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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

үгінгі күн – кешегінің жемісі, ертеңгінің болмысы» дейді дана 
халқымыз. Қай мемлекеттің болсын ертеңi – бiлiмдi жастардың 

МЕРЕЙЛІ МЕКТЕП 

Руслан ҚАРЖАУОВ,
«Қопа» орта мектебінің директоры

   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

«Б
қолында. Алдыңғы толқын аға буынның орнын басар, ізін жалғастыратын 
кейінгі толқын жастар.

Елбасымыз  Н.Ә. Назарбаев осындай жан-жақты дамыған білімді, ел-
жанды, еңбекқор, өзінің атқарған ісіне жауапкершілікпен қарауды азаматтық 
парызы санайтын ұрпақ тәрбиелеуді білім беру саласы қызметкерлеріне 
жүктеді. Бұл үшін мемлекет тарапынан барлық жағдай да жасалуда.

ХХІ ғасырда қоғам мен мемлекет дамуының басты тетігі білім беру 
болып отыр. Рухани, мәдени саламыздың нығаюына, адами қасиеттердің 
жоғарылауына, жеке адамның сапалық ерекшелігінің өрлеуіне білімнің ғана 
құдіреті жететіні күннен-күнге айқындалып келеді. Әрбір елдің өркендеуі, 
тұғырының берік болуы да білімге келіп тіреледі. 

Заңғар жазушы М.Әуезовтің сөзімен айтар болсақ, «Халықпен халықты, 
адам мен адамды теңестіретін білім» болмақ десе, көреген ұлт көшбасшысы 
Н.Ә.Назарбаев: «Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның 
білімдік деңгейімен айқындалады», – деп тұжырымдайды. Егемендік алған 
тәуелсіз Қазақстанның әлемдік өркениетке жетудегі бірден-бір дара жолы – 
білім жүйесі. Орта мектеп – білім жүйесінің ең басты буыны. Орта мектепте  
қаланған білім негізі оқушының болашағына жол ашады.

Ауыл мектебі – ұлттық тәрбиенің көзі, болашақ тұлғаны қалыптастырушы. 
Ал, қоғамның болашағы білімі терең, азаматтық позициясы айқын, мәдениеті 
жоғары жастарды тәрбиелеуде ауыл мектептері де өз үлесін қосып келеді. 
ХХІ ғасыр терең білімнің бәсеке ғасыры. Осыны терең түсінген мектеп 
мұғалімдері  оқушыларға білім мен тәрбиені қатар беруде құлшыныспен 
еңбек етуде.

Ауылымыздағы алғашқы білім ошағы М.Калинин атындағы орта мектебі  
1964 жылы  ашылып,  бұған  Төлемісов Жетеш Төлемісұлы басшылық 
жасаған.  

  Содан соң мектеп 1993 жылы «Қопа» орта мектебі болып аты өзгерді.   
2006 жылы  жаңартылып 320 орынды 2 қабатты әсем  мектеп ғимараты бой 
көтерді.  Қазіргі таңда «Қопа»  орта мектебінде оқушылар қазақ  тілінде екі 
ауысымда білім алады. 53  жылдық тарихы бар бұл мектепте бүгінгі таңда 220 
шәкірт тәрбиеленіп,  43 мұғалім жұмыс жасайды. 43  мұғалімнің 2-і жоғары 
санатты, 13-і І санатты, 15-і ІІ санатты мұғалім.Барлық кабинеттер заманауи 
үлгіде жабдықталған. Ақпараттық технологиямен жабдықталған 11 кабинет 
бар. Кабинеттердің барлығы да  ғаламтор желісіне қосылған.

«Қопа»   орта мектебі  мемлекеттік мекемесінің ұжымы «Мемлекеттік 
білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру, жаңа педагогикалық 
технологияларды ендіру» бағытында жұмыс атқарып келеді. Мектеп 
әкімшілігі мен ұжымы мектептің білім деңгейін көтеру мақсатында «бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол» шығарып, ұйымшылдықпен біршама жұмыстар 
атқарып, жоғарыдан көрініп келеді. 
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Батыр  бабамыз  Бауыржан  Момышұлы  «Ұстаздық – ұлы  құрмет.  Себебі 
ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын да, 
ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді… Өмірге ұрпақ 
берген аналарды  қандай  ардақтасақ,  сол  ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды 
да  сондай   ардақтауға   міндеттіміз»  деген  екен. Ұстаз – мектептің  
жүрегі. Яғни, «Көп білген кісі кемеңгер емес, білгенін елге пайда  келтірген 
кісі – кемеңгер» деп ойшыл Эсхил айтқандай, бар ғұмырын шәкірттеріне 
арнау, егеменді еліміздің ертеңгі иелерін білім нәрімен аянбай сусындатып, 
ерен еңбектің жемісін көру – ұлағатты ұстаздың ұлы арманы. Мектебімізде 
өзінің тынымсыз  еңбегінің  нәтижесінде талай жетістіктерге жеткен 
мұғалімдеріміз баршылық. Өз пәнінің нағыз шебері атанған мұғалімдеріміз 
қалалық, облыстық, республикалық байқауларға, олимпиадаларға қатысып, 
жүлделі орындарға ие болды, кәсіби шебер мұғалімдеріміз: Барсаева Ғайни 
Орынбасарқызы білім беру жүйесіндегі жемісті еңбегі, педагогикалық 
шеберлігі, жаңартылған  білім  беру технологияларын дамытудағы  шығар-
машылық  жетістіктері үшін  «Қазақстандық  салалық  білім   және ғылым  
қызметкерлері кәсіптік  одағының  Ақтөбе  облыстық ұйымы»  қоғамдық  
бірлестігінің   «Құрмет»  грамотасымен,  Күзембаева Марина Тұяққызы  
республикалық  қашықтықтан  оқыту  байқауында  І дәрежелі дипломмен, 
Шүкірова Жангүл Жаңабайқызы қазақ тілі және әдебиеті пәні бойынша  
облыстық  педагогикалық олимпиадада өзінің теориялық білімін дәлелдеп, 
кәсіби  шеберлігімен көзге түсіп, жүлделі ІІІ орынмен, Байдышева Айғаным 
Ақылбайқызы республикалық ғылыми-танымдық педагогикалық «Био-
лог анықтамалығы» журналындағы «Үздік слайд – 2016» сайысына бел-
сене қатысып, журнал дискісіне жариялаған мазмұнды-танымды слайд-
презентациялары үшін алғыс хатпен, Алпысбаев Дәурен Сакитұлы тарих пәні 
бойынша аудандық педагогикалық олимпиадада өзінің теориялық білімін 
дәлелдеп, кәсіби шеберлігімен көзге түсіп, жүлделі ІІІ орынды, Сарсенба-
ев Нұрпейіс Айтпағанбетұлы тарих пәні бойынша аудандық педагогикалық 
олимпиадада өзінің теориялық білімін дәлелдеп, кәсіби шеберлдігімен көзге 
түсіп, жүлделі ІІ орынды және аудандық  «Үздік мұғалім – 2016» байқауында 
жүлделі ІІ орынды, Сүгірова Алтынгүл Нұрлыбайқызы аудандық «Қазақ 
әдебиетінің майталманы – 2017» атты кәсіби байқауда өзінің теориялық 
білімі мен шығармашылық қабілетін жоғары деңгейде көрсетіп жүлделі 
ІІ-орынды, Базылбекова Дария Михайлқызы аудандық «Үздік мұғалім – 
2015» байқауында жүлделі ІІ орынды, Шамиев Жеңісбек Сабитұлы кәсіби 
шеберлігімен  көзге түсіп, облыстық  білім  басқармасының  «Құрмет» грамо-
тасын иеленді.

Озат тәжірибе – көпке ортақ. Яғни, озық педагогикалық тәжірибе – білім 
берудегі, соның ішіндегі педагогикадағы жаңашылдық пен зерттеушілік 
тәжірибеге сүйеніп, нақты деректер мен соңғы жаңалықтарға негізделген 
теориялық талдау және жинақтаудан құралған  білім беру мекемесінің не-
месе үнемі ізденісте болатын тәжірибелі педагог-маман еңбегінің жемісі. 
Осы мақсатта мектебімізде білікті де білімді мұғалімдеріміз  Барсаева Гай-
ни Орынбасарқызы, Нағиева Сырлыгүл Сарсенқызы, Бакиев Жоламан 
Қайыржанұлы  облыс көлемінде өз іс-тәжірибелерін таратты. 

Бүгінгі уақыт талабы – мәдени деңгейі мен шығармашылық қабілеті 
жоғары  шәкірт  әзірлеу. Сондықтан да шәкірттеріміздің  ішкі  сырын  жасы-
рын ұстайтынын ескерсек, олардың іскерлік дағдыларын және білімқұмарлық 
талап-жігерлерін  жетілдіруіміз қажет. Себебі, адамгершілігі мол, иманды, 
тәрбиелі оқушы кез келген  мемлекеттің байлығы. Яғни, қазіргі  заман тала-
бына сай шығармашылық қабілеттің дамуына  бағытталған  білім дегеніміз– 
аз уақыт  ішінде мол  идея  қорын алу емес, керісінше  жеке тұлғаның толық 
дамуын қамтамасыз ететін іс.  Оқытудың өзекті  мәселесі–  оқушының жеке 
шығармашылық  қабілеттерін дамыту.  Интеллектуалы  жоғары,  қоғамға 
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жаны  аши  білетін  азаматтарды  дайындау мектеп  қабырғасынан  басталады. 
Ендеше жаңа ғасыр мектебінің алдында  тұрған міндет – дарынды балалар-
мен жүйелі жұмыс  жүргізу  болып табылады. Осы тұста «Ұстаз талантты 
болса, шәкірті талапты болады» деген нақыл сөзді ұстанған ұстаздарымыз 
талай дарынды оқушылармен жұмыс жүргізу нәтижесінде шәкірттеріміз 
қалалық, облыстық, республикалық байқауларға, олимпиадаларға қаты-
сып, талай белестерді бағындырып, биік шыңдардан  көрініп, жүлделі 
орындарға ие болғанын мақтанышпен айта аламыз.  Республикалық «Зерде» 
конкурсының аудандық кезеңіне 5 оқушы қатысып, облыстық кезеңінде та-
рих, этномәдениеттану, өлкетану секциясы бойынша  2 оқушы жүлдегер атан-
ды. Қожа Ахмет Яссауидің 850 жылдығы қарсаңында өткізілген облыстық 
қашықтық  олимпиадада жоғары білім көрсетіп 2 оқушымыз  жүлделі  орын-
ды иемденді.  Облыстық олимпиадасында қазақ тілі мен әдебиеті және фи-
зика пәнінен терең интеллектуалдық білімін және шығармашылық қабілетін 
танытқаны  үшін 2 оқушымыз  жүлдемен оралды. Сонымен қатар спорттық 
жетістіктеріміз де көңіл қуантарлық. Атап айтсақ, футболдан облыс чемпио-
натында  2 оқушымыз жеңімпаз болды, 2015 жылы Щучинск  қаласында 
(Ақмола обл.) өткен  «Жас Өркен» республикалық  асық ату турнирінде 
мектептің 4 оқушысы 1-ші орынды иеленіп, Республика бойынша чемпион 
атанды. Облыста өткен жеңіл атлетика спартакиадасынан да 1 оқушымыз 
жүлдемен оралды.  Аудандық жалпы орта білім беретін мектептердің  ара-
сында  өткізілген спартакиадасының  қорытыныдысы  бойынша мектебіміз  
2 жыл  қатарынан үздік атанып, мақтау грамотасы және кубокпен марапат-
талды.

Аудандық  «Балдәурен – 2017» ән-би байқауында вокал жанры бойын-
ша жоғары  деңгейде   өнер   көрсетіп  оқушымыз  І  орынды  иемденді. 
«Қарлығаш – 2017» оқушылардың аудандық қолөнер шығармашылығы 
көрмесінде 6 оқушымыз жүлделі орындардан көрінді.

Мектебімізді республика, облыс деңгейіне өз жетістіктерімен  
көрсеткен оқушыларымызды  ерекше  атап  өткен  жөн.  Білім  беру сала-
сын жоғары деңгейге көтеруде басты бағыт болып отырған еліміздегі ұлттық 
бірыңғай тестілеу (ҰБТ) – білім сапасын анықтауда қоғамдық-саяси және 
әлеуметтік мәні бар жалпы мемлекеттік шара болып табылады. Тәуелсіз 
еліміздің түлектерінің  білім  деңгейін  таразылайтын бұл сынақта мектеп 
бітірушілеріміз жоғары нәтиже көрсетіп,  алғашқы бестіктің ішінде көрінді. 
2015-2016 оқу жылында  мектеп түлектері  Байдышева Айдана Досанқызы ал-
тын белгі,  Барсаева  Назерке Дүйсенбіқызы, Смағұлова Гүлайым Асқарқызы,  
Айтпағанбетова Гүлсезім Естайқызы үздік аттестат иегері  атанып, ал 2016-
2017 оқу жылында мектеп түлектері Өтегенова Альфия Айтқалиқызы мен 
Төлепбергенова Әсел Төлепбергенқызы Алтын белгі иегері атанып, 3 оқушы 
Үздік аттестат иегері атанды. Олар: Садықов Айберген Нұрханұлы, Хасанова 
Айнұр Бекзатқызы, Айтпағанбетова Гүлдана Естайқызы. 

Елбасының Қазақстан халқына Жолдауындағы елімізді көгалдандыру 
бағытындағы «Жасыл ел» бағдарламасын жүзеге асыруға байланысты 
мектебімізде тәрбиелік іс-шаралар жоспары дайындалып, сол бойынша 
біршама жұмыстар атқарылуда. Атап айтсақ, мектебімізде білім беруді дамыту 
бағдарламасымен қатар «Жасыл ел» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 
мектеп ауласына бірнеше жеміс  көшеттері, жасыл желекті ағаштар, әртүрлі 
гүлдер егіліп, талапқа сай жайнап тұр. Мектебімізде осындай жұмыстардың 
атқарылуы нәтижесінде білім сапасын арттыруда жоғары нәтиже көрсеткені 
үшін 2008 жылы «Үздік мектеп» номинациясын жеңіп алып 100 мың теңге 
қаржылай сыйақы берілді, 2010  жылы  «Жасыл ел» бағдарламасын орын-
дау мақсатында 1-орынмен марапатталып, облыстан  мектебімізге жеңіл 
автокөлік берілді.
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Қазіргі уақытта мұғалімнің үздіксіз кәсіби дамуы жылдам өзгеріп жатқан 
әлемнің  талабы деп білемін. Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім 
жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені,  қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі 
оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру 
жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды  заманауи 
әдіс-тәсілдермен оқытып, ой-өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу 
қажеттілігі де осы  себептен  туындап отыр.  Қазір білім берудің мазмұны 
жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар ал-
дында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологиялар-
ды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Білім беру бағдарламасының 
негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар,  критериалды 
бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын 
қолданудың тиімділігін арттыру.

 Бағдарлама бойынша сан алуан тиімді әдіс-тәсілдер көп, өз 
тәжірибеміздегі қолданып жүрген әдіс-тәсілдерімізге тың өзгерістер әкелетіні 
сөзсіз екені айқын. Мұғалімдер білім беру бағдарламасына негіз болған тео-
риямен ғана танысып қоймай, тәжірибеде қолдану арқылы шыңдай түсуде. 
Жаңаша мазмұнда оқыту бойынша мектебіміздің мұғалімдері үш тілдік 
оқуларға жіберіліп, білімдерін шыңдай түсуде.

Қорыта келгенде, ұжымның ұйымшылдығының, бірлігінің, білімді  
де білікті мұғалімдердің арқасында мектебіміз жоғарыдан көрініп, білім 
ордасының мәртебесін арттыруға атсалысудамыз.

ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Өскелең 
елдің айбынды болашағы үшін – ең әуелі сапалы білім қажет. Жаңа 

 ЖАҢА  БІЛІМГЕ – ЖАҢАША  КӨЗҚАРАС 

Әлия НҰРЖАНОВА,
«Шұбаршы» орта мектебінің директоры
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

«Болашақтың есігін ашатын бес кілттің бірі – 
білім ошақтары». 
	 	 	 	 	 						Н.Ә.	Назарбаев

ХХІ
технологиялардың қарыштап дамыған кезеңінде білімді ұрпақ тәрбиелеп 
шығаруда ұстаздарға үлкен міндеттер жүктелуде. Қазіргі басты мақсат – 
білім беру мазмұнын жаңарту мен оқытудың белсенді әдіс-тәсілдерін тиімді 
қолдану. Заманауи қоғамның зиялы азаматына білім беру – сана әлеуеті 
жоғары дамыған, сын тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, 
өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу. Білім 
беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады.  Білім 
берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың 
әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды 
талап етеді. ҚР-да білім беруді  дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында қазақстандық білім беру жүйесін жақсарту 
үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін  арттыру,  біліктілігін  да-
мыту бағытына  үлкен  мән  берілген.  Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа тех-
нологияларды  енгізу күннен-күнге  басты  талапқа айналып, осы әдістерді 
жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің шеберлігі қандай 
жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза  алмаса, бер-
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ген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде қалыптасуы 
белсенділік арқылы жүзеге асады. Заманауи мектептердің мақсаты – 
жоғары білімді, шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін 
қолайлы білім беру кеңістігін жасау. Өз  білімінің нәтижесінде оқушы  бо-
йында  сын тұғысынан ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, 
зерттеушілік дағдылары, АКТ дағдылары, топта және жеке жұмыс істей 
білуі, тілдік дағдылары, қойылған міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше 
білу дағдылары қалыптасады. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. 
Оқушылардың бойына  ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табыс-
ты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз 
еңбектену керек. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған 
білім беру  бағдарламасы –  заман талабына сай келешек  ұрпақтың сұранысын  
қанағаттандыратын  тың  бағдарлама. Оқушылардың   шығармашылық 
қабілеттерін дамыту, ойлау, сөйлеу, әрекет ету сияқты қасиеттерін  ашуға 
тиіс, яғни оқушының барлық мүмкіндіктері мен қабілеттерін  ескере отырып, 
оның жеке ерекшеліктерін дамытуға қажетті жағдайлар жасау. Әрбір ұстаздың 
да, оқушының да іс-әрекеті  ерекше  шығармашылық сипатта болуы керек.  
Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз 
сүйетін, бала үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер 
ғана жұмыс істей алады. Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» 
демекші,  шығармашыл,  ізденімпаз  ұстаз  ғана  табысты  болады, нәтижеге 
жетеді.                                                                                                                                                                                                                

«Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз» деген Абай даналығының 
заманы енді туғандай. Бүгінгі мақсат – әрбір оқушыларға түбегейлі  білім  
беру  және олардың жан-жақты  дамуына  қолайлы  жағдай жасау.

Білім беру саласында қол жеткізілген бүкіл әлемдік бітімнің оқушылар 
үшін  білімнің де, дағдылардың  да тең дәрежеде маңызды екендігі белгілі.

Жиырма  бірінші  ғасырдың  талабы – оқушылардың алған білімдерін 
өмірде қолдана білу. Қазіргі таңда оқушылардың  білім үрдісі жан-жақты 
зерттелуде. Әлем елдерінің  бір-бірімен бәсекелестік қуаты табиғи ресурстар-
мен емес, адам капиталымен ерекшеленіп отыр. Біздің елімізде реформалау 
үрдісіне бар белсенділігімен атсалысуда.

Білім мен ғылым жүйесіндегі реформа әр кезде әртүрлі деңгейде 
жүргенмен, тұтастай  алғанда, бүкіл білім  жүйесінің құрылымын өзгертті. 
Бұл мемлекеттің қалыптасуына, зиялы қауымның психологиясының өзгеруіне 
және  ғылымның дамуына үлкен үлес қосуда. Қазіргі ойлау жүйесі – тұлға  
дамуының  алғышарты болып табылады.

ҚР-да білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік  
бағдарламасында  сапалы біліммен қамтамасыз етіп, білім көрсеткішінің  
халықаралық  рейтингімен  жақсаруымен білім беру жүйесін арттыру  үшін  
педагог  кадрлардың  мәртебесін арттыру, кәсіби білімдерін  дамытуды  қолға 
алу, олардың кәсіби мәртебесінің  өсуіне,  мемлекеттік қолдау мен ынта-
ландыруды арттыру мәселесіне аса мән берілген. Олай болса, сапалы білім 
беру мұғалімдердің деңгейіне байланысты. Мұғалімдер білім сапасын арт-
тыру барысында мемлекеттік стандартта берілген нәтижеге жетуде шеберлігі 
мен біліктілігі нәтижесінде  мәселенің шешімін таба алатын  ақпараттық-
коммуникативтік жоғары тұлғаның дамытушылық функцияны атқарады.

Еліміз тәуелсіздігін алып, өзін бүкіл әлемге мойындата бастаған кезеңде 
біздің қоғам  жан-жақты  жетілген адамды қажет етеді.Сондықтан да білім 
берудегі ұлттық жүйе өте қарқынды өзгерістер сатысында тұр.

Бүгінгі таңдағы біздің мақсатымыз – ұлттық  құндылықтарды әлемдік 
деңгейге  шығаруға  қабілетті тұлғаны тәрбиелеу.  Мектепте білім беру 
еліміздің  интеллектуалдық  әлеуетінің негізі болып табылады. Сондықтан 
оның сапасын арттыру бүкіл қоғамның бірінші кезектегі міндеті болып 
табылады. Бүгінгі таңда Қазақстан әлем таныған беделді елге айналды. 
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Ел экономикасы қарқынды даму үстінде. Өмір сапасы  еселеп жақсарды. 
Өзінің ғасырларға бергісіз өрлеуі барысында республикамыз жаңа бағытын  
айқындауда. 

Елбасы  «білім – ғылым – инновация» үштігі билеген әлемге қарай 
қарқынды  бет алу міндеттерін белгілей келіп: «Қазақстанның әлеуметтік 
жаңғыруда табысқа  жетуінің түйінді факторы, ұлттық білім  жүйесін 
жаңартудың табысты  өтуі болып табылады», – деп атап көрсетті.    Н.Ә. 
Назарбаев: «Білім беру жүйесі  жалпыұлттық күйінде қалуға тиіс», – деп 
мәлімдей отырып, мектеп жас ұрпақты жаңа индустриялық-инновациялық 
экономика жағдайындағы өмірге сапалы білім мен саналы тәрбие беру 
арқылы қажеттігін міндеттеп берді. Білім беру деңгейі – экономикалық және 
ғылыми-техникалық  прогрестің бастау  көзі, мемлекет пен қоғамның табыс-
ты дамуының кепілі. Білім беру саласында кенжелеп қалу елдің бәсекеге 
қабілеттілігіне, ұлт болашағына және мемлекеттің қауіпсіздігіне тікелей әсер 
етеді.

Еліміздің білім беру саясатының мақсаттары мен міндеттері шы-
найы анықталды.  Еліміздің білім беру әлеуетін дамытудың стратегиялық 
міндеттері, мемлекет пен қоғамның келісімделген әрекеттерін жүзеге асыру 
қажеттілігі анықталды. Білім берудің сапасы – қоғамдағы білім беру үдерісінің 
күйі мен нәтижелігін, оның жеке адамның адамзаттық, тұрмыстық және 
кәсіби біліктілігін дамытудағы, оны қалыптастырудағы қоғам қажеттілігі мен 
үмітіне сәйкестігін анықтайтын әлеуметтік категория. Түрлі елдердегі білім 
беру сапасы айтарлықтай дәрежеде әр нұсқалы.

Сондықтан  мектептегі білім берудің  үздік жүйелерін – мәдени және 
әлеуметтік мәселелерге қарамастан не біріктіретінін, сондай-ақ олар-
да  оқушылардың нәтижелерін үнемі жақсарту үшін қандай  механизмдер 
қолданылатынын түсініп алу  аса маңызды. Халықаралық  салыстырмалы 
бағалау  және халықаралық мониторинг жүргізу арқасында түрлі ұлттық білім 
беру жүйелерінің  айырмашылығы мен нәтижелері анағұрлым айқындала 
түседі. Нақ осы  салыстырмалы халықаралық зерттеулер оқушылардың білім  
жетістігінің нәтижелері бойынша мектепте білім беру жүйесінің тиімділігін 
көрсетуге, сондай-ақ білім  берудің мықты не әлсіз жақтары туралы, реформа 
жүргізу нәтижелері  немесе білім беру күйінің  нәтижелері, әр елдің білім 
беру қызметін жақсартуға әсер ететін факторлар мен жағдайлар туралы  
қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Қазіргі таңда халықаралық білім беруді зерттеуге арналған сұраныстың 
көбеюі, ұлт пен мемлекеттің даму үрдісі жаһандану және интеграцияланған 
кезіндегі білім беру екендігінің айқын көрінісі болып табылады. Оқушының 
өздігінен білім алуына жетелеу мұғалім қызметіне жаңаша сипат әкеледі.

ҚР-да білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз 
ету, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен 
қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алды-
мен, мұғалімдердің мәртебесін арттыру, олардың  қызметі  мансаптық өсуі,  
кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай-ақ мұғалімдердің еңбегін 
мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен  мән  
берілген.  Бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үдерісін тың идеяларға 
негізделген жаңа мазмұнын қамтамасыз ету міндеті тұр. Қазіргі таңда негізгі 
өзекті мәселелердің бірі – адамның құзырлылық қабілетіне сүйену  арқылы 
нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну. Қазақстанның жан-жақты 
дамуының бірден-бір жолы – ғылымды әр қырынан меңгеру .

ХХI ғасыр – бәсеке ғасыры.  Еліміз  өзін бүкіл әлемге мойындата бастаған 
осы кезеңде біздің қоғам дарынды,  қабілетті, жан-жақты жетілген адамдар-
ды қажет етеді.
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Ұстаз парызы – балалардың бойындағы ерекше қабілеттілікті, дарын-
дылықты тани білу, оның  дамуына бағыт-бағдар беру, оны сол бағытта же-
телеу.  Ұлы ойшыл  Плутарх  кезінде: «Көптеген  табиғи талант  дарынсыз 
ұстаздардың  кесірінен жойылып кетеді. Сондықтан әрбір ұстаз бұған жол 
бермеуі керек» деген екен.

Әлемнің үздіксіз дамуында ұлттар тауарлармен және қызмет көрсету-
лермен  ғана бәсекелеспейді, олар қоғамдық құндылықтар жүйелерімен және 
білім беру жүйесімен де бәсекелеседі. Өйткені, бүгінгі күні  бірінші  кезекте 
адамның «ақыл ойына» да көп күш салынады.  Бәсекеге қабілеттілік деңгейін  
айқындайтын  негізгі өлшемдердің  бастылары да білім саласымен тікелей  
байланысты. 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру – білім беру 
үдерісінің негізі болып табылады. Функционалдық  сауаттылықтың жал-
пы бағыты Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың  2011–2020 
жылдарға арналған  мемлекеттік бағдарламасында атап көрсетілген. 

Жаңашылдық – білім беру саласының алдында тұрған жаңа міндет-
терді сәтті  орындаудың  негізгі  шарттарының  бірі.  Себебі, қазіргі  
таңда  қазақстандық  оқушылардың ойлау қабілеттерін арттырып, шығар-
машылықтарын дамыту жұмыстары басты назарға  алынып,  олардың  алған  
білімдерін өмірдің  кез келген жағдайында  тиімді  қолдана білу  дағдысын 
қалыптастыру – негізгі  міндеттердің  бірі  болып отыр.

Мемлекет басшысының «Қазақстан – 2050 стратегиясы қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында  білім беру жүйесінің 
басты мақсаты: білім мен  кәсіби машық – заманауи білім беру, білім беру 
әдістемелерін жаңғырту, инновациялық зерттеулерді дамытудың жаңа саяса-
ты басты  бағыт ретінде  көрсетілген.  Сондықтан заманауи білім беру арқылы 
егемен  еліміздің  болашағы  жас  ұрпақты   жан-жақты  сауатты тұлға ретінде  
қалыптастыру  ұстаздар алдында  зор  жауапкершілікті  жүктейді.    Ол міндет  
қазіргі  жаңа  заманға  сай  жаңашылдықпен  оқыту  мен  тәрбиелеу  негізінде  
жүзеге  асырылады.  Жедел экономикалық  қарқынмен  дамып  келе  жатқан 
еліміздің  білім  саласы  да  өмір  көшінен  қалмай   өзгерістер енгізуді  талап  
етеді.  Осы  тұрғыдан  алғанда мектептің  стратегиялық дамуына,  жалпы 
жүйесіне елеулі  өзгерістер керек.  

Жаңа  бағдарлама  бойынша  сабақтарды қалай  жоспарлаудан бастап, 
коучинг пен тәлімгерлік арқылы өзге мұғалімдерге көмек беру, олардың өз 
тәжірибесіне өзгеріс енгізуіне ықпал етуді қалай енгізуге болатынын үйрену. 
Сонымен қатар  мектепті  жаңаша  қалай  басқару  жолдары туралы алған  
мағлұматтарымызға  тоқталу. Басқару мен көшбасшылық арқылы өзгеріске 
қол жеткізу мән-мәтінінде, мектеп көшбасшыларының оқушылардың 
нәтижелеріне ықпал етуі халықаралық педагогикалық қоғамда айтарлықтай 
қызығушылық тудырып отырғанын, білім беру саласындағы саясатты 
қалыптастырушылардың халықаралық көрсеткіштер негізінде оқушылардың 
нәтижелеріндегі алшақтықты азайтуға арналған амал-шаралары, сондай-
ақ оқушы нәтижелерін жақсартуда мектеп көшбасшылары басты рөл 
атқаратындығы  туралы  түсіну.

Білім беру  жүйесіндегі  жаңаша  көзқарас – сапалы білім беру  негізі 
екендігін  жаңартылған  білім мазмұны  бағдарламасынан  көруге  болады.  
Оқушылардың  білім алуға  деген  ынтасының  артуы  мен мұғалімдердің 
жаңаша  оқытуға  қызығушылығы жоғары  деңгейде  және нәтижелі қолдану, 
мұғалімдердің оқыту тәжірибесін жетілдіру мақсатында іс-әрекеттегі зерттеу 
жүргізумен қатар әріптестеріміздің жаңаша оқыту бойынша көзқарастарын 
қалыптастыра отырып, кәсіби біліктіліктерін дамытуға ықпал ету 
жауапкершілігін тиімді жүзеге асыру – басты міндетіміз болып  табылады 
деген сенімдемін. 
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ілім беруді жаңарту – үнемі алға қарай ұмтылу мен дамыту үдерісі. 
Қоғамдағы жүріп жатқан өзгерістер, ғылыми-техникалық прогресс және 

ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ  МАЗМҰНЫНДАҒЫ 
МЕКТЕП  ДИРЕКТОРЫНЫҢ  РӨЛІ

 Жұмагерей НАУРЫЗҒАЛИ,
№1 «Шұбарқұдық» мектеп-гимназиясының 
директоры     
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық кенті, Қазақстан

«Қараңғылықты қарғау орнына – өзіңнің, 
кішкентай болса да, жарығыңды жақ».
	 	 	 	 	 						Шығыс	даналығы

Б
жалпы білім беретін мектеп құрылымының өзгеруі – жас ұрпақты тәрбиелеу 
мен оқытуды қайта құрылымдауды  талап етеді. Бұрынғы дәстүрлі оқыту 
жүйесі ХХІ ғасыр талаптарына жауап бере алмай отыр.

Көп жылдар бойы  мектептің дәстүрлі жұмыс жүйесі оқушыға берген 
мәліметті ұғыну деңгейін өлшеумен ғана шектеліп келген екен. Мұндай 
дәстүрлі оқыту жүйесі бүгінгі заманның ағымына ілесе алмасы белгілі болды.  
Қазіргі өмір талабы ойлаудың жоғары деңгейін, қарым-қатынасты, интеллек-
туалды  және қоғамдық жағдайлардың   кең көлемінде оңай дағдылануды 
талап етеді.

Ғаламтор және цифрлық технология, гипербәсекелестік пен салалардың 
жедел дамуы, білім берудің экономиканы дамытудағы қозғаушы күшке 
ие болуы, қоғамдық сұраныстың артуы білім берудегі күрделі өзгерістерді 
тудыруға түрткі болып отыр. Жаңартудың түпкі мақсаты – оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын арттыру болып саналады. Қазіргі мектеп 
түлегі – ол, сыни ойлай алатын компьютерлік-ақпараттық сауатты, шет 
тілдерін меңгерген коммуникативті,  тұрмыстық проблемаларды шешетін, 
төтенше жағдайда әрекет ете алатын сауатты болу керек. 

Осы орайда Қазақстан Республикасының мектептерінде жаңартылған 
білім  мазмұнын енгізуде мектеп директорының рөлі ерекше.

Мектеп басшыларына жаңартылған білім мазмұнын мектеп тәжіри-
бесінде іске асыру міндеті тұр:  сабақ құрылымы мен мазмұнын өзгерту, 
көшбасшылықты дамыту,  зерттеуге негізделген оқу мен оқыту,  өзгеріс 
енгізуге көпшілікті тарту.

 Жаңа  жүйе мұғалімнің іс-әрекетін  жоспарлау,  оқу  мен  оқыту әдістемесін 
өзгерту, үдерісті  қалыптастырушы, жинақтаушы бағалау, зерттеу мен басқару 
жұмысы және олардың ғылыми негізде жасалынып, интербелсенді әдістер 
түрінде бізге ұсынылуы көңілімнен шықты.

Қазіргі уақытта жай ғана фактілерді біліп қою маңызды емес, оларды 
өмірде қолдана алу маңызды, ақпараттың көлемі маңызды емес, оны ала алу 
және сараптай алу маңызды.

