекке келетін пайдалы 
да зәру еңбек екендігі сөзсіз», – деп баға берген. Ғалым: «Қ.Бітібаеваның бұл 
зерттеуі оқушыны Абаймен қауышу қуанышына кенелтіп, мұғалімге үлкен 
көмекке келетін пайдалы да зәру еңбек екендігі сөзсіз» деген пікір айтады. Ұстаз 
Абай шығармашылығын жаңаша оқытудың өзіндік жүйесін, үлгісін береді.
Әсіресе, автордың Абай  поэзиясының алтын арқауы – Адам, оған деген ма-
хаббат екеніне тоқтала отырып, Толық Адам проблемасы айналасында ізденуді 
алдыға тартады. Ақын поэзиясындағы баға жетпес үш асыл қазына: Алланы 
сүю, Алла махаббатпен жаратқан Адамды сүю, хақ жолы деп әділетті сүю, яғни 
осы үш сүю айналасында оқыту керектігін зерттеуінің басты ұстанымы етеді.

Қанипа Омарғалиқызының  көлемді де құнды, бүкіл еліміз  бойынша бар-
ша оқу орындарындағы қазақ тілі мен  әдебиеті  пәні мамандары  арасындағы 
қолданылып келе жатқан, республика ғалымдары, оқытушылары, мұғалімдері 
қауымынан қызу қолдау тапқан «Әдебиетті оқытудың  тиімді жолдары», 
«М.Әуезов шығармашылығын оқыту», «Абай шығармашылығын мектепте 
оқыту», «Абай және Әуезов үндестігін оқыту», «Абайды таныту», «М.Әуезов 
мектепте», «М.Әуезовті оқыту әдістемесі», «Әдебиетті оқыту әдістемесі мен 
технологиясы» (А.,«Мектеп»), «Әдебиетті тереңдетіп оқыту» (А., «Мек-
теп»), «Әдебиетті оқытудың инновациялық технологиясы» (Өскемен, 2002), 
«Мектепте Абай шығармаларын оқыту» (Өскемен,1994) еңбектері  тұлғаның  
руханилығын байытуда маған және  барша ұстаздар қауымына зор көмек болып 
отырған  әдістемелік құралдар. Қанипа Омарғалиқызының қай еңбегі болсын 
ұстаздардың бағдар шамындай. Сол себептен болар, ұстаздың еңбектеріне де-
ген сұраныс та ерекше.

«Әдебиетті оқытудың  тиімді жолдары» атты әдістемелік кітабында Абайдың 
поэмаларын, қарасөздерін оқытудың тиімді оңтайлы тәсілдері оқушылардың 
түсінігіне сай берілгенін көруге болады. Қарасөздерді оқытуда ұстаз мәнерлеп оқу, 
түсініктемелі оқу, сарамандық жұмыстарды пайдалануды жөн көреді. Ақынның 
әр қарасөзін оқытуда оқушыларға берілетін білім мазмұнымен таныстырады, 
оған талдаудың үлгісін кестелер арқылы көрсетеді. Пікірлесу сұрақтары мен 
оқушылардың білім-білік дағдыларын жетілдіру бағытындағы жұмыстар мен 
талаптарға көп көңіл бөледі. Абай шығармашылығын оқушыларға жан-жақты 
тереңдетіп оқытуда әдіскер-ұстаз еңбектерінің ғылыми әрі әдістемелік жағынан 
маңызы зор. Себебі, адамзаттың Абайдай ірі тұлғасының шығармашылығын 
жасөспірімдерге оқытып меңгертудің жан-жақты жолдарын іздеп, оның түйінді 
дәнін тауып оқушылардың бойына дарытып, адамдық қасиеттерге баулыған 
инновациялық технологияның талаптарына сай нағыз гуманистік тұрғыдан 
жазылған ғылыми әдістемелік еңбек  демекпін. Ұстаздық іс-тәжірибемде үнемі 
күнделікті сабақ  жоспарларымды Қ.Бітібаеваның «Ой салу, ойланту, ойлау» 
технологиясы негізінде  құруды жөн көремін. Төменде Абайдың қарасөздерін  
оқытудың 10 “Б” сыныбында өткізген сабағым жөнінде өз тәжірибеммен 
бөліскім келді.  Сабақтың мақсаттары:

1. Абай шығармашылығы мен қарасөздерін оқып, талдау жасату, ақынның 
қарасөз жазудағы мақсатын түсіндіру,  оқушылардың ойын, білімдерін кеңейту, 
қарасөз, ғақлия, афоризм туралы  түсінік беру.

2. Оқушыларды өзіндік дербес ізденуге жетелеу, білімді өз бетімен шығар-
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машылық  деңгейге жеткізуге көмек беру, өзіндік пікір айтуға, баға  беруге 
икемдеу.

3. Абай шығармашылығындағы тағылымдық тәрбиеден үлгі алуға, оны 
өмірде қолдана білуге баулу.Ұлы ғұламаның қарасөздері   арқылы оқушыны 
өзін-өзі тәрбиелеуге, адалдыққа, көзі ашық, көкірегі ояу азамат болуына түрткі 
жасау.

Қолданылған әдіс-тәсілдері: ой салу, ойланту, зерттеу, талдау, салыстыру, 
дәлелдеу, сұрақ-жауап, жеке және топтық жұмыс, интерактивті тақтаны қолдану. 

Сабақтың барысында тағы да ауызша дәлелдеулер жасау, пікір айту, са-
ралау, сараптау үндестіктерін табу, шығармашылыққа негізделген жазбаша 
жұмыстар жүргізіп отырамын.

Қалай  ойлайсыңдар, ақынның қарасөз жазудағы мақсаты не?
Ақынды қарасөз жазуға қандай жағдайлар итермеледі? Іздендіру 

бағытындағы тапсырма.
  Ақын мақсаты       Менің мақсатым

     Қарасөз        Өлеңнің аты     Үндестігі

Қарасөз, ғақлия, афоризм сөздеріне  теория тұрғысынан  талдау, түсінік 
беру.  

1. Ақынның  қарасөздері мен  өлеңдерін  салыстыру мағынасына қарай 
анықтап, дәлелдеңдер.

Абайдың қарасөздері (карточка-көмек)
1. Қарасөз жанры. Абайдың қарасөздері – көркем әңгіме емес, 

философиялық ойлар екеніне көңіл бөл.
2. Абай қарасөздерінің сөйлемдегі қысқа, бірақ ойы, мағынасы терең 

екеніне назар аудар (оқулықтағы  Абай сөздерінен берілген үзіндіге қара).
3. Жетінші, он тоғызыншы, отыз бірінші  сөздерінің негізгі такырыбы 

білім-білім екеніне назар аудар. Әсіресе, он тоғызыншы  сөзінде адам баласы-
на білімді болудың жолдарын көрсетуіне (еске ұстаудың төрт түрлі жолдары) 
көңіл бөл.

4. Алтыншы, сегізінші, он бірінші сөздерінде надандык, мақтаншақтық 
мінездерді шенейтініне назар аудар (әсіресе, қазақтың кейбір мақалдарын 
орынды сынауы).

5. Он бірінші, он сегізінші, отыз үшінші сөзінде адал еңбекті сөз ететінін 
еске ұста.

6. Жиырма бірінші сөзіндегі "орыстың тілі – дүниенің кілті" деген нақылға 
айналып кеткен сөзіне үңіл.

7. Қырық бірінші сөзінде ақынның елдегі кемшілікті жою туралы өз 
ұсынысын айта отырып, жол таба алмай қиналуына көңіл бөл, т.б.

