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әуелсіздік пен еркіндіктің шуағына шомылған 25 жылдың ішінде 
Қазақстанда барлық салада адам сенгісіз  ілгерілеу болса, соның бірі, 

Білім негізі – мектепте

ҰЛЫЛАР  ҰЛАҒАТЫ – ҰРПАҚҚА   АМАНАТ

Қатира  ҚАДІРБАЕВА,
Ы.Алтынсарин атындағы №65 мектеп-
гимназияның директоры

Т
бірегейі – білім саласындағы жетістіктер. Тәуелсіздік алғалы қаншама 
қазақ тілді мектептер ашылып, талай жылдар бұратана сипат алып келген  
ана тіліміз де өз мәртебесін алып,   бағытын мәңгілік ел болуға  түзеген, 
қарыштап дамыған ұлы көштің сара жолына түсті.  Сол сара жолдағы өзінің 
ұстанымын, қағидасын мықтап таңдаған менің мектебім де сол даңғыл жол-
да еселі еңбек етуде.                                                                                                

Былтырғы жыл біздің ұжым үшін аса есте қаларлық жыл болды. Себебі, 
бұл жыл – Шымқаланың төрінде орын тепкен Ы.Алтынсарин атындағы №65 
мектеп-гимназияның ашылғанына 25 жыл толған жыл. Біздің бұл тойы-
мыз –  жас мемлекетіміздің Тәуелсіздік алғанына 25 жыл толуымен және 
мектебімізге есімі берілген, сайын даламыздың алып қоңырауы атанған, 
ұлы  ұлт ұстазы Ы.Алтынсаринның 175 жылдық мерейтойымен қатар келген 
мерейлі мереке. Алдымен біраз уақытқа кейін шегініс жасап, мектептің та-
рихына аздап шолу жасасам деген ой келді. Сонымен...

1991 жыл. Еліміз қызыл империяның құрсаулы қыспағынан босап, 
Тәуелсіздігін жариялап, бұғаудан босанған қазақ елінің қуанышы қойнына 
сыймай  жатқан кез. Оңтүстік жұрты да бұл қуанышты ерекше қабылдап,  
қаламыздың төрінде орын тепкен жаңа мектепке халқымыздың ұлы 
ұстазы Ыбырай Алтынсарин есімі берілген мектептің есігін айқара ашып, 
тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңгі ұрпағын өз ана тілінде оқытатынын жа-
рия етті. Оңтүстік жұрты қос қуанышты осылай тойлап еді. Елдігіміздің, 
тәуелсіздігіміздің айбыны іспеттес осы бір жағдай көпшілік көңіліне 
шуақты нұр құйған. Десе де, жаңадан ашылған мектептің материалдық-
техникалық базасының толыққанды  жабдықталмағанын  ескерер  болсақ,  
сол мектеппен бірге жұмысқа қабылданған ұстаздардың мектеп үшін 
жасаған  жанқиярлық  еңбектерін  айтпай  кетуге болмайды. Жаңа  мек-
теп болған соң  әрлеу жұмыстары да толық аяқталмаған болатын, кемшін 
тұстары жетерлік еді, әйтеуір,  қазақ  балалары  үшін  ғой  деген  ізгі ниеттің 
жетегіндегі  мұғалімдердің атқарған ерен еңбегінің арқасында, міне, бүгіндері  
республикаға танымал мектеп болдық. Мектеп есігін шәкірттеріне айқара 
ашқан сәттен бастап қызмет етіп келе жатқан М.Айнабекова, М.Күнтаева, 
Л.Қожақова, Г.Тастанбекова сынды ұстаздарымыздың мектеп өміріне қосқан 
үлесі ұшан-теңіз. Өткен күндерге көз жүгірткенде  бәрі де өздігінен бола 
қалған секілді көрінетіні бар ғой. Бірақ біздер кедір-бұдыр, кедергісі көп, 
қиралаң жолды басып өттік. Алғаш мектепке қабылданған оқушы саны не-
бары  602 ғана болатын. Қазіргі таңда бұл оқу ордасында 3689 оқушы білім 
мен тәрбиенің тағылымын алып жатқан жайы бар. Осы уақыт аралығында 
мектебіміздің алған асулары мен жеткен жетістіктері сан алуан. Үлес қосқан 
ұлағатты ұстаздарымыздың алды зейнеткерлікке де шығып, бейнеттің 
зейнетін көріп отырғанын да айта кетейін. Өзінің мейірімін, жүрегіндегі  
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аналық  шуағын балаларға сарқа беріп, еліміздің ұлағатты ұландарын 
тәрбиелеуге үлес қосқан Тұрар Әбуова, Базаркүл Маметаева, Нұржамал 
Қыпшақбаева, Райхан Тасқожаева, Тастыгүл Күздеуова, Мубарак Ешжанова, 
Гүлзада Шуланбекова сынды тағылымы мол мұғалімдердің еңбектері ора-
сан. Осындай өрелі еңбекке, маңдайалды мектеп болуға талпынған тұста, 
оқу ордасының көзтартарлық деңгейге жетуіне өздерінің үлестерін қосқан, 
біз әлі күнге қатарымызда деп есептейтін мақтаулы ұстаздарымыздың да 
болғанын тілге тиек еткім келеді. Атап айтсам: Ағабек Байдыбеков, Рай-
са Алдабергенова, Рысалды Жұмаділдаева, Серік Жайлаубай, Орынкүл 
Тәңірбергенова, Гүлшат Үсенбаева, Қуаныш Мұратов, Сәуле Тумашева, 
Мұрат Есалы, Пернекүл Салықбаева секілді ұстаздарымыз тірі болғанда 
бізбен бірге  осы қуаныштарға ортақ болар еді. Біз олардың еселі еңбегі мен 
тәрбие мектебін  ешқашан ұмытпаймыз!

Біз мұндай  жетістіктерге  оңай қол жеткізген жоқпыз. Талай қиын-
шылықты бастан өткердік. 1995–1998 жылдардың сусыз, газсыз, шамсыз  
қараңғы түнекте қалғандай күй кешкен тұстары бүкіл мемлекетімізге,  
халқымызға ауыр тиген кезеңдер болғанын ешкім де ұмыта қойған жоқ. 
Одақтас респуб ликадан еншімізді алып, тәуелсіздігімізді жариялап 
алғанмен, ел әлеуетінің шатқаяқтап,  тұрмысымыздың алмағайып кезеңге 
тап келіп,"енді не болар екен?" деген тұста ұстаздар қауымы  алты – сегіз 
айға дейін жалақысын ала алмаса да, өзі сүйіп таңдаған  қызметін тастамай, 
ерінбей еңбек етіп жатты. Күн демей, түн демей, тіпті, жексенбіде де, мере-
ке күні де демалуды білмейтін мұғалімдердің  еңбегінің арқасында біз бұл 
күндері осындай мәртебеге ие болдық. Мектебіміз таңдаулы, шәкірттеріміз 
мақтаулы!  Шәкірттеріміздің ойлы, талантты екенін республиканы былай 
қойып, күллі әлем тануда десем, артық айтқаным емес. Оған дәлел, күні 
кеше ғана әлемді таң қалдырған  Рио олимпиадасында көк туымызды көкке 
желбіретіп, қазақ  атын аспандатқан күміс қызымыз Жазира Жаппарқұл. 
Еліміздің мақтанышына  айналған өзге де шәкірттеріміздің  жетістігі  то-
лайым  екендігіне  тоқтала келіп, Ерден Жақсыбеков, Айдын Жасыбаев, 
Ғалымжан Калменов, Гүлназира Жалғасқызы, Әсет Арыстанбек, Гүлнұр 
Исабекова, Әнел Науатова сынды түлектеріміздің шетелдерде қызмет жасап 
жатқанын тілге тиек етеміз. Шәкірттеріміздің Қазақстан деп аталатын алып 
елдің түкпір-түкпірінде сан-салалы мамандық бойынша жемісті еңбек етіп 
жатқаны қуантады. Олардың қай салада болса да, өзінің біліктілігі мен білімін  
халқының игілігіне жұмсайтыны хақ. Біздер – мәңгілік ел болуды ойлап, 
үздік отыз мемлекеттің қатарына қосылуды мақсат еткен ұлы елдің ұрпағын 
тәрбиелеп жатқан қызмет иелеріміз. Келешегіміз кемел, болашағымыз 
жарқын болуы үшін тер төгіп жатқан елдің Ұстаздарымыз! Ұлы Ыбырай 
Алтынсаринның мына сөзі: "Мен үшін жақсы мұғалім қымбат. Себебі, 
мұғалім – мектеп жүрегі" деген ұстанымын ұстын еткен ұрпақпыз және 
сол қағидамызға адал екендігімізді өздерінің өлшеусіз еңбегімен дәлелдеп 
келе жатқан жандармыз. Солардың қатарында А.Керімбаева, Ш.Изтлеуова, 
Г.Садықбек, Ә.Бердіқұлова, Г.Бегжанова, Ә.Тұрсынбекова, Н.Сұлтанбекова, 
А.Ешманова, А.Алдашова, Ғ.Қожахметова, Г.Елжанова, Н.Әлімтаева, 
А.Айтхожаева, М.Ахметов, Р.Асанханова, Ж.Дайырбеков,  Ұ.Айдарова,  
Р.Оразымбетов, Ж.Суханбердиева, З.Сұраншиева, Ж.Шегірбаева, 
Г.Сералиева, Л.Жүзеева, М.Табылдиев, З.Тулекова, А.Саудагерова, 
Д.Сейтжапбарова, Г.Рүстембекова, Г.Ернишева, Р.Шерімбетова сынды 
ұстаздардың есімдерін ерекше  мақтанышпен айтамын. Мектебімнің барша 
ұстаздары осы абыройлы еңбегіміздің бір-бір бөлшегі. Бәрін де мақтауға, 
марапаттауға лайықты деп санаймын. 
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Бұл күндері мектебіміз үнемі биіктерден көрініп, республи-
ка мектептерінің ішіндегі таңдаулы мектептердің біріне айналды. Об-
лыс, республикалық, халықаралық деңгейдегі түрлі сайыс, байқауларда 
биіктерден көрініп жүрміз. Шәкірттеріміз Англия, Америка, Франция, 
Польша, Грекия, Түркия  мемлекеттерінің жоғары дәрежелі сайыстарының 
жүлделерін қанжығаларына байлап, мәртебіміздің асқақ болуына ықпал етті. 
«Болашақ» бағдарламасы бойынша білім алған, алып жатқан шәкірттеріміз 
қаншама! Ауыз толтырып айтарлықтай «Алтын белгі» иегерлерінің саны 
130-ға, ал «Үздік аттестат» иегерлерінің саны 124-ке жетті, халықаралық, 
республикалық, облыстық олимпиадалар жүлдегерлері мен сан түрлі сала 
саңлақтары атанған шәкірттерді ұшырды. Бұл жетістіктерге жету – зама-
науи оқу жабдықтарын пайдалана отырып, сапалы біліммен қаруланған 
педагогикалық кадрлар мен іскер басшылықтың  ұрпақ алдындағы үлкен 
жауапкершілікті сезінуінің көрсеткіші.  Әрине, бұл жетістіктер  тынымсыз 
еңбектеніп, кемел келешек иесін тәрбиелеп шығарсақ деп,  үнемі ізденісте 
жүрген, жаңалыққа жаны құмар, жаңашыл үрдістің көшіне ілесе алған 
ұстаздардың еңбегі екенін баса айтқым келеді. Өзім басқарып отырған білім 
ордасы жеткен жетістік – осы ұстаздардың үздіксіз ізденісінің нәтижесі.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мемлекеттік саясат 
негізінде ең алғаш рет «Әр баланың қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы 
жеке адамның дарындылығын таныту» сияқты өзекті мәселелер енгізіліп 
отырғаны белгілі. Дарынды балаларға білім беруді әр ғылымның бүгінгі 
дәрежесіне сәйкес жүргізу бір жағынан, қоғамға талантты мамандар даяр-
лауда тиімді болса, екінші жағынан, қоғамға ерекше дарынды балалардың 
тек өзінің интеллектуалдық дамуын қамтамасыз ету болып табылады. 
Мектебімізде "Болашақ" оқушылардың ғылыми қоғамы құрылып, бұл белгілі 
бір ғылым саласын терең меңгеру үшін өз білімін жетілдіруге, интеллектісін 
дамытуға талаптанған оқушылардың ерікті шығармашылық бірлестігі 
ретінде жұмыс жүргізу екі бағытта: ғылыми жобалар және олимпиадалық 
резерв  дайындау  жұмысын жүргізеді. Оқушылармыздың ғылыми қоғамы 
жұмысының жемісті болуын, біріншіден, облысымыздағы  ОҚМПИ, ОҚМУ 
жоғары оқу орындарымен және орта кәсіби оқу орындарымен тығыз жұмыс 
жүргізуіміз болса, екіншіден, оқушы бойындағы дарындылықтың деңгейі 
мен бағытын анықтаудың түрлі жолдарын қарастыра отырып, түрлі са-
уалнама, оқушы портфолиосы, сұхбаттар нәтижесінде іріктеліп алынған 
оқушылар құрамынан шығармашылық топтар жинақтауымызда. Осы топ 
мүшелерінің пән бойынша ғылыми жұмыстарын мектепішілік көлемде 
таныстыру іс-шаралары да ғылымға деген қызығушылықтың жыл санап 
артуы на айтарлықтай әсер етіп отыр.