«Ертеңгі сабақты қалайша қызықты әрі нәтижелі  өткізуге болады?»  
сұрағы   кез келген мектеп   мұғалімінің  әркез ойланып, жауап іздейтін 
мәселесі, ал мектеп басшысының оған қандай жағдай мен қолдау көрсетемін 
деген жаңа басқарушылық функциясы   болуы тиіс және бұл  басшы  мен  
мұғалім  «тандемінің»  үйлесімді жұмысын  толық қамтамасыз ететін болады.

Жаңартылған білім мазмұнын мектеп басшысы мұғалімдермен бірлесе 
(біліп) игеріп, түсініп қана қоймай, оны өздерінің іс-тәжірибесінде – 
сабақтарда бірлесіп жүзеге асыруы мен қолдануы аса маңызды саналады.

Блум таксономиясындағы ойлау дағдысының деңгейі – талдау,  сабақ-
тарда оқушы мен мұғалім іс-әрекетін зерттеу (LS мен іс-әрекетті зерттеу)   
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жағдайында көрінеді. Әр мұғалім өзіндік рефлексия жасау арқылы өзінің 
іс-тәжірибесін жетілдіреді.  Мектеп басшысы мұғалімдерге жағымды ықпал 
етіп, әрбір үдерістің катализаторы, ұжымның көшбасшысы болуы тиіс.  Мек-
теп іс-тәжірибесін жинақтау оқушылар ойлау дағдыларының  деңгейлері 
тәрізді күрделі жаңа саты саналады. Ал мектеп жұмысын эволюациялау  
процесі, Блум таксономиясының ең жоғары деңгейі  бағалауға сәйкес 
келеді. Сондықтан мұғалім оқушының ойлау дағдыларының күрделі саты-
сы – бағалау деңгейіне жетелесе,  ал мектеп басшылығы – мектеп ұжымын 
зерттеуші, бағалаушы, яғни эволюациялаушы ұжымға айналдыруы тиіс.

ұғалім болу  дегеніміз – өзің білгеніңді басқаға 
үйрету ғана емес, сол басқа үшін өзіңді жетілдіру, 

ЖАҢАШЫЛДЫҚ – ЗАМАН  ТАЛАБЫ

Ақылбек  ҚҰЛЫНТАЕВ,
№2 «Шұбарқұдық» қазақ-орыс
орта мектебінің директоры
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

М
іздену,  жан-жақты болу болып табылады. Біз күн сайын өзгеріске түсіп, ілгері 
дамып келе жатқан заманда өмір сүріп келеміз. Заман талабына сай өзіміздің 
де өзгеруімізге  тура келеді. Осы жолда мемлекетіміз де аянып қалған емес. 
Жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беру жолында білім беру 
жүйесіне түрлі өзгерістер енгізуде. Білім мазмұнын жаңарту, жаңалыққа бет 
бұру, жаңаша білім беру – педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін 
жүргізіліп жатқан бағдарламалар.  Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім беру 
саласындағы жалпы мектептер үшін  де, соның ішінде мұғалімдер үшін де ең 
басты, маңызды болып отырған мәселе – «ХХІ  ғасырда  нені  оқыту керек?» 
және  «Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындайды?». Осыған 
сәйкес  мұғалімдерді  «Мен  оқушыларды  ХХІ  ғасырға қалай дайындаймын 
және  олардың  қазіргі әлемде еркін өмір сүре алуы үшін не істеуім қажет?» 
деген сұрақтар мазалайды. Бәсекеге қабілетті, сыни ойлауы жетік, білімді 
ұрпақ тәрбиелеу үшін  талмай жұмыс жасау керек. Ол үшін мемлекетіміз 
барлық жағдайларды жасап отыр. Жаңартылған білім мазмұнына сәйкес 
былтырғы оқу жылынан бастап мектеп оқушылары үшін  жаңа  мазмұнда  
сабақтар  өтілуде. Педагогтердің  кәсіби жетілуі  үшін «Үштілділік» және 
«Деңгейлік» курстар енгізілді.  

Осы бағыттар бойынша мектебіміз де жұмыстануда. Мектебіміздің өзекті 
мәселесі: сапалы білім беруді жүзеге асыруда тұлғаның шығармашылық, 
рухани мүмкіндіктерін қалыптастыратын білім беру ортасын құру.  Осы 
мәселе төңірегінде жұмыстанып жатқан мектебіміздің мұғалімдері түрлі 
жетістіктерге жетіп, өзінің кәсіби, функционалды педагог екендерін дәлелдеп 
отыр. 

Мектебіміз аудан бойынша тірек мектептердің қатарында. Аудан 
мектептерімен  тәжірибе алмасып, іс жүзінде ой бөлісу үшін аудандық 
деңгейде  «Мектептерде  білім  берудің  үрдісін ұйымдастыру»,  «Жаңашыл 
мұғалім  ұстаздық  қызметтің  нағыз  діңгегі»  сынды   тақырыптарда се-
минарлар өткізілді. Мектебімізді «Алтын белгіге» бітіріп, мемлекетіміздің 
жоғары оқу орындарына грантқа түсіп жатқан оқушыларымыз да аз емес. 

Мұғалім болғандықтан өз мамандығымыздың биік шыңына шығып, 
оқушыларымызға сапалы білім беру парызымыз. Мемлекет тарапынан жаса-
лып жатқан жұмыстар болашақта оң нәтижесін береді деп сенеміз.
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қтөбе облысы Темір ауданында мұғалімдердің кәсіби 
біліктілігін арттыра отырып, жоғары мәдениетті, терең 

БІЛІММЕН  ШЫҢҒА  ШЫҚҚАН

Қайсар  ҚҰЛЫМОВ,
«Шұбарқұдық» гимназиясының директоры   
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

А
білімді және арнаулы ғылым саласына бейімделген оқушыны қалыптастыру 
мақсатында жұмыс жасайтын «Шұбарқұдық» гимназиясының  орны ерек-
ше. Міндеті – оқу-тәрбие үдерісі жағдайы мен оның нәтижесіне сәйкес 
гимназияның жұмыс жүйесін нақтылау және оқу-тәрбие үдерісіндегі оңды 
жұмыстарды анықтау мен оларды дамыту жолдарын қарастыру.

«Шұбарқұдық» гимназиясы өзінің оқу-тәрбие үрдісіндегі жұмысын 2001 
жылдың 28 тамызынан бастады.  Бүгінгі таңда ауылдық жерлердегі дарын-
ды  балаларға арналып ашылған «Шұбарқұдық» гимназиясында 273 оқушы 
оқиды және гимназия жанындағы интернатқа аудан көлеміндегі елді ме-
кендерден келіп оқитын 32 оқушы орналасқан. Гимназияда қазіргі заманғы 
құрылғылармен, әдістемелік құралдармен, жиһаздармен жабдықталған  12 
оқу кабинеті: қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі, химия, биология, физика, 
информатика, өзін-өзі тану, математика, АӘД, бастауыш сынып кабинеті, 2 
шеберхана, спорт залы жұмыс жасайды.  Сонымен қатар оқу-тәрбие үрдісі 
барысында қолданылатын 2 нүктеде Интернет желісіне қосылған.  Биоло-
гия, физика, химия кабинеттері жаңа модификациядағы құрылғылармен,  10 
пәндік оқу кабинеті интерактивті тақталармен жабдықталған.Гимназияда 60 
орындық асхана, 80 орындық акт залы жұмыс жасайды.

Қай мемлекеттің болсын ертеңi – бiлiмдi жастардың қолында. Алдыңғы 
толқын аға буынның орнын басар, ізін жалғастыратын – кейінгі толқын жас-
тар. Елбасымыз  Н.Ә. Назарбаев осындай жан-жақты дамыған білімді, елжан-
ды, еңбекқор, өзінің атқарған ісіне жауапкершілікпен қарауды азаматтық па-
рызы санайтын ұрпақ тәрбиелеуді білім беру саласы қызметкерлеріне жүктеді. 
«Шұбарқұдық» гимназиясы инновациялық бағытта жұмыс жасайтын білім 
беру мекемесі ретінде көптеген жоғары жетістіктерге қол жеткізіп келеді. Атап 
айтар болсақ, 2001-2002 оқу жылынан бастап аудандық деңгейдегі оқушылар 
олимпиадасында «Лидер мектеп» атағын иеленсе, 2004 жылы «Әдемі мек-
теп» байқауының халықаралық деңгейінде  жүлделі ІІ орынға, 2005 жылы 
облыстық кезеңде І орынға ие болды. «Дарын» РҒПО мен Ақтөбе облыстық 
білім басқармасының ұйымдастыруымен 2 рет, 2007 жылы «Дарынды бала-
ларды анықтап, дамытудың қолдау көрсету жүйелілігі» тақырыбында, 2014 
жылы «Бейінді-бағдарлы білім берудегі элективті курстардың тиімділігі» 
тақырыбында республикалық семинар ұйымдастырып, өз іс-тәжірибесін та-
ныта білді. Сонымен қатар 2009, 2010 жылдары гимназияның 17 мұғалімі 
облыстық грантқа ие болып, «Үздік мұғалім» сертификатын иеленді. Соңғы 
бес жылда «Шұбарқұдық» гимназиясы оқушылардың ҰБТ сынағының 
қорытындысы бойынша облыс деңгейінде жоғары нәтиже көрсетіп келеді. 
Соның нәтижесінде 2008, 2009, 2010 жылдары облыс көлемінде «Үздік 
инновациялық мектеп» атағын иеленді. 2013, 2014, 2015 оқу жылдарын-
да  Ұлттық бірыңғай  тестілеудің  қорытындысы бойынша облыстық, 
республикалық үздік мектептердің қатарында көрініп, 2014 жылы облыстық 
деңгейдегі «Үздік білім беретін  педагогикалық ұйым»   грантына ие болды. 
2016-2017 оқу жылында  «Шұбарқұдық»  гимназиясы  білім  беру  мазмұнын 
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жаңарту  бағытындағы шараларды белсенді ұйымдастырып, Ақтөбе облысы 
әкімдігінің 4000000 теңге көлеміндегі грантын иеленді. Бұл – оқу ордасы 
үшін үлкен жетістік. Табысталған қаражатқа алдағы уақытта робототехника 
оқу жабдығын алу жоспарлануда.

Біз өмір сүріп отырған ғасыр – білектілердің емес, білімділердің ғасыры. 
Білімге қол созғандардың қашан да бүгіні жарық, болашағы жарқын. Жарқын 
болашақтың бастауын бүгіннен қалайтын «Шұбарқұдық» гимназиясы 
шәкірттерін шыңдаудан еш жалыққан емес. 

азақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2010–2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында: «Мектептегі білім сапа-

ПЕДАГОГТІҢ  КӘСІБИ  ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ –
БІЛІМ  САПАСЫН  КӨТЕРУДІҢ  ФАКТОРЫ

Айгүл  ИМАНҒАЛИЕВА,
№4 «Шұбарқұдық» орта мектебінің директоры   
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Қ
сы  даярланған педагогтермен  айқындалады. Олар бұл білімдерін әртүрлі 
әдістермен білім алушыларға береді», –  деп  кәсіби  даярлықтың  жоғары  
сапасы қолжетімділігі – кәсіби сауаттылық негізі екенін анықтап берді.

Даярлығы жоғары білікті, құзырлы педагог жалпы орта білім беру 
нәтижесі ретіндегі  құзыреттіліктерді – өзіндік менеджмент, ақпараттық, 
коммуникативті меңгерген жеке тұлға – оқушыны қалыптастырады, 
сондықтан кәсіби құзыреттіліктерді білім алушыларға меңгерту – басты 
міндет.

Осы  орайда  Ақтөбе облысы Темір ауданы №4 «Шұбарқұдық» орта 
мектебінің педагогтер ұжымы да жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуде үздіксіз 
еңбек етіп келеді. Педагог кадрлармен толық қамтамасыз етілген. Мектеп-
те оқу-тәрбие жұмысына 67 педагог қызметкер тартылған. Олардың 92%  
жоғары білімді мамандар. Мектебімізде 2 ғылым магистрі,  42% жоғары, І 
санатты мұғалім бар.   

Елбасы  Н.Назарбаев:  «Болашақта  еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі 
мектеп оқушылары,  мұғалім  оларды  қалай тәрбиелесе Қазақстан   сол 
деңгейде болады, сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр» деген бола-
тын. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи 
танымды, педагогикалық, психологиялық сауаттылық, саяси-экономикалық 
білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде.  

Бәсекеге қабілетті, мәдени-ғылыми ой-өрістері кең, адамгершілігі 
жоғары ұрпақ тәрбиелеуді басты міндетім деп білетін мектеп мұғалімдері 
арасында шығармашылық ізденісімен, кәсіби біліктілігімен әріптестер мен 
ата-аналардың алғысына бөленіп жүрген мұғалімдеріміз көптеп саналады. 
Атап айтар болсақ, мектеп тренері  Ж.Н. Тампилова, А.К. Шаймова, озат, 
тәжірибелі ұстаздар қатарында Т.М. Жүсібалиев, З.Т. Қасаева, Н.Ж. Сабено-
ва, А.К. Қалмағанбетова, Ш.Б. Қазиева, Г.М. Айтжанова, А.А. Аймағанбетова, 
К.Е.Ашықбаева, Г.С. Ербатырова, Л.У. Жұмағалиева, М.Қ. Ташимова, А.Н. 
Кенжебекова  сынды мұғалімдерді атап өтуге болады.  

Мектебімізде ұстаздарға әдістемелік көмек беретін олардың 
жетістіктерін бағалап, кәсіби шеберліктерін шыңдай түсуге жағдай жасай-
тын  әдістемелік кеңес жұмысы  жолға қойылған. Педагогикалық ұжымның 
кәсіби деңгейін көтеру және шыңдау мақсатында ұстаздар білім көтеру курс-
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тарына жіберіліп, пән бойынша курстық дайындықтан өтуімен қатар мек-
тепте де жоспарлы түрде семинарлар, дөңгелек үстелдер, шығармашылық 
есеп беру жұмыстары жүргізіледі. Мектебімізде озат тәжірибе мектебі 
жұмыс жасайды. Озат тәжірибе мектебінің жоспары бойынша жылма-
жыл мектебіміздегі озат, тәжірибелі, аудан, облыс, республика көлемінде 
жетістіктерге жеткен шәкірттері түрлі байқаулардан жүлдегер атанып жүрген 
шығармашыл ұстаздарымыздың шығармашылық кеші өтікізіліп отыра-
ды. Былтырғы оқу жылында да Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойы 
қарсаңында мектебімізде бірнеше шығармашылық кештер өткізілді. Ондай 
шығармашылық  кештерді өткізудегі негізгі мақсат – ұстаздық жолында дара 
жолы қалыптасқан тұлғаны жастарға өнеге ету, озық тәжірибені тарату.  Атап 
айтар болсақ, зейнеткерлікке шыққан мектебіміздің озат мұғалімі, Қазақстан 
Республикасының спорт қайраткері, Қазақстан Республикасының білім беру 
ісінің үздігі, «Ы.Алтынсарин» атындағы төсбелгісінің иегері, облысымызға 
танымал  дене  тәрбиесі және спорт саласының маманы, тоғызқұмалақтан 
ҚР-ның төрт дүркін  чемпионы, ұзақ жылдар бойы ауданның дене тәрбиесі  
және  спорт саласын дамытуға зор үлесін қосқан дене тәрбиесі пәні  мұғалімі  
Жүсібалиев Төлеген Мұханбетиярұлының «Өмірін ұстаздықпен өрнектеген» 
атты  шығармашылық кеші  өткізілді. Шығармашылық кешке ұстаздың 
шәкірттері, әріптестері, аудан, облыс көлеміндегі спорт  мамандары және 
мектеп ұжымы қатысты. 

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойына орай  мектебімізде үздіксіз 
25 жыл жұмыс жасаған жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
Шаймова Айсұлу Күзембайқызының «Мамандығым – мақтаным» атты бей-
нефис-шоу өтті. Шоуға Айсұлу Күзембайқызының әріптестері, шәкірттері, 
мектеп ұжымдары қатысты. Айсұлу Күзембайқызының шығармашылыққа 
толы  ұстаздық  тәжірибесін ортаға салып, шәкірттері жүрекжарды 
өлеңдерін арнады. Сонымен бірге жас мамандарға үлгі-өнеге ретінде 
мектебіміздің зейнеткерлікке шыққан тәжірибелі ұстаздарымен «Ұстаздық 
еткен жалықпас»  атты кездесу кеші өтті. Бұл кездесуге шақырылған мек-
теп зейнеткері  Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, қазақ 
тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Төлемісова Бибізада Жетешқызы, бейнелеу 
пәні мұғалімі Әбілғазин Қайырбай Талыпұлы, бастауыш сынып мұғалімдері 
Қошқарбаева Марузя Ғалымқызы, Балмұхатова Гүлзада Болатқызы қатысып,  
өздерінің  ұстаздық өмірінен әңгімелеп, өз тәжірибелерімен бөлісті. Жас ма-
мандар қарт ұстаздарға сұрақтарын қойып, пікір алмасты. Кездесу соңында 
мектепке келген жас мамандар ант қабылдап,  жас мамандардың орындауын-
да «Ұстазым» әнімен аяқталды. 

Мұндай шығармашылық кештерді өткізуден байқағанымыз – озат 
тәжірибені тарата отырып, мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруға, 
жұмысқа қызығушылығын арттыру, өзара кәсіби бәсекелестікпен жұмыс 
жасай отырып,  жұмыс нәтижелілігін, сапалығын арттыруға және ұжымның 
ауызбіршілігін, ынтымағын қалыптастыруда оң нәтижесін береді. Озат 
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тәжірибе мектебінің жұмысы өз дәрежесінде жүргізілгенде ғана нағыз кәсіби 
шыңдалу мектебіне айналады.

Сонымен   бірге   мектеп   мұғалімдері  аудан,  облыс, республика көле-
міндегі  түрлі    кәсіби    байқауларға  қатысып,  біліктіліктерін  көтеріп,  
жүлдегер     атанып  жүр.   Атап   айтсақ,   облыстық   пәндік  олимпиададан    М.З.  
Ахметханова     А.Қ. Қалмағамбетова,  Г.С. Ербатырова,  А.А. Ерғалиева, М.Қ.  
Ташимова,  А.М. Тауекелова, аудандық  «Жыл мұғалімі» байқауынан А.А. 
Айтмағанбетова, К.Е. Ашықбаева,  аудандық «Жыл жетекшісі»  байқауынан  
Ж.Ж. Тлеумбетова жүлдегер атанды.

Мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімдерінің іс-тәжірибесін аудан 
көлемінде тарату мақсатында «Бастауыш сыныптарда жаңартылған білім 
беру бағдарламасын іске асыру мақсатында педагогтің кәсіби құзыреттілігін 
арттыру» тақырыбында аудандық педагогикалық оқу семинары өтті. Се-
минар барысында ашық сабақтар, коучинг, шебер сыныптар өткізіліп, өз 
тәжірибелерімен бөлісті.

Бұл аталған жұмыстар біздің мектебімізде жүргізіліп жатқан әдістемелік 
жұмыстардың бір бөлігі ғана. 

Құзырлылық – ол терең білім. Оқушының құзырлылығын қалыптастыру  
үшін мұғалімнің өзі бір құзырлылыққа жетуі керек. Бүгінгі таңда мұғалімге 
қойылатын талап та күшті. Жаңа формация мұғалімінен тек өз пәнінің  терең  
білгірі болу ғана емес, тарихи танымдық, педагогикалық, психологиялық 
және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім 
беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқытудың 
жаңа технологияларын меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары 
жетекші тұлға саналады.

Сондықтан, кәсіби шеберлігі мол, құзыретті мұғалім болу үшін ұстаз 
үнемі ізденіп, өзін-өзі жетілдіріп отыру қажет. Ендеше, осы жолда біздің 
№4 «Шұбарқұдық» орта мектеп ұжымының шығармашылық ізденіске толы 
істері бұдан кейін де өз жалғасын таба бермек.

осымша білім беру ұйымдары» – үздіксіз білім беру жүйесінің 
ажырағысыз бөлігіне айналды. Бұл жүйе әртүрлі жастағы балалар 

«КӨРКЕМСУРЕТ»  МЕКТЕБІ – БАЛАЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН   ДАМЫТУ  ОРТАСЫ 

Максим  ЧИРКОВ,
Темір аудандық көркемсурет мектебінің 
директоры
       Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық кенті, Қазақстан

«Қ
мен жасөспірімдерге кез келген жағдайда да жаңа білім алуға  оны үнемі 
толықтырып, өзін-өзі бағалауға, басқаруға болатынын көрсетті,  сөйтіп 
шығармашылық белсенділігі мен танымдық қабілеттерін дамытуға, 
қызығушылығы  мен сұраныс деңгейін арттыруға мүмкіндік туғызды.

Қосымша   білім  берудің  мән-мағынасы – балалар   мен  жасөспірімдердің 
қолы  бос жағдайында   еріктілік негізде шығармашылық  және танымдық 
мотивациясын  дамыту,  дербес  талаптарын  қанағаттандыру, өз еркіне 
сай мақсатты айналысуына, әсіресе кәсіп таңдауына жәрдемдесу, сөйтіп 
өмірге бейімдеу, салауатты өмір салтына тарту, қорыта келгенде, бос 
уақытты мазмұнды өткізуді ұйымдастыруға қажетті жағдай жасауында. 
Қосымша  білім  беру ұйымдары  білімнің  адам өмірі  мен  қоғамдағы рөлін 
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балаларға  түсіндіру  арқылы  олардың  білімге,  өнерге, мәдениетке де-
ген қызығушылығын,   ынтасын   оятып,  жеке  қажеттіліктерін   қанағат-
тандырады.

Осындай мақсатпен құрылған ауданымыздағы кәсіби сурет салу білімін 
беретін «Шұбарқұдық» көркемсурет мектебі 2008 жылы аудан әкімінің 
3 қыркүйектегі №168-ші шешімімен ашылып, кейін Темір аудандық  
көркемсурет мектебі болып өзгертілді.  

Темір аудандық көркемсурет мектебінің негізгі мақсаты: қосымша білім 
беру арқылы оқушылардың көркемсурет білімін дамыту және эстетикалық 
тәрбие беру.

Міндеттері: 
– қосымша білім берудің педагогикалық қызметін жүзеге асыру;
– оқушылардың бейнелеу өнеріне деген қызығушылығын арттыру;
– оқушылардың көркемсурет туындыларын насихаттау және ынталан-

дыру;
– көркемсурет өнері бойынша кәсіби бағдар беру.
Күтілетін нәтиже: 
1. Оқушылардың бейнелеу өнері бойынша қосымша білім алуын қамта-

масыз ететін орта қалыптастырады.
2. Оқушылардың көркемсурет бағыты бойынша кәсіби бағдар алу 

білімін қамтамасыз ету міндеттері жүзеге асырылады.
3. Оқушылар жетістіктері даму перспективасы бойынша өседі.
Мектеп алғашында  2 мұғалім 20 оқушымен өз жұмысын бастап еді. 

Жаңадан ашылған мектептің материалдық базалық жағдайы мүлдем болған 
жоқ, сабаққа қажетті құралдар мен оқулықтарды табу қиын болды. Соған 
қарамастан  мұғалімдер балаларды әр сабақ сайын қызықтыра отырып су-
рет салудың қыр-сырларымен таныстырып, ауданымыздың оқушыларының  
өнерге деген қызығушылықтарын оята бастады. Оқыту пәндеріне қажетті 
заттар бірте-бірте жинақтала бастады. Оқушылар тек аудан көлеміндегі ғана 
сайыстарға қатысып жүрді. 

Мектепте қазіргі уақытта 5–17 жасқа дейінгі 100-ге жуық бала білім 
алады және 6 педагогикалық кадр жұмыс жасайды. Балалар көркемсурет 
мектебінде 6 пән бойынша – сурет, кескіндеме, бейнелеу өнері тарихы, 
мүсін, станоктік және қолданбалы композиция пәндерінен білім алып,  4 
жыл оқиды. 4 жылдық курсты толық аяқтаған түлекке куәлік беріледі. 
Бұл оның алдағы өміріне және мамандық таңдауда тигізер пайдасы мен 
маңызы зор. Өйткені мектеп түлектері суретші, дизайнер, архитектор 
мамандықтарын таңдап, арнаулы орта және жоғары оқу орындарына оқуға 
түсіп білімдерін жалғастырып жатыр. Балалар облыс, республика көлемінде 
емес халықаралық деңгейдегі сайыстарға шығып, жоғары жетістіктерге қол 
жеткізіп жүр. 

«Білім мен тәрбие – егіз»,  «Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас 
жауы», – деп Әл-Фараби айтып кеткендей,  мектептің тәрбие жұмысы 
ең бірінші орында тұр. Мектептегі тәрбие беру іс-әрекеті білім беру 
стандартының 5 бағыты бойынша жүзеге асырылады. Көркемсурет мекте-
бінде баланы тәрбиелеу мен жан-жақты дамыту үшін барлық жағдайлар 
жасалынған. Бейнелеу өнеріне оқыту тек қана эстетикалық тәрбие беру 
ғана емес, бұл ең алдымен, рухани бай, адамгершілігі жоғары тұлғаны 
қалыптастыру болып табылады. Ұйымдастырылатын әрбір байқаулар мен 
көрмелер шығармашылығын шыңдау, ынталандыру, сурет арқылы әлемге 
өз ойын жеткізу, балалар шығармашылығын насихаттау, сонымен қатар 
сайыстарға қатысудың үлкен тәрбиелік маңызы бар, ол отансүйгіштікке, 
табиғатты сүюге және қорғауға, салауатты өмір салтын ұстануға  және т.б 
шақырады. 
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2. “Қазақстан мектебі” №1, 2018.

Жаз айларында мектеп жанында «Жас суретшілер» ойын лагері жұмыс 
жасайды. Оқу процесі кезінде балалар табиғат аясына пленэрге, экскурсияға 
шығады. Туған жердің табиғатының әсем көрінісін қағаз бетіне түсіріп су-
рет салу қабілеттерін машықтандыра түседі. Осындай пленэрлік 9-мамыр  
Жеңіс күніне орай ерлік пен еркіндікті, бейбітшілікті дәріптеуге арналған 
сурет салу ерекше әсер қалдырды. Мектеп оқушылары орталық саябақта 
аудан халқына соғыс тақырыбы – батальдық жанрда  өз суреттерін салып 
ұсынды, еліміздің тәуелсіздігі мен бейбіт өмірін сақтауды насихаттады.

Темір  аудандық көркемсурет мектебі – ұлттық өнерді, ұлттық 
салт-дәстүрді дамытуды басты назарға алды. Өйткені қазақ халқының 
сан ғасырлық рухани бай мұрасын келер ұрпаққа жеткізу – біздің бас-
ты міндетіміз. Сабақта ұлттық нақышта өз  шығармаларын бейнелеп, 
қолөнер бұйымдары, зергерлік бұйымдар,  киіз бөлшектері,  тұрмыс-салт 
бұйымдарын жасайды.  

Мектеп ұжымы мен оқушылар аудандағы қоғамдық іс-шараларға 
белсенді араласады. Аудан бойынша ұйымдастырылатын барлық сурет 
және сәндік-қолданбалы өнер байқауларынан қалмай қатысады, әсіресе 
жыл сайын дәстүрге айналған Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күніне 
орай «Туған елім, туған жерім», «1-мамыр – Қазақстан халықтары бірлігі 
күніне» орай «Менің Отаным – Қазақстан», 1-маусым – балаларды қорғау 
күніне орай «Әрқашан күн сөнбесін» атты асфальтқа сурет салу сайысы 
және «Қарлығаш» көрмесі. 

Мектеп облыстық және республикалық сайыстарда да топ жарып жүр, 
оның дәлелі – жыл сайын «Жасөспірімдер шығармашылығы» облыстық 
көрмесінде Ақтөбе қаласынан кейінгі жүлделі 2 орынды Темір ауданы 
иеленіп жүр. Осы сайыста Жеңісов Орынбасар, Қуаныш Ақгүл, Хамидулла 
Аружан,  Төлеген  Арайлы І-ІІ орындарға ие болды. Қалалық көркемсурет 
лицейі   ұйымдастырған  «Менің  туған   өлкем  Қазақстан»  байқауында  Си-
сенбаев Ерден –І , Қуаныш Ақгүл – ІІ орын алды. Ақтөбе-Дарын ӨҒТББО 
ұйымдастырған «Шебер қолдар» сайысында Рассаева Айдана – І, «Жас 
суретші» сайысында Мұханова Дильназ – І, «Есірткіге жол жоқ» сайысын-
да – Сисенбаев Ерден – І, Қуаныш Ақгүл – номинацияға ие болды. Ақтөбе 
қалалық планетарийі ұйымдастыруымен 2015 жылы Юрий Гагариннің 
туғанына 80 жыл толуына орай өткізілген «Балалар ғарышқа» байқауында 
Ғаббас Айкөркем – І, Сисембаев Ерден – ІІ, ал 2016 жылы   Нысамбаев 
Диас – ІІ, Төлеген Арайлы мен Сарыбаева Жаннұр – ІІІ орынға ие болып, 
қазақ ғарышкерлері  Тоқтар  Әубәкіров және Айдын Айымбетовпен кездесіп 
қайтты.

2016 жылы ірі «Қазхром ТҰК» АҚ ұйымдастыруымен ән, би, 
көркемсөз оқу, театр, сурет және сәндік-қолданбалы өнер саласындағы 
өнерлі балалардың басын қосқан республикалық «Айналайын» 
фестивалінде Қуаныш Ақгүл – І орынға ие болды. Халықаралық ЮНЕ-
СКО ұйымдастыруымен республикалық «Балалалар әлемді бейнелейді. 
Қазақстан», «Балалар әлемді бейнелейді. Алматы» сурет байқауына Темір 
аудандық көркемсурет мектебінің оқушыларының жұмыстары альбом-
каталогқа еніп, үздіктер қатарынан танылды. Олар: А.Ғаббас, А.Қуаныш, 
Г.Балғожина, А.Саламатов, И.Малик, Н.Өтепберген.  Осы жылдың сәуір ай-
ында Тараз қаласына балалар мен мұғалімдер және ата-аналар іссапармен 
«Бірлігіміз жарасқан» фестиваліне қатысып үлкен олжамен оралды. 
Д.Нысамбаев, О.Жеңісов, Н.Кеңесов – бас жүлде; А.Ғаббас, А.Хамидулла– 
І орын, Ж.Сарыбаева, Н.Құрмашева, Д.Мұханова – ІІ орын, Т. Шағарап, 
Н.Өтепберген – ІІІ орын иленді, жетекшілер дипломмен марапатталып, 
тарихы терең Тараз қаласында эксакурсия жасап, тарихи ескерткіштерді 
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тамашалап, зор қуанышпен келді. Мұның барлығы да олардың өнерге 
деген қызығушылығын арттырып, өмірге деген жаңаша көзқарасын 

қалыптастырады.
Ресей Федерациясының «АРТ – Гале-

рея 7 Д» студиясының ұйымдастыруымен 
халықаралық «Птицы Поднебесья», «Се-
мья», «Времена года», «Миниатюрина»  
байқаулары өтеді. Бұл байқауда бір 
ерекшелігі жас шамасына шектеу 
қойылмайды, оқушылармен мектеп ұс-
таздары да қатысып, дипломдар мен 
сертификаттарға ие болды. Жеңісов 
Орынбасар, Құрмашева Нұржанаттың 
шығармашылық туындысы кітапқа 

шығып, мектеп директоры  Максим Николаевичтің шеберлігі жоғары 
бағаланып, суретшілер ұжымына кіріп, мүшелікке қабылданды. Украина-
да өткен  «Марка  дружбы»  байқауында  Ғаббас  Айкөркем, Құрмашева 
Нұржанат және Нысамбаев Диас лауреат атанып, жұмыстары пошталық 
маркаға басып шығарылды. Мәскеу қаласында өткен «Здоровье планеты. 
В моих руках!» халықаралық байқауында Жеңісов Орынбасар 3 орынға ие 
болып, бағалы сыйлық және кубокпен марапатталды. Мектеп оқушылары  
Ресейдің Нижний  Тагил қаласында өткен  халықаралық «Мои цветные сны: 
Морские фантазии – 2017» байқауына қатысып, Өтепберген Нұрымжан – 
ІІ орын, Санамасова Айша мен Қонаева Адина сурет салу техникасындағы 
жоғары шеберлігі үшін дипломымен марапатталды. Шымкент қаласында 
өткен халықаралық  «В мире детских рисунков. Планета Земля» сайысынан 
Өтепберген Нұрымжан, Серік Амандәулет, Әділ Асина – ІІІ орынға ие бол-
ды.

Темір аудандық көркемсурет мектебі сонымен қатар Жастар ресурстық 
орталықтары, Төтенше жағдайлар департаменті,  дене шынықтыру және 
спорт бөлімдері ұйымдастырған сурет байқаулары мен акцияларына 
қатысып, сонымен қатар қайырымдылық акцияларына да атсалысып келеді. 
Осы жасалған жұмыстардың  барлығы біздің болашағымыз – оқушылардың 
жан-жақты, саналы, адамгершілігі мол, отансүйгіш тұлға тәрбиелеп 
шығару үшін бағытталған. Осы  бағыттарды жүзеге асырудағы ұстаздардың 
атқарып жатқан  еңбегі зор.  Өйткені  олар  үшін  шәкіртінің  әрбір  
кішкентай  жетістігі – еңбегінің жемісі. Ұстаздар ұжымы шығармашылық 
жұмыспен, өзін-өзі жетілдірумен айналысады. Бейнелеу өнері тарихының 
мұғалімі  Максим Николаевич – облыстық, республикалық, халықаралық 
сайыстардың жеңімпазы, аудандық, облыстық білім бөлімдерінің «Құрмет» 
грамотасы иегері, оқушылары барлық деңгейдегі сайыстар жеңімпаздары,  
І санатты мұғалім. Мақашева Әсел Төлегенқызы – кескіндеме пәнінің 
мұғалімі, Есенқұлова Эльвира Бағдатқызы – сурет пәнінің, Әлекен Бибігүл  
Хамбарқызы –  станоктік   композиция  пәнінің,  Қосжанова   Лаззат 
Қайроллақызы – қолданбалы композиция пәнінің, жас маман Жалғас Жарас  
Асылбекұлы – мүсін пәнінің мұғалімдері, өз ісінің мамандары, оқушылары 
аудандық, облыстық, республикалық және халықаралық сайыс жүлдегерлері,  
көптеген сайыстардың жеңімпаздары.