8. Бесінші, жиырма тоғызыншы сөзінде мақал-мәтелдерді сынауына на-
зар аудар. Абайдың өзі жазған мақал-мәтелдерді жаттап ал (мысалы, "Еңбек 
етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей", "Әкесінің баласы адамның дұшпаны, 
адамның баласы –  бауырың", т.б.).

Әдебиет
1. Бітібаева Қ. Абай шығармашылығын оқыту. – Алматы: Мектеп, 2003. – 232-б.
2. Дайырова Ә.М. Абай тағылымы//Халықаралық ғылыми-практикалық  конференция  материал-
 дары. – Алматы, 1995.
3. Бітібаева Қ.  Мектепте  Абай  шығармашылығын  оқыту. – Өскемен:  Полиграфия, 1994.
4. Картаева  А. Абай  шығармашылығын  Қ.Бітібаеваның  оқыту  технологиясы//Қазақ әдебиеті  

 – тұлғаның   рухани   дамуының   бастауы  атты  халықар. ғыл-тәж. конф. матер.  –  Алматы,  
 2005. – 113–116-б.

Өскемен қаласы.

  Қарасөз      Афоризм, нақыл сөздер

1. Ақынның қарасөздерін тақырып 
бойынша топтап, жүйелеңдер.

2. Қарасөздерінде қандай мәселелер  
көтерілген?.

2. Ақын  қарасөздеріндегі афоризм-
дерді, өсиет  сөздерді теру.
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

050010, Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

8 (727) 291-33-36,
8 708-847-70-99.

Ұялы тел.:  

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

Басуға 06.02.2017 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 62.

Пішімі 70x108  1/
16

. 

Қағазы офсеттік. 

Шартты баспа табақ 4.

Авторлық баспа табақ 6. 

Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
бет таңбасы 6,87. 

Бағасы келісімді.

Журнал материалдары 
редакцияның компью-
тер  орталығында теріліп, 
беттелді.

Әріп түрі Times New Roman.

Мақала авторларының 
пікірлері редакция көзқара-
сын білдірмейді.

Тапсырыс дайын диапози-
тивтерден басылды.

Меншік иесі — Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі.

Журнал ЖШС РПБК
“Дәуір” баспаханасында 
басылды.

Қолжазба қайтарылмайды, 
мақалаларға пікір жазыл-
майды.

© “Қазақстан мектебі” 
№2, 2017 ж.

Журнал Қазақстан 
Республикасы Мәдениет,
ақпарат және қоғамдық 
келісім министрлігінде 
2003 жылы ақпанның 

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

1.  Мақала  мазмұны  журналдың тақырыптық  бағыттарына және ғылыми 
деңгейіне сәйкес келуі керек, белгілі бір жаңашылдығы болуы және ғылыми 
қызметкерлер, оқытушылар, педагогтер үшін қызығушылық тудыруы тиіс. 
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады. 

2. Ғылыми мақала көлемі  – 5–7 бет. Шрифт Times New Roman – 14, интер-        
вал – 1,5.

3. Мақала басында ӘОЖ индексін көрсету қажет.  Мақаланың тақырыбы, 
автордың аты-жөні, жұмыс орны, атқаратын қызметі көрсетіледі. Соңында автордың 
мекенжайы және ұялы телефоны жазылады. Мұғалімдердің журналға жазылған 
түбіртек көшірмелері электронды пошта немесе «Қазпошта» арқылы жолданады. 
Ғылыми-зерттеу мақалалар ізденушімен бірге ғылыми жетекші авторлығымен неме-
се пікірімен, электронды нұсқасы және төлемақы түбіртегі көшірмесімен  жіберіледі.

4. Аннотация жұмыстың мақсатын, оны жүргізудің әдісі мен әдістемесін, 
жұмыстың қысқаша нәтижелерін, оларды пайдалану аумағын, қорытындыларды 
көрсетуі тиіс. Мақалаға берілетін  аннотациялар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 
болуы керек. Аннотациядан кейін түйінді сөздер көрсетіліп, олар кіші әріптермен 
үтір арқылы жазылады және 5 сөзден аспауы қажет.  

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

6. Жеке файлда мақалаға фотосуреттер мен автор туралы мәліметтер қосымша 
ретінде беріледі: мақала атауы, аты-жөні, жұмыс орнының – ұйымның толық ата-
уы және мекенжайы, лауазымы, байланыс телефоны, электронды пошта. Авторлық 
фотосуреттер түрлі-түсті, жоғары сапалы (айқын, анық) болуы тиіс.  

7. Мақалада келтірілген фактілер, цитаталар, статистикалық мәліметтер, кісі ат-
тары, өлең, ән авторлары, т.б. мағлұматтар мақала авторларының жауапкершілігінде.

8. Мақала мәтіні міндетті түрде бөлімдердің стандартты атауларын қолдану  
«Кіріспе», «Негізгі бөлім», «Қорытынды» арқылы құрылуы тиіс. 

9.  Редакция әдеби өңдеу барысында келіп түскен мақалалардың көлемін қыс-
қартуға құқылы. Сондай-ақ журналдың мазмұндық бағыттарына сәйкес келмесе, жа-
зылу сапасы төмен болса мақаланы жариялауға ұсынбауға құқылы.

Мақалалар электронды және баспа нұсқаларда – e-mail: kaz_mektep@mail.ru  не-
месе Алматы қ., Жамбыл көшесі, 25, «Қазақстан мектебі» журналы редакциясы, 913-
914 каб. мекенжайына пошталық жөнелтумен қабылданады.

Редакция

МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР



65

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz



66

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұраттың басты-
сы – өзiнiң iсiн жалғастыратын салауатты, саналы, бiлiмдi ұрпақ өсiру. 

ШИРЕК  ҒАСЫР  ШӘКІРТТЕР
ТӘРБИЕЛЕП   КЕЛЕДІ

Нұрлыбек ДАУМОВ,                                                 
Атырау облыстық дарынды балаларға 
арналған ұлттық  гимназия директоры,  
ҚР «Құрмет» орденінің иегері,       
Қазақстан  ПҒА-ның  академигі   

Ұлттық  білім  ордасына – 25  жыл

Қ
Елiмiздiң болашағы – жастар. Оларға дұрыс бiлiм мен тәлiм, тәрбие беріп, 
ұлттық сана мен болмысын дамыту мемлекетіміздің алдында тұрған  басты 
міндеттердің бірі. 

Ұлттық сана – ұлт руханиятының негізі. Ұрпақтан ұрпаққа тарихтың білімі, 
тұлғалар тағылымы, ұлттық тәрбие арқылы беріліп отырады. Халқымыздың 
тәрбиесін өскелең ұрпақтың бойына терең сіңіріп, тарихы мен салт-дәстүрінің 
мәнін әріден ұғындырғанда мемлекетшіл санамен қаруланған жастар көптеп 
қалыптаспақшы. 

Ұлттың мектепсіз болмайтынын, мектеп өз ұлтының мәдениетіне 
сүйенбей, ұлтжанды адамды тәрбиелей алмайтынын өмірдің өзі дәлелдеп 
берді.  Бұл орайда Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігімен бірге уығын 
шаншып, керегесін керіп, шаңырағын биіктеткен дарынды балаларға арналған 
облыстық ұлттық гимназиясының да үлесі зор.

1990-1991 оқу  жылында  республика көлемінде тұңғыш ашылған Аты-
рау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия ұжымы – бүгінде 
XXV түлектерінің қанатын қомдап, қиясына ұшырғалы тұрған ұлағатты орда,  
дарынды,  қабілетті шәкірттердің білімі мен білігін саралап, бәсекеге қабілетті 
тұлғаны даярлап, жас ұрпақтың көш керуенін сара жолға бастап жүрген киелі 
шаңырақ, адами ізгі асыл қасиет пен ізгілікті бойына жиған, ұлағатымен 
танылған  білім ордасы.