Біздің  мектептің   шәкірттері  Ресей  мемлекеті Обнинск  қаласында 
өткен «Интеллект будущего» Общероссийской МАН  Российского  фести-
валя  проектов «Созидание и творчество» 3 оқушы қатысып, I дәрежелі 
дипломмен марапатталса, ал Оңтүстік Корея Диджон қаласында өткен 
халықаралық  ғылыми жоба байқауына 11-сыныптың оқушылары қатысып, 
күміс медаль, қола медальдарын қанжығаласа, ал  Алматы қаласында өткен 
«Ө.Жолдасбеков» халықаралық  ғылыми жоба байқауына  1 оқушымыз 
қатынасып, жүлдегер атанды да, 125 балдық оқу грантын иеленді. Москва 
қаласында өткен "Наука без границ" халықаралық  ғылыми- конференцияға 
13 оқушы қатысып, оның  төртеуі  І  орын, алтауы  ІІ орын, үшеуі    ІІІ  
орынды иеленді. Польша мемлекеті Варшава қаласында өткен «Сравни-
тельный анализ Европейской  системы  образования на примере  Польской  
Рес публики  детский сад – школа – Вуз»  халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
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конференция сына 7 оқушы қатысып, оның алтауы І орын, 1 оқушы ІІ  
орынды  иеленіп, 10-сынып  оқушысы  Әсел  Айбатырова  "SPOLECZNA  
AKADEMIA  NAUK" оқу грантын жеңіп алса, ал команда бойынша осы 
оқу орнының кубогын жеңіп алды. Оқушылардың білім сапасын арттыру, 
оқушылардың дарындылығын айқындап, біліміне, ойлау қабілетіне сай, 
деңгейлеп оқыту, ғылыми ізденіс қабілеттерін қалыптастыру мақсатында 
тереңдетілген дайындық жұмыстары  жүргізілуде.  ХХІ ғасыр білімділер 
ғасыры болғандықтан, ой-өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты пара-
сатты ұрпақ керек екенін бір сәт те естен шығармаған  жөн және сол бағытта  
жүргізілген  жұмыс өз жемісін беруде.

Келешек ұрпақтың ғылымға бет бұруын жас кезінен қолға алған 
ұстаздарымыз олардың ғылыми жобаларға қатысуын қалыптастыруда.  
Байқоңыр қаласында өтетін дәстүрлі « Ғылым есігін ашамыз» халықаралық  
ғылыми жоба байқауларына қатысуды үдеріске ендіріп, одан үнемі жүлделі 
орындардан көрінудеміз. Атап айтсам, 9 оқушымыз соңғы үш жылда осы 
байқаудың жеңімпазы атанып, мемлекеттік оқу грантының иегері атанса, ал 
Семей қаласында өткен НЗМ-нің ұйымдастырумен "Болашаққа қадам"атты 
ІІ республикалық  ғылыми  фестиваліне қатысқан  төрт оқушы да   ғылыми 
фестивалдің лауреаты атанды. 

Сондай-ақ, Алматы қаласында өткен  республикалық ғылыми жоба 
жарысында тілтану, тарих секциясы бойынша ІІ, III орынды жеңіп алып, 
республикалық  байқауға бүгінгі күнге дейін 21 оқушының мерейін асырып, 
жеңіс әкелді. Республикалық оқушылардың  кіші ғылым академиясында 92 
оқушы жүлделі орынды иеленіп, мектеп мәртебесін асқақтатты. Ал Ақтөбе 
қаласында өткізілген «Қазақстан – менің елім» өлкетанушылар, натуралис-
тер және туристердің республикалық ғылыми-практикалық конференция-
сында 2 оқушы Туризм және спорт  ЖОО-ның оқу грантын (350000 т.) жеңіп 
алды. 

Ғылым негіздерін игеру бастауыш сыныптарда да жолға қойылғандығын 
және оның да нәтижелі болып жатқанын  республикалық  1–7 сыныптар ара-
сында «Зерде» байқауына  он бес оқушымыз  қатынасып, жүлдегер атанып 
жатқан   жеңістерінен көреміз. 

Жоғары оқу орнының студенттерімен  бірге республикалық деңгейдегі 
Астана қаласында өткен «ZIAT» «Ғылым шарайнасы» атты ғылыми жобасы-
на  алты  оқушы қатысып,  жеңіспен оралды. Сапалы біліммен қарулануға ден 
қойған  оқушыларымыз барлық пәндерден  өтіп  жатқан  олимпиадаларға  да 
қатысып, өздерінің білімдерінің үздік екенін көрсетуде. Мәселен, Франция, 
Венгрия, Болгария, Ресей мемлекеттерінде өткен «Ұлы математиктер жолы-
мен»   математикалық олимпиадасына 34 оқушы қатысып, оза шауып, бәйге 
алды, ал қашықтық халықаралық пән олимпиадасында 692 оқушы қазақ тілі, 
орыс тілі, тарих, география, ағылшын тілі, математика, информатика және 
физика пәндері бойынша I–II–III орын иеленіп, мәртебемізді көтерді. Мен өз 
мектебімдегі дарынды оқушыларымыздың соңғы екі жылдағы  жетістігін ғана 
айтып отырмын. Д.Мамырбеков сынды оқушымыз халықаралық сайыстың 
жеңімпазы болумен бірге, «Шапағат–2015» байқауында медициналық 
жеке патентті иеленсе, Ә.Қуанышбек секілді оқушыларымыздың әлемдік 
ареналардан табысты оралуы осы сөзімді растайды. Осы орайда мек-
теп директорының орынбасары, ғылыми жобаларды ұйымдастырушы әрі 
көшбасшысы Ш.Изтілеуованың еңбегі өлшеусіз. Осы жетістіктерді зерде-
лей келе, мен мынадай тұжырымға келдім. Оқушылардың ойлау қабілетіне 
сай деңгейлеп оқыту, ғылыми-ізденіс қабілеттерін қалыптастыру, қоғамдық 
өмірге бейімдеу, жаһандану заманы талап етіп отырған функционалды 
тұрғыда өте сауатты және  ой-өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты пара-
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сатты, интеллектуалды, креативті ойлай алатын жеке тұлғаны қалыптастыру 
ұстанымы берік, білімді де білікті,  жаңа тұрпаттағы мұғалімнің қолында. 
Мектеп-гимназияның алдына қойған бірінші мақсаты да алдымен педа-
гог  мамандардың  құзыреттілігін  арттыру болып табылады.  Бұл ойымды 
Қытайдың реформатор көшбасшысы  Дэн Сю Пиннің: "Елдің  дамуының 
кілті – ғылым-техникада, ғылым-техниканың кілті – оқу-ағартуда, оқу-
ағартудың кілті – ұстаздарда"  деген сөзі де  қуаттайды.

Білім  ордасында   66  ұстаз  деңгейлік  курсын  тамамдап, сертифи-
катталғаны – мұғалім құзыреттілігін арттырудағы маңызды қадам. Әрі 
бұл қадамның  оқу үдерісіндегі сан-салалы, өзекті жұмыстардың  тиімді  
ұйымдастырылуына ықпал етуде. Мектепте бірінші ілгерінді деңгейді 
меңгерген 24 мұғалім ең көкейтесті деген 24 мәселе бойынша шағын зерттеу 
топтары құрылып, жұмыс жүргізуде. Топ мүшелері таңдаған тақырыптары 
бойынша жан-жақты ізденіс, мектепішілік зерттеу, сараптау, зерделеу  
жұмыстарын үздіксіз жүргізіп келеді. Әр топтың зерттеу жұмыстарының 
нәтижесі тоқсан сайын дөңгелек үстел басында талқыланып, оның  нәтижесі 
жалпы ұжымға шеберлік сыныптары, семинарлар, тренингтер, консал-
тингтер, презентациялар арқылы таныстырылып отырады. Бұл мектеп 
ұстаздарының кез келген түйткіл мәселелер бойынша ақпараттық мәліметтер, 
кеңестер, жұмыс бағыттары мен тиімді әдіс-тәсілдер, оңтайлы  шешімдерді 
жақын маңдағы дамыту аймағынан алуын қолжетімді  ете алды.

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы Білім  және ғылым министрінің 
2012 жылдың 2 наурызындағы №82 бұйрығымен құрылған «Назарбаев 
Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының тәжірибесін орта білім 
беру ұйымдарының оқу үдерісіне енгізуіне орай, мектебіміз  республикалық 
35 базалық мектептің бірі болды.

Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен ашылған зияткерлік 
мектептердің  табысты жұмысының куәсі болып отырмыз. Мұндай жетістікке 
жетудің басты себебі, бұл дербес білім беру ұйымы отандық және әлемдік 
білім берудің ең үздік үлгілерін ала отырып, өзіндік ешкімге ұқсамайтын 
білім беру жүйесін құра білуі және ең озық іс-тәжірибелерді тиімді  түрде 
пайдалана алуында.   Бұл мектептер, ең бастысы, қасаң қағидаға айналған 
бұрынғы дәстүрлі сабақ құрылымын өзгертіп, оқушы белсенділігін арттыра 
түсетін өткеннің озығын,  жаңаның тиімдісін таңдай да, талғай  ала білген. 
Міне, біз де сол жаңалықтың көшіне ілесіп, жаңа бастамалармен жұмыс 
жүргізіп жатырмыз. Ұжым қала, облыс, республика және әлемдік  масштаб-
та бірнеше оқулардан өтті. Соның бірі – мектептің екі бірдей басшысының  
Ұлыбританияның Брайтон қаласында  Сассекс университетінде өткен оқуын 
айтар едім. Бұл оқудың бізге берері мол болды. Қазіргі мектеп басшысы 
басшылық жасаушы ғана емес, көшбасшы да болуы керек. Оқу үдерісін  
жаңаша құрып, заманауи басқару жүйесіне көшіру – заман талабы. Жай ғана 
басшы емес, көшбасшы болуға бағытталған жұмыстар жүргізіп жатырмын. 
Бірнеше қалалық, облыстық және республикалық деңгейдігі  семинарлар 
мен  тренингтер, тәжірибе алмасулар өткізуіміз соның  айғағы. Өткен 2015-
2016  оқу жылының өзінде облыстық және қалалық деңгейдегі бірнеше се-
минар өткіздік. Біздер үшін бұл семинарларды өткізу дәстүрге айналғандай 
және бұл кеңестердің берері мол екендігін сол семинарға қатысушылардың  
қалдырған кері байланысынан көруге болады. «Назарбаев Зияткерлік 
мектептері» дербес білім беру ұйымы тәжірибесін жалпы білім беретін мек-
тептерге ендірудің тиімділігі», «ҰБТ – табысты оқытуды ұйымдастырудағы 
ізденіс жолы», «Жаңашылдыққа бетбұрыс: оқу мен оқырмандықты зерт-
теу», «Критериалды бағалау жүйесі: артықшылығы мен  қажеттілігі» 
атты семинарларды тілге тиек етсем болады. Ал биылғы оқу жылындағы 
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«Жеке тұлғаның зерттеушілік және шығармашылық құзыреттілігін дамы-
ту – ғылымға  бағыттау тетіктері» тақырыбында қалалық семинардың да 
өзектілігін айтқым келеді.