Қазіргі кезде жеткен жетістіктер аз емес, дегенмен алға қойған мақсаттар 
мен міндеттер одан да көп.  Сол мақсаттарды жүзеге асыру үшін әлі талай 
еңбек ететін боламыз. Жоғары білім мен тәлім- тәрбие қашанда қоғам дамуы 
мен жетілуінің аса маңызды алғышарттары, сондықтан бәсекеге қабілетті 
өркениетті  Қазақстан  болашағына өз үлесімізді әрі қарай қоса беретін бо-
ламыз. 

Тараз қаласында өткен «Бірлігіміз 
жарасқан» республикалық фестивалі 
(2017 жыл).
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ғасырда біздің еліміз ғаламдану және жаһандану үдерісіне көшуде. 
Осы үдерісті жандандырып, дамытуда жас ұрпақтың білімі мен 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ		ҚАЛЫПТАСТЫРУ	–	БІЛІМ		БЕРУ	
САЛАСЫНЫҢ		ӨЗЕКТІ		МӘСЕЛЕСІ

Гүлжихан ИКЕМБАЕВА, 
№3 «Шұбарқұдық» орта мектебінің директоры
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан  

ХХІ
біліктілігі орасан зор рөл атқарады. Бүгінгі таңда жаңашыл мұғалімдерге 
сапалы және инновациялық технологияларды меңгеру – қазіргі заман тала-
бы. Білім сапасын көтеруде инновациялық технологияларды дұрыс және са-
уатты қолдану жылдан-жылға күрделі және өзекті мәселеге айналуда.Оқыту 
барысында озық, тиімді технологиялар тәжірибеге енгізілуде.

Мектеп – қашанда ақыл-ойдың, парасат пен пайымның ордасы. Осы  
ретте адамның барлық болмыс-бітімі мектеп қабырғасынан қалыптасары 
хақ. Қоғамның өркениетті дамуы білім шаңырағындағы шәкірттердің та-
лабы мен еңбегіне, мақсаты мен міндетіне тікелей тәуелді десек, еліміздің 
батыс өңірінде біз түлеп ұшқан іргелі білім ордасы бар.Мектептің үлкен 
жетістігі ауыл мен қаланы жалғап, бар бақытын білімнен іздеген жастардың 
ордасына айналуы.

«Адам – өз өмірінің шебері болса, білім – оның қылқаламы» екені 
анық. Ендеше осы өмірге өрнек салып, бояуын құбылтып, білім тамшы-
сын себелеудің де өзіндік жолдары бар. Ал оған заманауи үрдісте жаңашыл 
бағытта рең берсе нұр үстіне нұр болмақ.

Әр жылғы жолдауға сай мектептің жан-жақты дамуы үшін жаңа жос-
парлар жасап, мектеп мұғалімдерінің кәсіби өсуіне, оқушылардың білім 
сапасының артуына ерекше мән береді. Басқарып отырған мектеп ұжымына 
қомақты талаптар қоюымен қатар, мұғалімдердің барлығын дерлік білім арт-
тыру институттары мен аудандық, облыстық сайыстарға, жоба жұмыстары, 
семинар, сайыстарға жіберіп, өз пәндерінің беделі артуы керектігін қатаң 
талап етіледі.

Мектеп басшысы әдістемелік апталықтар мен айлықтар, аудандық, 
облыстық семинар өткізуде ерекше авторлық қабілет таныта алады. 
Мектепішілік ашық сабақтар, апталықтардың заман талабына сай өтуін, 
оқушылардың  білімге құштарлығын арттыру жолында соңғы жылдары 
мектепте «Үздік мұғалім», «Үздік жас маман» жаңашыл идеялар.

Мен  мектеп басқарудың алғашқы жылдарында жинақтаған тәжіри-
белерді мақсатты және жоспарлы түрде жүйелеу үшін төмендегідей   
жүйесінің моделін дайындадым.

Бұл модельде оқу-тәрбие саласымен айналысатын педагог маман-
дардың (педагог-психолог) арасындағы үйлесімділік жүйесі, мектептің 
материалдық-теникалық базасын үйлестіру жүйесі (шаруашылық жөніндегі 
орынбасары), мектептің оқу-тәрбие жүйесін үйлестіруші басқару құрылымы 
(педагогикалық кеңес, оқу әдістемелік кеңес, пән бірлестік отырыстары) 
қамтылған.

Мектебіміз  негізгі 4 бағытта жұмыс жасайды.
1-бағыт – ақпараттық-ағартушылық жұмысты жетілдіру және сапасын 

арттыру. Бұл бағытта білім беру жүйесінің жаңа элементтеріне бейімдеу 
мақсатында семинарлар, конференциялар ұйымдастыру, мұғалімдердің 
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әдістемелік жинақтарын дайындауды ұйымдастыруды міндет етіп қойдым.
Нәтижесінде:  2017 жылы «Жаңартылған білім мазмұн жағдайында тіл мен 
пәнді кіріктірудің инновациялық тәсілдері» тақырыбында облыстық семи-
нар  – шебер сыныбын оқу ісінің меңгерушісі З.Өмірзақова өткізді.

Семинар барысында шебер сыныптар анықталып, 7  мұғалім марапат-
талды.

2017 жылы "Lesson study", "Жаңаша білімге – жаңаша көзқарас"  
тақырыбында аудандық деңгейлік бағдарлама бойынша біліктілігін 
арттырған мұғалімдер семинарын ұйымдастырған болатын. Семинар бары-
сында мектебіміздің мұғалімдері өздерінің іс-тәжірибелерін аудан көлемінде 
таратты. 

2-бағыт – нормативті-ұйымдастырушылық жұмыстарды жүйелеу. Бұл 
бағытта  оқу-тәрбие  үдерісінде  бағдарламалардағы өзгерістерді негізге 
ала отырып, нақты жоспар құруды, модельдерді әзірлеуді, республикалық, 
облыстық білім жетілдіру институттарымен  әдістемелік байланыс орнату-
ды міндет етіп қодым.Нәтижесінде: 

– Қазақстан Респубикасының педагог кадрларының біліктілігін арттыру-
дың деңгейлі бағдарламалары аясында екінші негізгі, үшінші базалық деңгей  
бағдарламасы  бойынша мұғалімдердің 35% оқыту курстарын аяқтады.   

3-бағыт – оқу-әдістемелік жұмыстарды нақты айқындау, үйлеcтіру. 
Бұл бағытта мұғалімдік шығармашылық потенциалын өсіру мақсатында 
мектепішілік озат тәжірибе мектебін, түрлі шығармашылық топтарды, жас 
ма мандар тобын ұйымдастыруды міндет етіп қойдым. Нәтижесінде: 2017ж.  
облыстық  өзін-өзі  тану  пәні  бойынша  «Өзін-өзі тану пәнінің үздік мұғалімі 
– 2017» бас жүлдесін З.Т. Өмірзақова иеленді.

2017 жылы  аудандық «Үздік бастауыш мұғалімі» І орын иегері баста-
уыш сынып мұғалімі Г.С Шүренова атанса, аудандық "Сабақтағы 7 модуль"  
тақырыбындағы деңгейлік мұғалімдер сайысында қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі  К.Советбаева жүлделі 2 орынды иеленді.

Осы жылы  республикалық «Сырым бар жүрегімде»  атты  байқауында 
«Нұршашу» би тобы  бас жүлде  иеленді (жетекшісі:  Айгүл Жұмағалиева) 
және аудандық «Пай, пай, қазақтың келіндері-ай» байқауында бас жүлде 
иеленген мектебіміздің  ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Орымбай Арайлым 
Саламатқызы болды. 

4-бағыт – оқушылардың нәтижелі білім сапасына қол жеткізуін 
ұйымдастыру. Бұл бағытта оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 
шыңдау мақсатында мектепішілік пәндік үйірмелер, қоғамдық ұйымдар 
құруды міндет етіп қойдым. Нәтижесінде: 3-сынып оқушылары Аружан 
Алпысбаева, Асылгүл Салау республикалық «Сырым бар жүрегімде»  атты  
байқауында  ІІ орын иеленсе (жетекшісі:  Айгүл Жұмағалиева), 10-сынып 
оқушысы Санна Жәнібек аудандық «Екі жұлдыз» байқауының 1 орын иегері  
болды (мұғалімі – Ізтілеу Шылмырза). 4-сынып оқушысы Нұрхан Қартбай 
аудандық  «Жігіт сұлтаны»  байқауының  бас  жүлде  иегері  атанса,   8-сынып 
оқушысы Гүлханым Досберген республикалық байқауының  лау реаты және 
8-сынып оқушысы  облыстық  «Тәуелсіз жиырма бес шыңы» байқауында  
Ә.Кекілбаевтың   өмірі   мен   шығармашылығын   насихаттауда  ІІ  орын  
(2016 ж.),  аудандық онлайын олимпиадасында Ә.Кекілбаевтың өмірі  
мен  шығармашылығын  насихаттауда  І орын  (2016 ж.) және осы жылы  
Толғанай Кенесары халық батыры Ер Қосай  Құдайкеұлы атына  арналған 
дзюдо күресінен VІІ халықаралық турнирден ІІІ орын (Ақтау қаласы), 
Ақтөбе облысының чемпионатынан ІІІ орын (2016 ж.), Ю.Гагариннің 55 
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жылдығына өткен ашық турнирден І орын (Байқоңыр қаласы, 2016 ж.), 
Ақтөбе облысы чемпионатында І орын (2016 ж.), 9-сынып оқушысы Фариза 
Жайлыбаева аудандық олимпиадада  тарих пәні бойынша І орын (2016 ж.) 
аудандық Қожа Ахмет Яссауиге арналған олимпиадада ІІІ орын  (2016 ж.),  
облыстық Қожа Ахмет Яссауидың 850 жылдығына арналған олимпиадада  
ІІІ  орын (2016 ж.), халықаралық математика және химия пәндерінен өткен 
сайыстарда І орын иеленді.

Осындай үлкен ұжымның қол жеткізген жетістіктеріне мектепті шебер 
басқарып отырған мектеп директорының үлесі басым екені аян.

Қорыта келгенде, бүгінгі күні инновациялық оқыту – сапалы білім 
берудің кепілі екеніне көз жеткіздік.

азіргі кезде республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалынып, 
әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Түбегейлі өзгерістерге 

ӘОЖ (УДК): 37.012.7

"РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ" АЯСЫНДА ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 
МАМАНДЫҚТАРЫ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КРЕАТИВТІЛІГІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР ЖОЛДАРЫ

Күләш ЕРІМБЕТҚЫЗЫ,
Б.Момышұлы атындағы  №12 мектептің бейінді 
оқыту ісі жөніндегі орынбасары,
Қайрат АДЫРБЕКОВ, 
халықаралық Қазақ-түрік университетінің докторанты
   Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Қазақстан

Аннотация.	 Мақалада жаратылыстану мамандықтары мұғалімдерінің 
креативті потенциалын қалыптастырудың кейбір жолдары, білім беру барысында 
қолданылатын CLIL технологиясы және оның ерекшелігі, үш тілділікті қолдануда 
оқытушыға қойылатын негізгі талаптар баян етіледі.

Түйінді	сөздер. Ағылшын тілі, жаратылыстану пәндері, CLIL, рухани жаңғыру, 
креативті потенциал.

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

	 	 	 	 	 	 	 	 Н.Ә.	Назарбаев

Қ
бет бұрған жаңа қоғамда тек білімді болу жеткіліксіз. Рухани интеграция 
дәуірлеген бүгінгі таңда ағылшын тілі – ғаламдық феноменге айналды. 
Ғаламтор желісі мазмұнының жартысынан астамы тек ағылшын тілінде ғана 
қолжетімді. Сонымен қатар, ағылшын тілі ғылым мен әдебиетте басым пай-
даланылады. Көптеген ата-ана өз баласының әлемде 1,5 млрд. адам сөйлейтін 
ағылшын тілін меңгергенін қалайды. 

Ұлттық деңгейде ағылшын тілі ғылыми және техникалық салаларда 
жетекші рөл атқарады.

Халықаралық қатынас тілі ретінде ағылшын тілінің ғаламтор – техноло-
гиялармен үйлесімділігі адамдарға ақпарат, идеялар алмасуға және иннова-
цияларды дамытуға ықпал етеді.
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Тілдерді пайдалану және дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 2020 жылға қарай халықтың 25% -ы 
ағылшын тілін және 90%-ы мемлекеттік тілді білу керек.  ҚР БҒМ “100 
нақты қадам” бағдарламасындағы 79-қадамға сәйкес 10 және 11-сынып-
тарда ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңімен өту жоспарланған. Нақты, 
жаратылыстану-математикалық бағыттың төрт пәні (физика, информати-
ка, биология, химия) бойынша 2019 жылдан басталатынын атап өткен жөн. 
Болашақта осы жаратылыстану мамандықтары мұғалімдерінің креативті по-
тенциалын қалыптастыру мақсатында, ең маңызды кезең ағылшын тілінде 
сабақ беретін ағылшын тілі пәнінің мұғалімдерін және пән мұғалімдерін 
оқыту болып табылатыны мәлім. Бұл үрдіс басталды және 2019 жылға дейін 
жалғасады. 

Осы жоба аясында алға қарай қарқынды адымдап келе жатқан қалалардың 
бірі – Кентау. 

Кентау қаласында бірнеше топқа бөлінген мұғалімдер легі өз пәндерін 
ағылшын тілінде меңгеруде. 60 мұғалім THE  ASTANA SCHOOL OF 
BUSINESS AND TECHNOLOGY мектебінің қолдауымен білім алуда. 
Курс барысында мұғалімдердің креативті потенциалын қалыптастыру мен 
ағылшын тілін еркін әрі жан-жақты меңгеруіне толық жағдай жасалынған. 
Оқуға қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етіліп, білікті маман-
дар дәріс беруде.

Жәй мұғалім хабарлайды,      Керемет мұғалім көрсетеді,
Жақсы мұғалім түсіндіреді,      Ұлы мұғалім шабыттандырады, –

деп ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд айтқандай, жадыраған жүзімен 
қарсы алған курс жетекшісі, ағылшын-түрік тілдерінің маманы, педагогика 
ғылымдарының магистрі, халықаралық Қазақ-түрік университетінің док-
торанты Адырбеков Қайрат Маратұлы өзінің тәжірибесінен түрлі оқыту 
әдістерін көрсетіп , Beginner, Elementary, Pre - Intermediate курсын толығымен 
меңгертті.Түрлі тренингтер арқылы топта жағымды ахуал қалыптастырып, 
Қайрат Маратұлының мол тәжірибесінің нәтижесінде жас ұрпаққа ағылшын 
тілінде сапалы білім беруде өзекті мәселелер талқыланды.       

28.10.2017–04.11.2017ж.  аралығында  жеті күн CLIL (Content and 
Language Integrated learning), яғни мектеп бағдарламасы мен тілді кіріктіріп 
үйрету бойынша семинар өткізілді.  Нұрорда  халықаралық мектебінің ин-
форматика пәні мұғалімі  Қоңырбаев  Ерлан  Серікбайұлы жетекшілік ет-
кен семинарда Sketch UP, Get Connected, Google services, Phyton сабақтары 
меңгерілді.         

Берілген сабақтарда жаңартылған білім мазмұны аясында жаратылыста-
ну-математика пәні мұғалімдерінің СLIL технологиясы арқылы үштілділік 
саясатын жүзеге асыру тәжірибесімен таныстырды. Мұғалім әр сабақта се-
минар тыңдаушыларының танымдылық-коммуникативтік құзыреттілігін 
дамыту және функционалдық сауаттылығын қалыптастыру үшін сабақтың 
түрлі кезеңінде  оқушылардың  үш тілде тыңдалым, айтылым,  оқылым, жа-
зылым дағдыларын дамытудағы белсенді оқыту стратегияларын көрсетті. Ер-
лан Серікбайұлы аз уақыт ішінде өте көп және құнды мағлұмат бере алды. 
Нәтижесінде, Ерлан Серікбайұлының қадағалап бақылауымен Sketch UP, Get 
Connected ,  Google services  сабақтарын, семинар тыңдаушылары  ағылшын 
тілінде жүргізіп практикадан өтті. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған се-
минардан алған мәліметтерді жинақтай отырып, өз тәжірибемізде сенімді 
түрде қолдана аламыз деген ой түйдік . Бұл семинардан кейін, мұғалімдердің 
ойындағы “пәнді ағылшын тілінде өту, бұл қалай болар екен!?” деген 
бұлыңғыр сұрақтар сейіліп, нақты суреттер пайда болғандай... 

Әр мемлекет,  әр халық ғасырлар өте рухани жаңғырып, жаңарып оты-
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рады.  Ал рухани жаңғыру  мен  жаңаруда білім берудің  рөлі ерекше. Біз 
өзіміздің ұлттық ерекшелігіміз бен заңдылықтарымызды сақтай отырып, 
әлемде болып жатқан  жаңалықтарды  қабылдай  білуіміз керек. Әрбір адам 
өз елі мен жерінің   байлығының  иесі  болуы  үшін  жаңашылдыққа  қадам 
басып, жаңа технологияларды меңгеріп болашаққа  бағдар жасай алуы тиіс. 
Ең бастысы, білім беру жүйесіне қойылып жатқан талаптарды іске асырып, 
бүгінгі ұрпақты жаңашыл, бәсекеге қабілетті қоғам мүшесі етіп тәрбиелеу.  
Елбасымыз 2017 жылдың 12 сәуіріндегі  «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласының бірінші  бағытында «Болашақта ұлттың табысты 
болуы оның табиғи байлығында емес, адамдардың бәсекелестік қабілетімен 
айқындалады», – деп атап көрсетті. Бұдан шығатын қорытынды, әрбір 
қазақстандық заман талабына лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Әрине 
оның бірі – тіл білу. Бірнеше тілді білген адам ешқашан ұтылмайды.

“Ізденсең – табасың, талаптансаң – жетесің, зейін салсаң – ұғасың” 
дегендей, ағылшын тілінде еркін сөйлейтін жаңашыл ұрпақты тәрбиелеуде 
пән мұғалімдеріне артылған сенім, жауапкершілік, міндет жоғары. Осы жол-
да аянбай еңбек етіп, ағылшын тілінде алған білімімізді қолданып, табысты 
мектеп, жаңа ғасырдың тізгінін ұстайтын еркін елдің ертеңі – шығармашыл 
кемеңгерлерді тәрбиелейміз деген сенімдеміз.
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 жүзеге асыруға озық іс-тәжірибе//ББЖ КБАРИ жинағы. – Алматы, 2011.
Резюме

В статье излагаются некоторые способы, которыми преподаватели естественных наук 
могут построить свой креативный потенциал с помощью технологии CLIL, используемой в об-
разовании и особенности основных требований для учителя использовать эти три языка.

Summary
The article outlines some of the ways in which natural sciences teachers can build their creative 

potential by help of  the CLIL technology used in education and the peculiarity of the basic requirements 
for the teacher to use the three languages.

2018 ЖЫЛЫ ҰБТ-НЫҢ ҚАЗІРГІ ФОРМАТЫ САҚТАЛАДЫ

Астана.	ҚазАқпарат – «Жоғары оқу орнына ақылы түрде түсудің баламалы 
нұсқасын енгізу сапаның төмендеуіне алып келеді. Бұл туралы «ҚазАқпарат» 
агенттігіне ҚР Білім және ғылым министрлігінен хабарланды. «Ақ жол» партия-
сынан талапкерлерге жоғары оқу орнына түсу үшін Ұлттық бірыңғай тестілеуден 
басқа баламалы нұсқа енгізу туралы ұсыныс жолданды. Бұл ұсыныс «Ақ жол» 
және «Нұр Отан» партияларының ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттарының 
қатысуымен білім және ғылым, балалар құқығын қорғау мәселелері жөніндегі 
қоғамдық кеңесте бірнеше рет қарастырылды», – деп атап өтілген министрлік 
мәліметінде. Осы орайда ҚР БҒМ бұл ұсыныс педагогикалық және ата-ана-
лар қоғамымен де жан-жақты талқыланғанын, қоғамның көзқарасы бірмәнді 
еместігін хабарлады. «Қоғамның көзқарасы бойынша жоғары оқу орнына 
ақылы түрде түсудің баламалы нұсқасын енгізу сапаның төмендеуіне әкеліп 
соғады. Осыған байланысты алдағы 2018 жылы ҰБТ-ның жоғары оқу орны-
на түсуге арналған қазіргі форматы сақталатын болады», – делінген ведомство 
хабарламасында. Бұдан бұрын хабарланғандай, «Ақ жол» партиясы еліміздің 
жоғары оқу орындарының ақылы бөліміне түсетіндер үшін ұлттық бірыңғай 
тестілеуді алып тастау туралы бастама көтерген болатын.    

Барлық құқықтар қорғалған. inform.kz белсенді сілтемені пайдаланыңыз 
http://www.inform.kz/kz/2018-zhyly-ubt-nyn-kazirgi-formaty-saktalady_a3111324
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ  ЛИЧНОСТИ

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

теории и на практике явление дезадаптации вызывает особый интерес. 
Приставка де – от латинской dis – нарушение, искажение, деформация, 

и значительно реже – исчезновение. По отношению к адаптации человека она 
свидетельствует о ее нарушении, искажении. Явление дезадаптации у кон-
кретного человека может проявляться в конкретной (в том числе типичной 
для него) среде или в любой среде. Например, дома ребенок чувствует себя 
достаточно комфортно и не испытывает дезадаптационных явлений, а в дет-
ском саду, наоборот, дискомфортно.

Дезадаптация как процесс означает снижение адаптационных возмож-
ностей человека в условиях среды жизнедеятельности в целом или в опре-
деленных условиях (в детском саду, классе, группе). Она может проявляться 
по-разному: 

–  иметь вяло текущий характер и быть практически незаметной, проявля-
ясь только на определенном этапе в виде серьезных проблем личности; 

–  резко выражено, когда человек в определенной ситуации оказывается 
совершенно не приспособленным к ней и не может найти себя в ней. Послед-
ствие такой дезадаптации всегда достаточно серьезны. 

Для ребенка длительная дезадаптация, сдерживающая его самопроявле-
ние, активность, чревата задержкой в развитии, формированием негативных 
установок, тревожностью.

Дезадаптивность характеризует предрасположенность человека (ре-
бенка) к дезадаптации, неприспособленность его к самореализации в среде 
жизнедеятельности, определенному социуму. Ее важно учитывать особенно 
субъекту работы с ребенком (родителю, педагогу, воспитателю, социальному 
педагогу). Она свидетельствует о том, что воспитанник может испытывать 
дискомфорт в социуме, который негативно скажется на его самочувствии, 
способности строить отношения с окружающими, наиболее полно реализо-
вывать себя. Выявить эту предрасположенность можно по проявлению. Как 
проявление дезадаптивность  является внешней характеристикой неблагопо-
лучия человека, которое находит отражение в его нетипичном поведении, от-
ношении и результативности деятельности в условиях данной среды. Формы 
проявления дезадаптации у каждого ребенка свои. Нередко внешне опреде-
лить проявление дезадаптации непросто. Необходимо хорошо знать человека 
и его типичные проявления в различных ситуациях. 

Умение своевременно выявить проявление дезадаптации воспитанника 
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позволяет воспитателю оперативно реагировать на ситуацию, предупреждая 
глубинные негативные деформационные последствия. 

Дезадаптированность – результат дезадаптации. Она свидетельствует 
о качественно новом состоянии человека (ребенка), нетипичного для него, 
характеризующее его дискомфортность и негативно сказывающееся на его 
самочувствии, отношении к окружению, поведении, способности к самопро-
явлению в деятельности (общении, взаимодействии, учебной, игровой и пр.). 
По отношению к ребенку (воспитаннику детского сада,  ученику) дезадапти-
рованность – это свидетельство того, что его поведение, отношения с детьми 
и взрослыми, и результативность деятельности в учебе и играх не соответ-
ствуют его типичному проявлению и носит диструктивный характер. 

Следует отметить, что в специальной литературе и на практике часто 
всякое нетипичное проявление ребенка, не соответствующее социальным 
нормам, характерным для его сверстников в данных условиях, и ведущих к 
негативным последствиям в поведении, учебе, отношениях называют деза-
даптивным. Такой подход не соответствует существу понятия дезадаптации. 

Дезадаптация негативно (деструктивно) сказывается на самом ребенке, 
так как не позволяет ему реализовать себя, сдерживает его развитие, социа-
лизацию, существенно сказывается на его психике. Иногда, стремление адап-
тироваться к социуму может привести к нетипичному проявлению ребенка, 
несущему в себе негатив. Например, ребенок, попав в новую для него среду 
(учебный класс), стараясь получить признание у сверстников, пытается по-
давить их негативное отношение к себе силой; или, не умея справиться с про-
граммой учебного курса, ребенок начинает воздействовать на других, успеш-
ных в учебе, подавляя их, и негативно влияя на их обучение. В этих случаях 
ребенок становится деадаптирующим, а не дезадаптированным. Встречают-
ся примеры, когда ребенок, чувствуя свою дискомфортность в обучении, и 
не умея ее преодолеть, старается привлечь к себе внимание нетипичными 
формами поведения, чем вызывает одобрение со стороны сверстников, пре-
вращаясь в классного шута. Такого ребенка также нельзя относить к деза-
даптированным, так как он по-своему адаптирован в этом социуме. Выйти 
из подобного состояния этому ребенку исключительно сложно. Необходимо 
искусство педагога, который сумеет помочь ему преодолеть трудности в обу-
чении и приобрести свое достойное имя в классе.        

В специальной литературе и на практике категории дезадаптированный 
используют по отношению к определенной категории людей (дезадаптиро-
ванные дети, дезадаптированный ребенок, дезадаптированная группа), а так-
же по отношению к среде, обусловившей деформационные явления (школь-
ная дезадаптация, семейная дезадаптация).  

Дезадаптированные дети по различным причинам не могут на равных 
со сверстниками адаптироваться к условиям среды жизнедеятельности (груп-
пе детского сада, классному коллективу, группе сверстников), что сказывает-
ся на их самопроявлении, развитии, воспитании и обучении. Например, вос-
питанники приюта, интернатной организации, дети с особыми адаптивными 
возможностями здоровья, при определенных условиях, оказавшиеся в обыч-
ной общеобразовательной организации. Нередко к дезадаптированным отно-
сят «детей улицы». С такой оценкой нельзя согласиться. Эти дети адаптиро-
ваны к улице лучше взрослых и даже в сложных жизненных ситуациях они 
не спешат воспользоваться предлагаемой им помощью. Для работы с ними 
готовят специалистов, способных убедить их и привести в приют или другое 
специализированное учреждение. Если такого ребенка изъять из улицы и по-
местить в специализированное учреждение, то он первое время может ока-
заться дезадаптированным. Однако, через определенное время трудно пред-
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сказать, кто будет дезадаптированным – он или среда, в которой он оказался.
Дезадаптированный человек отличается от других людей вследствие 

проблем адаптации в среде жизнедеятельности, отразившихся на его само-
проявлении, деятельности, способности решать естественные для этой си-
туации задачи. Соответственно дезадаптированный ребенок отличается от 
сверстников вследствие проблем в адаптации, отразившиеся на его разви-
тии, социализации, способности решать естественные для его сверстников 
задачи. Например – неподготовленный к школе ребенок, поступая в первый 
класс; ребенок, которого перевели из одной образовательной организации в 
другую. При определенных условиях это может быть неуспевающий в шко-
ле ребенок. В то же время плохая успеваемость может быть результатом не 
дезадаптации, а индивидуальных познавательных возможностей ученика, не-
желания учиться. 

Школьную дезадаптацию чаще всего фиксируют педагоги начальных 
классов, в которых учатся дети 6–8-летнего возраста, с трудом осваивающие 
школьную программу. Им непонятна ситуация классно-урочной обстановки, 
у них не складываются отношения с одноклассниками, практически не раз-
вивается или идет сниженными темпами познавательная деятельность. 

Такие дети нуждаются в особом внимании и помощи учителя, индиви-
дуальном подходе к их обучению и воспитанию. Если педагог умеет строить 
педагогически целесообразные отношения с дезадаптированными ученика-
ми, их родителями и классом, то школьная дезадаптация в значительной сте-
пени преодолевается в течение 2–4 месяцев с начала учебного года. В более 
тяжелых случаях, когда у детей отмечаются стойкие негативные реакции на 
ситуацию обучения в классе, необходимо получить профессиональную кон-
сультацию у специалистов, в том числе, у психолога. В отдельных случаях, 
когда у ребенка наблюдаются невротические реакции в виде раздражитель-
ной слезливости, нервозности, агрессивности в сочетании с нарушениями 
сна и аппетита – у психоневролога.

Не менее важная роль в стимулировании адаптационных возможности 
учащихся принадлежит педагогу, классному коллективу, что проявляется в 
уважительном отношении к ним и поддержке.

На дезадаптацию ребенка сказывается совокупность факторов внут-
ренних (личностных) и внешних (средовых). 

Внутренние (личностные) факторы дезадаптации человека связаны с 
недостаточной реализацией его социальных потребностей как личности. К 
ним относятся: 

–  длительная болезнь; 
–  ограниченные возможности ребенка в общении с окружающими его 

людьми, отсутствие адекватного (с учетом индивидуальных особенностей) 
общения с ним со стороны его окружения; 

–  длительная изоляция человека независимо от его возраста (вынуж-
денную или принудительную) от среды повседневной жизнедеятельности; 

–  переключение на другой вид деятельности (длительный отпуск, вре-
менное исполнение иных служебных обязанностей).

Внешние (средовые) факторы дезадаптации человека являются непри-
вычными для него, создающие дискомфорт, в той или иной степени, сдержи-
вающие конструктивное личностное проявление. К ним относятся:

–  нездоровая семейная обстановка, подавляющая личность ребенка 
(имеет место в семьях «группы риска» или семьях с преобладанием автори-
тарного стиля воспитания и фактами насилия над ребенком);   

–  отсутствие или недостаточное внимание к общению с ребенком со сто-
роны родителей, сверстников; 
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–  подавление личности новизной обстановки (приход ребенка в дет-
ский сад, школу; смена группы, класса); 

–  подавление личности группой (дезадаптирующая группа) – неприя-
тие, притеснение, насилие над ребенком со стороны коллектива, микрогруп-
пы. Особенно это характерно для подростков: проявление жестокости (наси-
лие, бойкот) с их стороны по отношению к сверстникам явление частое;

–  негативное проявление «рыночного воспитания», когда успешность из-
меряется исключительно материальным достатком. Не умея обеспечить до- 
с таток, человек оказывается в сложном депрессивном1  состоянии;  

–  негативное влияние СМИ в «рыночном воспитании»: формирование 
не соответствующих возрасту интересов, пропаганда идеалов социального 
благополучия и легкости их достижения. Реальная жизнь приводит к разоча-
рованию, комплексированию, дезадаптации. Дешевые мистические романы, 
фильмы ужасов и боевики формируют у незрелого человека представление о 
смерти, как о нечто туманном и идеализированном;

–  дезадаптирующее влияние отдельной личности (дезадаптирующая 
личность) – наличие в группе человека, в присутствии которого остальные ее 
члены или некоторые из них испытывают большое напряжение, дискомфорт. 
Он сдерживает активность других, негативно влияет на их способность наи-
более полно реализовать себя. Примерами такой личности могут быть: де-
вушка в отношении неравнодушного к ней парня; гиперактивный ребенок в 
отношении класса; трудновоспитуемый, активно проявляющий провоцирую-
щую роль ребенок в отношении к учителю (особенно к молодому);   

–  перегрузка, связанная с «заботой» о развитии ребенка, несоответ-
ствующая его возрасту и индивидуальным возможностям. Такая ситуация 
имеет место, когда неподготовленного ребенка отдают в школу или в гим-
назический класс, не соответствующий его индивидуальным возможностям; 
загружают ребенка без учета его физических и психических возможностей 
занятиями в кружке, спортом, учебой.

Все перечисленные факторы представляют непосредственную угрозу 
для адаптивности отдельных лиц, целых группы и, особенно, ребенка, его 
развития, воспитания и обучения. В то же время практика убедительно дока-
зывает, что как сам ребенок становится жертвой дезадаптации новой среды, 
так и, при определенных условиях, он может выступать фактором дезадапта-
ции других, в том числе и учителя.

Дезадаптация детей и подростков приводит к последствиям, которые 
обычно носят негативный характер. К их числу относятся: 

–  личностные деформации; 
–  недостаточное физическое развитие; 
–  задержка психического развития;
–  возможные мозговые дисфункции; 
–  типичные нервные расстройства (подавленность, заторможенность или 

возбудимость, агрессивность); 
–  одиночество – человек оказывается один на один со своими проблема-

ми. Оно может быть связано с внешним отчуждением человека либо с само-
отчуждением;

–  проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и другими людьми. 