Ұлт келешегі – ұрпақ тәрбиесін жүзеге асыруда, жеке тұлға, әр шәкірттің 
құзыреттілігін қалыптастыру жолында  ұлттық білім ордасының өзіндік ерек-
ше сара жолы бар. Гимназияда  дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеуде 
алға қойған мақсат – жан-жақты, білімді, іскер, өзіндік ойлау жүйесі дамыған, 
адамгершілігі жоғары, дені сау, бәсекеге барынша қабілетті, дарынды жастар-
ды қалыптастыру.

  Ұлы Абайдың «Адам адамнан тек білімі мен ақыл-ойы арқылы ғана 
озады» деген қағидасын өмірлік мақсатына айналдырған гимназия шәкірттері 
қай кезеңде де алғашқылардың қатарынан көрініп, жүлделі жеңістердің 
жеңімпазы атанып жүрсе, бұл да – ұстаз еңбегінің жанғаны, мәртебесінің 
дараланғаны. 

Педагогика ғылымының докторы, профессор Қ.Б. Сейталиев: «Ұлт 
мектептерінің бірегейіне айналып, дарындылардың ошағына айналған 
ұлттық гимназияда ізденімпаз, іскер, жаңашыл ұстаздар қиядағыны көзге 
алатын қырағы, сәл сабырды ұғатын сезімтал, көзі ашық, көкірегі ояу 
қаншама шәкірттерді  тәрбиелеп жатыр», – деп дәл баға берген. 

Бұл кезеңнен 25 жыл кейін шегінсек, игі істердің басы-қасында қиындығы 
мен қызығы мол кезеңдердің, тәй-тәй басқан ұлттық мектептің тұсаукесерінің 
куәсі болған ұстаздар Д.Жалмұқанова, М.Оңалбаева, С.Бабақиева, Л.Үсенов,  
Е.Хамза, Б.Құспанов, Ә.Күшенова,  Б.Өтешқалиева, Қ.Хасанова, Б.Губашева, 
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С.Ерекенова, М.Аманқосова, Ж.Шамбаева, К.Исағалиева, Г.Уралова, т.б. 
облыстың түкпір-түкпірінен келген дарынды балаларды  оқытуда уақытпен 
санаспады. Гимназия алғаш ашылған кезде өткен түрлі республикалық семи-
нарлар, жарыстар, пәндік олимпиадалар дарынды оқушылардың білімі мен 
білігін даралай алды, нәтижесінде республикалық жоғары оқу орындары ма-
мандары гимназияға келіп, іріктеу  емтихандары арқылы өз студенттерін  мек-
теп қабырғасынан таңдап алды. Бұл сол кезеңдердегі оқыту мен тәрбиелеудің 
зор жетістігіндегі жаңалық болып, ұлттық гимназияның мерейінің өсуіне 
себеп болды. Сол сәттерде бізге демеу болып, шәкірттерді ғылым әлеміне 
талпындырып, гимназия ұстаздарына айналған Қ.Сейталиев, С.Өтепқалиев, 
А.Шамғонов, Ғ.Имашев, А.Абиров,  т.б. еңбектері ұшан-теңіз десек, артық 
айтпағанымыз.

Талай шәкірттің өмір жолына бастау болған, бүгінде білімі мен білігі 
дараланған ұстаздар    А.Дариева, А.Қарасаева, А.Арбағұлова, Н.Иманбаева, 
Ж.Мұхитова, С.Рамазанов, Е.Мұқанов, А.Әлімбаева, О.Ташмұқанова, 
Г.Есқалиевалардың  гимназия тарихында өзіндік орны бар.

Оқу мен тәрбие егіз, оларды бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Ұлы 
данамыз  әл-Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, 
тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» дейді. Расында, адамзат 
тағдыры дұрыс берілген тәрбиеге де байланысты екенін өмірдің өзі дәлелдеп 
беруде. Шәкірттердің екінші үйіне арналған жатақхана  өмірі өзі – бір әлем. 
Әр баланы жас өскін ретінде баптап, тәрбиелеуге үлес қосқан Р.Губашева, 
Н.Исамберлиева, Т.Таженова, Қ.Қостаева еңбектері де ерекше мақтауға лайық.

«Шәкірттен ұстаз озады»  дейді дана халық. Гимназияда білім алып, кейін 
ұстаздық еңбегін сол өзі ұшқан ұяда бастап, бүгінде  тәжірибелі маман атанған 
Г.Мұқашева,  Э.Қуандықова,  Ш.Имашова,  Ә.Есенғалиев, К.Төлегенова, 
Г.Ермағамбетова, Э.Бекмамбетова, Б.Амангелдиева,  Ж.Малиева,  С.Жолдаева, 
Т.Күйкентай, С.Үмбеталиева, Н.Мұхаден  талай облыстық, республикалық 
сайыстардың жеңімпазы танылып жүр. «Ұстаздан шәкірт озады» демекші, 
біздің гимназия шәкірттері Ш.Имашова, Ж.Атшыбаева, А.Кенжеғарина, 
А.Салықова,  т.б.  бүгінде іргелі білім ордаларын басқарып жүрген мектеп 
директорлары. 

«Мақсат айқын болса, болашақ жарқын болары сөзсіз» дейді Елбасымыз 
Н.Ә. Назарбаев.  Гимназия табалдырығынан түлеп  ұшып, бүгінде еліміздің 
өркендеуіне үлес қосып жүрген шәкірттеріміздің мерейі – біздер үшін зор 
қуаныш. Өз шәкірттеріміздің ішінен шыққан 2 педагогика  ғылымының  
докторы, 17 ғылым кандидаты атанған түлектеріміздің әр табысы – біздің 
жетістігіміздің үлгісі. Біздің шәкірттеріміз бүгінде ғылымның әр саласында 
ел экономикасы гүлденуіне үлес қосып, түрлі министрліктерде, әкімшілік 
басқару органдарында өз ісінің шебері атанып отырғандарына аз да болса 
үлес қосқанымызды мақтанышпен айта аламыз.

Тереңде жатқан жақұтты алу үшін адам еріксіз тер төгеді. Алайда, ол – тек 
бір мезеттік қуаныш. Ал білімді теріп, жинау – мәңгілік азыққа бастау болары 
сөзсіз.

Бүгінгі заман мұғалімі – ақпарат көздерімен жан-жақты қаруланған, 
бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуде еш мүмкіндікті құр жібермейтін, 
құзыретті «тұлғаның» жауапкершілігін мойнына жүктеген жауапты ма-
ман. Себебі, ұстаздар қауымына жүктелер міндет, қойылар талап та жоғары. 
Ұстаздық мамандықтың қызығы мен қиындығы мол сара жолында сана-
лы ұрпаққа адамдық дәнін сеуіп, болашаққа бағдар беру үшін де талмай 
іздену керек, жаңалықтың жаршысы бола білу керек. Ізгілік, байсалдылық, 
сабырлылық, ой көзімен көре білер даналығы топтасқан адам ғана өз ісінің 
кәсіби маманы бола біледі. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұйымдас-
тыруымен өткен республикалық  конкурсы «Үздік педагог – 2012»  
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(Б.Тәжіғалиева),  «Үздік педагог  – 2013»  (Н.Даумов),  «Үздік педагог – 2014»  
(Н.Аққайнанова)  атағына ие болып, облыс мұғалімдері мәртебесін арттыра 
білді.  «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» демекші, «Үздік педагог – 2016» 
атағына ие болған  С.Мұқашев атындағы Атырау политехникалық колледжінің 
оқытушысы, ұлттық гимназия түлегі  Нұрлы Нұржанның жеткен табыстарына 
біздер, ұстаздар қауымы қуаныштымыз.