Оқушының жеке даму траекториясының өсу динамикасын реттеудегі 
жұмысының маңыздылығын еш нәрсе алмастыра алмайтындығы айтпаса да 
түсінікті. Ал біздің осы бағыттағы ұтымды жағымыз, жаңашылдығымыз сол – 
оқушылардың ынтымақтасқан әрекетінің өзара нәтижелі ықпалдастыққа қол 
жеткізгендігі. Қабілетті де дарынды оқушылардың шығармашылық топтары 
ізденіс, зерттеу нәтижелерін ортаға сала отырып талқылауы, сыни пікірлер 
айтуы, талдау, зерделеу әрекеттерін бір арнаға тоғыстыруы «құрдастар 
оқуының» өміршеңдігін дәлелдеп отыр. 2015-2016 оқу жылының басында 
өткен "ҰБТ – табысты оқытуды ұйымдастырудағы ізденіс жолы" семинар-
кеңесі  аясында құрдастар оқуына баса көңіл бөлінді. Қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі Г.Бегжанованың "Қазақ әдебиеті сабағындағы құрдастар 
оқуының рөлі" деген таныстырылымы семинарға қатысушылардың 
қызығушылығын оятты. «Білім адамның ойлау қабілетін дамытпаса, оның 
деректер жиынтығы ғана болып қалатындығын ескерген  әрбір мектеп ұстазы 
әрбір дарын иесіне  «Білімділіктің басы – оқу, соңы – жасау»  деген қағиданы 
негізгі бағдаршам етіп, олардың  бойындағы  қабілетті  үнемі жандандырып  
және нәтижелі үдерістерге жетелеп отыруының арқасында  ғана табысқа қол 
жеткізгендігін сеніммен айта аламын.

Білім беру сапасын арттыру үшін әрбір мұғалімге қол ұшын созып және 
олар өткізетін сабақ сапасын арттыруға аса қамқорлықпен барынша көмек 
пен қолдау көрсетілді. Мектепте оқу-әдістемелік материалдар жүйесінің жа-
салуына, яғни мұғалімдердің жұмысына бағыт беру және жеңілдету үшін 
сапалы жасалған әр сабақтың оқу жоспары мен оқу материалдарының бо-
луына қол жеткізу қажет екені түсіндіріліп отырады. Тәлімгер көмегімен 
мектептің әрбір мұғалімінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ететін және 
бүкіл педагогикалық ұжымның жеке мұғалім өткізетін сабақ сапасына 
жауапкершілігін қарастыратын арнайы бағдарлама жасалып, әдіскерлер та-
рапынан жүзеге асырылуын бақылайды. Мектеп басшылығы мұғалімдердің 
бірлесе жұмыс істеуіне, тәжірибе алмасуына, зерттеу жүргізуіне, оқу жоспа-
рын әзірлеуі және жақсы сабақ беруіне, ортақ түсінік қалыптастырылуына 
жағдай жасады. Оқушылардың нәтижелерін бақылайды, әріптестерінің 
сабағына қатысады және бір-біріне үйретеді, өз іс-әрекетін талқылайды.         

әл-Фараби трактаттарында диалектика тарапында   даму үдерісіне бай-
ланысты үш қағида атап  өтеді:

– даму ілгерінді үдеріс, ол  тек  алға  және жоғары жылжиды;
– даму қалай алға және жоғары қозғалса, тура солай  кері және төмен де 

ылдилайды;
– даму  кейде ешқандай бағыты  жоқ,  бір орындағы тоқырау  кезеңін 

бастан кешіреді.
Міне, осындай даму бағыттары қазіргі  мектептерде  орын алып жа-

тыр. Ол мектеп басшысының біліктілігіне, білімділігіне және шеберлігіне, 
адамгершілігіне тікелей  байланысты. Білікті, білімді, шебер басшының 
мектебінде жұмыс жақсы тәртіппен ұйымдастырылады, оқытудың 
мазмұнының тереңділігі мен ойшылдығына, жаңашылдығына мән беріледі. 
Демек, осы үш қасиеттің барлығы бір басшының бойынан табылса, әл-
Фараби айтқандай, даму үдемелі, алға әрі жоғары жылжиды деп білемін. Өз 
ісінің нағыз  білгірі саналатын басшы, ең алдымен, мектептің басты тегеріші 
болып табылатын мамандарды тарта білудің  жолдарын таба білу керек деп 
ойлаймын.

Шымкент қаласы.
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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

ғасыр – ғылым-білімнің,  ақпараттың  дамыған  ғасыры.  Қазіргі  
таңда еліміздің  экономикасымен  қоса,  білім-ғылымның  дамуына  

ҚАЗАҚ  ТІЛІ  МЕН  ӘДЕБИЕТІН
ОҚЫТУДЫҢ  ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ҮДЕРІСІН  БАСҚАРУ 

Бақытгүл  АУҒАНБАЕВА,
дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы 
облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-
интернаты директорының  инновациялық 
жұмыстары  жөніндегі орынбасары

ХХІ
да  аса назар   аударылып,  бәсекеге  қабілетті   дамыған отыз елдің  қатарына  
қосылу, «Мәңгілік  ел»  аталу  басты  мақсатқа  айналды.   Осы   орайда 
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың Жолдауында атап көрсетілгендей: "Бәсекеге 
қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айна-
л уымыз керек». Осынау сауатты да білімді, рухани таза ұрпақты тәрбиелеудің 
басты құралы – әдебиет пәні. Ол туралы әйгілі ұстаз Қанипа Омарғалиқызы: 
«Әдебиет пәні арқылы оқушылардың рухани дүниесі баийды, туған тілін 
сүюден елін, адамзатты құрметтеуге дейінгі сезімдері тәрбиеленеді», – деп 
айтқандай әдебиетті пән ретінде ғана қарамай,  тәрбиенің құралы ретінде 
қарауымыз керек.

Қанипа Омарғалиқызы мектепте әдебиет пәнін оқытудың теориясы мен 
әдіс-тәсілдері, технологиясы жайында біршама еңбектер, Абайды оқыту ту-
ралы екі кітап, Әуезовті оқыту туралы үш кітап жазған. 

Ұстаздың педагогикалық еңбек жолындағы ұстаздық келбеті, тыным-
сыз еңбек жолы мен ғылыми еңбектері – сарқылмас қазынамыздай. Қанипа 
Бітібаева еңбектерінде қазіргі нәтижеге бағытталған білім беру кезеңінде 
әдебиетті оқытудың теориясы мен әдістемесі, технологиясын ғылыми 
тұрғыда жазып кеткен ғалым-ұстаз.  Көзі тірі кезінде республикалық ғылыми-
әдістемелік өз атындағы атаулы мектебін ашып, жетекшісі болды. 

Қ.Бітібаеваның республикалық ғылыми-әдістемелік зертханасы Білім 
және ғылым министрлігінің ұсынысы, облыс әкімінің қолдауымен, ББЖ 
КБАРИ-дың 20.08.2009 №32 бұйрығымен ашылды.  Ол  институттың  меке-
месі Республика көлеміндегі ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік, тәжі рибелік 
орталық, алаң болып табылады. Зертхананы ашуға негіз болған Қанипа 
Омарғалиқызының қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі мен техноло-
гиясын жетілдіруге қосқан ерен еңбегі мен жаңашыл ізденістері, ғылыми-
әдістемелік оқу құралдары, оқулықтары, кітаптары, мақалалары, оқу 
кабинетінде жинақталған аса қомақты әрі құнды өз тәжірибесінен туындаған 
сан мыңдаған дидактикалық материалдары, көрнекіліктері, ауыз әдебиетінен 
бастап, қазіргі кезең әдебиетін оқытудың авторлық бағдарламасы мен оны 
оқытудың әдістемесі, қазақ тілі мен әдебиетінің әр тақырыбы бойынша 
жазылған (5–11 сынып) сабақ жоспарлары, оқу жабдықтары топ-топ болып әр 
папкада жинақталған. Сондай-ақ, Қанипа Омарғалиқызының қазақ әдебиетін 
тереңдете әрі оны әлем әдебиетімен байланыстыра оқыту айналасындағы 
ұзақ жылдардағы зерттеулері мен тәжірибесі атаулы зертхананың құрылуына 
негіз болып табылды.

Ұстаздың ғылыми-әдістемелік зертханасы бүгінгі таңда республика 
педагогтеріне, соның ішінде облыстағы біліктілікті арттыру институтына 
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келген қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мамандарына әдістемелік тұрғыда 
теңдесі жоқ көмек көрсетуде. 

Атаулы зертхананың негізгі мақсаты мен  міндеттері.
Дәстүрлі оқытуда жинақталған тиімді әдіс-тәсілдерді, тәжірибелерді зер-

делей отырып, оны қазіргі таңдағы білім берудің жаңа парадигмасының талап-
тары, нәтижеге бағытталған білім беру үдерісі, әлемдік білім беру кеңістігіне 
ену мақсаты алдында тұрған кезеңде оны жаңарта, жаңғырта пайдаланудың 
өнімді жолдарынан ізденіп, тәжірибеден өткізе отырып, тиімділігін сарап-
тау. Ұстаз тәжірибесін, зертханадағы ізденіс жұмыстарын республикалық 
деңгейге көтеру, тәжірибе алмасу.

Зертхананың тағы бір келелі мақсаты: 
– мұғалімдердің іс-әрекетін репродуктивтік деңгейден зерттеуші 

мұғалім, экспериментатор мұғалім деңгейіне көтеру жолдарынан ізденуге 
бағытталады;

– бәсекеге қабілетті, жан-жақты рухани дамыған, құзырлы оқушы 
тұлғасын қалыптастыру жолдарынан ізденеді; 

– зертхана оқушыны да, мұғалімді де ғылыми ізденіс зерттеушілік іс-
әрекет аймағына енгізу мәселесінде нақты көмек жасауға еңбектенеді; 

– мұғалімдердің іс-тәжірибесін зерттеп, диагностикалық талдау жасап, 
жаңашыл идеялар мен ізденістерді қолдап, олардың тәжірибесін тарату ісімен  
айналысады. 

 Қ.Бітібаеваның республикалық ғылыми-әдістемелік зертханасының 
негізі:

– атаулы зертхана – даму үдерісіндегі “инновациялық сынақ аймағы”, 
шығармашылыққа бағытталған еркіндік бастауы;

– интеллектуалдық дамуы басқаның білімін қабылдау емес, өз еншілігіне 
тиесілі іс- тәжірибесін жаңа заман сұранысына сай өңдеу;

– өз мүмкіндігіне сай “мен” менталитетін қалыптастыру;
– оқушы мен мұғалім арасындағы субъектілік  қарым-қатынасты әр оқу-

шының мүмкіндігіне сәйкестендіру;
– «оқушы – педагог – ата-ана», «педагог – ата-ана – педагог», «оқу-

шы – педагог – әкімшілік» арасындағы тікелей қатынасқа сай өз ісіне деген 
жауапкершілікті арттыру;

– оқушылар  арасындағы  өзара және мұғалім мен оқушылар арасындағы 
сыйластық, сенімділік, субъектілік қарым-қатынастарды  орнату.

Зертхана  педагогикасы. Атаулы зертхана мүшелерінің инновациялық 
үрдістегі арақатынасы бірлестік педагогикасына негізделеді. Бірлестік педа-
гогикасы – бұл атаулы зертхана мүшелерінің бірлескен еңбегі, инновациялық 
үрдістегі тұтас өзін- өзі басқаруы.

Атаулы зертхананың білім  беру  мазмұны: білім берудің таңдамалы, 
баламалы сипаты педагогтердің, оқушылардың өз мүмкіндігінше дамуын, 
оқушы және мектеп, табиғи орта арасындағы тығыз байланысты қамтамасыз 
етеді. Мұны атаулы мектептің ізденіс жолынан анық көруге болады. 

Зертхананың басқару жүйесі:  республикалық  ғылыми-әдістемелік 
зертхана; атаулы зертхана мүшелері (филиалдары); Шығыс Қазақстан 
облыстық білім басқармасы.

Шығармашылық зертхана нәтижесі тек үрдістің ғана емес, сол сияқты 
іс-тәжірибенің де қозғалысын көрсетеді. Зертхана негізінде жинақталған іс-
тәжірибенің топтық сипат алуына байланысты, ол тек жеке  Қ.Бітібаеваның 
алдыңғы қатарлы іс-тәжірибесі болып қала алмайтындығын, оның объективті 
жағы  Ю.К. Бабанский атап көрсеткендей, новаторлық немесе зерттеушілік 
сатысына көтерілетіндігін аңғару қиын емес.

Атаулы мектеп іс-тәжірибесін “пайда болу”, “жасау”, “іске асыру”  
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әрекеттерімен  сипатталатын  инновациялық   қызмет нұсқасындағы ойды 
таразылай  отырып,  шартты  түрде  инновациялық  тәжірибе  деп  атаймыз.