1.	Депрессия (от лат. depressio – подавление, угнетение) – болезненное психическо-
го состояние, проявляющееся в переживаниях тоски и отчаяния на фоне эмоциональ-
ной, интеллектуальной и двигательной заторможенности. Влечения, мотивы, волевая 
активность, самооценка резко снижены. Для поведения в этом состоянии характерны 
замедленность, безынициативность, быстрая утомляемость.
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Такие проблемы могут привести к подавлению главного инстинкта самосо-
хранения. Не умея адаптироваться в сложившихся условиях, человек может 
пойти на крайние меры – суицид.

Учитывая преимущественно негативное влияние дезадаптации на раз-
витие личности ребенка, подростка, необходимо вести профилактическую 
работу по ее предупреждению. К основным путям, способствующим преду-
преждению и преодолению последствий дезадаптации детей и подростков 
относятся: 

–  создание благоприятных для ребенка средовых условий; 
–  недопущение перегрузок из-за несоответствия уровня трудности обу-

чения и организации учебного процесса индивидуальным возможностям ре-
бенка; 

–  поддержка и помощь детям в адаптации к новым для них условиям;
–  побуждение ребенка к самоактивизации и самопроявлению в среде 

жизнедеятельности, стимулирующих их адаптацию;
–  создание доступной специальной службы социально-психологичес-

кой и педагогической помощи различным категориям населения, оказавше-
гося в трудной жизненной ситуации: телефоны доверия, кабинеты социаль-
но-психологической и педагогической помощи, кризисные стационары;

–  обучение родителей, учителей и воспитателей методике работы по 
предупреждению и преодолению последствий дезадаптации, подготовка спе-
циалистов для специализированных служб социально-психологической и 
педагогической помощи различным категориям людей в трудной жизненной 
ситуации.

По  отношению  к дезадаптированным детям необходимы усилия по 
прео до лению последствий дезадаптации. При этом содержание и характер 
социально-педагогической деятельности определяются теми последствиями, 
к которым последняя привела.

Преодоление дезадаптации представляет собой реадаптацию2. Дезадап-
тация ведет к дезадаптивности, следовательно, реадаптация – восстановле-
ние адаптивности.     

Реадаптация как процесс представляет собой динамику восстановления 
адаптивности человека, результатом которого является реадаптированность. 
По отношению к группе наблюдается такое явление, как коадаптация3. Для 
стимулирования реадаптации человека, группы осуществляется реадаптаци-
онная деятельность. 

Адаптация, дезадаптация и реадаптация присущи каждому человеку. Они 
проявляются в различных жизненных ситуациях и влекут за собой усвоение 
определенных социальных норм и правил или их утрату, приобретение или 
утрату социального опыта. В зависимости от этого дезадаптация и реадапта-
ция носят позитивный или негативный характер. Данный факт педагогически 
целесообразно учитывать и использовать воспитателям в своей профессио-
нальной деятельности.  

Работая с детьми девиантного поведения, необходимо создавать для них 
иную среду жизнедеятельности. Ребенок должен иметь возможность про-

2. Реадаптация (от лат.re – приставка, обозначающая возобновление или повтор-
ность действия; противоположное действие или противодействие, и adaptatio – при-
способление, прилаживание) – восстановление адаптационных возможностей человека 
под воздействием каких-либо факторов, в том числе и вследствие направленной само-
активности.

3. Коадаптация (от лат. co – вместе и adaptare – приспособлять) – общее и взаимное 
приспособление к изменившимся жизненным условиям.
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являть себя в соответствии с новыми условиями, выполняя нормы и прави-
ла, вследствие чего в нем происходят качественные изменения. Обстановка 
должна способствовать дезадаптации ребенка, склонного к девиации, побуж-
дающей реадаптацию его по отношению к новой для него среде жизнедея-
тельности.  

В практической деятельности воспитателей подобную ситуацию спе-
циально создают при перевоспитании детей и подростков. Однако сама среда 
не воспитывает, необходимо превращать ее в воспитательную среду. Это уда-
ется только тогда, когда воспитанник принимает ее и становится активным 
участником жизнедеятельности, проявляя себя в соответствии с замыслом 
воспитателя. Искусство воспитателя и заключается в том, чтобы сделать вос-
питанника соучастником воспитательного процесса, выполняющим требова-
ния воспитывающей среды.

Таковы адаптация и дезадаптивность с позиции социальной педагогики, 
которые требуют учета в социально-педагогической деятельности.
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Summary

In article the essence and the content of adaptation, adaptability and adaptedness from a position 
of social pedagogics, as an adaptation factor to the sociocultural environment, predispo-sitions 
to the adaptation and its result reveals; essence and content of disadaptation, dazadap-tivnost and 
deadaptirovannost as consequences of internal (personal) and external trouble (envi-ronment) their 
influence on manifestation of the person, as factor of stimulation of its develop-ment, socialization; need 
of the accounting of adaptation and disadaptation for social pedagogics.

Ғылымдағы жаңалықтар

Электр қуатын үнемдейтін шамдар 
кең көлемде қолданысқа енгелі бері оны 
жинап, жою өзекті мәселеге айналып 
отыр. Мұндай шамдар құрамында белгілі 
дәрежеде сынап болғандықтан, оны кәдімгі 
қоқыс жәшіктеріне тастай салуға болмай-
ды. Таяуда қазақ ғалымдары осы мәселенің 
оң шешімін тапты.

«Жер туралы ғылым, металлургия  

ЭЛЕКТР		ШАМЫНЫҢ		ҚАНДАЙ		ЗИЯНЫ	БАР?

және қайта өңдеу» АҚ-ы мен «Парасат» мемхолдингі ғалымдары электр 
қуатын беретін ескі шамдарды қайта өңдеудің жолын ойлап тапқандарын 
мәлім етті. Отандық ғалымдардың ойлап тапқан жаңа қондырғысы шамдардың 
құрамындағы улы заттарды бөліп алып, қоршаған ортаға келтіретін зиянын 
толықтай жояды. Бүгінде қондырғы «Астана – жаңа қала» еркін экономикалық 
аумағында орнатылуда. Мамандар қондырғы бір тәулікте 4 мың шамды өңдейтін 
мүмкіндікке ие екенін айтады.
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гемен мемлекет қалыптастырылып, Қазақ елін өркениетті елдер 
қатарына қосуды мақсат тұтқан Алаш арыстары азаттықтың ақ 

ҒАСЫРЛАР   ТОҒЫСЫНДАҒЫ   ТҰЛҒА

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

Е
таңын көрмей кетті. Бірақ бүгінде тәуелсіз елдің ұландары бодандықтың 
бұғауында болған сол уақытты, барша халық арқа сүйеген оқыған, көзі 
ашық, көкірегі ояу зиялыларды мақтан тұтады.  Қазақтың маңдайына біткен 
арда азаматтардың ерлігін үлгі тұтады. Қазақтың азаттығы жолында аянбай 
тер төккен Алаш азаматтары  ел игілігі үшін еңбек етті. 

Өткен жылы «Алаш»  партиясы мен «Алашорда» үкіметінің құрыл-
ғанына 100 жыл толды. Сондықтан  республика көлемінде жыл басынан 
бері Алаштың 100 жылдығы аталып келді.

Ұлт үшін жандарын пида етіп, қазақ тарихындағы үлкен бір рухани 
саяси құбылысқа айналған асыл азаматтарымыздың бірі – педагог,  мем-
лекет және қоғам қайраткері,  Халық ағарту комиссары болған Аспандияр 
Кенжиннің туғанына 130 жыл толды. 

Алматы қаласында да Алаштың 100 жылдығына байланысты жыл ба-
сынан бері біраз шаралар өткізілді.  Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым  министрлігінің республикалық ғылыми-педагогикалық кітапханасы  
ұйымдастырған «Ғасырлар тоғысындағы тұлға» атты еске алу кеші де 
осының жалғасы іспетті. 

2017 жылдың 7 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің республикалық ғылыми-педагогикалық 
кітапханасының ұйымдастыруымен педагог, мемлекет және қоғам 
қайраткері,  Халық ағарту комиссары болған Аспандияр Кенжиннің 
туғанына 130 жыл толуына арналған «Ғасырлар тоғысындағы тұлға»  атты 
еске алу кеші болып өтті.

Аспандияр Кенжин 1887 жылы 22 желтоқсанда Гурьев уезі, Рәкош 
кентінде дүниеге келген. 1897–1900 жылдары Гурьев уезіне қарасты Есбол 

Аспандияр Кенжиннің туғанына – 130 жыл
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аулындағы мектепті, 1900–1902 жылдары Гурьев қаласындағы екі кластық 
орыс-қазақ училищесін,  1902–1906 жылдары Орынбордағы орыс-қазақ  
мұғалімдер мектебін  оқып  бітірген.

Аспандияр  Кенжин  оқып жүрген кезінен бастап жаңашыл, халық-
шылдық бағыт ұстанған. 1907–1917 жылдары Орал губерниясының 
мектептерінде оқытушы болып жұмыс істеген. 1917 жылғы ақпан револю-
циясын Орал уезіне қарасты Қарашығанақ болысындағы Елек мектебінде 
қызмет істеп жүріп қарсы алды. 1917 жылы Елек кентінде жоғары баста-
уыш училищеде, педагогикалық курста оқытушы, Елек  Азаматтық атқару 
комитетінің хатшысы болды.

1917 жылдың көктем-жаз айларында Торғай облысының комисса-
ры болып тағайындалған Әлихан Бөкейхановтың орнына Бүкілресейлік 
земство одағының бұратана халықтар  бөлімін басқарды. Осы бөлімнің 
ұйымдастыруымен  майдандағы қазақ  жігіттері елге қайтарылды.

А.Кенжин  Алаш қайраткерлерімен бірге «Еркін дала» атты ұйым 
құрды, «Қазақ» газетінің тілшісі болып, осы газет арқылы елге сауаттан-
дыру, мәдениет  тарату,  мектептер ашу  туралы  үндеу тастады, 1917–1919 
жылдары «Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметі  жұмысына белсене 
атсалысты. Темір  уезі земство басқармасының төрағасы, Алашорданың 
Торғайдағы әскери кеңесінің мүшесі болды. Бірінші Жалпықазақ съезі 
Аспандияр Кенжинді Бүкілресейлік оқу комиссиясына қазақ халқының 
өкілі, екінші жалпықазақ съезі  Алашорданың Ұлт кеңесіне кандидат етіп 
сайлады. А.Кенжин Орал облысы қазақтарының Қаратөбе съезінде 1918 
жылы қаңтарда «Ақ жол» партиясын  құрушыларының бірі болды. 

А.Кенжин 1920 жылы 15 қазанда құрылған «Қазақ өлкесін зерттеу 
қоғамын» ұйымдастыруға қатысты. 1920 жылы Ресей коммунистік больше-
виктер партиясы (РК(б)П) мүшелігіне кіріп, оның Қазақ өлкелік комитетінің  
үгіт-насихат бөлімі меңгерушісінің орынбасары болды.   

1921 жылдың наурыз-қазан айы аралығында Халық ағарту комис-
сариатының Саяси  ағарту  басқармасының төрағасы және алқа мүшесі бол-
ды. 

1921 жылдың қазан айы мен 1922 жылдың қараша айы аралығында   
Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасының халық 
ағарту комиссары болды. Осы кезеңде Қазақ АКСР-інде орталыққа тікелей 
бағынатын дербес әскери округ құру мәселесімен айналысты және «Еңбекші 
қазақ»  газетінің  алқа мүшесі,  ҚазақАКСР  Орталық  Атқару Комитеті  Ба-
лалар өмірін жақсарту жөніндегі орталық комиссияның төрағасы болды. 

1924–1928 жылдары Қазақ АКСР Сыртқы сауда халық  комиссары және 
өлкелік партия комитетінің мүшесі болды. 1925-1926 жылдары Қазақстан 
Халық Комиссариаты Кеңесінің астананы  Қызылордаға көшіру   комиссия-
сын басқарды. 
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1926 жылы Алашордадағы қызметі үшін қамауға алынып, пар-
тия қатарынан шығарылды, 1927-1928 жылдары «Казторг» қоғамы 
басқармасының төрағасы, Статистика Халық комиссарының орынбаса-
ры қызметтерін атқарды. 1929 жылы   Қазақстан Халық шаруашылығы  
Орталық кеңесінің төрағасы қызметінде жүрген кезде тағы да саяси 
қудалауға ұшырап,  екінші рет  партия  қатарынан шығарылып,  өлкелік 
партия комитеті Пленумының мүшелігінен босатылды. 

Бұдан кейін де Аспандияр Кенжин  1929-1930 жылдары Алматы шұға 
фабрикасының директоры, 1930-1931 жылдары Семей ет комбинаты 
құрылысының бастығы, 1934–1936 жылдары КСРО Халық комиссарлары 
кеңесі жанындағы Дайындау комитетінің (Комзагтың) Түркіменстандағы 
уәкілі қызметтерін атқарды. Осы кезде 1936 жылы 23 шілдеде саяси 
қудалаумен А.Кенжин үшінші рет партия қатарынан шығарылды. Тағдыр 
талқысымен азаматтың тағдыры қақпақылға түскенімен оның ерік-жігері  
сынбады.  Айналдырған 1-2 жылдың  көлемінде бірнеше тазалаудан 
өткен А.Кенжин 1936 жылдың желтоқсан – 1937 жылдың қаңтар айла-
ры аралығында Орынборда «Елтірі тері әзірлеу» мекемесі директорының 
орынбасары  қызметін атқарды. 

1937 жылы  қаңтарда Орынборда НКВД облыстық басқармасы тара-
пынан ұсталып, Алматыға  этаппен айдап әкелініп, 1938 жылы 26 ақпанда 
Алматы қаласында ату жазасына кесілді. Тарих сахнасында аз ғана уақыт 
болғанымен, қазақ тарихының елеулі  тұлғасының бірі бола білген  Аспан-
дияр Кенжин  өмірден осылай өткен.

Аяулы азамат Аспандияр Кенжин 1990 жылы 30 қаңтарда  КСРО 
Жоғарғы соты пленумының №114-90 қаулысының шешімі бойынша өзі 
дүние салғаннан  кейін 52 жыл өткенде толық  ақталды.     

Кеш қонақтары Аспандияр Кенжиннің немересі, мемлекет және қоғам 
қайраткері Әліби Жангелдиннің ұлы Жангелдин Шыңғыс Әлібиұлы,  
жазушы, публицист, тарих ғылымдарының кандидаты – Қойшыбаев 
Бейбіт Орынбекұлы, Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этно-
логия институтының сыртқы байланыс, ақпарат және ғылыми клас-
тер бөлімінің меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандидаты Төленова 
Зирабүбі Маймаққызы,  Қазақстан Республикасы  Президенті Архивінің 
бас сарапшысы, тарих ғылымдарының кандидаты Сүлейменова Әлия                          
Тоймаханқызы – «Аспандияр  Кенжиннің  азаматтық  ұстанымы  жөнінде», 
«Аспандияр  Кенжин:  Алаш  қозғалысының   қайраткері  және  оның  
қызметі»,  «Аспандияр  Кенжиннің  қызметіне  байланысты Архивтік  құжат-
тарға шолу», тағы басқа тақырыптарда  өз ойларын ортаға салды.  

Аспандияр Кенжиннің өмірі мен қызметі туралы қысқаша хабарламаны 
жасаған республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхананың қызметкері 
Клара Иманбекова.

Кешке Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің,     
Алматы қаласындағы жоғары оқу орындарының   студенттері, ғылыми 
қызметкерлер, кітапхана оқырмандары қатысты.  

Аспандияр Кенжиннің   өмірі мен ағартушылық қызметіне арналған   
«Тәуелсіздік үшін күрескен тұлға»  атты тақырыптық кітап көрмесі 
ұйымдастырылды.

Кешті кітапхана қызметкері Оразова Әлия жүргізді.                                                         
Қорыта айтқанда, Қазақ елінің тәуелсіздігін, ұлттық үрдісін сақтауы жо-

лында күрескерлік қабілеттерін аямастан, елінің еркіндігі үшін күрескенмен, 
тағдыры қиылып, кеңестік тоталитарлық кезеңнің құрбаны болған Алаш 
зиялыларының тұлғалық қасиеттері тарихи ортамыз бен саяси санамыздан 
берік орын алуы қажет.
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3. “Қазақстан мектебі” №1, 2018.

Мерейтой

Қ ай кезде, қай заманда, қай қоғамда өмір сүрсе де, 
мектеп есігін ашқан жан  әйтеуір бір ұстаз алдынан 

ӘЛЕКЕҢНІҢ   ГҮЛЕКЕҢІ

Сайраш  ӘБІШҚЫЗЫ,
педагог журналист,
«Құрмет» орденінің және «Ы.Алтынсарин» медалінің иегері, 
ҚР білім саласының құрметті қызметкері
  Астана қаласы, Қазақстан

өтетіндігі белгілі. Осы бір ежелден келе жатырған байырғы 
мамандық иесі алдында кісілігін ұмытып кішірейетін, балалық бал дәуренді 
қайта бастан кешіріп қобалжитын, бір сөзбен айтқанда ұстаздың  құдіретті 
күшін, өнегелі ісін көріп сезінген адамды нағыз адам деп білу ләзім. 

Осындай шәкірттері көп ұстаз Күлбарам Сәдуақасқызын мен нағыз ұстаз 
деп танимын. Ең бастысы 50 жылға жуық ұстаздық еткен жанның әлі  де 
ұстаздықтың қиын жолын тастамай, оқыту мен тәрбиелеудің күрмеуі көп 
түйіндерін шешу үшін қажымай -талмай ғылымнан жол іздеуі, жаңалықтан 
қалмай еңбектенуі кімді де болса риза етіп таңқалдырары  ақиқат!.

Адам өз өмірінде әртүрлі адамдармен қауышып, әртүрлі тағдырлармен 
тоғысады. Солардың ішінде өзінің болмысымен, ерекше адами қасиеттерімен 
санада өшпес із қалдыратын жандармен қатар өмір сүріп қызметтес болу 
үлкен бақыт. Сондай азаматтың бірі емес бірегейі, «білім саласының гене-
ралы» бейресми атағына ие болған, 20 жылға жуық Қызылорда облысының 
білім саласын басқарған Әли Мүсілімұлы еді, яғни Гүлекеңнің Әлекеңі. 
Әңгімені мерейтой иесі Гүлекеңнен емес Әлекеңнен бастау себебім де содан..

«Қазақстан мектебі» журналында 28 жыл оның 24 
жылын бас редакторлық қызметте болған кезімде жұмыс 
бабына сәйкес Әлекеңмен қоян-қолтық араласып доста-
сып, талай ағалық қамқорлығына куә болған едім. 

Бүгінде бір жайды көпшілік оқырманға баяндай-
тын реті келді. 1997 жылы «Қазақстан мектебі» жур-
налы қаржы тапшылығынан жабылудың аз-ақ алдын-
да тұрды. Сол кезде  Қызылорда облысының әкімі 
Бердібек Сапарбаевқа бардым. «Бердібек бауырым, 
«Қазақстан мектебі» жабылуға жақын. 1995 жылдан 
бері бюджеттік қаржылай көмек толық тоқтаған. 
Халық үшін қызмет етіп, «халық жауы» деген жала-
мен «үштіктің» ұйғаруымен атылып опат болған Алаш 
қайраткерлерінің ізі қалған, сөзі қалған, 1925 жылдан 
1991 жылға дейін қазақ тілді жалғыз педагогикалық 
журнал болған салалық көшбасшы басылымның ешкімге 
керегі жоқ болып қалды ма?» дегенімде: «Жоқ апай, 
алаңдамаңыз. Жабылмайды. Жаппаймыз. Көмектесеміз. 
Қалай көмектессек екен?» деп, ойланып қалды. Менің 
ұсынысым дайын еді. Бұл кездесуге дейін Қызылорда 
облыстық білім басқармасының бастығы, журналдың 
ақылдастар кеңесінің мүшесі Әли Мүсілімовпен теле-
фон арқылы тілдесіп қандай ұсыныс жасайтынымызды 
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келісіп едік. «Сәке, – деді Әлекең, – Қызылорда қаласында мемлекетіміздің 
тарихында бірінші рет қазақ мектептеріне байланысты ғылыми-
практикалық конференция өткелі отыр ғой. Бұл жиынға әкім келеді. Сонда 
журналға байланысты ұсынысымызды бірге отырып айтайық» деп, мен 
күтпеген, ойламаған, журналды тығырықтан алып шығатын тосын жолды 
нұсқады. Мен қатты қуанып, бірден келістім. Сапарбаевпен кездесер сәтті 
күтіп, толқып та жүрдім. Жоғарыда жазғанымдай, кездескен сәтте іркіліссіз: 
«Журналдың бір нөмірін тұтастай Қызылорда облысына арнайық. Сіз са-
тып алыңыз» деп, Әлекеңнің ақыл-кеңесімен алдын ала дайындап қойған 
ұсынысымды айтып салып, қарап тұрдым. Бердібек «Жарайды» деді. Сөйтіп 
бір нөмірдің қаржылай шығынын облыстық әкімшілік артығымен аударып 
берді. Сөйтіп жабылғалы тұрған журналға жан бітті. Қызылорда қаласына 
барған іссапардан кейін мен Алматыға қайттым. Журналдың арнаулы нөмірін 
дайындауға Әлекең, Әли Мүсілімұлы  көмектесті. Ол кісі болмағанда, бұл 
жоспар іске асар ма еді, аспас па еді. Себебі Алматыда отырып, алыстағы об-
лыс әкіміне телефон шалып, сөйлесу өте қиын. Сондықтан менің қызметім 
үсті-үстіне хат жазу болды. Ал сол хаттарды қолына ұстап жүріп, облыстық 
әкімшілікке қайта-қайта барып жүріп, оң нәтижеге жеткізген Әлекең, Әли 
Мүсілімұлы еді.

Мен  ұстаз Күлбарам Сәдуақасқызын  аяулы жары Әлекең арқылы та-
нып білдім. Сонау  1985 жылдары Алматыға іссапарға келгенде «Мынау 
Күлбарамның жазғандары еді» деп мақалаларын әкеп тұратын. Қандай 
қамқорлық дейсің! Кейін келе Күлбарамның өзімен де жақын танысып, сыр-
лас құрбыға айналдық.

Гүлекеңнің жазған мақалаларына зер салсақ, жылдан-жылға   ғылыми 
деңгейінің өсіп келе жатырғаны тайға таңба басқандай анық байқалады. 
Алғашқы мақалалары жай ғана бір сабақтың берілуі әдістемесін сипаттаса, 
келе-келе әдістемелік жағынан ғылымилығы басым бола түседі. Үзбей мақала 
жазып, тәжірибесімен өзге мұғалімдермен бөлісіп отыруы арқасында «Хи-
мия мектепте» журналының ақылдастар алқасының мүшесі болды. Өзінің 
журнал беттерінде жарық көрген мақалалары мен еңбектері арқылы бүкіл 
республика мұғалімдерімен тілдесті, пікірлесті,  өз тәжірибесімен  бөлісті 
деуге болады.

Бірде әңгімелесіп отырғанда мұғалім, оқыту, тәрбиелеу жайлы пікірлес-
кенімізде ол өзінің ұзақ жылдар бойы ойда қорытылып, іс жүзінде дәлелденген 
ойларын ортаға салған еді.

– Мен оқыту мен тәрбиелеудің өте қиын іс екендігін өз тәжірибемнен 
жақсы түсінем. Бар қиындықты жеңу үшін ұстазға бірінші балаға деген 
сүйіспеншілігі болу керек, баланы жақсы көру, сүю керек. Онсыз нағыз 
мұғалім болу жайлы айтудың өзі артық. Бір жерде оқығаным бар еді, Ресейдің 
бір қаласындағы мектепте мұғалімдер кодекс қабылдапты, онда  «Баланы 
сүймесең мектепке кірмей -ақ қой!» деп жазылған екен. Ұстаздықтың басты 
мәселесі осы. Екіншіден, мұғалім баланың нағыз жанашыры болуы керек. 
Оқушыңа жаның аши ма, әлде оқымаса да, бұзық болса да оған бәрібір ме, 
оны бала да болса оқушың сезіп, көріп отырады. Баланы алдай алмайсың, бар 
қиындық осыдан болады.

Үшіншіден, әрине төзімділік керек. Сабақты оқымай кеткен, бұзықтыққа 
бой ұрған баланы жөнге салу үшін көп уақыт, төтеп берерлік төзімділік 
қажет. Төртіншіден, баланың кішкентай болса да жақсы жағын көбірек 
көріп, соған сүйене отырып жұмыс істесең ғана нәтиже болады, – деген ой-
тұжырымдарын ортаға жайып салып еді.

Ұстаздың білімі де, ішкі дүниесі де бай, шығармашылықпен жұмыс 
істеуге қабілетті,  мінезінің  ашық-жарқын, мейірімді болуы, өзгені сол 
қалпында қабылдай алу қасиеттері ұстаз үшін ауадай қажет сапалар.
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Сегіз қырлы, бір сырлы Гүлекеңнің өлең жазатын ақындық қасиеті де 
бар. Әрине бұл қасиет ұстаздықты ұштай түсетін, сөйлеген сөзінің,  бер-
ген сабағының әрін  келтіретін қасиет екендігі сөзсіз. Журнал бетінде өлең 
түріндегі сабақ жайлы да мақаласы жарық көрді. «Элементтер айтысы» де-
ген өлеңі республиканың түкпір-түкпіріндегі мектептерде пайдаланылып 
жүргенінен хабардармыз.

Гүлекең мақалалар, кітаптар жазудан қолы қалт етіп бір сәт босаса 
өлең жазатын ақындық қасиетінің болуы мені шынымен де таң қалдырды. 
Тойларға өлең адресат жазудан қолы тимейді деуге болады. Бірде «Мен 
өзімді ақынмын деп есептемеймін. Тек адамдарға өз ойымды, оларды қалай 
қабылдайтынымды білдіру үшін ғана өлең жазамын» деді. Сөйтсем ол рас 
екен. Менің оған өлеңдерін оқығанымда көзім жетті. Өлеңдері адамға деген 
махаббатқа, жылы сезімге толы, ойы орамды.

Өзі  бір өлеңінде айтқандай:
Сіздер барда кеңге  салам арқамды,        Сыйға-сыйым, сыраға бал берерім
Білмеймін мен тайсалуды, жалтаңды.   Сеніп келем, сүйіп келем баршаңды!, –

деуі көңілге жылы тиіп, кісіні жан шуағына малындырып тұр емес пе?!
Ол өзінің ұстаз жайлы бір өлеңінде:
Ұстаз деген күн нұрына бара-бар,         Шәкіртімен мадақталып, мақталып
Жан шуағы шәкірттерге таралар.       Тек шәкіртпен биіктерге бара алар!, –

деп жазғанындай, мақтанарлық шәкірттері баршылық, олар республиканың 
барлық жерінде  абыройлы еңбек етіп жүр. Күлекеңнің шәкірттері жайлы  ай-
тары  таусылмас жыр десе де болғандай!

Мақтан тұтар шәкірттері Мемлекеттік хатшы  Гүлшара Әбдіхалықова,  
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ректоры, техника ғылымдарының докторы, про-
фессор Қылышбай Бисенов, білікті бизнесмен Нұрмұрат Ерманов, дәрігерлер 
Сапар Рахменшеев, Нұржамал Тоқпанова, Айман Төлегенова, Айдос Сапаров, 
талантты әнші Мәдина Сәдуақасова және т.б. шәкірттерінің қалай оқығаны, 
мінез-құлықтары, олардың қызықты оқиғалары  жайлы айтып беруге шарша-
майды.

Орыстың ұлы жазушысы Л.Н. Толстой «жақсы мұғалім болу үшін екі-
ақ нәрсе керек: біріншісі – мол білім, екіншісі – үлкен жүрек», – деген екен. 
Гүлекеңде осының екеуі де бар. Ол үнемі ізденіс үстінде, ешуақытта тоқтап 
қалған емес,  Оның қаламынан шыққан 100-ден аса жуық еңбектері соның 
айғағы. Атап айтар болсақ «Жалпы және анорганикалық химиядан тест тап-
сырмалары» (1994),  «Химия есептері»  (2003),  «Оқу-танымдық  тапсырма-
лар – бақылау   және  өзіндік бақылау  құралы»  (2004),  «Органикалық  хи-
мия. Тест  тапсырмалары» (2006), «Нәтижеге бағдарланған оқыту процесі 
аясында химия  сабақтарын ұйымдастыру» (2007), «Д.И. Менделеев жасаған 
химиялық элементтердің периодтық жүйесі мен периодтық заңын оқыту» 
(2007), «Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. Тест тапсыр-
малары» (2009), «Химия. Дидактикалық материалдар. 8 сынып» (2009), 
«Химияның теориялық  негіздері» (2010), «Химияны оқыту әдістемесі» 
(2011), «Орта мектепте жалпы химияны оқыту әдістемесі»(2010), «Химияны 
инновациялық әдістермен оқыту» (2012), «Химия-педагогикалық зерттеулер 
әдіснамасы»  (2012) атты оқу және оқу-әдістемелік  құралдар мен кешендері 
және т.б. еңбектері мазмұн байлығымен, тәжірибелік құндылығымен 
ерекшеленеді. Көп жылғы толғаныс пен  көз майын тауысқан үш монография-
сы ғылыми жұмыстың нәтижесі болып табылады.  

Ғалым ретінде оның өзінің студенттері мен магистранттары үшін  және 
мұғалімнің білім деңгейін көтеруге қажетті ғылыми және оқу-әдістемелік 
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еңбектерін тек мұғалімдер ғана емес оқушылар да, студенттер де кеңінен пай-
даланады. Әрине шәкірттері мен әріптестерінің сенімі, өзінің жауапкершілікті 
сезінуі Күлбарам Сәдуақасқызын осы заманғы ғылым деңгейінде болуға 
міндеттейді.

Бірде Гүлекеңнің қойын дәптеріне «Өмір деген – еңбек пен міндет» деп 
жазып үш леп белгісін жазып қойғанын көріп қалдым. «Е-е, әрбір ұстаз 
осылай ойласа ғой шіркін», – деп ойладым. Гүлекең ұстаздың  көп оқып 
ізденуі, оқығанынан ой түюі, қажымай-талмай еңбектенуі өзінің осы өмірлік 
ұстанымды, қағиданы ұстануынан  екендігі анық.

Гүлекеңмен жақын танысқан сайын оны біле түстім. Ашық, ақ жарқын, 
адам жатырқамайтын, ойындағысын жасырмай тура айта салатын, қызу қанды 
мінезі барған сайын мені өзіне тарта түсті. Әсіресе оқу, тәрбие жайлы өзіндік 
ой-тұжырымдарының болуы, жаңалыққа тез бейімделгіштігі, ізденгіштігі, 
елгезектігі барған сайын  мені өзіне тәнті етіп жақындата түсті. Жұмыс ба-
рысында шәкірттеріне деген жанашырлығын айқын сезіндім. Студенттерінің 
дип лом, магистранттарының диссертация қорғауы үшін оларға мақала 
жазуды үйретіп қана қоймай, олардың журнал бетінде жарық көруіне де 
көмектесіп отыратыны мені сүйсіндіретін. Сөйтсем, бұндай қамқорлықтан 
мектеп мұғалімдері де тыс қалмайды екен. Гүлекеңнің мұғалімдермен 
авторлық бірлестікте жазған мақалалар легінің бірінен соң бірінің редакцияға 
келіп жатуы соның айғағы. 

Мектептен университетке ауысып ғылыммен шындап айналысуы 
арқасында Гүлекең ғалым атағына ие болды. Жай ғалым емес өмір талабына 
сай, жаңалыққа құмар ізденгіш  ғалым, оқыған-тоқығандарын тұжырымдап 
қана қоймай тұшымды еңбектер жазып, ол еңбектері елдің қажетіне жарай-
тын ғалым болды. Қазіргі таңда еңбектерінің ұзын ырғасы 120- дан асты. 
Менің көз алдымда сол еңбектері арқылы елге, ұстаздар, ғалымдар қауымына 
танымал жанға айналды. Әрине Әлекең мен Гүлекеңнің досы ретінде мен 
осының бәріне қуанып, сүйсініп отырдым.

Күлбарам Сәдуақасқызы мектепте ұзақ уақыт химиядан сабақ беру 
арқылы жинақтаған іс-тәжірибесіне ғылымды қосып үндестіру арқылы талай 
белестерді бағындырды.

Өзінің өмірлік кредосын «Еңбек және міндет» деп түсінетін Күлбарам 
Сәдуақасқызының еңбектері республика деңгейіндегі қолданысқа ие.

Гүлекең білім саласындағы атқарып жүрген абыройлы еңбегі арқылы 
көптеген марапаттарға ие болды. Атап айтқанда, Күлбарам Сәдуақасқызы 
Қорқыт Ата  атындағы  Қызылорда   мемлекеттік  университетінің  био-
логия, география  және химия  кафедрасының  профессоры, педагогика 
ғылымдарының  кандидаты,  Халықаралық педагогикалық білім беру акаде-
миясының мүше корреспонденті, ҚР білім беру ісінің  үздігі,  ҚР білім 
беру ісінің құрметті қызметкері,  «Алтынсарин» және «Д.И.Менделеев» 
медальдерінің иегері, екі мәрте  «ЖОО үздік оқытушысы» Мемлекеттік 
грантының, Қызылорда облысының «Жылдың Үздік ұстазы – 2010» номина-
циясын иеленсе,   2012 жылдан бері Қорқыт Ата мемлекеттік университетінің  
«Үздік оқытушысы» атағын  үзбей  иеленіп  келеді. Сондай-ақ 1993 жылы 
Қызылорда облыстық мәслихатының және  2003 жылы ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің  «Құрмет» грамотасымен де марапатталған. Мұның бәрі – ты-
нымсыз еңбектің жемісі.