Гимназия ұстаздары  жеткен табыстардың өзі – олардың нағыз талант-
ты, дарынды, көшбасшы ұстаздар екені дәлел.  Атап айтқанда, республикалық 
«Әуезовтанушы мұғалім» байқауының жеңімпазы Г.Мұқашева,  республикалық 
«Жүзден жүйрік» байқауының жеңімпазы А.Сапиева,  республикалық 
«Алтын диск» байқауының жеңімпазы Г.Бисенғалиева, республикалық 
«Инновациялық-педагогикалық идеялар жобалары» фестивалінің 
жеңімпаздары  Б.Тәжіғалиева, Э.Қуандықова, республикалық «Үздік авторлық 
бағдарлама» конкурсы жеңімпаздары Н.Аққайнанова, Э.Қуандықова,  
А.Зұлқашева,   Қостанай  қаласында  өткен  «Дарынды балаларға – талантты 
ұстаз»  республикалық педагогикалық олимпиадасы жеңімпазы Г.Байдешова,  
облыстық ғылыми пәндер мұғалімдері арасында өткен интеллектуалды  
олимпиаданың  жеңімпаздары  С.Үмбеталиева,  Н.Мұхаден, Г.Байдешева, 
С.Жолдаева,  облыстық «Үздік эсселер» байқауының жеңімпазы  А.Сапиева,  
облыстық  «Әдістемелік қоржын» байқауы жеңімпаздары Э.Қуандықова, 
Н.Аққайнанова,  т.б. ұстаздар өз істерінің толық кәсіби мамандары.  

Мұғалім мерейі – шәкірт жетістігі. Ұлттық гимназия шәкірттері де 
өткен оқу жылын зор табыспен аяқтады.  46 оқушы облыстық олимпиада, 18 
оқушы облыстық ғылыми жобалар сайысының жеңімпазы танылса, 3 оқушы 
республикалық  ғылыми жобалар сайысынан орын алып, білім гранты сер-
тификатына ие болды.  1 оқушы халықаралық Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
қазақ-түрік университетінің  білім грантын иеленді.  2 оқушы Атырау мұнай- 
газ институты, 1 оқушы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық  университеті 
ұйымдастырған олимиадада жеңімпаз, 1 оқушы республикалық Қ. Бітібаева 
атындағы  қазақ тілі мен әдебиеті пәні олимиадасында «Үздік тілші» атанса , 
3 оқушы республикалық шығармалар байқауының жеңімпазы танылды.

7  оқушы халықаралық ғылыми жобалар жарысынан жүлдемен   оралып,  
ҰБТ-дан босатылды.  7 оқушы «Алтын белгі» , 1 оқушы «Үздік аттестат» 
иегері атанды. 

ҰБТ нәтижесінде облыс  көлемінде ең жоғары көрсеткішке ие болып, 
«Үздік директор – 2016» атағымен марапатталып, атаулы сыйлыққа ие болдық 
және Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті «Робото-
техника лабораториясын» тарту етті.

«Адамның басшысы – ақыл, жетекшісі – талап, шолғыншысы – ой, жол-
дасы – кәсіп, қорғаны –  сабыр, қорғаушысы – мінез, сынаушысы – халық бол-
сын» дейді  Саққұлақ би.  Расында,  талай мәрте  облыстық, республикалық 
олимпиада, ғылыми жобалар жарысы, түрлі деңгейдегі жарыстардың, 
халықаралық ғылыми жобалар жарыстарының жеңімпаздары танылып жүрген 
шәкірттердің сыншысы да, бағалаушысы да – халық. 

«Ұстаз – ұлы мамандықтың тарланы, жас дарынның жолын ашу ар-
маны» деген ұстаным гимназия ұстаздарына тән ерекше қасиет десек 
қателеспейміз. Бұл орайда  оқушыларына тек сәттілікке жетуді үйретіп, 
«Ерінбей  еңбек етсең – ерінің асқа тиеді, Ерініп ілбіп кетсең – иегің тасқа 
тиеді» деген даналықты өмірлік серік ете білген ұстаздарға қандай мақтау 
айтсақ та лайықты.

«Егер сіз бір жылдық жоспар жасасаңыз – дән себіңіз, он жылға 
жоспарласаңыз – тал егіңіз,  ал бүкіл ғұмырыңызға жоспар құрсаңыз –
бала тәрбиелеңіз» деген қағиданы ұстанған гимназия ұжымы әлі де талай 
жетістіктердің ұйытқысы болып, тілі бай, дәстүрі озық, иманы мықты, тарихы 
терең, құшағы кең тәуелсіз елдің болашағына әлі де талмай үлес қосарына 
сенімдімін.

Атырау қаласы.
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Музыка туралы түсінік

МУЗЫКА  АДАМ ТӘРБИЕСІНЕ ЫҚПАЛ ЕТЕДІ

Нұрбақыт  АБДРАХМАНОВА,
№1 балалар өнер мектебініің қобыз сыныбы 
оқытушысы      

М узыка орта ғасыр исламдық көркем мәдениетінің өзегіне айналған деуге толық негіз 
бар. Көркем мәдениетте таңбаланатын әлемді эстетикалық тұрғыдан игеру, орта 

ғасырдағы исламдық көркем шығармашылықтың  түрлі формасында, яғни сәулет, зергерлік, 
тоқыма өнерінде, әдебиетте, поэзияда, музыкада, биде және т.б. өмір қайшылықтарын  әсерлі 
дыбыстардың үндескен әуезді жиынтығы.  Музыканың ерекшелiгi – бұл ерекше эстетикалық 
құндылық өнердiң қолданбалы және көркем мақсаттарының байланысында ашылады. Алғашқы 
жанрлардың құрастыруы, қолдану, заңдастырылған суреттеу құралдары түсiнетiн (қолданбалы 
музыка) қолданбалы есептердiң музыкасының орындауымен байланған. Шарттар музыканың 
құндылығы бұл нормативтiк үлгiлерiне оның формасының типтiлiгi, жақындықтан тәуелдi 
болды. Автономды музыкалық тiл және музыканың таратылуын ерекше саланың құрастыруы, 
маңызы бiрдей емес тұрмыс-салт та, салтанат та, мәдениет те жаңа мақсаттың ұғынуларына 
келтiрдi: бiртума iске асыру жеке авторлық (композициялық) ойлау.  Автономды музыкадағы 
көркем сапаның төмендетуi (мысалға, салондық музыка) авторлық ойлауды үйреншiктiлiк не-
месе қолдану бiртума эффекттер, шығарманың қарама-қайшы iшкi тұтастығындағы өзiндiк мәнi 
бар бағыты да нәтижесi болып табыла алады.   Музыка ислам мемлекетінің дамуындағы алғашқы 
он жылдықта сарай мәдениетінде де, қарапайым жұрттың күнделікті тіршілігінде  де нық орныға 
бастайды. Бұл кезеңде азаттық алған құлдар кәсіби музыканттарға айналып, музыкада бәдәуилер 
өнерінің тобы терең із қалдырды.  Бұл керуеншілер салған түрлі әндерден көрініс табады, 
айталық, насба-түйеншілердің салатын хиде әніне жақын болса, тарджи-өзіндік діни сипаттағы 
әуен болатын.