Жыл сайын дәстүрлі түрде Қ.Омарғалиқызының туған күніне орай 
өткізілетін «Қанипа күні» апталығына мектеп ұжымымен қатар, зертхана 
филиалдары да қатысады. Филиалдар арасында  «Қалдырған ізің мәңгілік» 
оқушылар шығармашылығы, «Менің үздік сабақтарым» ұстаздардың 
сабақтары, «Тұлғаңмен дара, биіксің...» бейнеролик, тұсаукесерлер сайысы 
ұйымдастырылып келеді. Зертхана жұмысының мақсаттарының бірі – дарын-
ды, талантты балалармен жұмыс. 

Атап айтсақ, түрлі сайыстардан орын алып жүрген оқушыларым: 
А.Расулова, Н.Бағдатова (“Зерде”, республикалық) 3 орын, М.Мықтыбаева 
(пәндік олимпиада) 2 орын, Р.Шалқарова (Ұстаз – ұлы есім”, республикалық) 
1 орын, Ж.Нұқсанұлы (“VМахамбет оқулары”, республикалық) 3 дәрежелі 
диплом, Е.Серікжанова (“Ақберен”, республикалық) 1 орын, сондай-ақ, 
Е.Жаңабаев пен Л.Өнерхан ұстаздың атына өткен республикалық олимпиа-
дадан 2 орын жүлдегерлері атанды.

Зертханада  жыл  сайын  облыстық, республикалық семинарлар өтіп 
тұрады.  Мысалы, «Қазақ тілі  мен  әдебиетін  оқытудағы  педагогикалық  
тәжірибе  және  жаңашылдық»  атты  облыстық  ғылыми-практикалық  кон-
ференция өткізіліп, зертхана  мүшелері  «шеберлік сыныбын» көрсетті. 
Сондай-ақ, 2016 жылдың  10 ақпанында «Оқушы – субьектінің құзыреттілігін 
дамытуда дарынды және талантты балалармен жұмыс» тақырыбына 
өткізілген мектепішілік оқу-әдістемелік семинарға жоғары оқу орындары-
нан оқытушылар және қала мектептері мұғалімдері қатысты. Бұл – филиал 
серіктестіктерімен нәтижелі жұмыстарымыздың дәлелі. 

ШҚО білім басқармасының «Шығыс» өңірлік орталығының 
басшылығымен Қ.Омарғалиқызының филиалдары мен облыс мұғалімдері 
арасында  «Оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына баулуда зертхананың 
рөлі» атты облыстық семинар өтті. Бұл – зертхана филиалдарының жұмыс 
нәтижесінің көрінісі. 

Қанипа Омарғалиқызының  еңбектерінің қазіргі педагогикада алатын 
орны ерекше. Сондықтан да республикамызда  ұстаздың оқу-әдістемелік 
педагогикалық мұражайы ашылды. Мұражайда ұстаздың суреттері мен 
марапаттары, өз қолтаңбасымен жазылған еңбектері, дидактикалық ма-
териалдар, көрнекіліктер, тұтынған заттар, т.б. жинақталынған. Ұстазды 
зерттеймін, ұлықтаймын, танимын деуші жас ізденушілер, жас мамандар 
үшін бірден-бір көмек. Мұражайға еліміздің белді, беделді адамдары мен 
қала мектептерінің оқушылары көптеп келуде.  Алдағы жоспарымызда 
Қанипа Омарғалиқызының педагогикалық мұрасын, мұражай жәдігерлерін 
облыс, республика көлемінде он-лайн сабақтар түрінде таратып, «жылжы-
малы керуен» сабақтарын жүргізу көзделіп отыр. Сонымен қатар зертхана 
жұмысын жандандыру, ғылымиландыру мақсатында 4 орталық ашуды жос-
парлап отырмыз. Олар: «Ақындар мектебі», «Әл-Фараби ұрпақтары», «Жас 
актерлер», «Жас зерттеушілер».

2016 жылы Алматы қаласында өткен «Үздік авторлық бағдарлама» 
республикалық сайысы өтті. Сайысқа республикамыздың түкпір-түкпірінен 
600-дей жұмыс жіберіліп, соның 309 іріктеуге өткен. Осындай еліміздің әр 
түкпірінен қатысқан жүлдегерлердің ішінен жүлделі орын алған Меруерт 
Қозықанқызының жеңісі мақтанарлықтай. Ол республика жұртшылығының 
алдында өзінің ұстазы, «Құрмет» орденінің иегері, КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының  лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі 
Қанипа Омарғалиқызының өмірі, еңбек жолы, педагогикалық мұрасы тура-
лы жазылған «Қанипатану» авторлық бағдарламасын қорғады. Авторлық 
бағдарламаның ғылыми жетекшісі, Қанипа Омарғалиқызының шәкірті, фи-
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лология ғылымының докторы, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің  профессоры – Картаева Айжан Маратбекқызы.

Ғылыми-әдістемелік зертхана – инновациялық тәжірибе орталығы. 
Бүгінгі өскелең ұрпаққа ұстаздың «Ой салу, ойланту, ойлау» технологиясы 
арқылы ой салып, шығармашылыққа жетелеу – біздің басты мақсатымыз. 

Әдебиет
1. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың халқына Жолдауы.
2. Қ.Бітібаеваның ғылыми -әдістемелік зертхана материалдары.

Өскемен қаласы.

азақстандық білім беру – жаңару кезеңінің алдында тұр. Жаңару 
кезеңінде әрбір қазақстандық білім алушылардан көшбасшылық 

“МӘҢГІЛІК  ЕЛ”  ИДЕЯСЫ  АРҚЫЛЫ  
ӘДІСТЕМЕЛІК  ҚЫЗМЕТТІ  ҰЙЫМДАСТЫРУ

Б.МЫРЗАҒАЛИЕВА, 
А.Оразбаева атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 
оқу-әдістемелік орынбасары

Қ
қасиет, азаматтық сауаттылық, құзыреттілік, отаншылдық сияқты дағдылар 
қажет етіледі. Сонымен қатар, мектеп оқушыларының функционалдық 
сауаттылығын дамыту – білім берудің басым мақсаттарының  бірі  ретінде   
айқындалып отыр. «Көшбасшылық қасиеттері бар азамат және патриот 
қалыптастыру мақсатында білім беру ұйымдарында Қазақстан  Республика-
сы Тәуелсіздігінің  25 жылдығын  мерекелеуге  дайындық  және   25 жыл: бір 
ел, бір тағдыр париоттық акциясын өткізу бойынша шаралар  ұйымдастыру 
қажет», – деп 2016-2017  оқу жылына арналған ғылым негіздерін оқыту 
ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хатта айтылғандай, біз қызмет 
ететін  А. Оразбаева атындағы жалпы орта білім беретін мектебі  «25 игі шара» 
атты пән бірлестіктері арасындағы мектепішілік байқауды ұйымдастырды. 
«25 игі шара» байқауының негізгі мақсаты – білім сапасын арттыру,  пән 
бағдарламасының талаптарын орындау, оқу үдерісін жақсарту, ыстық қайрат, 
нұрлы ақыл, жылы жүрекке ұмтылатын ұрпақ  ортасын қалыптастыру, па-
триотизм мен  «Мәңгілік Ел» идеясын дамыту, нормативті құжаттарды рет-
теу, ата-аналар мен пән бірлестіктері арасындағы байланысты жетілдіру. Бұл 
шараның әдістемелік жағынан қамтамасыз етілуі мемлекеттік стандарт та-
лаптарын, пән бағдарламасы мақсаты мен  міндеттерін, әдістемелік  нұсқау 
хат ерекшеліктерін басшылыққа алу болды.

А. Оразбаева атындағы жалпы орта білім беретін мектебінде 9 пән 
бірлестігі жұмыс жасайды. 9 пән бірлестігінде 78 педагог қызмет етеді. 9 − 
жоғары санатты, 24 – І санатты, 28 − ІІ санатты мұғалім бар, сапалық құрам − 
42%.   2016-2017  оқу жылында 3 мұғалім  жоғары санатқа, 2 мұғалім І санатқа 
үміткер. 14 мұғалім деңгейлік бағдарлама бойынша сертификатталған. Мек-
теп мұғалімдері «Сыни тұрғыдан ойлау» және «Сатылай кешенді оқыту» 
технологияларымен жұмыстанады. Сапалық құрамның жыл сайын өсуі пән 
мұғалімдерінің тынымсыз еңбегінің нәтижесі деп айтуға болады.

«25 игі шара» мектепішілік байқауында үздік сабақ, үздік тәрбие сағаты, 
үздік сыныптан тыс шара, үздік шығарма, эссе, мақала, үздік Абайды наси-
хаттаушы, үздік сынып, үздік кабинет, үздік сынып журналы, үздік күнделік, 
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үздік дәптер, үздік көрме, үздік портфолио, үздік хаттама, үздік оқырман, үздік 
спорттық шара, үздік мәнерлеп оқу, үздік ата-анамен шара, үздік көшбасшы, 
үздік бейнебаян, үздік кезекшілік, үздік сұхбат, үздік ән, би, өлең, көрініс 
бөлімдерінен тұрды. Бұл шара 5  аптаға жоспарланды. Әр аптаны әдістемелік 
пән бірлестіктері Тәуелсіздікке арналған тақырыптармен ашты. Тілдер 
бірлестігі «Мәңгілік Ел − ұлтымыздың ұлы бағдары» десе, бастауыш пән 
бірлестігі «Тәуелсіз елдің ұлы қайсар, қызы өжет» деген тақырыпта, химия, 
биология, география, технология пәндері бірлестігі «Тәуелсіз елдің білімді 
ұрпағымыз» тақырыбымен жалғастырды. Апталықтардың қорытындысын  
шығару тарих, құқық, АӘД, дене шынықтыру пәндері берлестігіне тапсырыл-
ды. «25 игі шара» байқауы аясында өткен шаралардың маңызына тоқталар 
болсақ, бұл шаралардың барлығына мектептің жылдық жоспарының аясында 
өтетін іс-шаралар болып табылады. Мысалы, байқау барысында  8  ашық сабақ 
оздырылды. Үздік сабақ 10 критерий өлшемімен бағаланды. Әдістемелік 
отырыстың шешімімен  «Үздік сабақтар топтамасы» деген атаумен өткізілген 
сабақтар мектепішілік іс-тәжірибе ретінде таратылып отыр. «Үздік Абайды 
насихаттаушы» шарасының да өзіндік мәні бар. Мектептің тәрбие бағыты 
№227 бұйрықпен бекітілген  «Тәрбие тұжырымдамасы» бойынша 8 бағытпен 
жоспарланса,  2016-2017  оқу жылынан бастап   А.Оразбаева атындағы жал-
пы орта білім беретін мектебі  9 − бағыт етіп Абай шығармалары негізінде 
жоспарланған «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың ел-
ден бөлек» атты авторлық тәрбие жоспарын да алып отыр. Бұл жоспардың 
авторлары осы мектептің тәжірибелі қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері 
М.Мурзагалиев пен Б.Мырзағалиева. Бұл жұмыс Павлодар қаласында өткен 
екінші  республикалық педагогикалық оқуға қатысып, республикалық 
жинаққа енді. Осы шара аясында Абайдың өлеңдері, қара сөздерінен  
мәнерлеп оқу  сайысы  өткізіліп,  қорытындысы  бойынша 11-сынып оқушысы  
Г.Пазылова «Үздік Абайды насихаттаушы» номинациясына ие болды. «Үздік 
дәптер», «Үздік хаттама» байқауында  сыныптағы оқушылардың жұмыс 
дәптерлері тексерілді. Дәптер тексеру әдістемесі  2016-2017  оқу жылындағы 
ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хатқа 
сүйенді. Хаттама бойынша 9 пән бірлестігінің отырыстарының хаттамасы  
тексерілді. Хаттаманың  құрылымының сақталуы, шешімінің дұрыс әрі са-
уатты қабылдануы басшылыққа алынды. Әр апта соңында әр пән бірлестігі 
қорытынды концерттік шараларын беріп отырды. «25 игі шара» байқауы әрі 
әдістемелік әрі сыныптан тыс шара ретінде оздырылды. Осы шара негізінде 
«Тәуелсіздік жылдарындағы білім саласындағы жетістіктер» тақырыбында 
ардагер ұстаздардың қатысуымен шара ұйымдастырылды. Бұл шара коу-
чинг түрінде өтіп, «Бағалау: өзгерістер, жаңарулар» тақырыбы алынды. Ар-
дагер  ұстаздар, жас мамандар, тәжірибелі ұстаздардың қатысуымен өткен 
шара тренингпен басталып, мектеп директоры А.Гусманованың құттықтау 
сөзімен жалғасты. Тренинг арқылы 3 топқа  бөлініп, әр топ тақырып аясында 
өздерінің болжамдарын қорғады. Жалпы бұл шара мақсаты  − Тәуелсіздік 
жылдары мектептің жеткен жетістіктері, білім мазмұнының жаңаруы туралы 
ақпарат беру, ардагер  ұстаздар тәжірибесімен бөлісу, бірлескен оқу ортасын 
құра отырып, жеке тұлғаның білімді әрі құзыретті болуына жағдай жасау. Ау-
данымызда ардагер ұстаздар  қоғамы жұмыс  жасайтындықтан, олар үнемі 
мектеппен байланысын үзбей, білім саласындағы жаңалықтарға оң көзбен 
қарап, хабардар болып отырады.