Бәрінен бұрын  Гүлекең  төрт балалы  ардақты ана,  алты немеренің әжесі 
болумен қатар бір шөберелі болып алақанынан су ішкен әже. Республикаға 
белгілі Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер, педагогика 
ғылымдарының докторы,  20 жылдай уақыт Қызылорда облысының білім са-
ласын басқарған, «ағарту саласының генералы» бейресми атағына ие болған, 
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2017  жылы Қызылорда қаласының №101 мектеп-лицейіне аты  берілген  Әли 
Мүсілімұлының аяулы жары. 

Әлекеңді жоғалтқалы бері  азаматының атына мектеп, көше берілу 
жайлы ұстаздар қауымының ұсыныс, пікірлерін жинап, тиісті жерлерге 
жеткізіп дегендей, жар құлағы жастыққа тимей жүрген жайы тағы бар. Ол 
тиісті нәтижесін беріп те жатыр. Балалары да Әлекеңнің абыройлы аты-
на кір келтірмейтін, керісінше, абыройына абырой қосатын азамат болып 
жетілді, ғылым жолын қуған ата-аналарының ізімен Гүлшаты медицина 
ғылымдарының кандидаты болса, Айгүлі педагогика ғылымдарының канди-
даты,  көлемді еңбектері жарық көрген ғалым. Ләззаты салық комитетінде 
бас маман. Күйеу балалары мемлекеттік қызметте абыройлы еңбек атқаруда. 
Немересі Динара ЕҰУ-ін бітірді, тұрмыста,  Әйгерімі биыл ЕҰУ-нің соңғы 
курсында. Нұрәли, Шынәли  мен  Раушаны Кембридж мектебінде оқиды. Ал, 
Гүлекең осы немерелерінің ортасында бақытты әже, ұлағатты ұстаз, танымал 
ғалым болып өмір кешуде.

Ойға алғанын орындамай қоймайтын Гүлекең әлі де талай келелі істерді 
болашақтың еншісіне бөліп қойыпты. Біз ол істердің орындалатындығына 
кәміл сенімдіміз, оның бір айғағы,  қолымызға тиіп отырған «Жүрек жырла-
ры»  атты өлеңдер жинағы мен бірнеше оқу құралдары.

Күлбарам Сәдуақасқызына Әлекең салып берген ұстаздықтың ұлы жо-
лында қажымай-талмай еңбектеніп, шығармашылықтың шыңына шыға 
беріңіз, шәкірттеріңіз табыстарымен Сізді қуанта берсін демекпін!

лт ұстаздарының бірі Мұхтар Әуезовтің Семейде шығып тұрған 
«Сарыарқа» газетінің 1917 жылғы  12-санында  «Адамдық негізі – әйел»  

ӨЛЕҢМЕН   ӨРІЛГЕН   
ҰСТАЗ   ҒҰМЫРЫ

Нұрлыбек МЫҢЖАС,  
тарих ғылымдарының  кандидаты, 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің  
Қазақстан халқының Ассамблеясы 
кафедрасының меңгерушісі
  Қызылорда қаласы, Қазақстан

Ұ
атты мақаласы жарияланған. Әуезовтің қаламалды туындыларының бірінен 
саналатын бұл мақалада «Адам баласының пайда болуының әуелгі кезеңінде, 
әлі де тағылық дәрежеден қол үзіп, ұзап кете алмай жүрген дәуірде әйелден 
бала туып, олар анасының айналасына үйіріліп тамақ асырап, жан сақтап 
келген. Осыдан үйішілік, туыстық ұйымы пайда болған. Содан барып адам 
баласы хайуандықтан адамшылық қалыпқа біртіндеп ауысқан» деген ой 
болжамын ұсынады. «Қазіргі күні де адам баласы ес  кіріп  есейгенге дейінгі 
алғашқы тәрбиені анасының ақ сүті мен елжіреген мейірімінен алады. Кейін 
бала қаншама үлгі-өнеге, тәлім-тәрбие көрсе де, «әуелгі анадан алған өрнек 
ішкі сырының арқауы болады» деген тұжырымға келеді автор.  

Күлбарам апай да өмірімнің мәні адал жарым деп қабылдаған асыл 
аналарымыздың қатарында... Сондықтан апай жайлы әңгіме қозғасақ 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, педагогика 
ғылымдарының докторы,  саналы ғұмырының 40  жылдай мерзімін ағарту 
саласына, оның  20 жылын Қызылорда облысының білім саласын басқаруға 
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арнап, «ағарту саласының генералы» атанған   Әли Мүсілімұлы жайлы айт-
пай кету мүмкін емес деп білеміз.

Марқұм  Әли Мүсілімұлы  ағамыз расында да  бітімі бөлек жан еді.
Мейірімі мол  жаратушымыз   шынайы өмірге енді қадам басқан Әли 

ағамызды сонау 1965 жылдың мамыражай көктемінде өнегелі отбасы-
нан шыққан, жаны да, тәні де сұлу жаратылған, ақынжанды Сәдуақасқызы 
Күлбарам апайымызға жолықтырыпты. Олардың арасындағы өзгелер танып-
біліп, елеп-екшеп, өлшеуге келмейтін тылсым сезімдер бір арнаға тоғысқан 
қос өзендей бір-бірінің болмысын  байытып, танымын толықтырады. 
Сүйіспеншіліктерін серік еткен екі жас көп ұзамай отбасын құрады. Осылай-
ша орнықты отбасылық өмірдің өзіндік рахатты, қиындық пен қызыққа толы, 
қайталанбас ғұмыры басталады.

Неміс халқында «өшер елдің баласы әкім болады, өсер елдің бала-
сы ақын болады» деген мәтел бар. Құдіретті поэзияның шарпуынан болар 
өмірлік серігінің жан дүниесін тамыр ұстаған емшідей тап басып тани білетін 
қасиет кете қызы Күлбарам апайымызға ерен дарыған. Бұл жөнінде оның 
«Тек өзіңді....» атты  жүрекжарды өлеңдер топтамасының «Сенімен...» деген 
бөлімінде:
«... Екеуге жұлдыздарды санатқанда,        Жігітті ел мақтаған қыз жақтаған,
Риза боп табыстырған жаратқанға.        Жан еді елі,  жұрты ардақтаған.
Тағдырымды сонда мен табыстаппын     «Бірге болсам мәңгіге, – деп тілеуші ем
Сезімімді сенімді алақанға!       Жанында менің үшін ардақты адам»,– 

деген жолдарын  тебіренбей оқи алмайсың!
Халық даналығында «адамның емес, Алланың айтқаны болады» де-

ген бар. Өлімнің өзі де «біреуге ерте, біреуге кеш» дегендей,  Әлекең 2004 
жылдың 15 мамырында  бақилық болды. Апамыз болса, тағдырының дегеніне 
көніп, Әлекеңнің артында қалған бала-шағасы үшін күнбе-күн Жаратқанға 
жалбарынып, дәтіне қуат, көңіліне медет тіледі. Солай талай су ағып, жылдар 
жылжып өтіпті. Осы мазасыз күй үш жылға дейін жалғасқан. Кейде кеудені 
кернеп тынысты тарылтатын сағыныш атты мехнатты сезім маза бермей 
апайымызды Әлекеңнің денесі мәңгілік байыз тапқан қорымға жетелеп апа-
рады. Білген дұғасын оқиды, өзегін жарып шыққан өлеңмен  өзін сабырға 
шақырады. 
«... Өмір бар жерде жүреді өлім деген,
Оны ойламай жүрген жөн сенімменен.
Жарға соғып маңдайды есеңгіреп
Әзер алда оралдым өмірге мен.

Өмір гүлдеп шақырды қолын бұлғап
Бетім бері қарады айлап-жылдап.

Бауыр етім балалар – сүйенішім
Тіршілікке  қайтадан  берді ырғақ...
 
Менің емім қаламым, жазуларым
Болып тұр қалам, қағаз – қаруларым!
Өлеңіммен тілдесіп ардақтыммен
Қияли  күн  кешуде,  жазудамын! –

деп мұңын шағады, өмір сүруге ұмтылады. Бұл өлең 2013 жылдың 26 
қаңтарында жазылыпты... 

Қатар жүрген жылдардағы сән мен салтанатқа толы күндер, бір-біріне 
деген шынайы ықыластың шуағына бөленген тәтті сәттер, қиындығы мен 
қызығы кейде қатар келіп жататын тағдыршешті кезеңдер көз алдына жиі 
оралып, санасында үнемі жаңғырып тұрады. Сондай сәттерде апайымыз 
ойын-онға, санасын-санға бөлген, алқымнан алып, тынысын тарылтқан   
өмірлік жарына деген сағыныш сезімінің мехнатын поэзияның құдіретімен 
және өмірдің жалғандығын түсіну арқылы ғана сәл жеңілдете алды. Жан сы-
рын қолындағы қаламына айтады, ол қаламнан ақ қағаз бетіне өлең болып 
өріліп, өрнектеле түсе береді, жазыла жөнеледі. Осылайша  қайталана береді. 
Іші-бауырың жалындай шарпыған дерттің күйігі оттай оранып, денеңді де, 
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санаңды да  шоқтай күйдіретін өнерге айналды.  Өнердің киесі ғана кеудені 
кернеп, жүректі тербеген сағынышты сейілткендей күйге түсіреді. Апайы-
мыз бұл күйін 2013 жылы жазылған  «Тек сені» деген өлең топтамасының 
«Сенсіз...» деп аталатын үшінші бөлімінде  былайша суреттейді.

Сенсіз  жаным қалайша дамылдайды?    Ілгері қайда барам, жүрем кейін,
Дертіме енді еш дауа табылмайды.        Қайда кеткен әлсіреп күшім деймін?!
Қос жүректі  аяусыз екі айырды,            Үш жыл бойы өң мен түс арасында,
Табыстырған екеуді мамыр айы.             Тоқтаған ба  тіршілік түсінбеймін?! –    

деп  жан күйін суреттейді.
Сағди шайырдың «Гүлстан» атты поэмасында «Минут сайын өмірден 

бір тыныс кеміп отырады, айналып қарасаң азайып та қалғанын көресің» 
дегені бар-ды. Әлекеңнің қазасы отбасына, әулетіне,  басқарып отырған 
білім саласына, жалпы оны білетін барша халыққа ауыр тиді. Әсіресе, құдай 
қосқан қосағынан айрылған Күлбарам апайымыз  сырты бүтін, іші түтін 
күйде жүрді.  Азаматы келмеске кеткен сапарынан оралатындай біраз уақыт 
алаңдаумен жүрді. Алайда, қазаны ортайған жоқ, ырысы азайған емес. Ендігі 
өмірін өзі және бала-шағалары үшін, пір тұтқан отағасы – Әлекең үшін де 
ерекше мәнді де сәнді  өмір сүруге бел буды.  Ұстаздықтан,  ізденуден  қол 
үзбестен Әлекеңнің мұратын жалғастырып ғылымға ерекше ден қойды.

Апамыз «Қайғысыз қара суға семіреді» деген қазағым «қайғың бол-
маса ауырмайсын да» дегенді айтқаны екен ғой, – деп тәнті болдым сол 
кезеңде. Олай  дейтін  себебім «жарты жылға дейін аурушаң болып емделу-
мен жүрдім», – деп сырын ақтара отырып,  аурудан айығуға да Әлекеңнің өзі 
себепші яғни, оның жылдық асына «Ізденіс пен ізгілік» атты кітапты өзінің  
жазып шығуы  себеп болғанын айтады.  

Апайымыздың жазуға қабілеті болуының арқасында қазіргі кезде  
Әлекеңнің өнегелі  өмірі мен  педагогтік  ғылыми қызметін, шығармашылық 
жолын көпшілікке  насихаттау бағытында жазылған шығарма «Ізденіс пен 
ізгілік»  және балаларға арналған «Бізде бала болғанбыз» атты кітаптар  
қалың оқырманның көзайымына айналды.  

Күлбарам апай жан-жарының халықтың көз алдынан кеткенімен 
көңілінен кетпеуіне, ұмытылмауына бар күш-жігерін жұмсап соның жолын-
да бойындағы бар дарынын  пайдаланды. Он үш жыл бойы жылына ең кемі 
Әлекеңе арнап бір іс-шарадан өткізді, баспасөз беттерінде  мақалалар жарық 
көріп жатты.  Апайымыздың еңбегі  тегін кетпеді де. Ұстаздардың ұстазының  
аяулы есімін ұлықтау шаралары да әр жыл сайын бірінен кейін бірі лек-
легімен жалғасын тауып жатты.        

2014 жылдың 13 мамырында Әли Мүсілімұлын ғалым ретінде  
ұлықтау мақсатында Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің ұйымдастыруымен  «Сапалы білім беру – Қазақстанның 
индустрияландырылуының және инновациялық дамуының негізі» 
тақырыбында республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция  нәтижелі 
өтіп, қатысушылардың баяндамалары  2 томдық жинақ болып шығарылды. 
Облысымыздағы білім мен ғылымның киелі шаңырағы Қорқыт Ата  
университетінің 7 оқу ғимаратындағы 411 дәрісханаға және облыстық 
«Өрлеу» мұғалімдердің білімін жетілдіру институтының  бас аудиториясына 
Әлекеңнің  есімі берілді. 

Ең бастысы, ғалым, ұстаз, білікті басшының еткен еңбегін ел есінде  
қалдыру мақсатында 2016 жылдың 26  желтоқсанында Үкімет қаулысы бо-
йынша бүкіл саналы ғұмырын білім беру саласына  арнаған,  Қазақстан Рес-
публикасына еңбегі сіңген қайраткер, педагогика ғылымдарының докторы 
Әли Мүсілімұлының есімі Қызылорда қаласындағы ең көрікті Жібек жолы 
көшесінде орналасқан  №101  мектеп-лицейге берілді. Үстіміздегі 2017 
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жылдың 23  қыркүйегінде мектеп ресми ашылып, керемет бюст орнатылып 
ұстаз аты мәңгілікке  ұлықталды. 

Осы  іс-шарада  қатысушыларға «ағарту саласының генералы» бейресми  
атағының  иегері,  көрнекті ғалым  Ә.Мүсілімұлының  баспасөз беттерінде 
жарияланған мақалалары, ғылыми, әдеби, педагогикалық  еңбектері кеңінен 
таныстырылды,  «Ұстаз.  Ғалым.  Қайраткер» атты фильмінің тұсаукесері 
болды.  

Біздер,  өмірлік жарының есімін ұлықтау мен оның артында қалған 
ғылыми-педагогикалық мұраларын жинақтап, көпшіліктің кәдесіне жарату 
жұмыстарының бәрі дерлік халықтың қолдауымен қатар К.Сәдуақасқызының 
өзінің тынымсыз еңбегінің арқасы екенін ел-жұрт түгел біледі. Ол осы сәтті 
13 жыл күтті. «Енді мен үшін ол – тірі», дейді  Күлекең ризашылық сезімін 
жасыра алмай.

Хакім Абай атамыз «Білім мен жігер кімде бар, сол жарасар туғанға», – 
деп  осындай біртуар тұлғаларға қарап айтқан да болар, бәлкім!. 

Өз еңбегінде «Міне, осындай Әлекең сынды азаматпен 39 жыл отасып-
пын. Бұл жылдар жай ғана жылжып, көмескі бұлдыр болып   өте салған 
жылдар  емес еді.  Бұл  жылдар  оттай  ыстық,  есте қалар  жарқын  
шақтары мол,  қуанышқа,  ізгілікке,  ізденіске және сыйластыққа  толы 
жылдар еді», – деп Күлбарам апай  қимастықпен есіне алады.

Үлкені Ләззат салық саласының маманы. Әлекең бар кезде Айгүлі дис-
сертация қорғап педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент атағын ие-
ленсе, әкелері бақилық болғаннан кейін де ол кісінің өсиеттері  бойынша 
қызы Гүлшат кандидаттық диссертациясын қорғап медицина ғылымдарының 
кандидаты атанды. Ұлы Талғат араб тілінің маманы болса, келіні  Гүлбану 
экономист.

Туғаннан  атасы мен әжесінің жансерігі  болып өскен,  яғни  «әжесінің 
қызы»  Әйгерімі  тәрбиелі,  үлгілі  оқушылардың  қатарында  болып, талай   
«Жас ғалым»   ғылыми жобалар  сайысына қатысып 1-ші орынды иеленіп 
келді. Қазір ЕҰУ-нің менеджмент мамандығы бойынша соңғы курсында, ше-
телге магистратурада оқуды жоспарлап жүр.  

Биылғы  жылы  немерелері  оқу  озаттары  Раушан, Шынәли  және 
Нұрәли Кембридж мектебіне оқуға түсіп қуантты. Жалпы  әулет білім-  
ғылыммен айналысатын  жандардан тұратын зиялы отбасы  қатарынан десек 
те болады. Күйеу балалары да республикалық, облыстық деңгейдегі жауапты 
қызметтерде  абырой биігінен көрініп жүрген зиялы жандар.   

«Орнықты отағасы ретінде Әлекең тек өзінің ғана емес, балаларының, 
менің де ізденуіме, өз мамандығымнан абырой алуыма жағдай жасап оты-
ратын. Мектепте мұғалім болып жүргеннің өзінде “өзіңнің іс-тәжірибеңді 
республикалық  педагогикалық газет-журналдарға жазып жібер”, – деп 
тапсырма беріп, артынан өзі қадағалап отыратын. Жастау кезімде  өлең,  
дос-жарандардың тойларына өлеңмен адресат жазамын, бірақ бірыңғай 
беріліп өлеңнің соңына түсе қоймадым. Себебі әдістемелік құралдар мен 
мақала жазудан артылмадым.Көп өлеңдерім ауызша ойға оралып, қағаз 
бетіне түспей қалатын, өкінгенмен не пайда жазып алмағасын қайта ай-
налып ауызға түспейтін. Оған онша мән бере қоймайтынмын. Сонымды 
байқаған Әлекең «Өлеңдеріңді жинақтап кітап етіп шығар», – деп кеңес 
берді. Қарсы келгем жоқ, «Жүрек жырлары» атты өлең кітабым жарық 
көрді. Әлекеңнің басшылығымен жұмыс істеп қалыптасып қалған мен уни-
верситетке ауысқасын  диссертация қорғап, оқу-әдістемелік құралдар жаза 
бастадым. Қазір жарық көрген оқу құралдарымның саны жиырмаға,  ал 
мақалаларымның жалпы саны жүз жиырмаға  жетті», – дейді сыр ақтарып. 
Бәрі Әлекеңнің қамқорлығы арқасында, – деп тұжырымдайды.
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Ардақты ұстаз, нағыз ғалым К.Сәдуақасқызының ғылыми еңбектері 
бүгінде республикамыздың жалпы білім беретін мектептері мен жоғары оқу 
орындарында оқыту үдерісінде кеңінен қолданылып келеді.  

Халықаралық педагогикалық білім беру академиясының корреспон-
дент мүшесі,  профессор К.Сәдуақасқызы ғылым саласында өзіндік мек-
теп қалыптастыра алған санаулы ғалым ұстаздарымыздың бірінен сана-
лады.   Оның отандық ғылым мен білім беруге сіңірген ерен еңбегі еленіп, 
көптеген марапаттар иеленді. Ол 2008  және  2015 жылдары    ҚР Білім және 
ғылым министрлігі жариялаған конкурстарда  «Жоғары оқу орнының Үздік 
оқытушысы»   атағын және мемлекеттік грантын  екі мәрте жеңіп алса, 
2014 жылы  облыс мұғалімдеріне арналған  «Жылдың Үздік ұстазы» номи-
нациясын иеленді. Сондай-ақ  «ҚР Білім саласының құрметті қызметкері», 
«Ы.Алтынсарин», «Менделеев» медальдері, облыс әкімінің,  ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің бірнеше грамоталары және тағы басқа көптеген 
бірнеше жоғары мемлекеттік  марапаттар иегері. Ал  апайымыз  үшін ең бас-
ты марапат – шәкірттерінің сенімі мен ықыласы деп санайды.

«Шәкіртсіз ұстаз – тұл» дегендей Мемлекеттік хатшы Гүлшара 
Әбдіқалықова және ҚМУ ректоры, техника ғылымдарының докторы, про-
фессор Қылышбай Бисенов Күлбарам апайдың мақтан  тұтарлық шәкірттері. 
Жарты ғасырдан астам ғылыми-педагогикалық қызметпен үздіксіз айналы-
сып келген ұлағат иесінің тәлімін көрген мыңдаған шәкірттері бүгінде ұстаз 
есімін ұмытылмастай ең биік деңгейге көтерді. Оны білетін жандардың бәрі 
туабітті қабілет-қарымы, дарыны мен ерен еңбегі арқылы К.Сәдуақасқызы 
алған бұл асуды ғалым-ұстаздың өмірдегі өз мұратына жеткендігін таныта-
тын мерейлі меже деп біледі.

оғары және орта білім жүйесінде білім сапасын 
арттыру – бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі 

ҰЛАҒАТТЫ  ҰСТАЗ,  ҒҰЛАМА  ҒАЛЫМ 

Базархан  ИМАНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
 мемлекеттік университетінің доценті  
   Ақтөбе қаласы, Қазақстан                                                                   
                                                             

Ж
болып отыр. Осы орайда, білім беру мазмұнын   қайта жасау, оқу  үдерісін 
тиімді ұйымдастыру технологиялары мен әдістерін жетілдіру мәселесі алға 
шығуда. 

"Химияны оқыту әдістемесінің" тұңғыш оқу құралын п.ғ.д., профессор 
И.Н. Нұғыманов 1993 жылы жазған болатын. Одан соң 2005 жылы п.ғ.д., про-
фессор Ж.Ә.Шоқыбаев пен п.ғ.к., доцент З.О.Өнербаева   жетілдіріп, қайта 
басып шығарды. Қазіргі таңда  осы құрал  республикамыздың жоғары оқу 
орындарында  болашақ химия пәні  мұғалімдерін  кәсіби даярлауда бірден-бір 
оқулық рөлін атқарып отыр.

Ал  2017  жылы  "Фолиант"  баспасынан  Күлбарам Сәдуақасқызының  
"Химияны оқыту әдістемесі"  атты оқу құралының жарық көруі  болашақ 
химия пәні мұғалімдерін даярлау саласында айтулы оқиға болды десек, 
артық айтқандық емес. Кітап Абай атындағы  Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің оқу-әдістемелік кеңесінде талқыланып, мақұлданған. Бұл оқу  
құралының басты міндеті – маңызды әдістемелік білім жүйесін жаңартылған 
түрде беру, студенттерді  заманауи оқыту  әдістерімен қаруландыру, әртүрлі 
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ақпарат көздерімен жұмыс жүргізу арқылы өз бетінше білімін толықтыру 
дағдысына үйрету болып табылады. 

Оқу құралы заманауи талаптарға толығымен сәйкес келеді. Мазмұнында 
теориялық материалдармен қатар әр тақырып бойынша материалды 
бекітуге арналған өзіндік сұрақтардың, СОӨЖ тапсырмалары мен жас 
мұғалімдерге арналған практикалық кеңестердің  берілуі білім алушылардың 
өзіндік әрекетіне кеңінен жол ашады. Бүгінде аталмыш оқу құралы 
республикамыздың барлық аймағындағы оқу орындарында пайдаланылу-
да. Аталған еңбектің сыңары болып саналатын республикалық ақпараттық  
технологиялар орталығынан жарық көрген "Химияны оқыту әдістемесі" 
атты электрондық еңбек те мұғалімдердің сенімді серігіне айналды. Себебі, 
оның мазмұндық құрамы әдеттегі кітаптардан өзгешеленеді. 240-тай сұрақ 
негізінде екі нұсқамен онлайн тестілеу жүзеге асырылады. Оған қоса  көрнекті 
ғалымдардың портреттері мен глоссарий берілген. Осы құралдың мазмұнын 
ашып көрсетер болсақ, оған енгізілген «Бейорганикалық заттардың негізгі 
кластарын оқыту әдістемесі», «Химияны оқыту әдістемесінің тарихы»,  «Хи-
мияны оқыту әдістері» тақырыптарының материалдарының  әрі бай әрі жаңа 
мазмұнда берілуі құндылығын арттыра түседі.

К.Сәдуақасқызының "Химияны оқыту әдістемесі"  мектепте білім беру 
мақсаттарының, ғылым мен практиканың жетістіктерінің өзара байланысы-
на, жоғары оқу орындарында оқу-тәрбие  үдерісінің жаңаланып жетілдіруіне  
сәйкес  аталған оқу құралдары  бірсыпыра  жаңаланып  жетілдірілген. 
Сондай-ақ, осы оқу құралдардың көмегімен  білім алушы өзінің теориялық 
білімдерін практикамен ұштастырып қолдана алу мүмкіндігіне ие  болады.

Әрбір болашақ маман қазіргі өзгермелі әлеуметтік және экономикалық 
жағдайда өмір сүріп қана қоймай,  өз тарапынан болып жатқан құбылысқа 
белсенді әсер ете отырып, оны жақсартуға бейім болуы  керек. Осы тұрғыдан 
аталған оқу құралдары оқушылардың химиядан танымдық қабілеттерін 
белсендіріп,  дамытуға бағытталуы мақсатқа сай келеді. Білім алушының 
мұғалімнің көмегіне аз жүгініп, өз бетінше үйренуіне айрықша ден қойылған. 

Бұл – қазіргі оқытуға қойылатын заман талабы. Ғалымның соңғы жылда-
ры жарық көрген  «Химияны оқыту әдістемесі», «Химиядан Ұлттық бірыңғай 
тестке дайындық әдістемесі», «Химия есептерін шешу әдістемесі» және 
«Мектеп химия олимпиадасы»  атты оқу құралдарының   білім алушылар 
үшін  оқыту үдерісінде тигізер көмегі мол болары сөзсіз. Сондай-ақ осы оқу 
құралдарды пайдалану нәтижесінде мектеп оқушылары  өздерінің өмірлік 
мамандықтарын таңдауға, олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар иеле-
нуге  және  ҰБТ  тапсыруда жоғары ұпай алуларына мүмкіндік алады. 

Мен үнемі химияны оқыту әдістемесі ғылымымен айналысатын әдіскер 
ғалымдарды іздеп тауып, олардың еңбектерімен танысқанды мақсат тұтып 
жүргендердің бірімін. Бұл ғылым үнемі даму үстінде болғандықтан өзгермелі, 
онымен айналысатын  ғалымдар да  саусақпен санарлық деп сеніммен 
айта аламын. Біздің таныстығымызға көп уақыт болмаса да, мен Күлбарам 
апайдың бүтін бітімін біршама таныдым дей аламын. Оның үстіне жақында 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 80 жылдық 
мерейтойы на байланысты өткізілген ғылыми-тәжірибелік конференцияға 
қатысуыма  және онымен жақынырақ танысуыма  апайдың өзі  себепші болды. 
Осы аз уақыттың ішінде көп пікірлесу арқасында өзінің бай тәжірибесімен 
бөлісіп, менің ақылшы әріптесіме айналды.

Профессор Күлбарам Сәдуақасқызы – өзінің жібектей жұмсақ мінезі,  
қарапайымдылығымен  асықпай жүріп аяғын нық басқан, білім мен ғылымға 
жан дүниесімен шынайы берілген, бар күш-жігерін, бүкіл өмірін жастарға 
білім мен тәрбие беруге жұмсаған, кімге болса да қол ұшын беруге әзір, 
жүрегі кең,  жаны таза, жүзі жарқын,  жоғары мәдениетті Адам. 

Сөз соңында түйетініміз , 100-ден аса   ғылыми-әдістемелік мақалалары,   
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3 монографиясы  және  20-ға жуық оқу-әдістемелік  еңбектерімен мүмкін-
дігінше  химияны оқыту  әдістемесі ғылымы саласының дамуына  бір 
кісідей үлес қосып келе жатқан жетекші әдіскер, педагог,  екі мәрте «Жоғары 
оқу орнының үздік оқытушысы» атағына ие болу бақытына қол жеткізген 
Күлбарам Сәдуақасқызы өмірінің 75-ші белесіне толағай табыспен, асқақ 
абыроймен жетті. Маған Ұлы Дала перзентінің бойындағы сом талант пен 
зор талап әлі де болса ғылымның асқаралы асуларын бағындыратынын 
меңзеп тұрғандай болады. 

стаз...  Қандай қасиетті сөз! Әр адамның жүрегіне ерекше жылулық 
нұрын себетін аяулы тұлға бейнесімен өзектес ұғым. Менің ұғымым 

АДАМНЫҢ			АДАМГЕРШІЛІГІ		–
ЖАҚСЫ		ҰСТАЗДАН

Сапар РАХМЕНШЕЕВ, 
Алматы қаласының №1 қалалық емханасының 
бас дәрігері
   Алматы қаласы, Қазақстан

Ұ
бойынша адам баласының жүрегінде қадір тұтып, құрметтейтін екі  қасиетті 
ұғым болса, соның біріншісі – Ана,  екіншісі – Ұстаз!  «Ұстаз» деген қазақ 
баласы үшін қашанда қасиетті, қадірлі ұғым болған. Жақсы жанды көргенде 
«Ұстазы жақсының – ұстамы жақсы», «Ұстаздан тәрбие алған» немесе «Ұстаз 
алдын көрген» деген сөздер құлаққа «ана тәрбиесін алған» деген сияқты 
сөздермен ұштасып жатады. Алғаш әріп танытып, өмірдің қыр-сырын білуге, 
сан қилы құбылыстарын терең түсінуге мұрындық болып, жан дүниеңе нұрлы 
шуақ түсіріп, адамгершілікке баулыған мұғалімнің бейнесі көңіл төрінен 
орын алары анық. Ұстаз әр адамның жанына білім дәнін сеуіп, әр шәкіртін 
балапандай аялап, өмір атты шексіз ғаламға топшысын қатайтып ұшырады. 
Дәлірек айтсақ, адамды өмір сүре білуге тәрбиелейді. Сол үшін  жүрегін 
ашып, бойындағы асыл қасиеттерін шәкірттеріне сіңіруге тырысады. 

Менің өмірімде  де   дұрыс  адам болуымызға әсері тиген, санамда 
ұмытылмас із қалдырған Ұстазым бар екендігі жайлы айтқым келеді.  Мен 
Қызылорда қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы №4 мектепте оқыдым. 
Сол білім ордасын отбасымыздағы үш бауырым, әпкем оқып бітірді. 
Бесінші сыныпта оқып жүргенімде анамның болашақта кім боласың, қандай 
мамандықты таңдайсың, деген сұрағына, мен келешекте дәрігер болғым 
келетінін білдіріп едім. Анашым химия мен биология пәндеріне ерекше көңіл 
бөліп оқу керек екенін айтқан болатын. Сол сәттен бастап менің бағыма хи-
мия мен биология пәндерін үйрететін, аталмыш пәндерді қызығушылықпен 
оқып үйренуіме, ғылыми тұрғыдан да қосымша, тереңдетіп оқуыма себепкер 
болған ұстазым Гүлбарам апай (Күлбарам апайды біз солай атайтын едік) бол-
ды.  

Бұрынғы кездері, яғни 90-жылдары, біздің облысымыздан  химия мен 
биология пәндері бойынша республикалық олимпиадаларға қатысып, мектеп 
оқушыларының жүлделі орындарды иеленуі сирек құбылыс еді. Әлі күнге 
есімде 1991 жылы Гүлбарам апайымыз химия пәнінен ұзақ уақыт тынбай да-
йындап, мені де сондай республикалық деңгейдегі олимпиадаға – білім жары-
сына Целиноград қаласына алып барды. Абырой болғанда  игерген білімімді 
лайықты көрсете алып, қазақ мектептері қатысушыларының ішінен  жүлделі  
2-орынды жеңіп алып, туған жеріме шексіз қуанышпен оралған едім. 

Сондай-ақ, менің болашақ мамандық таңдауда да  жол сілтеген ұстазымның 
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рөлі зор болды. «Мен де бала кезімде дәрігер болуды армандап едім», – дей 
отырып, орындалмаған арманын Гүлшат қызы және менің орындауым керек 
екендігін қадап айтқан болатын. Дәрігер мамандығын ұсынғанының аста-
рында үлкен мән жатса керек,  апайым менен бір үміт отын көрген де бо-
лар деп те ойлаймын. Ұстазымның мамандық таңдауда айтқан ақыл-кеңесін 
тыңдағаныма қаншама уақыт өтсе де, дәрігер мамандығының қиын сәттерін 
бастан кешіргенде де,   бір сәт болса да, өкінген емеспін, керісінше ұстазыма 
деген алғысым мен құрметім еселене түскендей болатын.

Менің ойымша, кез келген мұғалім ұстаз бола алмайды. Себебі, ұстаздық 
өнер  тек сабақ берумен шектелмейді, оның қыры мен сыры да,  тағылымы да 
терең өнер. Ең бастысы, ұстаз өзінің жекебасының үлгісімен тәрбиелейді. Ал 
өнерлі болу кез келген адамға қона бермейді, жекебас қасиеті көпке үлгі бола-
тын адамдарда көптен саналмайды. Олай болса, шын ұстаз болу үшін табиғи 
дарын, ізгілікті ізденіс пен ерен еңбектің  ұштастырылуы шарт. Ең бастысы, 
өзгенің баласын өз баласындай көріп сүюі, жаны ашуы керек деп түйіндеймін.  

Менің өмірімде жол сілтеуші болған  жан,  өзімді алдында борышты 
сезінетін дүниедегі  ең сыйлы адамым  – ұстазым Гүлбарам  Сәдуақасқызы  
сегіз қырлы, бір сырлы жан.  Апайым  өнерлі,  ақындығы бар, адамгершілігі 
мол, көрікті, парасатты, жоғары  мәдениетті тұлға; білімді маман; адал жар, 
ардақты дана ана болды.  Менің ата-анам  апайдың жан жары, республикаға 
танымал, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер, педагогика 
ғылымдарының докторы Әли Мүсілімұлымен дос-жаран болып қатысты. 
Екеуі де біздің үйдің балаларына қолдан келген бар қамқорлықтарын  жасады. 
Осындай ұлағатты ұстазым Гүлбарам апайым – жақында ғана марқұм болған  
жан анам Рая Мақшатқызының  жақын құрбысы. Бір мектепте, бір сыныпта 
он жыл  бірге оқып, тай-құлындай тел өскен  әрі  өмірдегі  жақын жанашары 
әрі  тіреушісі болды. 