Музыка – сарайда өтетін ресми шаралардың негізгі бөлігіне айналды, ал орындаушылар 
мұндай шараларға мұқият дайындалды. Олар әртүрлі вокалдық және аспаптық пьесаларды орын-
дайтын және орындаудың белгілі-бір тәртібін сақтаса, мұндай пьесаларды шығаратын компози-
торлар да белгілі-бір композициялық ұстанымды сақтайды. Бұл кезеңде “нуба”  деп аталатын 
көп аталатын циклдік сюиталар қалыптасты, кейін олар вокалдық-аспаптық өнердің классикалық 
үлгілері ретінде қабылданатын болды. Музыка бірыңғай өмірлік ағынның аясына кірігіп кет-
кен деген тұжырым жасауға болады және сол ағында музыка, медицина және сәуегейлік өнер 
адамның тазаруына бағышталған  бірыңғай өмірлік әрекет болып табылады. Музыка адам жанын 
биікке самғатады және кемел әрі шынайы болмысты аңдауға жетелейді, музыка адам тәрбиесіне 
ықпал етеді және кең мағынасында адам жанын тәрбиелеу ретінде ұғынылатын музыкалық 
өнер. Платонның пікірінше, музыка “жан тереңіне бойлап, оған қатты әсер етеді; ырғақ пен 
үйлесімде ізгіліктің нышаны болады және ол дұрыс тәрбие алған адамды да ізгілікке жетелейді, 
егер алған тәрбиесі нашар болса, бәрі керісінше болады”. Сонымен, музыканы ізгілікті адамды 
тәрбиелеудің құралы ретінде қарастырған Платон өз көзқарасында өнер мен моральды терең 
байланыстырып, дұрыс мінез-құлықтың тамаша адамды жасайтынын және музыкалық өнердің 
адамды іштей де, сырттай да тамаша етіп тәрбиелейтінін көрсетеді. Музыканың мәні мен пәнін 
анықтауды ойшылдар рационалдылық пен иррационалдылықтың мүмкіндіктерінен көреді. 
Сондықтан біз әрдайым музыканың онтологиялық мәртебесі туралы мәселені көтере отырып, 
оның ерекше күрделі сипаты бар екенін мойындауға тиістіміз.                                                                                       

Адамның хаостық  әлемін өзгертеді  және адамның ішкі үйлесімділігін қалыптастырады 
және түсінуді қамтамасыз етеді. Музыканың ырғағын сезінген адам  әлемге ашылады. Адам 
әлемде сезінуге тиісті сезім байлығын музыкадағы қобалжулар арқылы толықтырады. 
Оңашаланғанда бір өзі ғана, бірақ онымен бірге музыка бар – ол оның досы, оның серігі. Му-
зыка құбылысының өзі субъективтілік музыкасынан, сондықтан ол идеалдылық мәселесімен 
астасып жатады. Математика мен музыкада іргелі қатынастар сандық болғандықтан, әл-Фараби  
музыканы математикалық ғылымдарға  тели отырып, оны тек қана сандық-кеңістіктік уақыттағы 
құбылысқа жатқызбайды, ол оның адам жанының ішкі терең тылсымдық құрылымынан ту-
ындайтынын түсінеді. Математикамен салыстырғанда музыканың ойналар үдерісінде адам 
жанының дыбысымен бірлесу жүзеге асады. Музыкалық дыбыстардың құдайлық қайнар көзі 
туралы аңыздар бар.  Құдай адам денесін жасаған кезде жанға оған енуге әмір бергенде жанның 
ұзақ қарсыласқаны жөнінде айтылады, сонда Құдай  музыканың көмегімен оны адам денесімен 
біртұтас болуына мәжбүрлейді. Адамдағы “материалдық”  пен “ руханилықтың” музыка арқылы 
бірігуі адамды қалыптастырады.

Орал қаласы. 
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үгінгі таңда жеке тұлғаны емес, оның дамуын басқару қажеттігі 
айқындалып отыр. Оқыту мен оқу әрекетінің бір-бірімен тығыз бай-Б

ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ
МЕН СУБЪЕКТІЛІК  БЕЛСЕНДІЛІГІН
ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР
АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ

Толқын  МҰСТАФАЕВА, 
«Қарабұйрат орта мектеп-бақша» коммуналдық-
мемлекеттік  мекемесінің  бастауыш  сынып  мұғалімі 

Аннотация. Мақалада оқушының құзыреттілік пен  субьектілік  белсенділіктері 
туралы мәселелер сөз болады. 

Түйінді  сөздер. Негізгі құзыреттіліктер, субьектілік ұстаным, өзін-өзі дамыту.

ланыста болып, баланың ақыл-ойының дамуында зор рөл атқаратындығы 
белгілі. Ал оқыту барысында ақыл-ойдың интеллектінің дамуы, «оқи алуға 
үйрену» бүгінгі күннің басты талабы. Оқытудың белсенді әдістерін зерттеуші 
ғалымдар бүгінде оны бірнеше топқа жіктейді. Оқытудағы тұлға белсенділігін 
арттырудың маңызды құралы болып оқытудың белсенді әдістері санала-
ды. Оқытудың белсенді әдістерін оқушылардың өзін-өзі басқару тәрбиесін 
жинақтауына әсерін тигізеді.

Белсенді оқыту әдісінің (БОӘ) дәстүрлі оқыту әдістерінен келесідей 
айырмашылығы бар:

– оқушылардың ойлау қабілетін белсендіреді және ол белсенділік ұзақ 
уақыт сақталып оқу жағдайында өз бетімен шығармашылықпен, ынталанды-
румен дәлелденген шешімді тез қабылдауына мүмкіндік береді;

– серіктестік қатынасты дамытады, оқушыларды ұжымда бірлесіп жұмыс 
істеуіне жағдай туғызады;

– оқыту нәтижелілігі берілетін ақпарат мөлшерінің көбеюіне байланысты 
емес, оны өңдеу тереңдігінің және жылдамдығының өсуіне сәйкес артады;

– оқушы оқу барысында аса көп күш жұмсамай жақсы нәтижеге жетеді.
Оқытудың белсенді әдістері оқу үрдісінің әртүрлі кезеңдерінде пайда-

лануы мүмкін: білімді тұңғыш игеру кезінде, білімді бекіту және жетілдіру 
кезінде, шеберлік пен дағдыны қалыптастыру кезінде. Танымдық іс-
әрекет белсенділігінің алуан түрлі тәсілдерін пайдалана отырып, оқытушы 
оқушының танымдық белсенділігін көтеруге қол жеткізеді.

Оқытудың белсенді әдістерінің түрлері: тренинг, іскерлік ойындар, 
проблемалық дәрістер, миға шабуыл, кері байланысты дәрістер, дөңгелек 
үстел, пікірталас, дәріс-диалог.  

Жеке тұлға бойындағы негізгі дағды ретінде  ізденушілік  қасиеттің  
қалыптасуы  қазіргі заман адамының стилі болуы керек.  Оқушының 
құзыреттілік пен субъектілік белсенділіктерін қалыптастыратын қасиеттері 
оның жеке мүмкіндіктерін  ескеру барысында дамиды. Менің ойымша, 
оқушыларымыздан негізгі құзыреттіліктер  түріндегі  күтілетін нәтижелер: 
оқушыларды өз бетінше талдауға, өз қызметіне мақсат қоюға, жоспарлауға,  
жинақтауға, қорытындылауға, салыстыра дәлелдеуге,  сыни тұрғыдан шешім 
қабылдауға, өзін-өзі қабылдауға, өзін-өзі бағалауға, өзін-өзі реттеуге,  өзін-
өзі түсінуге,  өз әрекетінің  әлсіз және күшті  жақтарын көрсетуге,  нені 
меңгергенін,  нені меңгермегенін анықтауға, өз білімін өзгермелі жағдайларда 
қолдана білуге үйрету.
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Тұлғаның  өзіне деген  құнды  және ортаға қатысты рухани-адамгершілік 
қатынастарын анықтайтын қасиеттер: белсенділік, дербестік, жауапкершілік, 
шығармашылық  субъектілік ұстанымның құраушылары болып табылады.