«25 игі шара» аясында тарих пәні мұғалімдері Б.Тулегенова,                                        
Л.Джасқалиевалардың ұйымдастыруымен өткен «Ұлт-азаттық көтеріліс-
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ке –   100 жыл» шарасы да пән мұғалімдері мен оқушылардың ақпараттық 
құзыреттіліктерін дамытуға үлес қосқан шаралар деп айтуға болады. Шараға 
аудандық мектептерден, қоғамдық бірлестіктерден қонақтар шақырылып, 
оқушыларға  ұлт-азаттық күрестің мәні, көркем шығармада көрініс табуы 
жөнінде құнды мәліметтер айтылды.

Тәуелсіздіктің  25  жылдығына арналған  шара қорытындысы бойын-
ша үздіктер анықталып, ата-ана, мұғалімдер, оқушылардың қатысуымен 
қорытынды шара өткізілді. Үздіктерді анықтау бойынша қорытынды сөз 
мектеп басшысы  А.Гусмановаға беріліп, жалпы шараның өтілу мақсаты, 
шараның мектептің жылдық жоспары аясында оздырылуы және әр сала бо-
йынша үздіктерге диплом мен сыйлықтар табыстады.

«Үздік  сабақ» номинациясына физика пәні мұғалімі Н.Шүйнішбаева, 
«Үздік тәрбие сағатына» технология пәні мұғалімі Н.Сарсенбаева, «Үздік 
көшбасшы мұғалім» орыс тілі пәні  мұғалімі Б.Шакуова,  «Үздік ата-ана-
мен шара»  номинациясына музыка пәні  мұғалімі К. Молдағалиева, «Үздік 
хаттама» номинациясына химия, биология, география  пәндері бірлестігінің 
жетекшісі Г.Ажбаева, «Үздік дәптер»  номинациясына 7-сынып оқушысы 
А.Асылбеков, «Үздік оқырман»  номинациясына қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі М. Мурзагалиев, «Үздік Абайды насихаттаушы» 11-сынып оқушысы 
Г.Пазыловалар болып анықталды.

Бұл шаралар мектебіміздің Тәуелсіздіктің  25  жылдығына әдістемелік 
жағынан қосқан маңызды шаралары мен үлесі болып табылады. «Адам 
бойындағы кемшілік жұмыстанса артықшылыққа айналады» деген сөз бар. 
Кемшін тұстарымыздан сабақ алатын оқушыларымыз, мұғалімдеріміздің 
көбеюі, әрине, белгілі бір жетістікке апарары сөзсіз. Функционалдық 
сауаттылық тұрғысынан келгенде мектептің әр саладан құзыретті болуы жеке 
тұлғаға да, қоғамға да әсерін тигізері сөзсіз. «Адам көңілі шын мейірленсе, 
білім-ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі», – деп ұлы Абай 
32-сөзінде айтқандай, «Мәңгілік Елге» ұмтылған әр қазақ баласына, соның 
ішінде ұлт айнасы аталған мұғалімдерге де Абай айтқан шын мейір, яғни 
құзыреттілік керек екені анық.

Әдебиет
1. 2016-2017 оқу жылындағы ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері  туралы  әдістеме- 

 лік нұсқау хат.
2.  «Мәңгілік Ел» ұлттық патриоттық АКТісі.

Батыс Қазақстан облысы
Казталов ауданы.

үгінгі таңда білім беру жүйесінде қарқынды 
өзгерістер, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері енгізіліп, 

ҚАНИПА   БІТІБАЕВАНЫҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ   МҰРАСЫ 

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

Б
әлемдік білім кеңістігіне ену, дамыған өркениетті отыз елдің қатарынан 
көріну заман талабына айналып отыр. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың: 
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«Біздің негізгі міндеттеріміздің бірі – «қазақстандық патриотизм» ұғымын 
қалыптастыру....Әр адамның бойында мемлекетімізге, оның бай даңқты 
тарихына, болашағына қатысы бар екендігіне мақтаныш сезімін тудыра-
тын істер жүйесін негіздеу қажет...» деген сөзі ұлттық құндылығымызды 
дәріптеудегі мұғалімдер мен тәрбие жетекшілеріне үлкен жауапкершілікті 
арта түседі. Осы орайда білім ордалары сапалы білім мен сауатты ұрпақ 
тәрбиелеуді ғана емес, рухани жан дүниесі бай, ұлттық құндылықты 
дәріптейтін, заманға сай үш тілді жетік меңгерген, зерттеушілік қабілетті,  да-
рынды тұлғаны тәрбиелеуді көздеп отыр. «Құрмет» орденінің иегері, КСРО 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген мұғалімі, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті 
қызметкері, Қаз.ССР ағарту ісінің үздігі, СССР ағарту ісінің үздігі, Н.К. Круп-
ская медалінің иегері, «Ұстаздықтың Падишасы» Қанипа Омарғалиқызының 
облыстық оқу-әдістемелік мұражайы – республикамызда тұңғыш ашылып 
отырған педагогикалық мұражай. Қазіргі жас жеткіншектерге ұстаздың 
өмірі мен еңбек жолын, ұстаздық жолындағы пәлсапасын сусындатуда, жас 
өскіннің әдебиетке деген құлшыныстарын оятуда, рухани жан дүниелерін 
байытуда – мұражайдың рөлі зор. 

Сол мақсатты жүзеге асыруда қазақ педагогикасының жарық жұлдызына 
айналған Қанипа Омарғалиқызының педагогикалық мұрасы – ұлттық 
құндылығымыздың қайнар көзі, жас ұрпақты жаңашылдыққа, зерттеушілікке, 
құзырлылыққа жетелейтін бірден-бір құрал, шамшырақ. 

Қ.Бітібаеваның оқу-әдістемелік тәжірибесін сақтай отырып, мұра-
жайдың ғылыми-зерттеушілік бағытын дамытуды; мұражай экспозиция-
сында көрсетілген құнды заттар, ізденімпаз ұстаз бен оқушылардың 
шығармашылық белсенділіктерін арттыруды; ұстаз мұрасы арқылы оқушы-
лардың зерттеушілік ойлау қабілетін кеңейтуді; ұстаз қолынан жарық көрген 
ғылыми әдістемелік еңбектері мен әдеби оқыту әдістемелігін кемелді дамыту-
ды; мұражай экспозициясының көрмелік бағытын ұйымдастыруды, ұстаздың 
іс-тәжірибесін зерттеуді  мұражай жұмысының бағытына айналдыру – басты 
мақсаттарымыздың бірі. 

Мұражайда жинақталған материалдар мұражай профиліне сәйкес келеді. 
Мектептегі мұражай қоры екі негізгі бағытта жүргізіледі: мұражай қорындағы 
материалдарды толықтыру және мектеп мұғалімдері мен оқушылардың, 
жас зерттеушілердің қордағы мәліметтерді пайдалана отырып, ғылыми 
ізденушілік жұмыстарымен шұғылдануына ықпал жасау.

Қ.Бітібаеваның әдістеме саласындағы еңбектерін зерттеген ф.ғ.к., 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың доценті Б.Келгенбаева ұстаз еңбектері 
жайлы: «Ұстаз туралы аз жазылған жоқ. Кезінде Одақтың да ірі-ірі 
педагогикалық басылымдары оны дәріптеп, мойындап жазып жатты. Де-
генмен, өкініштісі, оның жазған 32 кітабы, 100-ге тарта мақаласының 
құндылығы таразыға алынған жоқ, зерттелген жоқ. Ғылымда бағасын 
алған жоқ» деген пікір айтады. 

Осы орайда, Ұлы ұстаздың мұражайында жәдігер ретінде сақталған 
педагогикалық мұрасы – қазіргі таңда зерттеуді қажет ететін тың мәселе 
болмақ.

Осыған байланысты: «Әрбір баланың жеке тұлғалық қасиеттерін 
ашу, оның мүмкіндігін, өмірдегі мәнін көрсету арқылы білімге тереңірек 
ұмтылуына, сондай-ақ ізденісіне, бейімділігіне көмек беру, жағдай туғызу 
және оған өмір сүру үшін жаңа рухани күш беру – білім берудің түпкілікті 
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мақсаты», – деп айқындалғандай, ұстаздың мұражайындағы сақталған 
педагогикалық мұрасының, инновациялық технологиясының бүгінгі 
жас ұрпақты сөз өнеріне баулуда, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жасауда 
қажеттілігі зор. 

Ұлағатты ұстаз Қ.Бітібаеваның педагогикалық мұрасын, оқу-әдістемелік 
еңбектерін жәдігер ретінде сақтай отырып, мұражайдың ғылыми-зерттеушілік 
бағытын дамыту, ізденімпаз ұстаз бен оқушының зерттеушілік қабілеттерінің 
артуына негіз болу да – басты мақсатымыз. 

Мұражай жұмысын бастағаннан бері төмендегідей нәтижеге қол  жет-
кіздік.

– Қ.Бітібаеваның оқу-әдістемелік мұражайының тарихын, ұлттық 
құндылығы мен ұстаздың педагогикалық мұрасын  дәріптеуде мұражай 
сабақтарының жоспары әзірленді. 

– Мұражай сабақтары арқылы оқушыларды шығармашылық жұмыстарға, 
мұражайдағы жәдігерлерді зерттеуге негізделген іздендіру-зерттеу 
бағытындағы сабақ түрлері мен тапсырмалар жүйесі құрылды.  

– Онлайн жүйесінде мұражай сабақтарын беру жоспарға енгізілді. 
– Мұражайда оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға негіз 

болатын түрлі сайыстар, «Жәдігерлер сөйлейді...» т.б. атты шығарма, эссе, 
зерттеу жұмыстарының байқауы ұйымдастырылды. 

– «Жылжымалы керуен» шеруі өңіраралық, облыстық деңгейде 
ұйымдастырылды. 

– Ұстаздың педагогикалық мұрасын республика көлемінде /онлайн/ на-
сихаттау жоспарға енгізілді. 

– Зертхана жанынан құрылған: «Жас актерлер», «Жас зерттеушілер» 
орталықтары, «Абайтану» клубы,  «Жас журналистер» студиясының сынып-
тан тыс жұмыстарына ықпал етіп, қолдау көрсетілуде.

Қ.Бітібаеваның облыстық оқу-әдістемелік мұражайындағы  педаго-
гикалық  мұрасының   жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуде  ықпалы  зор 
деп айта аламыз.  Мұражай  сабақтары  барысында оқушыларды ұстаздың 
өмірі мен еңбек жолы,  ғылыми  еңбектері   қызықтырары  сөзсіз.  Ұстаздың  
мұрасы оқушыларды  еңбекқорлыққа,  ізденімпаздыққа,  шығармашылық  
жұмыстарға жетелейді.  Мұражайдағы  жәдігерлерді  зерттеу  арқылы 
оқушылар жаңа өнім жасауға, ғылыммен айналысуға, ғылыми жоба қорғауға 
талпынады. Ұлы  Ұстаздың  педагогикалық мұрасы – жас зерттеушілер мен 
ұстаздар үшін баға жетпес құндылық.
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ілім – елдің қазынасы, халқымыздың байлығының ең маңызды бөлігі 
десек,  сол  білімнің  негізі мектепте, яғни бар ғылымның бастауы – 

ҒЫЛЫМ   ТАППАЙ   МАҚТАНБА...