«Ұстаз болу өз уақытыңды аямай, өзгенің бақытын аялау», – деп Мұхтар 
Әуезов айтқандай, уақытпен санаспай балалардың болашағы үшін аянбай 
жұмыс жасасаң, еңбегің еш кетпейді деп түсінемін. Гүлбарам апай  қанша 
жыл тер төгіп еңбек етсе де, «болдым, толдым, мен бәрін де білемін» деп айт-
пады, тоқмейілсімеді, тек ілгері ұмтылды. Ол кісінің қаншама оқу құралдары 
тек облыс қана емес, республика көлемінде қолданылып келе жатқанының өзі 
біздерді, шәкірттерін сүйсінтеді! Оны енді біздің балаларымыз пайдалануда. 

Апайым  – «Жасым келді, не керегі бар»  деген ойға берілмей,  «үйрете 
жүріп  өзің де үйренесің» деген қағиданы басшылыққа алып, әлі де  білімін  
тереңдетіп, үнемі ізденісте болып,  ғылымның сара жолына түсіп, кандидаттық 
диссертация қорғап, қазіргі таңда киелі білім шаңырағы Қорқыт Ата атындағы  
Қызылорда мемлекеттік университетіндей  беделді жоғары  білім ордасында  
болашақ ұстаздардың Ұстазы болып   қызметін абыроймен атқарып жүрген 
ерекше жан!

Білген сайын келеді біле бергім, Қызыққаннан келмей ме жүре бергің?! 
Біле беру емес пе тілегі елдің?!  Сондықтан да келеді біле бергім... 
Белден ассаң, алдыңда бел көрінсе,

деген  өлеңдегідей,  Гүлбарам  ұстазымыздың  берген  білімі  мен  тәрбиесі, 
кеңесі мен ақыл сөздері  бойымызға  сіңіп, қандай да атақ пен дәрежеге қол 
жеткізсек те: адамгершілікке, білікті маман болуға, нағыз ер-азаматқа тән 
қасиеттерге ие  болуға, жігерлі де намысшыл болуға, жоғары деңгейдегі 
жауапкершілікті  маман  болуға,  қазақы  болмысымызды  бұзбауға  бейімдеді. 

Осы сөз жолдарын жазып отырғанымда, айтқанымның дәлелі ретінде  
10-сыныпта оқып жүрген кездегі  әлі күнге ұмытылмаған апайдың сабағынан 
бір көрініс  көз алдыма орала кетті.  Химия сабағы. Қоңырау соғылып ішке 
кірдік. Түрі әдеттегіден байсалды көрінген  апай сабақты бастамас бұрын: 

– Сендер болашақта бәрің химик болмайсыңдар, бірақ бәрің де  елімізді 
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көркейтетін  азамат болуларың керек! – деді. Сөзін әрі қарай салмақты 
сабақтап: 

 – Сондықтан да бүгінгі сабағым кітапта, жоспарда көрсетілмеген 
дәстүрлі емес сабақ болады, – деп, «қалай қарайсыңдар?» дегендей  бәрімізге 
сынай қарады. Біз аң-таңбыз, бір-бірімізге қараймыз. Байқаймын, бәріміздің 
аңсарымыз енді не болар екен,  бұл не сабақ? деген оймен сілтідей тынып, не 
боларын күтіп,  іштей тыпыршып отырмыз.  Апайымыз: 

–  Менің мақсатым  сендерге тек білім беріп қана қоймай, сендердің 
азаматтық позицияларыңды бекіту, ойландыру. Себебі болашақ сендердің 
қолдарыңда. Бүгінгі сабағымның  басты мақсаты сол, – деді.

 Әңгіме  бізден  күнделікті өмірде көріп жүрген құбылыстарымыз жайлы  
сұраудан басталды. 

 – Балалар, Янтарь магазинінде сендерді таңқалдырған нәрсе болды ма? 
(сол кездегі зергерлік магазин) деген бірінші сұрағына  біз таласып-тармасып:

– Иә, ондағы алтын,  күміс  бұйымдарды былай қойғанда, мельхиор деп 
аталатын асыл емес металдардың құймасынан жасалған қасық, шанышқы, 
пышақтар,  тағы басқалардың бағасы шарықтап тұрғандығы таң қалдырды, – 
дедік сұраққа таңдана отырып. 

Апайдың екінші сұрағы  қаланың  сиқын бұзып, әр жерінде үйіліп жатқан, 
ескіріп бұзылған машиналар туралы болды.

– Сендер ол туралы не білесіңдер, – деген сұраққа оларды  шетелге 
металломға өткізетінін,  одан бұйымдар жасап, өзімізге 100 есе  бағамен сата-
тынын  айттық.  Байқаймын, ойлана бастаған сияқтымыз.

«Шынымен де бұл қалай?» – дегендейміз. «Бұдан басқа тағы қандай 
келеңсіз жағдайларды байқап жүрсіңдер?» – деген үшінші сұраққа  сол кез-
де жұмыс істеп тұрған ЦКЗ шығаратын әртүрлі қораптардың  дүкендердің 
алдында, көшеде өртелетіндігі жайлы, оны заводқа алу үшін Сібірден вагон-
вагон бөренелер әкелінетінін айттық. Енді біреу қанша қиындықпен әкелген 
табиғат байлығынан жасалған, яғни  картон қорапшаларды  өртегенше завод-
та қайта өңдеп, таза ақ қағаз алуға  болмас па екен,  сонда ол  қағаз  арзандау 
болар еді, – деген ойын айтты. Енді бірі айналамызда шашылып жатқан ме-
талломдарды да өңдеп, ең болмаса топса істемей ме, дегенді айтып күлдірді. 
Апайдың  педагогтік көрегенділікпен бізді айналамыздағы құбылыстарға 
назар аудартып, кеңірек ойлануымызға мүмкіндік беріп отырғанын бала да 
болсақ  түсіндік. Сөйтіп, бұл сабақ біздің азаматтық көзқарасымызды оятуға, 
қоғамда болып жатқан құбылыстарға көзіміздің көкірек көзін ашып,  еліне 
жаны ашитын адам ретінде ойландыруға  арналған сабақ болды.

Тағы да біраз сұрақтардан кейін апайымыз:
– Балалар, осы жайлы қандай ой-пікірлерің бар? – деген сұрағына біз 

шама-шарқымызша жауап беріп жаттық. Бәрімізді күле отырып тыңдаған 
апайымыз: 

– Сендер болашақтың билеушісісіңдер, ертең азамат болып ержеткен кез-
де осындай келеңсіздіктерді болдырмауға  тікелей жауаптысыңдар! – деген 
сөзі бізді бір сілкіндіріп тастағандай болды.

«Шәкіртсіз ұстаз – тұл» деген тегін айтылмаса керек. Сәкен Сейфул-
лин мектебінде қызмет етіп жүрген кезінде  ұстазымның менен де басқа 
олимпиадаға даярлап, терең білім берген, дәрігерлік мамандыққа жол сілтеген  
шәкірттері жетерлік.  Олардың қатарында:  Айдос Сапаров – травмато-
лог дәрігер, Нұржамал Тоқпанова – онколог, Айман Төлегенова – педиатр, 
Мира Имашева сияқты ақ халатты абзал жандар  республикамыздың түкпір-
түкпірінде адам жанына арашашы болып жүр.         

Ұстазым Гүлбарам апай  жасы келсе де, ажарлы, жаны да, тәні де сұлу, 
көрікті, білімді, жігерлі, кейде сырласым да болады, өйткені ол менің өмірімдегі 
екінші анамдай жан. Қымбатты да құрметті ұстазыма шәкірті есебінде мерей-
тойы құтты болсын дей отырып, ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілеймін! 
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“Табысты менеджер – 2017” республикалық байқауы 

дамзаттың пайда болғанынан бастап, саналы да мүдделі мақсаты – бала 
тәрбиелеу.  Білім мен тәрбиені қатар беріп, дарынды дамытатын, та-

ЗАМАНАУИ  БАСШЫ: 
ТАБЫС ФОРМУЛАСЫ

Фатима ӘЛИАҚПАРОВА,
№148 мектеп-гимназиясының директоры
    Алматы қаласы, Қазақстан

А
лантты танытатын  білімді де білікті ұстаздар шоғырланған қасиетті мекен – 
мектепсіз  тәрбие мен білімнің берілуі  мүмкін емес. Ал оны басқаратын бас-
шы Ы.Алтынсарин айтқандай «мектепке жан кіргізер жүрегі» болуы тиіс.
Басшылық– ұстаздық сүрлеуден бастау алған самғау һәм өрлеу.

Иә, бала кезден бойтұмар қып, жаныңдай сүйсең, соның қыр-сырын 
үйреніп, өмір бойғы ажырамас серігіңе айналса, адам үшін қай мамандық та 
қадірлі. «Қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ұстаз шәкіртіне талмас 
талап сыйлайды» демекші, ұстаз – қай кезде де мектептің жүрегі, қоғамның 
тірегі. Қоғам тұлғаны қаншалықты жетілдірсе, жетілген тұлға қоғамды 
соншалықты дәрежеде дамытады. Сондықтан, қоғам дамуында білім берудің 
ең маңызды болып табылуы басты мәселе. Жиырма бес жылдық тарихында 
еліміздің  мемлекеттігін нығайтуда ұстаз еңбегінің өлшеусіз үлесі бар екенін 
көреміз. Ұстаздық – қоғамдағы ең құрметтi де қадiрлi мамандықтардың бiрi. 
Өйткенi, адами қасиеттердi бойына сiңiрген мұғалім өз шәкiрттерiнiң бойын-
да бiлiмге деген құштарлықты және Отанына деген сүйiспеншiлiктi оятады. 
Бәсекеге  қабілетті болу мен оны арттырудың  басты  құралы–білім. Бұл – пе-
дагогтер қауымының алдында тұрған үлкен жауапкершілік іс.    

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың: «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер  
бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан 
сол деңгейде болады. ...Ұстазға жүктелетін міндет ауыр» деген  сөздерінде 
мектеп мұғалімдері бүтін бір елдің болашағына жол салар, жас ұрпақты 
нұрлы аспанға көз тіктірер құдірет иесі екенін білдіреді.

Қазақтың  XX ғасырдағы белгілі ағартушысы Ж.Аймауытов: «Қазіргі 
қазақ мектебіне қажеттісі – тек білім беруші мұғалім ғана емес, баланы 
өмір сүруге үйретуші ұстаз!» – десе, ал, А.Байтұрсынов: «Мектеп керектері» 
деген мақаласында: «…Ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, ме-
тодикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім» – деген екен. Бұл сөздердің 
бүгінгі күні де мәні өте жоғары. XXI ғасыр – ғылым мен білімнің қарыштап 
дамыған ғасыры. Сондықтан, бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен 
мәліметтер беріп қана қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат, экономика 
кеңістігіне шығуға, қатаң бәсеке жағдайында өмір сүріп, еңбек етуге дайын-
дайды. Бұл істе нәтижеге зор  қол жеткізу мекеме басшысының жан-жақты 
білімдарлығына, ой-өрісінің кеңдігіне, шығармашылығына және басқару 
шеберлігіне тікелей байланысты. Ұрпаққа тәрбие беру, білім нәрімен су-
сындату екінің бірінің қолынан  келе бермейді. Сондықтан, ұстаз болу – 
жүректілік деп бағалаймын.

Мені өз биігіме жеткізген әр жылдар мен жолдардың үлесі бар. 1990 
жылы ҚазМУ-дың тарих факультетін ойдағыдай аяқтап, еңбек жолын Ал-
маты облысы Сұңқар ауылының орта мектебінде мұғалім болып бастадым. 
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1995–2005 жылдары Алматы қаласындағы №147 мектеп-гимназияда мұғалім, 
кейін директордың оқу ісінің меңгерушісі болып қызмет атқардым. №147 
мектеп-гимназияда жүрген кезімде  қалалық, республикалық, халықаралық  
білім байқауларында көптеген шәкірттерім  топ жарды. Ұстаздық жолға 
жаңа қосылған жас мамандармен өзінің  тәлім-тәжірибесімен бөлісіп, тарих 
саласының тізгінін ұстайтын болашақ ізбасарларды даярлау жолында тер 
төгіп, олардан біршама олимпиада жүлдегерлерін шығардым. 2005 жылы 
№137 орта мектептің  директорлық қызметіне келдім.

2003 жылы  Елбасы  тапсырмасымен  республикалық инвестиция есебінен   
«100 мектеп, 100 аурухана» бағдарламасы іске қосылып, жоспар бойынша 
Жетісу ауданындағы  Құлагер ықшамауданында мектеп құрылысы басталды. 
Құрылыс кешені  2008 жылы толық аяқталып,  бала қабылдауға  дайын болған 
білім ошағы Алматы қаласының (бұрынғы) әкімі Ахметжан Есімов пен 
білім беру департаментінің бастығы Шимашева Рахат Сейдахметқызының 
қатысуымен  №148 мектеп-гимназия  болып ашылды.  Алғашында 714 бала, 
оларды оқытатын 72 мұғаліммен жұмысын бастаған аталған білім ошағының 
бүгінгі  деңгейі ерекше қарқынмен келеді. Иә, мектеп – шығармашылық  зерт-
хана болса, ал  мұғалім – шығармашыл тұлға. Өз ісінің қас шебері атану үшін 
бір ыждағаттық аздық етеді – ол үшін мамандыққа берілген, үздіксіз ізденістен 
таймайтын болуы  керек. Мен қазіргі таңда білім жүйесіндегі жемісті еңбек 
етіп жүрген жаңашыл әрі тәжірибелі басшымын. Қазіргі кезде ақпараттық 
технологияның белең алған кезінде білім ордасының жан-жақты дамуы үшін 
смарт жүйесімен жүргізіп келемін. Ұстаздық қызметте болдым, толдым 
демеймін, сан биік белестерді бағындырып келе жатсам да іздену, ізгілік дәнін 
егу, ұйымдастыру, басқару, табысқа жеткізу – менің басты мұратым, айқын 
мақсатым деп білемін. Заман ағысына сай жаңа технологияларды қолдану, 
уақыт үдесінен шыға білу – менің ұстанымым. Мен үшін, ұжым үшін сапа-
лы білім – қашан да басты қағида, нақты мақсат, мықты баған. Сондықтан 
да заманауи әдіс-тәсілдерді жаңа бағдарламамен үйлестіре отырып сапалы 
білім беру үшін мектебіміздегі көшбасшы ұстаздарды ұйымдастырамын, жас 
мамандарды олардан тәжірибе алуға бағыттаймын. Жаһандану заманында 
адамзат өзгеруге, түрленуге міндетті. Себебі, бұл – уақыт талабы. Қазіргі 
заман шартында талапты, бәсекеге қабілетті, жеткілікті деңгейде білімі мен 
кәсіби дағдысы бар адам ғана жаңа белестерді бағындыра алады. Сондықтан, 
Қазақстан адами капиталдың сапасын үнемі басты басымдық ретінде 
белгілейді. Елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 
табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін атап көрсетеді. 

Елбасы аталған мақаласында «Табысты болудың ең іргелі, басты фак-
торы білім екенін әркім терең түсінуі керек. Жастарымыз басымдық 
беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. 
Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана 
табысқа жетеді», – деп атады. Ендеше, білім кілті ізденісте болса, табысты 
болудың негізгі формуласы нақты бағыт пен дұрыс басқаруда деп білемін. 
Ұстаздың шығармашылық жұмыс істеуіне жағдай жасау, оқушының білім 
сапасын көтеруде мектептің  басқару жүйесін дұрыс ұйымдастыру мектеп 
басшысына жүктеледі. Басшы болу адамға қажыр-қайратты, қайтпастықты 
талап етеді. Өмірде, еңбек жолымда көрген-білгенімді  және  тәжірибеден 
түйгенімді алдымда кездескен сын-сынақтар мен қиындықтарды еңсеруге 
жұмсап келемін. Оқушыларды қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсенді етуге 
дайын, өзгермелі даму үстіндегі ортада өмір сүруге бейім бәсекеге қабілетті 
және құзыретті, шығармашыл, елжанды, білімді тұлғаны дамыту және 
қалыптастыруды көздейтін мектеп-гимназиямыздың басқару құрылымының 
сатысы  төрт иерархиялық деңгейден тұрады. Таймайтын төрт тағанды 
тұғырдай тұтастықты, беріктікті қамтамасыз ететін бұл құрылымның бірінші 
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деңгейіне мектеп директоры мен өкілетті алқа  кеңестері енеді. Екінші 
деңгей – басшының оқу-тәрбие, ғылыми-әдістемелік орталық, талдау-бол-
жау орталығы және шаруашылық істері жөніндегі орынбасары, ал үшінші 
деңгейде атқарушы құрылым, кафедралар мен бірлестіктер және «Ұлағат», 
«Шабыт», «Жас мамандар» шығармашылық топтары жұмыс істейді. Ең 
соңғы төртінші деңгейге оқушылардың өзін-өзі басқару құрылымы жатады. 
Бұлардың барлығы – менің  командам, менің механизмім.   

Білім сапасы – мұғалімдер  қызметінің басты көрсеткіші. Оқушыларға 
нені үйрету керек екенін мемлекеттік стандарттар, бағдарламалар белгілейді. 
Ал, «қалай оқыту керек?» деген сауалға жауапты тек мұғалімнің кәсіби 
даярлығынан, өз ісін жоспарлай білуінен, өзінің нақты мақсаттарын болжап 
көре алуынан, баланың әрекетін ұйымдастыра білетін шеберлігінен іздеу ке-
рек. Біз осы мақсатта аудандық, қалалық, республикалық  семинарлар мен 
конференциялар ұйымдастырып, озық тәжірибелерімізді барша ұстаздармен 
бөлісіп, белсенділік танытып келеміз.

Ұстаз – жас ұрпақтың рухани сәулеткері, қоғам, халық өзінің үміті мол 
болашағын тапсыратын сенімді өкілі. Ұстаз жемісі – шәкірт  жеңісі. Мектеп-
гимназияның   шәкірттері  –  түрлі  интеллектуалдық  олимпиадалардың,  
ғылыми  жобалардың,  әртүрлі өнер, білім, спорт  байқауларының  жеңім-
паздары. Жыл сайын болатын пәндік олимпиада, ғылыми жоба, тіпті,  
республикалық,   халықаралық байқаулардан 75 оқушымыз  топты жарып 
жүлдегер атанды. Мектепте жылда «Алтын белгі» иегерлері өз білімдерін 
қорғап, ҰБТ-да жоғары  нәтиже көрсетуде. Бес жыл ішінде  18 оқушы «Ал-
тын белгі», 10 оқушы  «Үздік атестат» иеленді. ҰБТ көрсеткіштері жоғары 
дәрежеде көш бастап келеді. Оқушылар 2010-2011 оқу жылында – 97,5 
балл, 2011-2012 оқу жылында – 94,4 балл, 2012-2013 оқу жылында – 105,8 
балл, 2013-2014 оқу жылында – 101,1 балл жинады. Басшының қашанда 
мұғалімдерге  оқушыны дамыту тұрғысында қатаң талап қоюы, білім деңгейін, 
сапа көрсеткішін үнемі бақылап отыруы осындай нәтижені көрсетіп келеді. 
Бұл – біз үшін жақсы көрсеткіш.

Білім ордасында оқушылардың  сабақтан тыс уақыттарын тиімді пайда-
лану үшін түрлі үйірмелер, онға жуық спорт секциялары жұмыс істейді.  Гим-
назияда жас ұрпақ тәрбиесіне жаңаша көзқарас таныту өз нәтижесін беру-
де. Мектебіміз ҰБТ қорытындысы бойынша үздік мектептер қатарында. Ал 
өткен оқу жылының қорытындысы бойынша, аталған білім ордасы  7 «Алтын 
белгімен» үлкен жетістікке қол жеткізді. 2016 жылы мектеп-гимназиямыз  
қала көлемінде ұйымдастырылған «Орта білім беретін үздік ұжым» конкур-
сында лауреат атанып, ІІ дәрежелі дипломды жеңіп алса, 2017 жылдың 3–28 
сәуірі аралығында өткен  «Орта бiлiм беретiн үздiк ұйым» байқауында үздік 
деп танылып, Алматы қаласы әкімі Б.Қ.Байбектің  19 млн. 567 мың теңге 
көлеміндегі грантына ие болды.

Шебер ұйымдастырудың нәтижесінде мектеп-гимназия қоғамдық 
ұйымдармен, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, қыздар 
педагогикалық институты, Абай атындағы педагогикалық университеті сын-
ды жоғары оқу орындарымен  тығыз байланыста  келеді.

«Адам бір жылын ойласа – дән себеді, бар ғұмырын ойласа – ағаш 
отырғызады, ал ғасырлық болашағын ойласа – ұрпақ тәрбиелейді» деген 
асыл сөз бар. Иә, болашақтың іргетасы – жас ұрпақ. Бірақ, ол өздігінен қалана 
салмайды. Оны біліммен қаруландырып, тәрбиемен түзу жолға салғанда ғана 
отансүйгіш, елім десе өзегін жұлып беретін азамат қалыптасып, өседі. Бұл 
жолда ұстаздарға жүктелетін жүк те, артылатын сенім де ауыр. Сондықтан, 
«адам капиталына салынатын ұзақ мерзімді инвестиция», – деп Елбасы 
айтқандай, жас буынды келешекте  Тәуелсіздік байрағын жоғары ұстайтын 
азамат етіп тәрбиелеу – баршамыздың қасиетті борышымыз.
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4. “Қазақстан мектебі” №1, 2018.

«Адам көшбасшы болып туылмайды, көшбасшыға айналады» деген сөз 
бар. Иә, еңбек жолымдағы біршама қиын кезеңдер мен тәжірибем мені осын-
дай деңгейге жеткізді. Жанартылған білім беру жағдайында заманауи басшы 
биік деңгейден көрінуі үшін өз ортасында  ынтымақтастықпен жұмыс жа-
сайтын білікті, креативті, табысты, бір сөзбен айтқанда, жан-жақты болуы 
керек. Мен өз елімнің, өз Отанымның  болашағы  жолында  аянбай  еңбек 
етіп,   оның өсіп-өркендеуіне жұмыс жасаймын. Менің ойымша, ең алды-
мен, басшы  өзінің  жан-жақтылығымен өзгеге үлгі бола білуі  керек. Ұстаз 
мектептің айнасы болса, ал жан-жақты дамыған  басшы – мекеменің айнасы. 

современных условиях конкурентной среды перед руководителем шко-
лы стоит непростая задача – найти экономически целесообразное на-

«ФОРМУЛА  УСПЕХА»

Гульжан БАКТЫБАЕВА,
директор КГУ «Камышенской средней школы» 

  Восточно-Казахстанская область, 
  Бородулихинский район, Казахстан

«Не надо искать путь к победе – надо создать такие условия,
чтобы все пути вели к ней!».
	 	 	 	 	 Пьер	Бомарше

В
правление обучения и качественно организовать образовательный процесс.

Моя педагогическая карьера директора КГУ «Камышенская средняя шко-
ла» начиналась с сельского учителя математики, любящего детей и глубоко 
уважающего эту точную науку. Ведь математика – Царица всех наук… Слож-
ная, капризная, красивая – она преследует меня во всем и всегда. Еще там, 
в далеком детстве, когда я и не задумывалась о том «Кем быть?», маленькая 
девочка любила сидеть за письменным столом, всматриваться вместе с мамой 
в ученические тетради, находить в них ошибки и радоваться успеху своих 
друзей. Наверно уже тогда я понимала, что правильно выведенная формула 
приведет меня к успешному решению любой задачи.

Директор школы – это стратег, разработчик новых 
идей, на основании которых развивается концепция шко-
лы.

Каждое утро заполняя клетку за клеткой своего еже-
дневника, начинаю выполнять действия алгоритма руково-
дителя коллектива. Необходимо, чтобы каждый шаг алго-
ритма был хорошо продуман. И уже в первых шагах был 
прописан его результат.  Иначе процесс, ведущий к дости-
жению цели, будет нарушен. 

Успешное  управление – это  реализованная  цель. 
Цель – это желаемый и заранее запрограммированный результат, достижи-
мый в будущем.

Каковы же слагаемые моего успеха? Бывают ли ошибки? Конечно! Из них 
я извлекаю опыт. И ошибаются только те, кто ищет новые пути. В поисках мне 
помогает прогрессия. Спросите какая? Наверно, геометрическая…  Вычисля-
ем, преумножаем! Скучно, однообразно! Не лучше ли выбрать  арифметичес-
кую? А может быть лучше в системе? Да, выбор большой. Провести анализ, 
продумать мониторинг, изучить результаты диагностик и социологических 
опросов, пронаблюдать, побеседовать, вовремя среагировать на создавшуюся 
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Система	управленческой	работы
М

ЕТ
О

Д
И

ЧЕ
С

К
И

Й
 С

О
В

ЕТ

Ш
М

О
 У

ЧИ
ТЕ

Л
ЕЙ

 П
РЕ

Д
М

ЕТ
Н

И
КО

В

Ш
КО

Л
А

 М
О

Л
О

Д
О

ГО
 У

ЧИ
ТЕ

Л
Я

ТВ
О

РЧ
ЕС

К
А

Я
 Л

А
БО

РА
ТО

РИ
Я

О
БЪ

ЕД
И

Н
ЕН

И
Е 

С
ЕР

ТИ
Ф

И
Ц

И
РО

ВА
Н

Н
Ы

Х
 У

ЧИ
ТЕ

Л
ЕЙ

РО
Д

И
ТЕ

Л
ЬС

К
И

Й
 К

О
М

И
ТЕ

Т

Ш
М

О
 К

Л
А

С
С

Н
Ы

Х
 Р

У
КО

В
О

Д
И

ТЕ
Л

ЕЙ

П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

ЧЕ
С

К
А

Я
 С

Л
У

Ж
БА

БИ
БЛ

И
О

ТЕ
К

А

М
ЕД

И
Ц

И
Н

С
К

И
Й

 Р
А

БО
ТН

И
К

Ш
КО

Л
ЬН

О
Е 

СА
М

О
У

П
РА

ВЛ
ЕН

И
Е

ТЕ
Х

Н
И

ЧЕ
С

К
И

Й
 И

 
О

БС
Л

У
Ж

И
ВА

Ю
Щ

И
Й

 П
ЕР

С
О

Н
А

Л

СТРУКТУРУ “КАМЫШЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА”

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

ДИРЕКТОР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО УВР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО ВР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО ХЧ

Управление качеством образования на уровне администрации школы.

У

П

Р

А

В

Л

Е

Н

И

Е
качества процессов
качества результатов
качества условий

Диагностика

Планирование

Организация

Мотивация

Контроль

качества целей
качества условий
качества процесса
качества результатов

системы действий учителей
системы действий ученика

моделирование
системы локальных актов
система требований

деятельности учителя
деятельности ученика
системы поощрений

Разработка поля проблем 
повышенном качества образования

Тактика деятельности коллектива 
учеников и учителей по повышению 

качества образования

Правила деятельности коллективов 
учеников и учителей

Мониторг качества образования, 
коррекция результатов

Устойчивый интерес к развитию 
повышения качества
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ситуацию… Тернист, но успешен  путь к победе, определенный  формулой 
успеха современного руководителя  малокомплектной сельской школы.

Первое слагаемое моего успеха – это компетентность. Второе слагае-
мое – ответственность и профессионализм.  Мои решения и действия имеют 
принципиальное значение. Необходимо, чтобы каждый из нас просто про-
фессионально и вдумчиво выполнял свои обязанности на своём рабочем мес-
те. А главная миссия директора – создать такие условия в школе, чтобы в 
ней хорошо было всем: детям, учителям, родителям. Ведь на первом плане  
дети, их потенциал. Мы живем в 21 веке и современному обществу необходи-
мы личности, способные творчески мыслить, реализовывать приобретаемые 
знания, быть коммуникативными, контактными в любых социальных груп-
пах. Сегодня общество нуждается в людях, которые самостоятельно могут и 
умеют трудиться над развитием самого себя: своего интеллекта, своей куль-
туры. 

Я забочусь о престиже школы. Это участие не только школьников но и 
учителей в районных, областных конкурсах, конференциях, семинарах и т.д.

ДИАГНОСТИКА	ДОСТИЖЕНИЙ	
УЧАЩИХСЯ	ЗА	3	ГОДА

2015-2016	УЧ.ГОД

2016-2017	УЧ.ГОД



52

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Радует положительная динамика в таких показателях, как : 
– качество знаний за последние три года 61, 9%, 62,6%, 63%.
– средний балл ЕНТ за три года – 82 балла
Из 27 выпускников  в 2015–2017 учебных годах в Вузах на государствен-

ных грантах обучаются 17 учащихся, остальные  строены в колледжи.
Из 128 учеников школы  наблюдается  215 участий в дистанционных кон-

курсах.
Отрадно, что увеличивается число победителей районных олимпиад и 

призеров областных конкурсов.
Показательно, что начиная с 2005 года, ежегодно, учащиеся школы, ста-

новятся победителями и призерами областных этапов научно- исследователь-
ских проектов школьников.  А с   2015 г.   юные-исследователи представляют 
школу в Республике: 3 учащихся  участвовали в Республиканском этапе кон-
курса «Зерде» и 8 учащихся получили медали на республиканских конферен-
циях.

Гордость школы Жумадилов Дарын, обладатель знака «Одаренный ребе-
нок».

Педагоги школы профессионально подходят к развитию индивидуальных 
творческих способностей каждого ребёнка. Это стопроцентная занятость де-
тей в кружках и секциях.

Вера в себя, в свое дело, в свой коллектив – вот третье слагаемое форму-
лы. 

Четвертое слагаемое – команда. Использование  управленческих техно-
логий позволило мне создать такую команду, которая стремится  к самораз-
витию, пробует   инновационную деятельность, внедряет новшества через 
творческое участие. Хороший «сильный» руководитель умеет общаться с 
людьми, в общении проявляет доброжелательность, внимательность, наблю-
дательность, выдержку, терпение, настойчивость,  не боится окружить себя 
людьми, может быть, в чем-то умней и талантливей, чем он; обсуждает свои 
качества, принимает критику, но при этом сохраняет уверенность в себе; спо-
собен вызвать расположение к себе; способен видеть изменения внутри орга-
низации и вне ее; готов к изменениям.

Сплочённая команда единомышленников во главе с директором школы, 

1	четверть	2017-2018	уч.год	

Региональный 
республикан-
ский конкурс 
исследовтель-
ских работ и 
творческих
проектов
“Зерде” среди 
учащихся 1–7 
классов район-
ный этап

Региональный 
республикан-
ский конкурс 
исследователь-
ских работ и 
творческих
проектов
“Зерде” среди 
учащихся 1–7 
классов 
областной 
этап

Конкурс 
“Күзгі
этюд”

Областной 
интеллектуаль-
ный 
конкурс 
“Айналайын”

ХХХVІІ 
республиканская 
с Международным 
участием научно-
практическая 
конференция 
школьников

1 место

2 место

3 место
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умело ставят цели, профессионально выстраивает отношения, стремительно 
достигает высоты.  Доля учителей первой и высшей категории растёт: 2014 – 
28%,  2015 – 30%, 2016 – 32%.

Опытом своей работы они делятся  на фестивалях педагогического ма-
стерства, семинарах районного  и областного уровня. 

В 2015 году  районный семинар «Творчество в программно-проектном 
подходе к самопознанию».

В 2016 году  районный  семинар  «Развитие творческих способностей 
детей через инновационные технологии».

В 2017 году  областной  семинар  «Инновационные методы  и приемы 
обучения на уроках начальной школы». 

Молодые герои учителя успешно вливаются в творческую команду.
Министерством образования и науки РК награждены знаками «Почет-

ный работник образования РК» 2013 г. Сафронова Г.В., 2016 г. Валеева Н.А.
Есть учителя новаторы, удостоенные наград и званий: 2 учителя награж-

дены медалью Яна Амоса Коменского, ещё двое – медалью «За заслуги в 
образовании», Есть обладатель медали им. Алтынсарина и два отличника об-
разования. 

А что  касаемо  относительно  недавнего  прошлого –  школа вошла в 
ТОП – 100 лучших организаций образования и стала обладателем националь-
ной  премии  «Лидер  в образовании». Руководитель награждена орденом 
Д.А. Кунаева. 

Творчески работающий коллектив – залог успеха учебного заведения. 
Главное в жизни любого коллектива – это постоянное развитие, постоянное 
движение «Кто перестает крутить педали, тот падает!» Чтобы добиться успе-
ха, надо этого захотеть, а добившись, стараться удержаться  на завоеванных 
позициях. Моя мечта – чтобы моя родная сельская школа, ставшая одной из 
лучших не только в районе, но и в республике, оставалась такой всегда.

Лидер не только должен организовать и руководить изменениями, но он 
должен «сам быть теми изменениями», которые желает видеть у других.

ЗАМАНАУИ  БАСШЫ:  
ТАБЫС  ФОРМУЛАСЫ

Мұхит  НАМЕТҚҰЛОВ,
«Сарыкемер» орта мектебінің директоры, 
педагогика ғылымдарының магистрі
  Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қазақстан 

пе? Алыстағыға көз салу оңай, ал қол созу үлкен қиындықтай көрінетіні анық. 
Заманауи басшы үлгі ететін жол оның өз айналасынан басталады деп білемін.  
Табысты басқару – өзгеріс енгізудің тетігі. 