Оқушылардың құзыреттіліктері мен субъектілік белсенділіктерін да-
мытуда белсенді технология ретінде «Оқытудың белсенді әдісі» жобасымен  
жұмыс жасауды  жөн көрдім.  Бұл технологияның артықшылығы  біріншіден,  
оқушы ойлануға дағдыланады. Екіншіден, оқушы бойында болашақ өмі-
ріне икемділіктер мен машықтар қалыптасады.  Оқу әрекеті арқылы осы 
кезеңге тән психологиялық жаңа құрылымдар теориялық сана және ойлау 
қалыптасады. Әлеуметтік тұрғыда адамның белсенділігі мен дербестігі оның 
еңбегінің жемістілігін айқындайды және тапқырлығының мәнін құрайды. 
Ендеше оқушыларда осы қасиеттің пайда болуын тудыру әрбір ұстаздың 
негізгі міндеттерінің бірі болып саналады . Мұғалім өз жұмысында сабақты 
жандандырудың әдіс-тәсілдерін іздестіруді, бұған оқушыларды тарта білуді, 
олардың белсенді шығармашылық жұмыстарын ұйымдастыра білуі керек. 
Бірақ, бұдан жаңа әдіс-тәсілдер дәстүрлі сабақтарды толық алмастыруы 
керек деген ой тумауы керек. Олар дәстүрлі сабақтарды толықтырып, жан-
дандыра түсуі, оқушының білімге қызығуын арттыруы тиіс, сонда ғана оқу 
үрдісі жетілдіріле түседі. Педагогика ғылымында «әдіс» (гректің metodos) 
деген сөзінен алынған, ол зерттеу немесе таным жолы, табиғат құбылысын 
және әлеуметтік өмірдің жағдайын, құбылыстарды оқып білу жолдарын, 
методологиялық теория танымы мен шындықты бекітуді зерттейтін тәсіл. 
Тағы бір анықтама бойынша әдіс – оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған 
міндеттерді дұрыс орындау үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жұмыс 
істеу үшін қолданатын тәсілдері. Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін істелетін 
жұмыстар ретке келтіріледі. Оқыту әдістері танымға қызығушылық туғызып, 
оқушының ақыл-ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді. 
Оқытуда ең басты нәрсе – оқушының танымдық жұмыстары. Оқыту әдістері 
ең анық фактілерді білуді қамтамасыз етеді, теория мен тәжірибенің арасын 
жақындатады. Сабағымда оқушылар «Шаттық шеңберіне» тұрғызылды. 
Олар бір-біріне сыйлаумен тілектерін айтты. Фигуралармен  топтастырылды. 
Топқа ат қойылды: «Кубизм» стратегиясымен үй тапсырмасы тексерілді. 

«Болжау» стратегиясы бойынша  бүгінгі сабақ тақырыбына болжам жа-
салып сабақ тақырыбы анықталды, мақсат қойылды. «Үш қадамда сұхбат» 
әдісі бойынша   оқушылар өзіне бөлінген беттерді бір-біріне әңгімеледі. 
Тыңдаушылар өзіне керегін дәптерге жазып отырды.  Оқушылар сарамандық 
жұмысты орындай отырып, өз беттерінше жұмыс жасады, өз шешімдерімен 
бөлісті. Топта жүйке жұмысының маңызы  мен қызметі жайлы білімдерін  
жинақтап, өз  ойларын еркін, дәлелді түрде жеткізе білді. «Жұптас, ойлан, 
талқыла» жұппен жұмыс барысында жүйке жүйесінің гигиенасына бай-
ланысты бір күндік күн тәртібін құрастырып, өз өнімдерін қорғады. Алған 
білімдерін өмірде қолданатынын айтты.

 Қорғалған жобаларға балалар жапсырма смайликтермен  баға берді.
Сабақта мен тек бағыттаушылық позицияны ұстандым. Негізгі әрекеттерді 
оқушылар  өздері орындап отырды. Сабақтың басында стратегияларды өздері 
таңдап алып сол бойынша жұмыс жасады. Тіпті әр топ әртүрлі стратегия 
таңдаған кездері болды. Сабақтар өте тығыз, нәтижелі болды. Дирижерлікті 
кейде өздері алып отырды. Көрсеткіштер «жақсы» болды. Қуандым. 
Әдістердің тиімділігін көрдім. Таңдап алынған әдістер оқушылардың жас 
ерекшеліктеріне сай болды.  Сабақ барысында тапсырманы өте мұқият орын-
дау керектігін, қателіктер кетсе бағалардың төмендеп қалатындықтарын 
естерінен шығармады. Берілген тапсырмалар бойынша жұмыс сабақ бары-
сында түсіндірілген тақырып бойынша сұрақтарға, жеңілден күрделіге қарай  
берілген ауызша сұрақтарға жауап беріп отырды. 



74

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Деңгейлік тапсырмаларды орындау кезінде оқушылар әртүрлі 
қиындықтарға кездесіп, жанындағы достарына көмектерін беріп, түсіндірді. 
Формативті бағалаумен қатар сумативті бағалау жүзеге асрылып отырды. 
Топ сарапшылары бағалау парақтарына өз тобының мүшелеріне және басқа 
топтарға сабақ кезеңдері бойынша баға қойып отырды. Сабақ соңында 
парақтарын өткізіп отырды. Рас, алғашқыда «әділетті» бағалау болма-
ды. Бірақ түсіндіру жұмыстары жүргізілген соң оқушыларым аса үлкен 
жауапкершілікпен  қарады. Оқушылар әр сабақта жүйелі білім ала отырып, 
өздері еш қиналмастан еркін жауап беру арқылы сабақта жақсы жетістіктерге 
жетті.  Мұғалімнің көмегінсіз өтілген тақырып бойынша тапсырма орындай  
білуге өз беттерінше меңгеріп  жеке, жұпта, топта жұмыс жасауға қалыптасты. 
Бір-бірлерінің пікірін тыңдауға үйренді. Сыни  тұрғыдан ойлаулары дамы-
ды, өзін-өзі және  өзара бағалауды жетік меңгерді. Кері байланыс жасауды 
үйренді. Кері байланыс жасағанда мұғалімге өздерін толғандырып жүрген 
сұрақтары мен ұсыныстарын жасады.  Сабақтың кезеңдері аяқталған са-
йын оқушылардың біткендерін шапалақ ұрумен белгі берді. Кері байланысқа 
«бағалау парағы» қолданылды. Оқушылар «Бүгінгі сабақ қаншалықты қиын 
болды?» деген сұраққа: «қиын емес», ал: «Бүгінгі сабақтың соңында қандай 
сезімде болдың?» дегенге: «өте сенімдімін» деп жауап берді. 
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5. Мұғалімге арналған нұсқаулық.

Резюме
Компетентность  и субъективная  активность ученика развиваются  с учетом  их индиви-

дуальных возможностей.
Summary

Functionality and subjective activity of students can be developed taking in consideration 
theirindividual abilities.

Шығыс Қазақстан облысы
Үржар ауданы.
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Министрліктің баспасөз орталығынан

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

КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ВЫСТАВКЕ WORLD 
BOTANIC EXPO-2016

К
турецком курортном городе Анталья.