Құралай САҒЫНДЫҚОВА, 
дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы  
облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-
интернатының ағылшын тілі пәні мұғалімі

Б
мектеп, «Елдің  келешегі бүгінгі жастардың қолында, ал жас ұрпақтың 
тағдыры – ұстаздың қолында», – деп Елбасы ұстаздар мен келешек 
ұрпаққа үлкен міндет артып отыр. «Қазақстан Республикасының 2015 
жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасының» басты мақсаты 
оқушылардың талдау, синтездеу әрі логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, 
яғни оқушылардың сабақ бойы ой еңбегімен шұғылдануын қамтамасыз ету, 
оқушыны ізденуге, өз бетімен қорытынды жасауға үйрету болып отыр.

Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және адамзаттық 
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 
қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу 
үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім 
беруді ақпараттандыру. Қазіргі кезеңде білім беру жүйелерінде қайта құру 
жүріп жатыр, білім беру жүйелерінің жаңа ұлттық моделі құрылуда. Жаңа 
білім беру тұжырымдамасында оқушылардың өз бетімен білім алуына 
жан-жақты жағдай жасалған. Осыған орай, кейінгі кезде мектептік, мектеп-
тен тыс үйірмелер мен секциялардан өсіп шыққан оқушылардың ғылыми 
қоғамдары  сияқты сыныптан тыс, мектептен тыс жұмыс түрлері жақсы да-
мып келеді. Бұл бірлестіктер жасөспірімдердің ғылым мен техниканың неме-
се өнердің бір саласын тереңдете оқыту арқылы танымдық белсенділіктері 
мен шығармашылық қабілеттерін дамытуларына ықпал етеді.

Қазір ОҒҚ білім басқармасының (департаменттерінің) жетекшілігімен 
мектептердің жанында, мектептен тыс мекемелерде ұйымдастырылады. 
ОҒҚ-ның ғылыми жетекшілігі, қоғамдарда сабақ өткізу үшін жоғары оқу 
орындары мен ғылыми қоғамдар жанынан құрылған ҒЗИ (ғылыми зерттеу 
институттары) кеңесшілер мен ғылыми жетекшілер бөледі.

Мектеп ОҒҚ-ның негізгі міндеті – сыныптан тыс және үйірмелік жұмыс 
жүйесін оқу-тәрбие үдерістерімен байланыстыра отырып ғылыми деңгейге 
көтеру. Оқушылардың ғылыми қоғамына дарынды, үздік оқушылар 
қабылданып, жұмысын жүргізеді. Дарынды оқушылармен жұмыс істеуде 
оқушылардың ғылыми қоғамының маңызы зор. Ғылыми қоғамда оқушылар 
өз бетімен жұмыс істеуге дағдыланады. 

Осыған орай, дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық 
мамандандырылған мектеп-гимназия-интернатында оқушылардың «Әл-
Фараби ұрпақтары» ғылыми қоғамы жұмыс істейді. Мектебімізде дарын-
ды балалармен  жұмыс  жүргізуге  ерекше  назар  аударылуда.  Балалар-
ды ғылыми ізденіске, ғылыми жоба қорғауға баулу арқылы білімдерін 
тереңдету ісі жүріп жатыр. Оны әлемдік білім кеңістігіне ену жолындағы 

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

2. “Қазақстан мектебі” №3, 2017.
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тұлғаны дамыту аймағына кіргізу мақсатындағы бір қадам деп есептеуге 
болады.

Ғылыми қоғамның басты мақсат-міндеттері: 
– дарыны жоғары балаларды оқытуда өз қабілеттерін, өзіндік қызығу-

шылықтарын, олардың қабілеттерін, ерекшеліктерін ашып, дамыту; 
– қазіргі заман талабына сай жан-жақты білімді, тәрбиелі оқушы-

субьект дамыта отырып, оқу-тәрбие үдерісінде жаңа педагогикалық техно-
логияларды кеңінен қолдану; 

– гимназияның өмірін ізгілендіру мен демократияландыру арқылы 
оқушының субьект ретінде дамуына қолайлы жағдай туғызу;  

– оқушылардың ғылыми зерттеуге қызығушылығын қалыптастыру, 
шығармашылық  қабілеттерін таныту және дамыту, ғылыми ізденудің 
әдіс терін оқыту, шығармашылық сипаттағы жеке тұлғаларды тәрбиелеу 
жұмыстарын жүргізу; 

– оқушыларды тәрбиелеуде, олардың жан-жақты дамуына, еңбекке 
шығармашылық тұрғыдан қарағанда өмірлік және азаматтық көзқарастарын 
қалыптастыруға, жоғары адамгершілік қасиеттер мен рухани мәдениетін 
дамытуға белсенді  түрде көмектесу.

«Әл-Фараби ұрпақтары» ғылыми қоғамының жетекшісі, президенті 
бар және қоғам 6 топта жұмыс жасайды. Әр топтың өз жетекшісі бар және 
топтардың атқаратын жұмыстары әртүрлі саланы қамтиды. 

«Әл-Фараби ұрпақтары» ғылыми қоғамының өз төсбелгісі, ұраны, 
әнұраны, құқығы, туы бар. Ғылыми қоғам ағымдағы оқу жылынан бас-
тап «Әл-Фараби ұрпақтары» атты ұстаздар мен оқушыларға арналған 
мектепішілік ғылыми-танымдық журнал шығара бастады. Журналда 
ұстаздарымыз бен оқушыларымыздың жетістіктері, мақалалары орын 
тапқан. Журналда психолог кеңесі айдары, ғылыми кеңестер жөнінде 
бөлімдер өз оқырманын тапқан. 

Оқушылардың бойында дарындылық қасиеттерін, ізденімпаздығын 
қалыптастыруда сыныптан тыс, жеке, ұжымдық жұмыстар ұйымдастыруда 
шығармашылық ой, пәндік апталықтар мен үйірмелер, факультативтік 
сабақтардың маңызы зор. Барлық жұмыстарда оқушылардың қалауы, 
таңдауы мен ұсыныстарын ескеру қажет. Мектептегі пәндік сайыстар, түрлі 
шығармашылық кештер оқушылардың ізденіс қабілетін ұштап, оң нәтижеге 
жетуге ықпал етеді. 

Мектебіміздің оқушылары халықаралық интеллектуалдық ойын, сайыс-
тарына белсенді қатысып, жақсы жетістіктер көрсете білді. «Бұлақ көрсең, 
көзін аш» деген ұлағатты сөзге сүйеніп, бар мүмкіндікті пайдаланып, 
баланың қабілетін, дарынын ашу және әрбір оқушының өз мүмкіндіктерін, 
қабілет және икемділігін таныта білуіне жағдай жасау – мұғалімнің басты 
міндеттерінің бірі. Ендеше мектепте оқушыны ізденушілікке баули отырып 
ғылым мен техниканың жетістігіне сәйкес армандарына жетуге, өз жолда-
рын дәл табуға, ғылымға жетелеу арқылы өздерінің қабілеттерін ашуларына 
көмектесуіміз қажет.

Жаңа ғасырға қадам басқан жас жеткіншектердің қазіргі өмірге 
бейімділігі болу керек. Ол өмірдің әр тетігіне үңіліп, тығырықтан шығар 
жолға даяр болуы қажет. Дарынды да, қабілетті оқушыларды ғылымға 
бау лып, ғылым арқылы егемендігімізді нығайтуға үлес қосу біздің, яғни 
ұстаздардың басты міндеті.

Өскемен қаласы.
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ЗЕРТТЕУШІЛІК   ҚҰЗЫРЛЫЛЫҚТЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Әния  РАЙЫСОВА, 
Баян   ҚЫРЫҚБАЕВА,
дарынды балаларға арналған Жамбыл 
атындағы облыстық мамандандырылған 
мектеп-гимназия -интернаттың мұғалімдері

геменді еліміз әлемдік білім кеңістігінен орын алу мақсатын ұстана 
отырып, қарыштап нық қадам басып келеді. Өркениетті елдер қатарына Е

көтерілуді көздеген елімізде ғылым мен техника дамып, экономикамыз 
өрістеп, көзделген мақсаттар мен міндеттерге жол ашылуда. Өзінің халыққа 
Жолдауында Президентіміз Н.Ә. Назарбаев: «...Бізге экономикалық және 
қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру 
жүйесі қажет» дейді . Яғни, әлемдік білім кеңістігіне енген елдер қатарына 
жетуде экономикамыздың дамуы аздық етеді, қоғамды өзгертуге, дамытуға 
сай келетін білім жүйесі қажет. 

Осындай білім беру жүйелеріне қойылып отырған мақсаттардың бірі –
өз мүмкіншілігін пайдалана алатын, жан-жақты шығармашылық ізденістегі 
жеке тұлға қалыптастыру. Ол туралы: «Әрбір баланың жеке тұлғалық 
қасиеттерін ашу, оның мүмкіндігін, өмірдегі мәнін көрсету арқылы 
білімге тереңірек ұмтылуына, сондай-ақ ізденісіне, бейімділігіне көмек 
беру, жағдай туғызу және оған өмір сүру үшін жаңа рухани күш беру –  
білім берудің түпкілікті мақсаты» екендігі айқындалған. Яғни, еліміздің 
жарқын болашағы терең білімді, өзіне сенімді, сауатты, рухани жан дүниесі 
бай  ұрпағына да тікелей байланысты. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейін білім беруді дамыту 
тұжырымдамасында жеке тұлғаның өзін-өзі тануына, өзін-өзі дамытуы-
на, өзіндік шешімді тұжырымдар жасай білуіне жол ашылған. «...Жылдам 
өзгеріп отыратын дүние жағдайларында алынған терең білімнің, кәсіби 
дағдыларының негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі іске асыруға, өзін-
өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауап-
ты да шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру» 
деген жолдар оқушының дарыны мен қабілетін, олардың шығармашылық, 
ғылыми ізденістерін дамытуға арналған. Осы орайда кемеңгер ақын ұлы 
Абайдың: «Өзіңе сен, өзіңді сүйреп шығар» деген сөзі – ғылым, біліммен, 
шығармашылықпен айналысам деген ізденушілерге өмірлік ұстанымдай. 

«Тәрбие басы – тал бесік», – деп  дана  халқымыз  айтқандай,  бесіктен  бас-
тап жүргізілген рухани білім мен тәрбиенің ғылыммен, шығармашылықпен 
ұштасуы бүгінгі ұстаздар мен тәрбиешілер қауымынан мол тәжірибе 
мен шеберлікті талап етеді. Осы орайда оқушылардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен айналысуына жол ашудың қажеттілігі зор. 

Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан, ең алдымен, білім, ғылымы, рухани 
байлығымен дараланып тұруы керек. Ал осы биікке қалай қол жеткізуге 
болады, міне, бұл шешім – күрделі, жауапты сұрақ. Қазақ зиялылары да 
ертеден-ақ білім-ғылымға ерекше назар аударған. Шоқан Уәлиханов, Ыбы-
рай Алтынсарин, Абай, Шәкәрім сынды алыптардың тағылымы бұған дәлел. 
Абайдың «Ғылым таппай, мақтанба», «Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды 
көрсеңіз» деген дана сөзі бүгінде маңызын жойған жоқ. Соңғы кездерде 
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білім беру саласында оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу мәселесіне ерек-
ше назар аударылуда. 

Оқушыларды ғылым әлеміне қалай әкелу керек, қалай өз мүмкіндігін 
пайдалана отырып ғылым жолына жетелеуге болады, оның тиімді жолда-
ры қандай деген өзекжарды мәселелер ғалымдарды да, мектеп тәрбиешісі 
мен ұстаздарын да ойландырып, оларды жүйелі де нәтижелі жұмыстарға 
жетеледі. Оқушыларды ғылыми жұмыстарға жетелеу төменгі сыныптар-
дан басталуы керек.  Олардың барлығын ғылым жолына салу немесе ғалым 
жасау мақсат емес. Тіпті, мұндай мақсаттың ауыртпалығын жоғары сынып 
оқушыларынан да талап ете бермеспіз. Мектеп тәрбиешісі мен ұстаздарының 
бұл үдерістегі басты мақсаты мен ұстанымы – оқушыларды дербес ойлауға, 
өз беттерімен еңбектенуге, өзіндік ізденістерге, өзінше шешім қабылдауға 
түрткі болу. Қазіргі таңда бұл өзекті мәселелер оқыту мен тәрбиелеудің 
басты көзіне айналып отыр. Педагогика тарихындағы өміршең сұрақтарға 
айналған оқушының таным белсенділігін, құзыреттілігін қалыптастыру 
мәселелері  бүгінгі білім жүйесінде де өз құнын, сұранысын жоғалтпаған. 