Өзгеріс бастапқыда өткеннің ізін өшіретіндей көрінгенімен, кейін оны 
жаңғыртып жатқандығын байқаймыз. Мектепті табысты басқару бәрін 
мүлдем жаңадан бастау емес, уақыттың талабына тәуелді проблемаларды 
тиімді шешудің жаңа құралдарын жасау деп ойлаймын. 

Мен мектеп директорымын. Маған осы білім ұжымына басшылық жа-
сау жауапкершілігі жүктелгеніне 5 жылдың көлемі болды. Осылайша, мен 
өзімнің кәсіби жолымды мектепті басқару ісімен байланыстыру арқылы жаңа 
білім реформаларының жаңғыруына өз үлесімді  қосуға мүмкіндік алдым. 

ексіз ғаламның шектеулі бөлігі бізге тиесілі болғанымен ол уақытты 
адамзат болашағы үшін тиімді ету білім кеңістігінің биік мақсаты емес Ш
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Ағартушы-педагог Ыбырай Алтынсаринның: «Педагогикалық жұмыс-
тағы шешуші нәрсе – ең жақсы оқыту әдістерін таба білуде» деген сөзі 
біздің заманымыздың да басты педагогикалық ұстанымына айналған. 

Менің ойымша, мектепті табысты ету дегеніміз – дамуға қол созуға әрекет 
ету ғана емес, тұтас педагогикалық ортаны белгіленген межелерді бағындыру 
арқылы мақсатты жұмыстарға жұмылдырып, оның сапалы нәтижесін алу. 

Менің ұжымымдағы мұғалімдер екі басым топтан құралады. Таразының 
екі басындай бірі тәжірибелі ұстаздар болса, енді бірі жас мұғалімдер. Мен 
оларды біліктілік жағдайына қарап емес, бүгінгі оқушыларды тиімді оқыту 
шеберлігіне сай бағалауға тырысамын. Оқу үдерісінде жас ұстаздарда көбіне 
тәжірибе аздығы аңғарылса, тәжірибелі ұстаздарда жаңашылдыққа оңтайлы 
жүгіну проблемалары байқалып отырады. Әдетте, тәжірибелі ұстаздар 
классикалық оқыту әдістерімен жұмыс жасауға дағдыланған. Бұл отандық 
педагогиканың мақтанарлық мол тәжірибесі. Мұнда білімді дәлдікпен беру 
және нақтылыққа негіздеу басым. Дегенмен, аса жылдамдықпен дамып келе 
жатқан қоғамда тек ең үздік деп танылған оқу мен оқыту әдістерін таңдауға 
жол ашуға  тиіспіз. 

Менің табыс формулам – менің басқарудағы мүмкіндіктерім. Іскерлікті 
игілікке жұмсап, мүмкіндікті табысқа айналдырғым келеді. 

Жаңа мазмұнды оқыту – уақыт талабы. Ұлттық құндылығымызды 
жоғалтпау – өз болмысымызды болашаққа аманаттау дегеніміз деп түсі-
немін. Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  мақаласын 
қолдап, ұлттық сананы ұлттық мектеппен сабақтастыра жұмыс істеу менің 
күн тәртібімдегі айқын мақсатым. Әлемдік озық оқыту жүйелері ұлттық 
бірегейлікпен астасса, менің табыс формуламның да сәтті жүзеге асқаны деп 
ойлаймын.

Табысты	мектеп	моделін	құру	шарты	ретінде	үздіксіз	
дамуды	жоспарлау	мен	басқару	тиімділігі
Бүгінгі мектептің алдында оқушы жастарды және оқытушы мұғалімдерді 

белсенді және жасампаз ойлауға, өзін-өзі дамытуға, интеллектуалды әлеуетін 
арттыруға бағытталған өзгерісті жасаудың үлкен жоспарлы жұмысын жүргізу 
міндеті тұр  

Осы орайда, Жамбыл облысы, Байзақ ауданындағы «Сарыкемер» орта 
мектебі еліміздегі басқа да білім ошақтары сынды білім беру мазмұнын 
жаңарту үдерісіндегі өзгерістерге бет бұруды шынайы қолға алып отыр. 
Қазіргі білім берудің жаңартылған мазмұнды идеяларын тәжірибеге енгізуді 
мектептің даму жоспарына ендіруден бастай отырып, табысты мектеп моделін 
құру шарты ретінде үздіксіз дамуды жоспарлау мен басқару тиімділігін арт-
тыру қажет деп санаймыз. Себебі, теориялық әдебиеттерді зерделеу нәтижесі 
көрсеткендей, білім мекемесіне енгізілетін өзгерістердің тиімді жүзеге асуы 
мектептің даму басымдығына сәйкес кешенді түрдегі жоспарлауға тікелей 
байланысты [1, 132-бет].

Үздіксіз  кәсіби дамуға негізделген табысты мектеп моделі –  қол-
жетімділік қағидасына   сүйенген  айқын  мақсатта  болуы шарт.  Біздің 
бас ты мақсатымыз – оқу мен оқытуды қолдау арқылы мектеп әлеуетін  
қадамды жұмыстармен табысты ету болып табылады. Әдетте, оқу үдерісінде 
жоспарлау белгілі бір іс-шаралардың жүйесін көрсетіп, орындалуын 
бақылауға алуды көздеп жататыны анық. Дегенмен, дамуды жоспарлаудың 
мазмұны қандай болу керек? Даму өлшемдері мектепке қандай дағдыларды 
қалыптастырады? Оқу мен оқытуды қолдаудағы өзгеріс құралы бола ала 
ма? деген сұрақтар үдеріс барысында бізді ойландырды. Осы тұста оқыту 
мен оқу үдерісіндегі іс-әрекеттің мазмұнды әрі табысты болуы менің 
дұрыс басымдықтарды таңдауыма  байланысты  болғандықтан, мен өзіме 
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келесі сұрақтарды қойдым: барлық сауалнамалар қорытындысын (ау-
дит кезеңіндегі және TALIS сауалнамасы) эволюациялау арқылы олардың 
маңызды проблемаларын өзгеріс  енгізудің  нысанында қандай іс-шаралар 
ретінде белгілеуге болады? Мұғалімдер құзыреттілігінің даму динамикасын 
қалай өлшейміз? Кәсіби өсудің бірізділігін сақтаудағы кедергілердің алдын 
алу үшін қандай құралдарды қолданамыз? Оқушылардың оқу-танымдық 
уәжденуіндегі белсенділігін мұғалімдер қандай жолдармен эволюациялай-
ды? Осы сұрақтарға  жауап  беру мақсатында мектепті дамыту жоспары ортақ 
мақсатқа негізделген бірнеше нақты басымдықтар бөлімдерінен тұруы тиіс 
деген шешімге келдік (1-кесте). 

1-кесте

Мектеп мұғалімдерінің тәлімгерлік және 
коучинг үдерістері арқылы кәсіби өсу 
бағыттары (әдістеме, оқыту технология-
ларын меңгеру, шығармашылық жұмыс, 
мақалалар дайындау) белгіленіп отырады. 
Озық тәжірибелер базасы (сабақ үлгісі, 
белсенді оқыту әдістерін  пайдалану) 
қалыптасады.
Желілік білім беру қоғамдастығы жұмысын 
корпоративті басқару моделін құру арқылы 
жүргізу мектеп тәжірибесіне енгізіледі.
Мұғалімдер жұмыстарын рейтингілік 
бағалау арқылы оқу мен оқытудағы ынта-
ландыру жұмыстары жанданады.
Жетістіктер жинақталады.
Оқытудың жаңа әдістерінің тиімділігін 
бағалау тәжірибесі (сабақты бағалау) 
қалыптасады. 
Оқытудағы критериалды бағалаудың
маңыздылығы артады.

Басымдықтар					Басымдықтардың						Күтілетін	нәтижелер
	 	 	 		түйінді	идеялары	

1. Оқу мен
оқытуды
жақсартуда
жаңа формат-
тағы интерак-
тивті әдіс-тәсіл-
дерді енгізу 
және жетілдіру

Бағдарлама аясында
енгізілген жеті
модульдің қол-
данылуы мен
зерттеу сабақтары
тәсілінің тиімділігін
арттыру

Оқу үдерісінде орта мерзімді және
қысқа мерзімді оқыту жоспарларының 
мазмұндық деңгейі жоғарылайды.
Оқытудағы белсенді әдіс-тәсілдерді
қолданылудың тиімділігі артады.
Сындарлы ойлау идеяларына негізделген 
жұмыстар қалыптасады.

2. Тәлімгерлік
және коучинг
үдерістері
арқылы мұға-
лімдер кәсіби
қызметінің
мазмұны мен 
сапасының
құзыреттілік 
талаптарын 
жетілдіру

Мектеп тәлімгерлігі
моделінің тиім-
ділігін арттыру
Мұғалімдердің
кәсіби өсу жолын-
дағы мақсат-міндет-
терді бірыңғай
өлшемдермен
жүйелеу

3. Оқушылардың
оқу-танымдық
іс-әрекеттерін
уәждендіру

Оқушылардың
бос уақытындағы
өзіндік іздену
жұмыстарына
қолдау көрсету
Оқу мен оқыту
үдерісіндегі 
оқушы үнін
бағамдау
жұмыстарын
белгілеу.

Оқу барысындағы оқушы үні ескерілу-
мен қатар, оқушылар тапсырмаларды топ-
тық кейде жұптық жұмыс түрінде орын-
дау арқылы сыни ойлауға қалыптасады
Оқушылар сабақта бір-бірімен ашық диа-
лог орнатуда өз ойын еркін білдіре алады
Оқушылардың коммуникативтік дағды-
лары қалыптасады
Тапсырмаларды орындауда сұраққа 
жауап беру арқылы білу, үйрену мен 
өзіндік іздену дағдылары қалыптасады.
Оқушылар өзара бағалауға, өзін-өзі 
бағалау мен топтық жұмысты бағалай 
білуге үйренеді
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Желілік қоғамдастықтың нәтижесі ретінде
озық тәжірибелер жинақталады
Шығармашылық топ (өзгерісті енгізуші және
дамытушы топтар) қалыптасады
Мектептің «Өзгеріс» желілік қоғамдастығының 
тиімділігі  артады
Мұғалімдер қызметін рейтингілік бағалау
тұрақты жүзеге асады
Тәуелсіз сараптау критерийлері анықталады
Жинақталған мектеп тәжірибелері арқылы
үздік өзгеріс енгізу артықшылықтары
талқыланады, бағаланады
Сауалнамалық зерттеу мониторингтерін
жүргізу қалыптасады
Оқу процесінің сәтті және сәтсіз жақтарына
тәуелсіз сараптама жүргізіледі.

4. Ата-аналар
көзқарасын 
мектеп оқу-
тәрбие үдерісі-
нің ішкі эволюа-
циясы бөлігі 
ретіндегі маңыз-
дылығын 
арттыру

Мектеп
өміріндегі ата-
аналар белсен-
ділігін дамыту
Отбасылық құн-
дылықтардың оқу
үдерісіндегі 
жетекші рөлін
күшейту

Ата-аналар тәуелсіз сарапшы ретінде оқу-
тәрбие процесін бақылайды, талдайды және 
қатысады

5. Оқу мен
оқытудағы
өзгерістердің
тиімділігін 
сараптау, 
зерделеу

Мектеп  желілік
қоғамдастығын-
дағы өзгерістер-
тердің мони-
торингін жүргізу
Тәуелсіз сарап-
шылардан 
кеңес алу 
Оқу үдерісіндегі 
даму көрсет-
кіштерін талдау, 
зерделеу

Бұл өз кезегінде мектеп дамуын қалыптастырудағы жетістік 
критерийлерінің межелерін белгілеуімізге мүмкіндік берді. Өйткені біз 
үшін мектепті жетілдіруге бастайтын жаңашыл әдіс-тәсілдерді басқару 
мен жетекшілік етуге бөлінген көшбасшылық пен кәсіби қоғамдастық 
тәлімгерлік үдерісінің мектеп мән-мәтініне лайық модельдердің бірі. Дәс-
түрлі-репродуктивті білім беруге қалыптасқан мұғалімдерді әлемдік озық 
тәжірибелерге үңілту үшін сындарлы-конструктивті оқытуға көшіруіміз ке-
рек. 

Тұлғаны қоғамға дайындау мектеп қабырғасынан басталады. Ал 
қоғамдағы құбылыстар үздіксіз өзгеруде, олай болса, адамдар да сол өзгеріске 
дайын болуы тиіс. Қазіргі мектепке енгізіліп отырған өзгерістердің өзі бізден 
осыны талап етіп отыр. Осылайша біз мектептің дәстүрлі жұмыс түрлерін 
жаңа мазмұндағы жұмыстармен толықтыруда үйлесімділік табу жолындағы 
жүйелілікті сақтаймыз. Осы мақсаттағы үдерісте «Кәсіби басқару», 
«Қоғамдастық арқылы корпоративтік басқару», «Стратегиялық басқару», 
«Ұлттық сананы жаңғырту» модельдерін жасадық. Мұнда ұжымдық 
үздіксіз рефлексия циклының маңызды құндылықтары «оқушы үні», «ата-
аналар пікірі», «мұғалімдер ұстанымы» әрдайым ескерілетін болады. Со-
нымен қатар, Сингапур тәжірибесіндегі Майкл Фулланның «Жетістіктің 
үшбұрышында» атап көрсеткен «Табысты мектеп жүйесін құруда Мектеп 
басшылығы, Жүйелілік және Тереңдетілген педагогика» ең маңызды үш фак-
торын өз тәжірибемізге арқау еттік [1, 2-бет] (1, 2, 3, 4-кестелер).

Біріншіден, мұнда біз мектепті басқарудың барлық қызметтерін зер-
делей отырып, бөлінген көшбасшылық идеясын корпоративтік басқарумен 
үндестіру арқылы мектептің даму жоспарын жүзеге асыруды басты мақсат 
ретінде қараймыз. 

Екіншіден, деңгейлік бағдарламалар идеяларының жаңаша сипаттағы 
көшбасшылық қырларына барынша маңыздылық беруді алға қоямыз .

Үшіншіден,  мектептің интеллектуалды әлеуетін дамыту арқылы оқу 
үдерісіндегі жүйелілікті сақтаймыз.
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Төртіншіден, ұлттық сананы қалыптастырудағы ұлттық мектепті 
құрудың моделін жасаймыз.

Жалпы алғанда, қазір мектепті дамыту жоспары барлық жалпымектептік 
жұмыс жоспарларының ең бір ерекше түрі ретінде қаралып отыр. Даму жоспа-
ры – міндетті түрде талдау негіздемесінен, маңызды әрекеттер мен шаралар-
ды жоспарлаудан, олардың орындалу мерзімдерін белгілеу мен мәселелерді 
шешудің кезең-кезеңдерін анықтаудан, жауаптыларды белгілеуден тұрады 
[34, 35-бет]. Мұнда күтілетін нәтижелерге барынша қолжетімділік жасаудың 
жолдары қарастырылады. Осылайша,  мектептің даму жоспары – өзгерістер 
бастауына айналады.  
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Өзгеріс – мектеп мәселелеріндегі оқу мен оқыту проблемаларын шешумен 
қатар, мақсатты түрдегі жұмыстарды жақсартуға бағытталады. Мұғалім мен 
оқушы, мектеп пен ата-ана арақатынасындағы кедергілерді болдырмаудың 
алдын алады. Түзету жұмыстары үнемі оқу үдерісі барысында жүргізіледі.  

Ендеше, жаңа форматты мектепке айналу жолы – мектепті жаңаша дамы-
ту стратегияларын қолға алудан басталмақ. Бұл өз кезегінде мектеп мүмкіндігі 
шеңберінде оқушы жетістігімен қатар, мұғалімдер кәсіби құзыреттілік талап-
тарын жетілдіруге ықпал етеді.

Әдебиет
1.  Баймолдаев Т.М.,  Безруков И.А., Носков И.А., Соловова Н.А. Педагогический менедж- 

 мент  и  управление  развитием  образования. – Алматы-Самара, 2007. – с. 466.  
2. Мектеп  басшыларына   арналған   курстың  үлестірме  материалдары,  алтыншы апта. –  

 Астана: Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ Педагогикалық шеберлік  орталығы,   
 2013. – 1-2, 34-35 беттер.
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Мұғалім  тәжірибесінен

білім  беруді дамытудың 2016–2019 жылдарғa  арналған бағдарлама-
сында   көрсетілгендей   Қазақстанда   мектептегі  білім  беру   

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДАМУ – 
SMART-ПЕДАГОГ                                                                          

Шынар ЕРЖАНОВА,
Ю.А.Гагарин атындағы жалпы орта мектебінің 
жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі, 
тренер-модератор 

  Атырау облысы, Құрманғазы ауданы,  Қазақстан    

Тірек	сөздер. SMART – педагог, кәсіби біліктілікті арттыру жүйесі, педагогикалық 
даму мүмкіндігі, ақпаратты-коммуникациялық технологияларға құзыреттілік.

ҚР
жаңа  кезеңнің алдында тұр.  Әлем жаһандық сын-тегеуріндер кезеңінде 
өмір сүруде. Бұл технологиялық жетістіктер  мен  инновациялар-
ды енгізу; IT-технологиялардың қарқынды дамуы адам ресурстарының 
ұтқырлығы. Мұғалімнің  кәсіби құзыреттілігі саласы және тәсілдер ая-
сында  кеңеюде. Ол пәнаралық  және жоғары  қызмет, оқыту мен оқуда 
ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  еркін пайдалану, білім 
беру  қажеттіліктері  ерекше балаларды интеграциялау және ата-аналарды 
консультациялық сүйемелдеу. Осы жағдайда  білім және ғылым өзгерістерінің 
алдыңғы қатарда тұруы тиіс. Әлемнің жетекші экономикалары жоғары 
деңгейдегі адам капиталы есебінен ғана қол жеткізуде. Оған жаңа білім беру 
стратегиялары  мен саясаты ықпал етеді. 

Осы орайда нағыз SMART-педагогтің кәсіби-тұлғалық әрекетіне 
тоқталып өтпекпін. Әрі шығармашылығымдағы тәжірибеммен бөлісіп, 
сүйікті төл  «Қазақстан мектебі»  журналы арқылы әріптестеріммен тәжірибе 
алмасу  мақсатымен  қолыма  қалам алдым. Нағыз SMART-педагог оқыту 
мен оқуда жоғары деңгейдегі қуатты педагогикалық  әдістерді шебер пайда-
ланады және өз әріптестеріне  коучингтер мен шеберлік сыныптарды өткізу 
арқылы  педагогикалық инвестиция құя алады деп есептеймін. Менің ойым-
ша SMART-педагог оқыту мен оқуда өз пәнін жетік меңгерген, теориялық 
білімі терең, әдістемелік шеберлігі шыңдалған, педагогикалық технология-
ларды білетін,  үздіксіз  кәсіби біліктілігін арттыру курстарынан уақтылы 
дәріс алып отыратын, сабақты заман талабына сай ұйымдастыра алатын, 
коу чингтер мен шеберлік сыныптарды өткізу арқылы педагогикалық инвестр 
бола алатын, біліктілігіне сай рефлексивті агент қызметін қоса атқаратын 
мұғалімді айтуға болады деп ой қорытамын. 

SMART-педагог дәрежесіне сай мұғалімнің шығармашылық шырқау 
шыңы оқыту мен оқуда жоғары деңгейдегі қуатты педагогикалық әдістерді 
пайдалану және сол арқылы оқушыны ақпаратты коммуникациялық 
технологияларға құзыреттілік таныта алатын жеке тұлға етіп өмірге 
қанаттандыру.  Жалпы жоғары деңгейдегі қуатты педагогикалық әдістер 
дегеніміз не? Алдымен соған тоқталып өтейін. Жоғары деңгейдегі қуатты 
педагогикалық әдістер дегеніміз – бірнеше компоненттен тұратын кешенді 
тәсілдер жиынтығы. жоғары деңгейдегі қуатты педагогикалық әдістерді 
бөліп-жарып алуға болмайды, біртұтас түрде пайдаланылады. Өйткені ондай 
жоғары деңгейдегі қуатты педагогикалық әдістердегі компоненттер бірін- 
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бірі  толықтырып, бірін-бірі дәлелдеп отырады. Жоғары деңгейдегі қуатты 
педагогикалық әдістерге қандай әдістер жатады?  Жоғары деңгейдегі қуатты 
педагогикалық әдістерге «ПОПС формуласы»,  «SMART», «Frayer Mogel» не-
месе Тони Райанның «Дананың кілттері» әдісі, Эдвард де Бононың «Алты 
қалпақ» әдістері жатады.  Мысалға: 

І. «ПОПС»  формуласын алайық, топтағы бір оқушы: 1.Менің ойымша 
...(деп бастап сабақтың тақырыбына сай өз ойын еркін айтады).  2.Топтағы 
екінші оқушы: себебі мен оны былай түсіндіремін ... (деп алдыңғы оқушының 
пікіріне қосыла отырып, өз ойын жалғайды). 3.Сол топта отырған келесі 
оқушы: мен мына мысалдармен дәлелдей аламын ... (деп өз пікірін қосады). 
4. Топтағы берілген тапсырмаға сай келесі топ мүшесі сөз тоқтамын хабар-
лайды. Ол: осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім ... 
(деп топтың бірлескен түйінін жариялайды). Міне бұндай әдісті қолданғанда 
топтағы топ мүшелерінің әрекеттері ынтымақтастықпен үйлесім табады.

ІІ. Жоғары деңгейдегі қуатты педагогикалық әдіс  «SMART»
S (Арнайы, нақты). Қандай мәселе қамтылады?; Біз не істейміз?;                                                      

Неге мұны дәл осы сәтте істеген маңызды? 
M (Өлшенетін) Қандай мәселе қамтылады?; Біз не істейміз?;  Неге мұны 

дәл осы сәтте істеген маңызды?
A (Қолжетімді) Біздің қазіргі уақытта адамдар мен материалдарды есеп-

ке ала отырып, мақсатқа қол жеткізе аламыз ба?
R (Маңызды) Біз үшін аталған сәтте осы мақсатқа  қол жеткізу маңызды 

ма? 
T (Уақыт) Осы мақсатымызға қашан қол жеткіземіз деп күтуге болады? 
Оқыту мен оқуда  «SMART» әдісін пайдалану барысында топ мүшелері 

сабақ тақырыбының өзектілігін кесте бойынша айқындайды және дәлелдеп 
береді.

ІІІ. «Frayer Mogel» – бұл әдіс те жоғары деңгейдегі қуатты педагогикалық 
әдіске жатады.

Frayer  Model
   

Түйін	сөз
Анықтама		 	 Ерекшелік

	Мысалдар		 	 	Фактілер

Мысалы, қазақ тілі пәнінен «Зат 
есім» тақырыбы өтіліп жатса осы әдіс  
бойынша  тапсырма алған топ: 1. Зат 
есімнің ережесін, яғни, ережесін ай-
тып  береді.  2. Оқушы зат есім сөз 
табына бірнеше мысалдар келтіреді.  
3. Келесі оқушы зат есім сөз табының 

ерекшеліктерін   атап   көрсетеді.  Мысалы:  жекеше, көпше,  жалқы,  жалпы,  
негізгі   туынды,  т.б.  болып  бөлінетіндіктері   туралы   ойын   жеткізеді.             
4. Топтың  тағы бір мүшесі зат есім сөз табын қатыстырып сөйлем құрап ай-
тады және сөйлемдегі байланысы мен орнын анықтап айтып береді. Соңында 
топ мүшелері түйін сөзді жариялайды. Мысалы: зат есім сөз табынсыз 
сөйлемдегі ойдың не туралы екендігі анықталмайды, т.б.

Ескерте  кетейін, бұл  әдістерді кез келген  мұғалім сабақта пайдалана ал-
майды. Себебі,  бұндай  әдістерді  пайдалану  үшін  мұғалімнің базалық  курс-
тан алған теориялық білімі терең болуы шарт, әдістердің  техникасын  жетік 
білуі керек және ол әдісті бір-екі зерттеп-зерделеуі, сол арқылы  оқушылары 
топтық жұмысқа әбден машықтанған болуы шарт деп есептеймін. Олай 
дейтінім, мен өз тәжірибемде бұл әдістерді екі жыл бойы сынып оқушыларын  
топтық  жұмыстарға  машықтандырып, ұсақ  әдістер  мен  стратегиялар арқылы 
дамытып, техникасын өзім меңгеріп алғасын барып үшінші жылы ғана пай-
даландым. Оқыту мен оқуда  жоғарыда көрсетілген қуатты педагогикалық  
әдістерді осы бағытта қолдануға болады. 
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Жаңа инновациялық технологияларды пайдаланып, «Топтық жұмыстарда 
интербелсенді әдістер арқылы сыни ойлауға  үйрету»   тақырыбында коу-
чинг өткіздім. Коучингтің негізгі мақсаттары  мынандай болды: сабаққа 
психологиялық дайындық жасау, көңіл күй ахуалын орнату,  топтық 
жұмыстар жүргізу, бейнекөрсетілімнің мазмұнын ашу,талдау, ұғыну,  әр топ-
ты  ПОПС формуласы,  SMART, Frayer Mogel әдістерінің шарттарын ұғынуға 
дағдыландыру, «Ақылдың алты қалпағы»,  «Дананың кілттері» әдістері 
арқылы тақырыпты қорытындылау, коучинг барысындағы топтарға баға беру.

Әр топ мүшелеріне түрлі-түсті қағаздар таратылып беріледі. Ол 
қағаздарды үш рет бүктеп, әр бүктеген сайын бұрышын жыртып отыру тап-
сырылады. Одан соң қағазды тарқатып ашып,  қолдарындағы түстерге сәйкес 
гүлдері бар үстелдерге орналасады.

 «Жабайы қаздардың өзара топтық ынтымақтастық жайлы бес сабағы» 
(Милтон Ольсон) бейнекөрсетілім көрсетіліп,  әр топтың көрсетілімінің 
мазмұнын ашып, талдауы талап етіледі.  

«Серпінді доп» ойыны арқылы  бейнеталдау жүргізіледі. Допты алу 
арқылы сұраққа жауап береді. Слайдтардан ПОПС формуласы, SMART,  
Frayer Mogel әдістері бойынша мәтінді  талдайды. «Баланы ішкі уәжбен 
тәрбиелеу»,«Баланы сыртқы  уәжбен тәрбиелеу» атты екі тақырып 
ұсынылады және топтар өзара дебат құрады. 1-топ «Ақылдың алты қалпағы», 
факт, позитив, криотив, неготив, эмоция және бақылау тапсырмаларын, 2-топ 
«Дананың кілттері» әдістері арқылы «Егерде...», «Тағы қалай...», «Әліпби...» 
тапсырмаларын орындайды. Себеттердегі «қарлы кесектерді» кезектесе 
қарсы топ мүшелеріне лақтырады, қағып алған топ мүшесі «қарлы кесек» 
ішіндегі сұақтарға жауап береді. «Екі жұлдыз, бір тілек» бөлімінде коучинг 
барысындағы топтарға баға береді.

Әдебиет
1. ҚР білім беруді дамытудың 2016–2019 жылдарға арналған бағдарламасы.                                                                                                                                  
2. WWW. ORLEU.KZ//Ізденіс және даму перспективалары.                                               
3.  Қазақстан мектебі// 2016. – №3.                                                                                         
4.  Білім технологиялары// 2017. – №1.

THE  LESSON  SHOULD  BE  INTERESTING! 

Botagoz  KABYLOVA,
the teacher of english language of school 
named after zh.Kereyev
   Aktobe region, Kazakhstan

mong many possible criteria  for assessing the teacher's work in the first place, 
it seems that the student's attitude toward the teacher and the subject taught A

because it is largely determines the success and disruption of children on the steep 
paths of cognitions.  Working at the Zh. Kereyev  school (21 years), I am convinced 
that the success in teaching and upbringing is provided by a creative approach to 
their implementation . This allows students to develop the need to learn, the ability 
to work rationally, develop their thinking abilities, speech activity, show creativity 
and independence in solving  tasks. For myself, I made the following conclusions, 
оnly an enthusiastic person can attract others, to teach students to think creatively 
can only be the one who himself creatively approaches the organization of their 
activities.  It must be remembered that our attitude to the matter is passed on to 
the children.  Getting to work on the topic, you need to clearly understand what 
exactly the pupils should learn, what to know and be able to.  I think it is necessary 
to thoroughly think through each lesson in order to conduct it as a whole,  with 
well-grounded transitions from the stage to the stage. I encourage students to 
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analyze, conclusions, judgments.  I combine the material of different lessons into 
one new one, linking it with life situations, providing for individual assignments of 
a different nature ( advancing, search). I pay special attention to the organization 
of independent work of students (individual, in pairs, work in threes, in groups,  
teamwork ). And at the same time  to  ensure the maximum employment of each. All 
stages of the lesson are completed by an analysis done by the students of the work, 
showing the achieved result.  In planning a lesson, I think about its equipment, 
which maximally affects students and ensures the use of language as a means of 
communication. The practice justified the creation of self-made visual aids – books 
clamshell, tables for monitoring and self-monitoring,  cards «Guess!» and etc.  I 
consider the attitudes, methods and forms of work to be effective, which ensure 
the desire of students to perform each task. Often this is a role-playing game, in 
which everyone participates, as it is interesting in every subject and theme. One 
of the effective forms of activating the speech activity of students is the group 
form of work. This greatly increases the language practice  and  develop s  creative 
initiative. Control is an integral part of the educational process. The control of 
knowledge, skills and abilities is effective if it is conducted in interesting forms 
for students, with elements of the competition. The key to success I think is the 
relationship with children.  It is important to understand  everyone, to be able to 
see their eyes, not to lose the course of their thoughts, to "step along" with them, 
to teach, to bring up each lesson, to teach students to learn, to include everyone in 
active mental and speech activity, to develop their creative initiative. Together with 
the children, I am happy and amazed at the new, I observe, perceive, comprehend, 
analyze, evaluate, draw conclusions, summarize the results. Practice has shown 
that non-standard forms and methods of work are most effective. How does "non-
standard" the lesson and its individual stages look like in practice?  Imagine the 
mood of the fifth graders, who on a sunny April day, and even on the fifth lesson of 
the second shift, the teacher mysteriously says: "Children, today we will not study. 
Today "we will fly into space..». The children's eyes light up, smiles appear, they are 
waiting for the installation, because they know that we are learning, but we study 
unusually, interestingly, and so with desire. Here's the setup: flying into space is a 
responsible thing. To get to the most distant from the Earth orbit  want everyone, 
but because-active reading in a low voice. I quickly draw the Earth and five near-
Earth orbits. Five orbits - five cosmonauts. Who to the board! There are always 
more. The remaining on the ground become members of the selection committee. 
Oh, how strict this commission! She notices all the shortcomings in reading. The 
text is "drilled" through the eyes of everyone, nonworking and indifferent no! Each 
cosmonaut has a doublers (they choose themselves). Now five pairs are leaving 
for a joint training, during which the cosmonauts prepare doublers.  I give time 
for preparation. What to do "unselected"? I declare them as service personnel and 
begin to work out the technical side of the flight, that is, I work on the technique of 
reading by chorus and individually, over pronunciation, intonation, reading speed, 
I check the understanding of the read. After the time the cosmonauts and doublers 
again before the commission. The commission distributes doublers on orbits, the 
teacher praises the whole class and puts out marks. In general, I complete the task 
of the lesson: the development of reading technique. In the lessons children are not 
constrained. I teach them to use gestures, mimicry, move around the class. To develop 
the reaction of the respondent, we play tennis, we play "spots" for the assimilation 
of the natural type of speech, we learn to ask questions, play in "Sherlock Holmes", 
in "Confusion" for training the use of negation, "Girlfriends-talkers" - the use of 
lexical material, "Sloth" – for  training in the use of the future tense. These and other 
gaming techniques create a working mood in the lesson. For example, in the sixth 
grade, students should be introduced to the degrees of comparison of adjectives. 
For example, in the sixth grade, students should be introduced to the degrees of 
comparison of adjectives

They easily and quickly learn, if we "go" on a trip to an strange country, where 
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we see one big city, another bigger, the third  the largest, the streets are wide, the 
areas are beautiful, the rivers are long, the villages are small.   In this presentation, 
children quickly understand the essence of the formation of degrees of comparison. 
You can, for example, show a picture and say: it's an elephant. But how much more 
effective will the result be if you go to the zoo (while staying at the desks). And 
what are the only options we did not go to the zoo: both families and employees of 
the zoo. We also visited an attraction (it was necessary to guess whose tail, nose, 
paws it was). We "bought" postcards of animals and told about each. And I and 
the students got satisfaction from the final lesson on theme, which was called "In 
the circle of music lovers". We brought to the lesson the records of our favorite 
songs, really formed a circle, listened carefully to the statements of the students on 
the topic, exchanged opinions and presented each other musical gifts. It would be 
wrong to think that non-standard methods and forms of work are only entertaining. 
The game in its own way is serious, as it is a means of achieving the goal, contains 
something new that is subject to mastering or training in use.

In an effort to activate the mental and speech activity of everyone, to educate 
a thinking and creative person, using techniques and forms of work that allow this 
to be achieved.

ОҚЫРМАНДАР		НАЗАРЫНА!
 «Құрмет  белгісі»  орденді  республикалық  ғылыми-

педагогикалық  және әдістемелік «Қазақстан мектебі»  жур-
налы – 1925 жылдан бастап үздіксіз шығып келе жатқан 
Қазақстандағы тұңғыш басылым. Журнал мектеп  мұғалімдері 
мен жоғары оқу орындарының оқытушыларына қажет 
әдістемелік мақалалар мен педагогика  ғылымдары саласындағы 
іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бо-
йынша ғылыми еңбектерді жариялап келеді. Қазақ, орыс және 
ағылшын тілдеріндегі  мақалалар жарияланады.