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

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

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

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

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

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

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

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

Қарлығаш  БАЙҚОНЫСОВА,
“Көкарал” жалпы орта мектебінің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оңтүстік Қазақстан облысы
Ордабасы ауданы.
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азіргі педагогикалық терминологияда «оқу-тәрбие үдерісін гумани-
тарландыру дегеніміз – гуманитарлық пәндердің ролін күшейту, оқу 

ӘОЖ 37.01 Ж92

БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІН 
ІЗГІЛЕНДІРУ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

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

Қ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бұл пікірге психологиялық-педагогикалық зерттеулерден көптеген 
дәлелдемелер табуға болады. Жеке алып қарастыратын болсақ, А.Н. Леон-
тьев адам қоршаған әлем алдында жалғыз өзі тұрған жоқ, оның әлемге деген 
қатынасы барлық кезде адамның басқа адамдарға деген қарым-қатынасымен 
байланысты болып келеді, ол өз қызметі барысында адамдармен өзара қарым-
қатынаста болады деп есептеген. Қатынас өзінің әуелгі сыртқы формасына 
(бірігіп әрекет жасау, ауызша немесе ойша қатынас) сәйкес адамның қоғамда 
дамуының қажетті және спецификалық шартын құрайды. Материалдық 
және рухани мәдениет жетістіктерін игеріп, оларды өзінің қажеттілігіне, 
«өз даралығының органдарына» айналдыруы үшін адам өзін қоршаған әлем 
құбылыстарымен қатынасқа басқа адамдар арқылы, яғни басқа адамдармен 
қатынасу арқылы түседі. Бұл үдерісте адам (бала) сәйкес әрекетке үйренеді. 
Дәл осы үдеріс өзінің қызметтеріне қарай тәрбие үдерісі болып табыла-
ды. Гуманистік көзқарас қалыптастырудың күрделілігі осы қызметтердің 



89

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

құндылық дәрежесіне тікелей байланысты болады. Сондықтан түрлі жас 
ерекшеліктеріндегі ізгілік тәрбиесінің түрлеріне байланысты гуманистік 
көзқарас қалыптастырудың мазмұны өзгереді. ЖОО студенттерінің жас 
және интеллектуалдық ерекшеліктеріне байланысты ізгіліктік ұмтылыстары 
бағытты және мақсатты болады, олай болса олардың гуманистік көзқарасын 
қалыптастыру нақты бағдарланған мазмұнға бейімделуі тиіс.

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

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

Осындай пайымдаудан біз гуманистік тәрбиенің мазмұны, әдістері және 
формалары жеке адамның жас және жыныс дифференциациясын, адамның 
әлеуметтік тәжірибесі мен оған көрсетілетін жеке жәрдем ұйымдастырылуы 
қажет екендігін ескеру арқылы олардың өзін-өзі бағалау сапалары күшейетінін 
тұжырымдаймыз. Нәтижесінде адамда салауатты өмір салтына деген талпы-
ныс қалыптасып, планетарлық ойлаудың дамуы мен табиғатқа жанашырлық 
сезімдері тұрақтанады. Бұл қасиет гуманистік көзқарастың қалыптасуын 
білдіреді.
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Жоғарыда аталған метақағидалық заңдылықтар жеке тұлғаның жал-
пы адамзаттық мәдениетпен үйлесімділікте дамуын – тәрбиенің руха-
ни құндылық негіздеріне байланысты қарастырылады. С.Т. Шацкий мен 
В.А. Сухомлинскийдің тұжырымдамасы бойынша аталған заңдылықтан 
тәрбиенің тағы бір метақағидасы – гуманистік көзқарастың рухани 
мәдениетпен үйлесімділігі қағидасы келіп туындайды. Бұл қағида бойын-
ша гуманистік көзқарас жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделуі ке-
рек және этникалық, діни мәдениеттерді ескере отырып, адамның рухани 
мәдениеттің түрлі салаларына (тұрмыстық, дене, сексуалды, материалдық, 
рухани, саяси, экономикалық, интеллектуальды, адамгершілік, т.б.) үйренісу 
мәселелері шешілуі тиіс. Жоғары оқу орындарының студенттері өздерінің ру-
хани мәдениеті деңгейі бойынша қоғамның дамушы және өзін-өзі дамытушы 
объектісі болып саналады. 

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

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

Ұстаз ойы, ұсынысы 

«АҢЫЗ АДАМДЫ»  АРДАҚТАУ – ҰЛТТЫҚ 
 ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ  ҰЛЫҚТАУ

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

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

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

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

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



92

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

шешендігін сөз ете отырып, айтқан нақыл сөздерін үнемі үлгі ету арқылы 
көп нәрседен ұтпасақ, ұтылмаймыз. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дарының шеңберінде оқуға мүмкіндігі жоқ адамдардың білім алуына 
мүмкіндік жасау;

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

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

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

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

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

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

1-кесте
Дәстүрлі және қашықтықтан оқыту жүйелерінің 

     негізгі компоненттері  

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

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

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

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

 Дәстүрлі оқыту жүйесі                Қашықтықтан оқыту жүйесі

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

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

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

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

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

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

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

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

– мультимедиалық технологияларды тиiмдi пайдалана алатын мұғалiмдер 
даярлау;

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

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

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

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

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

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

Мультимедиа: 
– ақпараттарды өңдейтін құралдарды жасаудың, пайдаланудың тәртібін 

анықтайтын технология;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсыну технологиясы негізінде құрылған 

ақпараттық ресурс;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсынуға мүмкіндік беретін компьютерлік 

бағдарламалық жабдық;
– пайдаланушыға бағдарламалық және техникалық құралдарды пайда-

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

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

Бiлiм берудегi мультимедиа – таным үдерісiнiң жоғарылауына септiгiн 
тигiзетiн, бiлiм беру мазмұнын интерактивтi пішінде ұсынатын дидактикалық 
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аппараттық - бағдарламалық құрал.  
Мультимедианың  бағдарламалық құралдар – кез  келген  типтегі ақпа-

ратты, интерактивтi режимде пайдалануға мүмкiндiк беретiн компьютердiң 
бағдарламалық жабдықтары.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мультимедианы  оқытуда қолданудың артықшылықтары мен кемшілік-
тері.

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

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

технологиялар есебінен жүзеге асыру.
Мультимедиалық технологияларды білім беруде қолданудың 

артықшылықтары мен қатар кемшіліктері бар.
Мультимедианың білім берудегі артықшылықтарына мысалдарды 

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

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

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

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

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

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

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

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

Бұл келтірілген қарама-қайшылықтар мультимедиалық ресурстарды 
оқыту үдерісіне енгізуді жүйелілік келіске негіздеп жүзеге асыру керектігін 
дәлелдейді.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢАРТЫЛҒАН
БАҒДАРЛАМАНЫҢ ӘДІСТЕРІН
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІ ЖАҚТАРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тіліне арналған оқу жоспа-



101

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

рында оқылым, тыңдалым, жазылым дағдыларын және нақты тақырыпты 
зерттеу үшін айтылым дағдыларын біріктіретіндігінен хабардар болдық.

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

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

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



102

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

құрылған критерийлер болса – смайликтер, топтық бағалау,  жеке бағалау, ау-
ызша мадақтау жүргіздім. Оқушылармен жүргізілген кері байланыс: оларға 
сабақ үдерісінде белсенді оқыту әдістері; топпен жұмыстар, әңгімелесу, 
талқылаулар, драмалық ойындар  мен шығармашылық жұмыстар, өз ойла-
рын айтуға , сөйлеуге еркіндік берілетіні кеңінен ұнайтынын көрсетеді.  