Осыған орай, оқушыларды ғылыми жұмыстарға баулу,  іздендіру, зерт-
теу жұмыстарына төселдіру – осы өзекті мәселелерді шешудің бір жолы бо-
лып табылады. Ғылыми жұмыстарға баулудың тиімді, өнімді әдіс-тәсілдері,  
оны іздеу, тәжірибеге енгізу мектеп тәрбиешісі мен ұстаздарының ізденісі 
мен шеберлігін талап етеді. Оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына баулу 
тек дарын көзін ашып, жеке тұлғаның қасиеттерін дамытып қана қоймайды, 
ең бастысы, Егемен Қазақстанның алдындағы асқаралы асуларды асуы, 
өркениетті елдер қатарына көтерілуінің де кепілі.

Төменде өз іс-тәжірибемізден туындаған «Фараби ұрпақтары» атты кіші 
ғылыми академиялық орталығында «Ғажайып сандықша» (интеллектуалдық 
ойын), «Егеменді елдің ертеңі оқу мен білімнің тереңдігімен өлшенеді» 
(көңілді тапқырлар ойыны), «Болашақ негізі – мамандықта» (дискуссия), 
«Кім тапқыр?» (дебат) тақырыптарында жұмыстар жүргіздік. Оған 10-сы-
ныптар жауапты болды.   

Ғылыми-зерттеу қабілеттілігін қалыптастырудағы тиімділігі: оқушылар 
ізденеді, еңбектенеді, өзін-өзі, бірін-бірі бағалайды, білімдерін сынайды, са-
ралайды, қорытынды шығарады, көркем сөйлеу, ұтымды пікір, терең білім, 
өзін-өзі сынайды, білімін тексереді.

«Фараби ұрпақтары» кіші ғылыми академия орталығында өткізілген 
тәрбие сағаттары: «ХХІ ғасыр көшбасшысы» (интеллектуалдық сайыс), 
«Ана тілінің өткені, бүгінгісі, болашағы» (ғылыми жоба қорғау), «Қазақтың 
ұлттық аспаптары» (өнер сайысы).

Тәрбие сағаттары арқылы оқушылар алдына мақсат қояды, ғылыми-
зерттеу қабілеттілігін қалыптастырады.
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жылғы 22 сәуірдегі №227 бұйрықпен бекітілген Тәрбиенің 
тұжырымдамалық негіздері арқылы тәрбиенің 8 бағыты мектеп-

АБАЙ  ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ  
РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК  ТӘРБИЕ

Мирболат  МУРЗАГАЛИЕВ, 
А.Оразбаева атындағы жалпы орта білім беретін мектептің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

2015
терде  басшылыққа  алынады. «2015-2016 оқу жылына арналған ғылым 
негіздерін оқытудың әдістемелік нұсқау хатында» тәрбие туралы: білім 
берудің негізгі  бағыттарының  бірі  тәрбие  жұмысы  болып  табылады. 
«Қазақстан – 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Қазақстан халқына жолдауында ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев: «Бала 
тәрбиелеу – болашаққа ең үлкен инвестиция. Біз бұл мәселеге осылай қарап, 
балаларымызға жақсы білім беруге ұмтылуымыз керек»,  – деп көрсеткен 
болатын. Олай болса, тәрбиенің негізгі арқауы рухани-адамгершілік тәрбиеге 
барып тірелері сөзсіз. Рухани-адамгершілік тәрбие мектепте оқушының 
рухани деңгейін көтеру, адамгершілік қағидаларды меңгерту, жеке тұлға 
ретінде өмірге бағдарланып, адамдармен қарым-қатынасқа түсу шарттарын, 
өмірде коммуникативті дағдылармен қатар, ұлттық қасиеттердің ең зоры – 
үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу, әдептілік пен ар-ұятты сақтау сияқты 
қасиеттерден тұратыны анық. Рухани жетілген, адамгершілік қағидаларды 
ұстанатын ұрпақ тәрбиелеу – бұл ұлтымыздың қанында бар, мәңгілік ел идея-
сына ұмтылған қазақстандықтардың арманы мен міндеті болса керек.

Рухани-адамгершілік тәрбиенің өзектілігі неде? Ойланып көрейік... Ел 
Тәуелсіздігін алғанға дейін біз ұлт ретінде ұрпақ тәрбиелеу, ұлттық қасиетімізді 
дәріптеу, «толық адам» ретінде әлеуметтену деген мәселелерді кең түрде 
толғап та, кең түрде халықтың санасына беріп те жарытпадық. Әрине, өткенге 
топырақ шашпаймыз. Ол кездегі тәрбиенің де жақсы тұстары болғанын ешкім 
жоққа шығармайды. Рухани-адамгершілік тәрбиенің өзектілігі – ол барлық 
пән арқылы, соның ішінде пән бағдарламасындағы тұлғалық нәтижені орын-
дау мақсатында жүруімен қатар, жеке тұлғаның адами қасиеттерді меңгеруін, 
ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректе болуын талап ететін, адамның 
өзін-өзі реттеуін жүзеге асыруын, әлеуметтенуін қамтамасыз ететін, ең түпкі 
тірегі ұлттық құндылықтар арқылы ата-бабамыздың қанында бар қасиеттерді 
ұлттық тұрғыда сіңіртуді көздейтін мәселе болғандығында. Өзектілігі – бұл 
тәрбиенің еш уақытта қатып қалған қағидаларға сүйенбейтіні, нәтижесінің 
бірден көзге көрінбейтіндігі. Неге олай? Біздің халық – сөзге мән берген, 
сөзге тоқтаған, үлкенін құрмет тұтқан халық. Сол қасиеттерімізді мек-
теп қабырғасында сіңірту жауапты да үлкен міндет болып саналады. Мен 
қызмет ететін мектептегі рухани-адамгершілік тәрбиенің жүргізілу әрекетіне 
тоқталуды жөн көрдім. Тәрбиенің тұжырымдамалық негізінде рухани-
адамгершілік тәрбиенің мақсаты – тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің 
жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен және дәстүрлерімен 
келісілген рухани-адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, моральдық 
қасиеттерін және көзқарастарын қалыптастыру.

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):
– мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына;
– өзінің қасиетіне, арына және парызына;
– ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына;
– өзінің және өзге де халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет-ғұрпына;
– діни құндылықтарға;
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– ой, сөз және іс бірлігіне;
– өзінің мінез-құлқын жетілдіруге;
– ар-ұжданымен орындалған қылықтарға;
– түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне;
– адамдарға риясыз қызмет етуіне;
– өз ата-анасына, Отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім 

білдіру.
Іске асыру механизмдері: оқу пәндері мазмұнына құндылықтарды 

кіріктіру арқылы оқытудың тәрбиелік әлеуетін күшейту; педагогикалық 
консилиумдар, ата-аналар институты; «Өзін-өзі тану» адамгершілік-
рухани тәрбие бағдарламасының метапәндік және тәрбиелік рөлін күшейту, 
рухани-адамгершілік тәрбие тұрғысынан қосымша білім беру жүйесінің 
мүмкіндіктерін кеңейту арқылы жүзеге асырылады делінген. Осы мақсаттарды 
жүзеге асыру үшін «Өзін-өзі тану» пәнінен бөлек қазақ тілі мен әдебиеті, та-
рих пәндері арқылы да ұлттық құндылықтарды пайдалана отырып, рухани-
адамгершілік тәрбие беруге болады. Қазақ әдебиеті пәнінің бағдарламасында 
ұлы Абай шығармалары бірнеше сағатқа берілген. Абай шығармаларын 
тәрбие тұжырымдамасына кіріктіру – рухани-адамгершілік тәрбиенің 
қайнар көзі болары сөзсіз. Осы бағытты жүзеге асыру мақсатында «Ақыл, 
қайрат, жүректі бірдей ұста, Сонда толық боласың елден бөлек» атты Абай 
шығармаларына негізделген тәрбие бағдарламасын құрастырдым. Тәрбиенің 
тұжырымдамалық негіздеріне сүйенген бұл бағдарлама Абай шығармалары 
арқылы жеке тұлғаның «толық адам» болуын, адами қасиеттердің ұлттық 
тұрғыда меңгерілуін, ар-ұжданды сақтау, адамдарға риясыз қызмет ету, 
мінез-құлқын жетілдіру сияқты міндеттерді көздейді. Абай сөздері адамзат 
тарихында ескірмейтін, мәнін жоймайтын сөздер болғандықтан, сөз құдіреті 
арқылы жас ұрпақтың санасын тәрбиелеу, ұлттық намыс пен ар-ұждан, 
адамгершілік, абырой, ар-ұят туралы сөздерінің мағынасын санаға сіңірту 
парыз болып саналады. Мысалы Абай:

«Ойға түстім, толғандым
Өз мінімді қолға алдым» дейді. Осы өлең жолдарының жас ұрпаққа берер 

өнегесі – адам баласының өзін-өзі реттеуге қабілеттілігі, жеке тұлға ретінде 
әлеуметтену іс-әрекетін жүзеге асыра алатындығы.

Абай 18-қарасөзінде: «Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, 
ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ» дейді. Жас ұрпаққа осы сөздің 
мағынасының өзі жетіп жатыр. Немесе 25-сөзінде: «Құдайдан қорық, пенде-
ден ұял, балаң бала болсын десең – оқыт, мал аяма» дейді. Тағы да 15-сөзінде: 
«Егер есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәртебе, болмаса, 
жұмасына бір, ең болмаса, айында бір, өзіңнен өзің есеп ал» дей келіп, әрі 
қарай оқырманға сауал тастайды. Сөз арқылы жас ұрпақ санасына сілкініс 
салу, ойландыру – әрбір мектепте жұмыс істейтін мұғалім парызы болса 
керек. Мысалы,  рухани-адамгершілік  тәрбие бағытын Абай шығармасы 
бойынша «Нұрын, сырын көруге, Көкірегінде болсын көз» деп алып, 
мақсатына қазақ халқының тән мен жан тәрбиесі қалай қалыптасқандығын 
негіздеу, ұлттық тәрбие алған оқушы моделі қандай болу керек, моральдық 
қасиеттерді Абайдың көркем сөздері арқылы дамытуды көздеді. Бұл бағыт 
бойынша Абайдың 8, 13, 18, 21, 36, 38 сөздері алынып, 9, 10, 11-сыныптарға 
«толық адам» идеясы жөнінде сынып сағаттары, пікірталастар жүргізіліп, оқу 
бағдарламасындағы Абай тақырыбына берілген сағаттарға қосымша сабақтар 
беріледі. Абайдың 13-сөзінде: «Иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас 
көңіл, босанбас буын керек». «Иманы бар деуге ғылымы жоқ, беріктігі жоқ, 
я алдағанға, я азғырғанға қарап, ақты қара деп, қараны ақ деп, я өтірікті 
шын деп ант ететұғын кісіні не дейміз»? дейді.

Оқушыға қазақтың ұлт ретіндегі бейнесі қандай болуы керек екенін 
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ұғындырып, адами қасиетке жат қылықтар жөнінде Абай болып ой тастау, 
әрине, сөзге тұшынған әрбір қазақ баласына әсер етері сөзсіз. Мәңгілік ел бо-
ламын деген қазақ баласының бойында ата-бабамыздан келе жатқан қорықпас 
жүрек, қайсарлық, бір сөйлер уәдеге беріктік, иманы күшті бұзылмас дін 
мен діл әбден керек-ақ. «Мәңгілік Ел» идеясы сөз жүзінде «жалаң» идея бо-
лып қалмас үшін, әсіресе, әдебиет сабақтарында бұл идеяны көбірек айтуы-
мыз қажет. Өйткені, бәріңіз де білесіздер, біріншіден, әдебиет – ардың ісі, 
екіншіден, адамға жақсы мен жаманды, ұлттық рухты сіңіртетін осы пән. 
Рухани-адамгершілік тәрбие арқылы «Мәңгілік Ел» идеясын сіңірту – мектеп-
терден бастау алуы тиіс, сондықтан Абай шығармаларын тәрбиеге кіріктіру 
оң нәтиже береді деп ойлаймын.