ҚҰРМЕТТІ		АТТЕСТАЦИЯДАН		ӨТЕТІН	
ПЕДАГОГ		ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР!

Көшбасшы саналатын «Қазақстан	 мектебі» журналы-
на 2018 жылға жазылу   жүріп жатқандықтан  респуб лика 
мұғалімдерінің сенімді серігі, көмекші құралына айналған төл 
журналыңызға  Қазпошта, ЖК «Бектұрғанов» және «Евразия-
пресс»  ЖШС-і   құрылымдық   бөлімшелері   арқылы немесе 
редакцияның		өзіне  2 айға, 4 айға, 6 айға, 1 жылға жазылуға 
болады.

Мекенжайымыз:	
Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 25-үй, 9-қабат,  913-914 офис. 

Байланыс	телефондары:		
8	(727)	291-33-36	жұмыс,		8	701	503	97	80,		8	701	287	32	88.		
Электрондық	пошта:	kaz_mektep@mail.ru
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

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

Ұялы тел.:  

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

Басуға 15.01.2018 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы       . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы       .

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, 2018 ж.

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

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

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

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

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

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

4. Аннотация жұмыстың мақсатын, оны жүргізудің әдісі мен әдістемесін, 
жұмыстың қысқаша нәтижелерін, оларды пайдалану аумағын, қорытындыларды 
көрсетуі тиіс. Мақалаға берілетін  аннотациялар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде бо-
луы керек. 

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

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

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

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

	Редакция
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Құттықтау!

Біздің  әріптесіміз әрі  мақтанышымыз  Күлбарам		СӘДУАҚАСҚЫЗЫ– 
Қорқыт Ата  атындағы Қызылорда  мемлекеттік  университетінің  био-
логия, география  және химия кафедрасының  профессоры, педагогика 
ғылымдарының  кандидаты, ҚР білім беру ісінің  үздігі, Педагогикалық 
білім беру ғылымдарының Халықаралық академиясының мүше-
корреспонденті, ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері,  «Алтынсарин» 
және «Д.И. Менделеев» медальдерінің, екі мәрте «ЖОО үздік оқытушысы» 
Мемлекеттік грантының, Қызылорда облысының «Жылдың Үздік ұстазы» 
номинациясының және 2012 жылдан бері Қорқыт Ата мемлекеттік 
университетінің «Үздік оқытушысы» атағының иегері. Сондай-ақ 1993 
жылы Қызылорда облыстық Мәслихатының және  2003 жылы ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің  «Құрмет» грамотасымен де марапатталған

Оның студенттерге,  мектеп мұғалімдері мен оқушыларға арналған  120-
дан аса ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектері мен мақалалары, сондай-
ақ 3 монографиясы жарық көрген. Оқу құралдарын  атап айтар болсақ,  
мектеп мұғалімі қызметінде жүріп жазған «Жалпы және анорганикалық 
химиядан тест тапсырмалары» (1994) еңбегінен бастау алған  «Химия 
есептері» (2003), «Оқу-танымдық тапсырмалар – бақылау және өзіндік 
бақылау құралы» (2004), «Органикалық химия. Тест тапсырмалары» 
(2006), «Нәтижеге бағдарланған оқыту процесі аясында химия сабақтарын 
ұйымдастыру» (2007), «Д.И. Менделеев жасаған химиялық элементтердің 
периодтық жүйесі мен периодтық заңын оқыту» (2007), «Бейорганикалық 
қосылыстардың негізгі кластары. Тест тапсырмалары» (2009), «Оқу үдерісін 
нәтижеге бағыттау жағдайында оқушыларды өзіндік бақылауға бейімдеу» 
(2009) атты монографиясын, «Химия. Дидактикалық материалдар. 8-сы-
нып» (2009), «Химияның теориялық негіздері» (2010), «Химияны оқыту 
әдістемесі» (2017) кітабы мен электрондық оқулығы, «Химия есептерін 
шешу әдістемесі» (2016), «Химиядан ҰБТ-ға дайындық әдістемесі»  кітабы 
мен электрондық оқулығы (2016)  және  «Мектеп химия  олимпиадасы»  
(2017), т.б. оқу және оқу-әдістемелік  құралдары мазмұн байлығымен, 
тәжірибелік құндылығымен ерекшеленеді.  Еңбектерінің барлығы дерлік 
химия пәнін оқыту әдістемесіне арналған. Соңғы жылдары «Химияны 
оқыту әдістемесі» кітабы мен электрондық оқулығы, «Химия есептерін 
шешу әдістемесі», «Химиядан ҰБТ-ға дайындық әдістемесі»  кітабы мен 
электрондық оқулығы  және  «Мектеп химия  олимпиадасы»  кітаптарына 
республикамыздың жоғары оқу орындары  мен мектептерінен  Алғыс хат-
тар келіп, ғалымның мерейін өсіруде.

Бұл еңбектердің басты құндылығы – қазіргі педагогиканың оқытуға 
қоятын талаптарына сай болуында. Оқушылардың өзіндік жұмыстар арқылы 
білімдерін толықтыруға, яғни оқу үдерісінің объектісінен субъектісіне ай-
налуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар ол, ғылыми-педагогикалық 
және оқу-әдістемелік басылымдардың белсенді авторы болумен қатар, 
республикалық «Химия мектепте»  журналының ақылдастар алқасының 
мүшесі.

Жастарды тәрбиелеу бағытында да облыстық телебағдарламаларға 

ҰСТАЗ-ҒАЛЫМ   КҮЛБАРАМ  СӘДУАҚАСҚЫЗЫ
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белсенді қатысып, өзінің педагогикалық ойларымен жиі-жиі бөліседі. 
Ақынжанды Күлбарам апай – «Жүрек жырлары» атты өлеңдер жинағының 
авторы.

Күлбарам Сәдуақасқызының кітаптарын еліміздің мұғалімдері 
ғылыми-әдістемелік білімдерін тереңдету үшін пайдаланса, оқушылар хи-
мия пәнінен терең білім алу мақсатында пайдалануда. Ол – мектеп, кол-
ледж мұғалімдерінің облыстық қауымдастығының төрайымы. Химия 
пәнінің мұғалімдерімен ғана емес, жас өскін оқушылармен де тығыз бай-
ланысын үзген емес. Әртүрлі  оқу жылдарында оқушылардың облыстық  
олимпиадасының және  химия пәні мұғалімдерінің олимпиадасының тап-
сырмаларын құрастырып, жұмыстарды талдауға және өткізуге  белсенді 
араласып келеді. Химия  дидактикасымен айналысатын  ғалым ретінде 
инновациялық әдістермен оқытудың түйінді мәселелерін, оқушыларды 
олимпиадаға әзірлеудің әдіс-тәсілдері мен мектептегі үлгермеушілік про-
блемасын зерттеуде жүйелі ізденістер жүргізіп, айтулы нәтижелерге қол 
жеткізуде.  

Біздер – әріптестері, ұлағатты ұстаз, қарымды әдіскер,  дарынды ғалым 
Күлбарам Сәдуақасқызын асқаралы мерейтойымен құттықтай отырып, зор 
денсаулық, баянды бақыт, шығармашылық табыс тілейміз!

Құрметпен, 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда  
мемлекеттік университетінің 
биология, география  және химия 
 кафедрасының ұжымы. 

Жаңа оқу құралымен таныстыру.
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К.Сәдуақасқызы сабақ өткізуде.

Қыздарымен.

“Үздік оқытушы” 
сертификатын табыс 
ету сәті.

Мерейтой
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Құрметті	Күлбарам	СӘДУАҚАСҚЫЗЫ!	

Сізді  асқаралы  жетпіс  бес  жасыңызбен  шын 
жүректен құттықтаймыз! 

Біз  сізді  ұлағатты ұстаз, қарымды әдіскер, да-
рынды ғалым ретінде танимыз. Ұзақ жылдардан 
бері «Қазақстан мектебі» журналына жариялап кел-
ген өзекті мақалаларыңыз – салмақты пікір, соқталы 
тұжырымдарыңыз тек редакция үшін ғана емес, 
күллі білім беру жүйесінің мамандары үшін, ұрпақ 
тәрбиесіне алаңдайтын кез келген елжанды азамат 
үшін маңызды да мәнді деп есептейміз.  Өйткені, оның 
бәрі ұрпақ тәрбиесін өмірлік кредосына айналдырған 
хас маманның тәжірибемен суарылған ғылыми негізді 
көзқарастар жиынтығы еді. 

«Адамның адамдығы – ұстазынан», – деп Абай  
айтпақшы,  сіз өмірде жақсы ұстаздардың алдын көріп, 
тәлімін алдыңыз. Өзіңіз де ұстаздық жолға түсіп, са-
уапты да жауапты істің маманына, кейіннен майтал-
манына айналдыңыз. «Өз өмірін өзгелер үшін арнаған 
адам ғана бақытты», – деп Л.Толстой айтқандай, 
сіз осы биігіңізге көптің қамын ойлай жүріп жеттіңіз. 
Құлқы үшін емес, ұлты үшін қызмет ететіндер сапы-
нан көріндіңіз қашанда. Сөйтіп жүріп Алатаудай абы-
рой жинап,  Қаратаудай қадірлі болдыңыз жұрт үшін.  
Ерлікпен пара-пар қыруар шаруаңыздың бәрі де елен-
бей,  ескерілмей  қалған жоқ.  Ел біледі.  Жұрт  сый-
лап, қауым қадірлейді. Біле білгенге бұдан асқан бақ 
та, бақыт та жоқ. Басқаның бәрі баянсыз. Осының 
дәлеліндей, мыңдаған шәкірттеріңіз бүгінде аспандағы 
жарық жұлдыздардай, еліміздің әр-әр жерінде маңдайы 
жарқырап, перзенттік парызы мен азаматтық борышын 
атқарып келеді. 

Біз сізге әлемнің бар жақсылығын тілейміз! 
Жазарыңыз да, жасарыңыз да көп болсын! 

Құрметпен,  
«Қазақстан  мектебі»  журналы редакциясының ұжымы. 

Алматы қаласы, қаңтар айы, 2018 жыл.
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амопознание – это глубокое и целостное познание себя, познание не 
только своей физической и психологической природы, но прежде всего 

САМОПОЗНАНИЕ	–	ПЕДАГОГИКА	
НОВОГО	ВРЕМЕНИ

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

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

                                                                                                                          	В.Белинский

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

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

Суть программы «Самопознание» заключается во всесторонней педаго-
гической поддержке ученика в процессе его личностного становления и со-
циализации. Стержень программы – предмет «Самопознание» – призван стать 
своеобразным компасом подрастающего поколения в современном мире. 

В одном из высказываний Сары Алпысовны Назарбаевой прозвучали та-
кие слова: «Именно через образование мы хотим возродить в нашем обществе 
духовно – нравственные ценности, чтобы каждый человек мог в полной мере 
реализовать заложенные в нем от рождения способности и тем самым прине-
сти пользу не только нашему государству, но и всем людям на Земле».

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

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

Самопознание актуализирует признание безусловной ценности челове-
ка, способствует воспитанию в нем любви к жизни, чувство собственного 
достоинства, независимости суждений, развитию способности к самосовер-
шенствованию, умения ориентироваться в духовном мире и в ситуациях окру-
жающей жизни, готовности принимать решения и нести ответственность за 
свою судьбу. 

Основное назначение дисциплины «Самопознание» – создание условий 
для нравственного и духовного совершенствования личности на основе обще-
человеческих ценностей, осмысление своей человеческой природы и смысла 
жизни, развития потребности в самовыражении самореализации, умения ори-
ентироваться в ситуациях окружающей жизни, готовности принимать реше-
ния и нести ответственность за свою судьбу.

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

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

На уроках самопознания учащиеся ближе знакомятся с собственным «Я», 
учатся оценивать себя, видеть себя со стороны: свой внешний облик, особен-
ности  и манеру поведения, отдельные черты человека, подвергать анализу 
свои собственные успехи и достижения. 

Любовь, добро, дружба – эти простые слова  на занятиях по самопозна-
нию, обретают новый смысл, становится волшебным.

Идеи самопознания постепенно интегрируют с другими общеобразова-
тельными дисциплинами, на таких уроках гармонично переплетаются, допол-
няя друг друга, знания из разных областей науки, а дети наблюдают, сравнива-
ют, делают свои выводы, познают мир. А мы знаем, что лучше всего познавать 
мир любовью, добром и красотой. 

Часто после уроков самопознания, глядя открытые на встречу нам глаза, 
невольно думается о том, что жизнь продолжается, и, мы, учителя самопозна-
ния, мысленно благодарим природу за то, что она не позволяет нам черстветь 
душой, что она наделила многих людей такими прекрасными качествами, ког-
да доброта, бескорыстие, сострадание. Наверное, поэтому и существует на 
земле жизнь. Мы живем, пока чувствуем, любим и верим, пока наше сердце 
способно болеть за ближнего, а в наших душах не поселилось равнодушие. 
Вот такому отношению ко всему на земле, особенно к детям, и учит нас пред-
мет «Самопознания». В образовательном процессе роль программы «Самопо-
знание» велика. Она возвращает духовное изменение в педагогику, обогащая 
ее, по выражению О. Сулейменова, глубиной прошлого, широтой настоящего 
и высотой будущего. Сегодня стало очевидным, что программа нравственно-
духовного образования «Самопознание» вышла за рамки отдельного предме-
та, заполняя светом и теплом духовных ценностей все то, что воспитывает 
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личность ребенка.
Перед каждым педагогом на сегодняшний день стоит задача – воспитать 

такого гражданина Казахстана, который знает и ценит его культурно – исто-
рическое наследие, любит свой родной край, готовь в нем жить, работать, соз-
давать новые культурные ценности, чтобы дети с самых малых лет освоили 
искусство быть всегда здоровыми и счастливыми, учились и росли, обретая 
мудрость жизни и счастье в служении человечеству. Чтобы осознавали, кто 
они есть, для чего живут и к чему должны стремиться. Каждый ребенок дол-
жен раскрыть себя! Воспитывать – значит питать душу ребенка энергией сво-
его сердца, неустанно развивая у своего воспитанника стремление к высоко-
му, вопреки всем жизненным невзгодам. Поэтому важно, чтобы рядом был 
Учитель – человек, знающий, как жить и для чего жить, наделенный особым 
профессиональным взглядом, способный увидеть в каждом человеке его луч-
шее, его будущее. Именно такие учителя ведут курс «Самопознание» в наших 
школах.

Дарите свое сердце детям, будьте к ним внимательны и добры, не оставай-
тесь равнодушными к проблемам детей, и тогда они смогут построить именно 
такое общество, в котором будут царить честь, достоинство и высокие нрав-
ственные ценности. 

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

Благодаря предмету «Самопознание» ученик обретает духовную и душев-
ную целостность, которая надежно защищает его от негативных воздействий. 
Воспитание человека, наделенного внутренней свободой, достоинством, лич-
ной ответственностью и толерантностью, где гарантия безопасности и согла-
сованного развития стран мира.

Внедрение предмета «Самопознание» в систему образования страны бу-
дет содействовать  успешному  развитию  человеческих  ресурсов государства.

Нравственно-духовное образование и воспитание позволяют человеку в 
полной мере реализовать себя в служении обществу, осознавать свою роль и 
предназначение в жизни. Самопознание, усиливая ценностным смысл обра-
зования, раскрывает и развивает способности личности любить бескорыстно, 
верить в себя и в свои силы, творить добро, больше познавать и само совер-
шенствовать, достигать в гармонии в физическом, психическом, духовном, со-
циальном и творческом развитии.

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

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

Интересным компонентом является цитата урока. В качестве цитаты уро-
ка учитель подбирает высказывания известных людей, например, матери Те-
резы, Абая Кунанбаева и других, в которых нашло отражение понимание цен-
ностей и качеств человека, его мировоззрения и поступков.

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

В качестве закрепления изучаемой ценности учащимся предлагается твор-
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ческая деятельность, которая может реализоваться в виде игры, лепки, аппли-
кации, рисования, решения ситуативных задач и методов групповой работы.

Для успешного преодоления интеллектуального кризиса подрастающего 
поколения необходимо правильная организация учебной деятельности по са-
мопознанию. 

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

И, как сказала Сара Алпысовна Назарбаева, «Курс Самопознания» помо-
гает человеку найти себя, раскрыть лучшие качества, не изменить себе, сохра-
нять свое достоинство и всегда оставаться человеком в полном смысле этого 
слова. По существу, вся история человечества есть не что иное, как постоян-
ный и непрерывный процесс нравственного самовыражения.

На уроках самопознания большое внимание уделяется развитию навыков 
общения, умения слушать друг друга, не перебивая, участвовать в общей ра-
боте и т.д.

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

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

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

Литература
1. Амонашвили Ш.А., Манифест гуманной педагоги.
2. Назарбаева С.А., Этика жизни//Алматы, 2001.
3. Мукажанова Р.А.,  Омарова   Г.А.   Методика   преподавания   предмета   Самопознание  
 в школе. – Алматы, 2013.
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алқымыз «Балаңа бес жасқа дейін патшаңдай қара» деген сөзінде де 
тәрбиенің терең мәні жатыр деуге болады. Баланың патшадай көңіліне 

БҮЛДІРШІНДЕРДІ  САЛАУАТТЫ  ӨМІР
САЛТЫНА  ТӘРБИЕЛЕУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САМОПОЗНАНИЕ-ПЕДАГОГИКА 
НОВОГО ВРЕМЕН

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

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

                                                                                                                         		В.Белинский

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ключевую роль в достижении нового качества образования предстоит 
сыграть учителю. Так, выдающийся педагог-гуманист современности Ш.А. 
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Амонашвили отмечал: «Надо реформировать не школу, а духовный мир 
учителя».
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үкіл  адамзат  алдында тұрған ең басты мақсат – саналы да сала-  
уатты  ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақты тәрбиелеу – келешек қоғамды ой-

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы

БАЛА ТӘРБИЕСІ МЕН САЛТ-ДӘСТҮР
САБАҚТАСТЫҒЫ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



85

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Экологияға байланысты табиғатты аялау өмір заңдылығында  ескерусіз 
қалмауы шарт.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Табиғат – туған үйіміз

БАЛАБАҚШАДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ТӘРБИЕНІҢ МАҢЫЗЫ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АҚЫН  ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«АҚТӨБЕ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» 

Елеусін  САҒЫНДЫҚОВ
экономика ғылымдарының докторы, 
профессор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ыбырай	Алтынсарин

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

адамы – мұғалім. 
Ғ.	Мүсірепов

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

шәкірттей сезінемін. 
Серке	Қожамқұлов

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

ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым.
	Александр	Македонский

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

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кәсіби өзіндік дамудың құрамдас бөлігі – педагогтің өзіндік білім алу 
жұмысы.  Кәсіби өзіндік білім алудың тиімді жолы – педагогикалық ұжымның 
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шығармашылық ізденіс жұмысына қатысу, білім беру мекемесін дамытуда 
жаңашыл жобалар, авторлық курстар мен педагогикалық технологияларды  
жасақтау.

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

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

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

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

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

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

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

Халықтық педагогика – тәрбиенің қайнар бұлағы
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сыншама ұлан-ғайыр даланы аз ғана халық қалай сақтап қалды?” де-
ген сұраққа әзір ешкім де толыққанды жауап айта алмай келеді.  Оның 

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты	
мың	
жыл

Ұлы	даланың	мұраты

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

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

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

үй	болу	–	
түсетін
Би	

жоламай	
нәпсіге	
Үлкен	
арылып	
нәпсіден	
Кіші

Он	үш		
жыл

Иман	мектебі

уызына	жарыту

Мәңгі	
ел	

ұрпа-
ғының	
мәңгі	
жолы

Кіші	пәледен	аоылмау	–	
хайуандық	нәпсіге	

жем	болып,	қор	болып	өту	
өмірден

	ҰЛЫ		ДАЛАНЫҢ		САН		ҒАСЫР		ЖАСЫРҒАН		СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

	Көбейту,	бөлу	топтамасы

				Ата	тәлім	мектебі

Шешендік	мектебі

Кемеңгерлік	бастау

Сандар	сөйлейді,	ойлайды,	болжайды

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

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

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

Слабый слух не является помехой для общения,  
если нет глухоты душевной.
	 	 	 	 							(Восточная	мудрость)

К
шлось бы с самого начала переучивать большинство учеников. Как пра-
вильно “обозначить” жестом то или иное слово.

Дело в том, что в младших классах спецшкол в большинстве своем не 
учат детей правильным жестам, отсюда одно слово может быть обозначено 
множеством разных жестов.

Переучивать всегда неинтересно и нудно.
Что я делаю на уроках жестового языка в классе, где владеют жестами. 

Я сразу беру какой-нибудь несложный (для жестов) текст, и мы с учащими-
ся совместно определяем все жесты. Если он начинает возражать (“а меня 
в школе учили так” я соглашаюсь, но предлагаю другой жести объясняю 
почему он больше подходит (и по красоте и по смыслу).

Далее – произношение текста жестами как правило, в быту учащиеся 
между собой общаются жестами очень быстро, нервно, из-за быстроты же-
стов у них мысль не успевает формироваться, а губы не полностью произ-
носят слово (не успевают). Поэтому у большинства глухих половина слов 
проглатывается (и не запоминается). А быстрая нервная мимика влияет на 
характер человека.

Посмотрите, как меняется учении (его поведение, манера,), когда он, 
освоившимсь в новом жесте (песне) начинает спокойно с выражением го-
ворить (петь). И чем он больше занимается этим,  темуверенное и мягче он 
ведет себя в жизни.

С теми же, кто приходит в нашу школу без знания жестов все по-другому. 
Тут уже срабатывает его отношение к глухому человеку. Если ему противно 
(махание руками”, то он долго будет в зажиме. Но этот же учащийся, гляля 
на другого, который в такой же ситуации с энтузиазмом взялся за жестовую 
речь, может со временем переломить барьер и  с успехом научиться жестам. 
Здесь главное – зрительная память. И упорство.

Я стараюсь жестовый язык совмещать с уроками по искусству. Рука – 
это такой инструмент, которым можно сыграть все что угодно. И совмест-
ные занятия по искусству, с уроками жестового языка бывают очень резуль-
тативными.

Для будущих профессиональных переводчиков самым трудным бывает 
обратный перевод, когда глухой говорит жестами,  а переводчик озвучивает 
текст. Еще труднее бывает, если глухой почти не артикулирует и понять его 
можно только по набору жестов. Тогда нужно много времени проводить в 
обществе глухих, изучить их жаргон. Но это уже другая профессиональная 
тема!
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Что	дает	учащимся	уроки	по	сценическому	искусству?
Когда студенты  театрального училища приходят свой первый урок 

по актерскому мастерству, они морально уже более – менее готовы к тому, 
чему их будут обучать, т.к. знают –  это их будущая профессия.

Учащиеся, которые впервые попадают ко мне на уроки по сценическо-
му искусству, не сразу понимают, что я он них хочу, и что значит пердмет, 
который им предстоит изучать. Я начинаю все с простой лекции о том, что 
в жизни любого молодого человека (а глухото в особенности) очень часто 
возникают моменты,конда тот или иной ученик не знает как себя вести и 
неадекватно воспринимает ситуацию. Отсюда возникает зажимы, неврозы, 
конфликты.

Особенно важными считаю занятия по искусству на начальном этапе, 
конда учащиеся приходят из разных школ, друг друга не знают и все их 
оборонительные острые шипы выставлены наружу.

Моя задача – пригладить эти шипы, объяснить (показать на примере), 
что все мы дюди, все имеем и недостатки и достоинства, и можем дру-
жить. Система Станиславского, по которому я занимаюсь, использует мно-
го упражнений, которые постепенно выводят учащегося из положения “не 
хочу, не буду”, в ситуацию “это любопытно”, “оказывается я тоже могу”. И 
постепенно из упражнения к упражнению они освобождаются от зажимов, 
начинают подшучивать друг над другом “по хорошему”, завидовать у кого 
лучше получается и т.д.

Обычно с начала учебного года до конца І полугодия уже можно точно 
определить степень талантливости того или другого учащегося.

За время работы в школе с 1995–2001 год яя с уверенностью могу ска-
зать, что все или почти все учащиеся обучаемы искусству. Особенно легко 
с теми, кто владеет жестовый речью с детства, и мне не нужно отвлекаться 
на жестовый язык.

Я стараюсь никогда никого не неволить. Если учащийся не хочет или 
стесняется делать упражнения, я его пропуская, но на следующем уроке 
приглашаю вновь, если он опять не захочет, снова пропускаю никогда не 
делаю замечаний, не ругаю, не разрешаю другим давать на его психику, 
постепенно он сам рано или поздно захочет что-нибудь сделать. Если не на 
сцене, то просто на уроке и это, я считаю, прогресс.

Было много случаев в лицейских классах, когда некоторые вообще в 
течение года не хотели ничего делать, а на ІІІ-й год был шквал просьбо 
включении их в работу.

Ставлю в заслугу урокам по искусству то, что многие учащиеся –  вы-
пускники желали бы продолжать свои занятия по искусству, но, к сожале-
нию, у нас нет пока такой возможности.     

Что дают учащимся уроки по искусству?
Во-первых, конечно, как я выше писала, обретение внутренней свобо-

ды, расслаления.
Приобретения (познания) новых слов – “театр”, “сцена”, “жест”, “вну-

треннее состояние”, “этюд на память физических действий”, “роль” и т.д.
Работа над ролью: “кто я?” – барин, служанка, няня, золушка, и т.д.
Как я хочу, как говорю.
Я злая, я добрая, какая у меня пластика, жесты, и т.д.
И чем больше с ними занимаешься, тем глубже они вживаются в роль  

и точнее понимают, и точнее воспроизводят. И смотреть на них доставляет 
огромное удовольствие. А это уже результат.
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лбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Біз бүкіл 
елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне 

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА		ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ		МҮМКІНДІГІН	
ПАЙДАЛАНЫП		ЭЛЕКТР		ТАРАУЫН		ОҚЫТУ

Мәди НАУБЕТЖАНОВ,
қауымдастырылған профессор,
Бақытгүл  АБЫҚАНОВА,
доцент м.а.
Баян ҚУАНБАЕВА,
қауымдастырылған  профессор

Е
қол жеткізуге тиіспіз. Қазіргі таңда ақпараттық-коммуникациялық техно-
логиялар біздің елімізде де жоғары қарқынмен дамып келеді. Білім беруде 
жаңа технологиялық әдістермен қатар жаңа ақпараттық технологияларды 
да қолданудың мүмкіндігі жасалып отыр» деген болатын.  Технологиялық 
оқыту білім алушыларды белсенді жағдайда қойып, оның субьектілігін 
қалыптастырады және шығармашылықты тудырады. Әсіресе, ақпараттық 
дәуірде технологияның қолданылуы ерекше. Білім сапасын жоғарылату, оны 
жеткілікті түрде арттыруда жаңа ақпараттық технологияларды қолданусыз, за-
манауи телекоммуникациялық құралдарды пайдаланусыз мүмкін емес. Озық 
әдістемелік технологиялармен қаруланған, заман талабына сай оқытудың 
жаңа әдістерін, яғни ақпараттық-коммуникациялық технологияларды толық 
меңгерген педагог қана білім алушының сапалы білім алуына мүмкіндік жа-
сайды.

Студенттің өз бетінше білім алуына, ізденуіне көп мән берілуі тиіс. 
Олардың кәсіптік білім алуымен қатар ізденімпаз, тапқыр, ой- өрісі жоғары, 
өз пікірін ашық білдіретін, жаңашыл ұрпақ етіп тәрбиелеу керек. Бүгінгі за-
ман талабы- қоғамның дамуымен бірге болашақ жастарды жаңашылдыққа, 
іздемпаздыққа, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу. Осы аталғандарды іске асыру 
үшін сабақта ақпараттық–коммуникациялық технологияларды пайдалану 
маңызды болмақ.

Сондықтан, бүгінгі  компьютерлендірілген заманда ақпараттық- коммуни-
кациялық технологияларды пайдалану арқылы ғылымның кез-келген сала-
сын қарқынды дамытып, одан тиімді нәтиже алуымызға болады.

Бүгінгі заман талабына сай жаңа технологиялармен сабақ жүргізуде 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану өте тиімді. 

Біздің бұл мақалада 8-сыныптағы электр тарауынан, атап айтқанда 
«Өткізгіштерді қосу» және «Кирхгофтың ережелері» тақырыптары бойын-
ша типтік есептерді осы әдіспен шығару жолдары қарастырылған. Мектепте 
Кирхгофтың заңына сағат аз бөлінген, көбінесе өткізгіштерді тізбектей және 
параллель қосу тақырыптары оқытылады. Ал талапкерлердің ЖОО түсуге 
арналған 2013 жылғы тест жинағында осы біз қозғаған мәселе қарастырылған.  
Кедергісі R болатын сымнан құралған куб берілген. Куб тізбекке 1-суреттегідей 
қосылғанда, толық кедергісі неге тең болады? Осы сияқты есептерді тәуір 
оқитын оқушылардың өздері шығара алмай қалады, себебі оқыту кезеңінде 
оқушылар пән ішіндегі және пән аралық қатынастарға көңіл аз бөлінеді. Бұл 
кемшілікті жою үшін берілген есепті әртүрлі тәсілмен шығарған өте пайда-
лы. Есеп жалпы жағдайда Кирхгофтың әдісі бойынша шығарылады, яғни кез-
келген контур мен түйін үшін сызықты теңдеу құрылады. Түйін деп үштен 
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кем емес өткізгіштер тоғысатын кез-келген нүктені  айтатынын біз білеміз. 
Алайда кубтың толық кедергісін үш жағдайда ғана анықтауға  болады (1-
7, 1–4, 1–8 нүктелері аралығында). Осы ереже көмегімен есепті шығарған 
оқушылар кубтың қалай айналып тұрғанын,   токтың қалай бағытталғанын, 
басында бөлініп артынан бір түйінге жинақталғанын көреді. Мұндай 
есептердің біртіндеп қиындап отыруы олардың алға қарай ұмтылып өз 
бетімен жетілуіне, шығармашылық қабілетінің дамуына көмектеседі, сөйтіп 
табиғат құбылыстарын модельдеу әдісі қалыптасады. Мұнда оқушының өз 
бетімен белсенді қызмет жасауы басты мақсат етіп алынған. Оқушылар ком-
пьютер көмегімен осындай есептерді щығаруда, алдыңғы сабақтағы өткен 
материалды соңғымен байланыстыра алады.

Біздің бағдарламамызда бұл есептің Кирхгоф ережесімен және түрлі 
жағдайда шығару жолдары көрсетілген. Олар:

1. Симметриялы режим
2. Қабырғасы бойымен  
3. Диагональ бойынша 
Енді 1-ші әдіс, яғни симметриялы режимді қарастырайық. Бұл әдісте 

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

3-ке бөлінеді, сол сияқты әрбір  I/3 ток 2-ге бөлінеді. 
Енді осы I/6 токтары 3, 6, 8 нүктелерінде  бірігіп, бұл 
нүктелерден олардың қосындысы шығады

+    =     .

Бұл токтар қайтадан 7 нүктесінде бірігіп, I ток 
сыртқа шығады. Осы кубтың толық кедергісін кез-
келген жолмен есептеуге болады. Оның бір жолы 1, 
4, 8, 7 нүктелері аралығы, екіншісі 1, 4, 3, 7 және 

1
6

1
6

1
6

т.с.с. Біз 1, 4, 8, 7 нүктелері арасындағы жолды таңдайық. Резистор бойымен 
I/3, I/6, I/3 ток жүріп тұр. Осы тізбектің кернеуі 

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

U = I (     +     +    ).
Біз кубтың толық кедергісін Р әрпімен белгілейік, сонда кернеу
U=IP.
Ал   жоғарыда айтқандай 
U=I (     +      +     ).
Бұл екі теңдікті теңестіру арқылы 
P =
Сонымен, кубтың толық кедергісі 5R/6. 

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

Келесі әдісте (1, 4) нүктелер арасындағы кубтың 
толық кедергісін анықтаймыз. Ол үшін кубтың бір 
қабырғасын созайық, одан кейін кубтың жоғары және 
артқы қабырғаларын жазықтыққа проекциялайық. 
Кейін созылған қабырға мен резисторды проекциялауға 
кедергі келтірмес үшін параллель жоғары көшірейік 
(2-сурет). Схемада көрсетілген нүктелердің потен-
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циалдары бірдей, сондықтан бұл нүктелерді сәйкесінше біріктіріп, өзімізге 
жеңілдетілген түрдегі схеманы аламыз. Сол кезде кубымыз 3-суреттегідей 
оңай түрге келеді. 

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

Енді тізбектей жалғанған үш резисторды қоссақ , онда
    +      +      =       .
Бұдан параллель жалғанған екі резистор аламыз (6-сурет), бұларды 

біріктірсек кубтың толық кедергісі 7R/12 тең болады.
   Үшінші әдіс бойынша (1,3) нүктелер арасындағы кубтың толық кедергісін 

табуымыз керек. Ол үшін кубтың төменгі табанын созайық және кубтың 
жоғарғы бөлігін табанына проекциялайық (7-сурет). Суретте көрсетілген 
нүктелердің потенциалдары бірдей болғандықтан, біз бұл нүктелерді 
қорықпастан біріктіруімізге болады. Потенциалы бірдей нүктелерді біріктіру 
арқылы өзімізге жеңілдетілген түрдегі электрлік  схеманы аламыз (8-сурет). 

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

жүргізу;
– АКТ-ны пайдалана отырып, оқушыларды өз бетінше ізденуге 

машықтандыру;
– Сабақты қазіргі заман талабына сай өткізу;
– Әр студенттің ақпараттық техника құралдарымен жұмыс жасауларына 

мүмкіндік тудыру.
Олай болса, қоғамның әрбір мүшесі ақпаратты сауатты, ақпараттық 

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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