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

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



107

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

лбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Біз бүкіл 
елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне 

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

Мәди НАУБЕТЖАНОВ,
қауымдастырылған профессор,
Бақытгүл  АБЫҚАНОВА,
доцент м.а.
Баян ҚУАНБАЕВА,
қауымдастырылған  профессор

Е
қол жеткізуге тиіспіз. Қазіргі таңда ақпараттық-коммуникациялық техно-
логиялар біздің елімізде де жоғары қарқынмен дамып келеді. Білім беруде 
жаңа технологиялық әдістермен қатар жаңа ақпараттық технологияларды 
да қолданудың мүмкіндігі жасалып отыр» деген болатын.  Технологиялық 
оқыту білім алушыларды белсенді жағдайда қойып, оның субьектілігін 
қалыптастырады және шығармашылықты тудырады. Әсіресе, ақпараттық 
дәуірде технологияның қолданылуы ерекше. Білім сапасын жоғарылату, оны 
жеткілікті түрде арттыруда жаңа ақпараттық технологияларды қолданусыз, за-
манауи телекоммуникациялық құралдарды пайдаланусыз мүмкін емес. Озық 
әдістемелік технологиялармен қаруланған, заман талабына сай оқытудың 
жаңа әдістерін, яғни ақпараттық-коммуникациялық технологияларды толық 
меңгерген педагог қана білім алушының сапалы білім алуына мүмкіндік жа-
сайды.

Студенттің өз бетінше білім алуына, ізденуіне көп мән берілуі тиіс. 
Олардың кәсіптік білім алуымен қатар ізденімпаз, тапқыр, ой- өрісі жоғары, 
өз пікірін ашық білдіретін, жаңашыл ұрпақ етіп тәрбиелеу керек. Бүгінгі за-
ман талабы- қоғамның дамуымен бірге болашақ жастарды жаңашылдыққа, 
іздемпаздыққа, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу. Осы аталғандарды іске асыру 
үшін сабақта ақпараттық–коммуникациялық технологияларды пайдалану 
маңызды болмақ.

Сондықтан, бүгінгі  компьютерлендірілген заманда ақпараттық- коммуни-
кациялық технологияларды пайдалану арқылы ғылымның кез-келген сала-
сын қарқынды дамытып, одан тиімді нәтиже алуымызға болады.

Бүгінгі заман талабына сай жаңа технологиялармен сабақ жүргізуде 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану өте тиімді. 

Біздің бұл мақалада 8-сыныптағы электр тарауынан, атап айтқанда 
«Өткізгіштерді қосу» және «Кирхгофтың ережелері» тақырыптары бойын-
ша типтік есептерді осы әдіспен шығару жолдары қарастырылған. Мектепте 
Кирхгофтың заңына сағат аз бөлінген, көбінесе өткізгіштерді тізбектей және 
параллель қосу тақырыптары оқытылады. Ал талапкерлердің ЖОО түсуге 
арналған 2013 жылғы тест жинағында осы біз қозғаған мәселе қарастырылған.  
Кедергісі R болатын сымнан құралған куб берілген. Куб тізбекке 1-суреттегідей 
қосылғанда, толық кедергісі неге тең болады? Осы сияқты есептерді тәуір 
оқитын оқушылардың өздері шығара алмай қалады, себебі оқыту кезеңінде 
оқушылар пән ішіндегі және пән аралық қатынастарға көңіл аз бөлінеді. Бұл 
кемшілікті жою үшін берілген есепті әртүрлі тәсілмен шығарған өте пайда-
лы. Есеп жалпы жағдайда Кирхгофтың әдісі бойынша шығарылады, яғни кез-
келген контур мен түйін үшін сызықты теңдеу құрылады. Түйін деп үштен 
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кем емес өткізгіштер тоғысатын кез-келген нүктені  айтатынын біз білеміз. 
Алайда кубтың толық кедергісін үш жағдайда ғана анықтауға  болады (1-
7, 1–4, 1–8 нүктелері аралығында). Осы ереже көмегімен есепті шығарған 
оқушылар кубтың қалай айналып тұрғанын,   токтың қалай бағытталғанын, 
басында бөлініп артынан бір түйінге жинақталғанын көреді. Мұндай 
есептердің біртіндеп қиындап отыруы олардың алға қарай ұмтылып өз 
бетімен жетілуіне, шығармашылық қабілетінің дамуына көмектеседі, сөйтіп 
табиғат құбылыстарын модельдеу әдісі қалыптасады. Мұнда оқушының өз 
бетімен белсенді қызмет жасауы басты мақсат етіп алынған. Оқушылар ком-
пьютер көмегімен осындай есептерді щығаруда, алдыңғы сабақтағы өткен 
материалды соңғымен байланыстыра алады.

Біздің бағдарламамызда бұл есептің Кирхгоф ережесімен және түрлі 
жағдайда шығару жолдары көрсетілген. Олар:

1. Симметриялы режим
2. Қабырғасы бойымен  
3. Диагональ бойынша 
Енді 1-ші әдіс, яғни симметриялы режимді қарастырайық. Бұл әдісте 

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

3-ке бөлінеді, сол сияқты әрбір  I/3 ток 2-ге бөлінеді. 
Енді осы I/6 токтары 3, 6, 8 нүктелерінде  бірігіп, бұл 
нүктелерден олардың қосындысы шығады

+    =     .

Бұл токтар қайтадан 7 нүктесінде бірігіп, I ток 
сыртқа шығады. Осы кубтың толық кедергісін кез-
келген жолмен есептеуге болады. Оның бір жолы 1, 
4, 8, 7 нүктелері аралығы, екіншісі 1, 4, 3, 7 және 

1
6

1
6

1
6

т.с.с. Біз 1, 4, 8, 7 нүктелері арасындағы жолды таңдайық. Резистор бойымен 
I/3, I/6, I/3 ток жүріп тұр. Осы тізбектің кернеуі 

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

U = I (     +     +    ).
Біз кубтың толық кедергісін Р әрпімен белгілейік, сонда кернеу
U=IP.
Ал   жоғарыда айтқандай 
U=I (     +      +     ).
Бұл екі теңдікті теңестіру арқылы 
P =
Сонымен, кубтың толық кедергісі 5R/6. 

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

Келесі әдісте (1, 4) нүктелер арасындағы кубтың 
толық кедергісін анықтаймыз. Ол үшін кубтың бір 
қабырғасын созайық, одан кейін кубтың жоғары және 
артқы қабырғаларын жазықтыққа проекциялайық. 
Кейін созылған қабырға мен резисторды проекциялауға 
кедергі келтірмес үшін параллель жоғары көшірейік 
(2-сурет). Схемада көрсетілген нүктелердің потен-
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циалдары бірдей, сондықтан бұл нүктелерді сәйкесінше біріктіріп, өзімізге 
жеңілдетілген түрдегі схеманы аламыз. Сол кезде кубымыз 3-суреттегідей 
оңай түрге келеді. 

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

Енді тізбектей жалғанған үш резисторды қоссақ , онда
    +      +      =       .
Бұдан параллель жалғанған екі резистор аламыз (6-сурет), бұларды 

біріктірсек кубтың толық кедергісі 7R/12 тең болады.
   Үшінші әдіс бойынша (1,3) нүктелер арасындағы кубтың толық кедергісін 

табуымыз керек. Ол үшін кубтың төменгі табанын созайық және кубтың 
жоғарғы бөлігін табанына проекциялайық (7-сурет). Суретте көрсетілген 
нүктелердің потенциалдары бірдей болғандықтан, біз бұл нүктелерді 
қорықпастан біріктіруімізге болады. Потенциалы бірдей нүктелерді біріктіру 
арқылы өзімізге жеңілдетілген түрдегі электрлік  схеманы аламыз (8-сурет). 

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

жүргізу;
– АКТ-ны пайдалана отырып, оқушыларды өз бетінше ізденуге 

машықтандыру;
– Сабақты қазіргі заман талабына сай өткізу;
– Әр студенттің ақпараттық техника құралдарымен жұмыс жасауларына 

мүмкіндік тудыру.
Олай болса, қоғамның әрбір мүшесі ақпаратты сауатты, ақпараттық 

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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