Тағы бір мысал, азаматтық-патриоттық, құқықтық тәрбие бағытын тек 
сынып сағаттары арқылы беру жалаң нәрсе болар еді. Абайша «Адамзаттың 
бәрін сүй, бауырым деп» алатын болсақ, оның көздеген мақсаты ұлттық 
дүниетаным қалыптастыру, патриоттық сана-сезім, өзара татулық пен 
келісім, діни сауаттылық қалыптастыру болып табылады. 2-сөзінде Абай өзге 
ұлттарға сипаттама береді, өнегелі жақтарын саралай келіп, қазақ халқының 
ілгері жағы мен кейін кеткен жағын суреттейді. Ақын ойы әлемге ұлт ретінің 
өзінде де бір мәңгілік идея бар сияқты. Абайдың мақсаты  – қазақтың әр бала-
сын, жұртын «толық адам» деңгейіне көтеру болатын. Ал «толық адам» – ол 
өзін де, өзгені де әлемге танытып, мәңгілік елдік идеяны ұстанары сөзсіз.

Ұлтына адал қызмет етіп, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстануға өсиет 
айтқан Абайдай тұлға, әрине, біреу, біреу емес, бірегей. Жалпы, «Мәңгілік 
Ел» ұлттық идеясының басты мақсаты – жеке тұлға тәрбиелеу және оны 
әлеуметтендіру. Мектеп қабырғасында отырған оқушы әртүрлі әлеуметтік 
рөлдерді атқарғаны сияқты келешекте де жеке тұлғаға бағдарлана оты-
рып әлеуметтік рөлдерді атқаратын болады. Жіктеп айтатын болсақ, ол – 
біреудің көзінің қарасы мен ағы, сүйікті баласы, немересі, көршісі немесе 
болашақтағы белгілі бір саланың маманы. Осы бағытта тұлғаны тәрбиелеу 
үшін мектептегі түрлі бағыттағы шаралармен қатар қазақы қасиетімізге 
сіңген асыл сөздің құдіреті арқылы адам баласының өзін-өзі реттеуіне, 
қадір тұтуына, бейімделуіне әсер етуін  қолға алған жөн. Өйткені, ол  біздің  
қанымызда бар нәрсе. Сөзге тоқтаған, сөздің мәнісін бір ауызбен түсінген, 
тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айта білген халықпыз. Мысалы, Абай 
36-сөзінде «Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді 
ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған қысымның аты» десе, 38-сөзінде 
«Күллі  адам баласын қор қылатын  үш  нәрсе бар. Сонан қашпақ керек: 
әуелі – надандық, екінші – еріншектік, үшінші – залымдық деп білесің», – деп 
әрбіреуіне сипаттама береді.

Оқушы бойындағы ұят сезімдерінің адами қасиетке ұласуына себеп-
кер болатын дәл осындай сөздер арқылы жас ұрпаққа әсер ету, тұлғаның 
әлеуметтенуіне бағдар беру – үлкен жауапты іс. Оқушыға Абай сөздері әсер 
етуі үшін мектепте пікірталас, топтық жұмыстар, әдеби кештер, тренингтер, 
кездесулер өткізу, оқушыларға Абайдың тың ойларынан жоба қорғау тапсыр-
маларын беру орынды болады.

Еліміздің болашағы – жас ұрпақ. Жас ұрпақты ұлттық құндылықтар 
дүниесіне бағдарландыру арқылы сана-сезіміне өзгеріс енгізу, көзқарастарын 
дұрыс ықпалға икемдеу, әрине, тұлғаның әлеуметтенуіне әкеледі. Әлеуметтену 
үдерісі дамыған жеке тұлға өзіне де, еліне де қызмет етіп, елдің мәңгілік 
ұстанымын ту етеді. Еліміздегі білім беру саясатының да басты мақсаты 
осы мақсаттарды орындау бағытын ұстануда. «Өзің үшін еңбек қылсаң өзі 
үшін оттаған хайуанның бірі боласың, адамшылықтың қарызы үшін еңбек 
қылсаң, алланың сүйген құлының бірі боласың», – деп Абай айтқандай, адам-
зат құндылықтарын игерген, толық адами қасиеттермен қаруланған «Мәңгілік 
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Елдің» ұрпағы қалыптасары сөзсіз. Мектептегі қалыптасқан бұрынғы жүйені 
өзгерту керек, жалаң сынып сағаттарымен, ата-аналар жиналысымен, насихат 
айтатын мезгілсіз жиындарды азайтып, оның орнына оқушының тұлғалық 
қабілетін көрсететін пікірталас, пікірсайыс, өзіндік идея айтатын жобалар 
қорғау, өздігінен білім алуға септігін тигізетін стратегияларды таңдауға 
мұрсат беретін қосымша тақырыптармен жұмыстану, әр тарау, тақырып 
соңында ойын білдіретін жобалар ұсынуды, кездесулерді жиі ұйымдастыру, 
бүкіл жұртшылық болып атсалысатын тәрбиелік шаралар әбден керек-ақ. 
Тарихымызға үңілсек, ұрпақ тәрбиесіне бұрындары бүкіл ауыл, аймақ болып 
атсалысып, елдің болашағына алаңдайтынын білетін едік. Қазіргі заманда 
аз да болса сол үдерісімізден жаңылысқандай кейіп бар, ұлттық кейпімізді 
сақтау үшін, Мәңгілік Қазақ елі болып қалу үшін, әрине, бірінші еліміздің 
ішкі тәртібінің қатаң түрде, ұлттық сана, салт сақталуын қалар едім. 
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1. Абай қарасөздері. – Алматы, 1993.
2. Тәрбиенің Тұжырымдамалық негіздері.
3. 2015-2016  оқу  жылына арналған  ғылым  негіздерін  оқытудың  ерекшеліктері  туралы  

 әдістемелік нұсқау хат.
Батыс Қазақстан облысы
Казталов ауданы.

зінің «Өмір әдебі» кітабында С.Назарбаева «Жаңа ғасырға қадам басқан 
жас жеткіншектердің қазіргі өмірге бейімділігі болу керек. Ол өмірдің 

ОҚУШЫЛАРДЫ   ҒЫЛЫМҒА,  ІЗДЕНУГЕ,
ЗЕРТТЕУ  ІС-ӘРЕКЕТІНЕ  БАУЛУ  

Қ.САҒИДОЛДИНА, 
дарынды балаларға арналған Жамбыл 
атындағы облыстық мамандандырылған 
мектеп-гимназия-интернатының мұғалімі

Ө
әр тетігіне үңіліп, тығырықтан шығар жолға даяр болуы қажет», –  деп 
жазады.

Осы тұжырымды мектептегі тәрбие үдерісінің де басты ұстанымы деп 
қараған жөн сияқты. Мемлекеттік білім беру саясаты әлемдік білім беру 
кеңістігіне ену мақсатын алдыға  қойып отыр. Ал әлемдік білім кеңістігіне 
ену әр тұлғаның тәрбиелі, тәліміне де байланысты. «Екінші Аристотель» 
санатындағы Әл-Фараби, «оқығандар көсемі» атанған Ы.Алтынсарин, 
А.Байтұрсынов сияқты ұлылар тәрбиесіз білімнің қауқарсыздығына, өз 
деңгейінде нәтиже бермейтініне ерекше көңіл бөлген, артына ұлағатты 
пікірлер қалдырған. Қазіргі білім мен тәрбиенің негізгі бағыты – жан-жақты 
дамыған тұлға қалыптастыру, тұлғаның «Мен» менталитетін қалыптастыру, 
өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту мәселесінің айналасында болып отыр. Осы 
салмақты мақсаттар тәрбие үдерісінің алдына ауыр да бірақ маңызды міндетті 
жүктейді. Тәрбие ісі – әлеуметтік, қоғамдық  іс.  Өркениетті  елдер қатарына 
қосылу  үшін  рухани байлық та қажет. Ал ұрпақ бойына рухани байлықты 
егу – тәрбие жұмысының дұрыс қойылуына, оның  инновациялық  жолдары-
нан ізденуіне  де  тікелей байланысты.  «Воспитание   есть   процесс соци-
альной  в  самом  широком  смысле  слова...»  дейтін  көрнекті   педагог   А.С.                
Макаренко пікірі бүгін де ескіріп тұрған жоқ. Бала қоғамда, белгілі бір ортада 
өмір сүреді. Оның жақсы-жаман қасиеттерін бойына жинайды, олардың өз 
беттерімен даму үдерісі жүреді. А.С.Макаренконың «Направить это разви-
тие и руководить им – задача воспитателя» деген сөзі тұлға тәрбиесінің 
алдындағы қасиетті міндетті меңзейді. 
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Жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыру айнасында тәжірибелі 
ұстаздар, тәрбие жетекшілері, ғалымдар ізденістері баршалық. Осы жерде 
орыс ғалымы Г.С. Батищевтің: «Человеке нельзя «сделать», «произвести», 
«вылепить» как вещь, как продукт, как пассивный результат воздействия 
извне, но можно только обусловить его включение в деятельность вызвать 
его собственную активность и исключительно через механизм этой его соб-
ственной (совместно с другими людьми) деятельности он формируется в 
то, чем делает его это (общественная в своей сути) деятельности» деген 
тұжырымына үңіле қарау керек. Расында да тұлғаны қолдан ешкім жасай 
алмайды, бірақ оған дұрыс бағыт беру, даму, қалыптасу аймағына енгізу, өз 
белсенділіктерін туғызу, өзін-өзін тану, өзін-өзі тәрбиелеу іс-әрекеттеріне 
ықпал ету – ұстаздар алдындағы да, тәрбие жетекшісі алдындағы да жауапты 
міндет. Міндеттер ауқымды, мақсаттар айқын, бірақ оны жүзеге асырудың 
тиімді жолдары қандай деген сұрақтар бәрінен де күрделі, бәрінен де ауыр 
әрі маңызды. Білім мен тәрбиелі жанды бір ағза (организм) деп есептеп, 
жоғарыдағы сұраққа  бірігіп жауап ізденгенде ғана мақсатқа жетуге болады. 
Өкінішке орай «тәрбие жұмысы менікі емес немесе білім беру мұғалімдердің 
шаруасы» деген үстірт, педагогке жат көзқарастар әлі де баршылық. Қазір 
дарынды баламен жұмысқа ерекше назар аударылуда. Балаларды ғылыми 
ізденіске, ғылыми жоба қорғауға баулу арқылы білімдерін тереңдету ісі 
жүріп жатыр. Оны – әлемдік білім кеңістігіне ендіру және тұлғаны дамыту 
аймағына кіргізу мақсатындағы  қадам деп есептеуге болады.

Осы үдерісте тәрбие жетекшілерінің де атқаратын жұмысы баршылық. 
Жүйелі, жоспарлы түрде оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулу 
мәселесін тәрбие жұмысының да маңызды бір бөлімі ретінде қарастырған 
жөн. Осы үдерісте тәрбие жетекшісінің рөлін төмендегідей саралауға болады:

– диагностикалық жұмыстар арқылы психологпен бірлесе отырып 
ғылымға икемді, дарынды балаларды анықтау;

– тәрбие жұмыстары арқылы оқушылардың ғылымға деген жағымды 
көзқарасын қалыптастыруға түрткі жасау.

Танымдық  белсенділіктерін дамыту үдерісінен іздену. Оқушылардың 
танымдық белсенділіктерін қалыптастыру – оларды ғылыми ізденіс аймағына 
енгізудің басты жолы. Белгілі ғалым Ж.Қараев танымдық белсенділікті бір-
бірімен тығыз байланыстағы үш бөлікке бөледі. «Өзінің танымдық қабілетін 
дамытуға ұмтылуды» танымдық белсенділіктің мотивациялық тұлғалық 
бөліміне жатқызады. Мұғалімдермен бірлесе отырып, балалардың ынтасы, 
қабілеттерін ескеріп, өз қалауларына  жол ашып, іздену, зерттеу тақырыптарын 
алуды ұйымдастыру, ғалымдармен тікелей байланыса отырып, ұйымдастыру 
жұмыстарын жүргізген жөн. Жан-жақты дамыған дарынды, құзыретті тұлға 
қалыптастыру мәселесі көп ізденісті қажет етеді. 

Тәрбие жұмыстарын әртүрлі амал-тәсілмен жүргізу ісі де тер төге 
еңбек етуді қажет етеді. Тұлға құзыреттілігі нәтижеге бағытталған тәрбие 
жұмыстары арқылы қалыптастыруға әрекеттену – бүгінгі тәрбие жұмысының 
басты мақсаты. Тәрбие жұмысының басында тәрбие сағаттары тұрады. 
«Құзыреттілік – компетентность, яғни, латын тіліндегі мағыналық аударма-
сы білгір, жан- жақты білімді, барлығынан хабардар, лайықты деген ұғымды 
білдіреді. Құзырлылық туралы  Г.С. Құдайбергенова: «Құзыреттілік  – 
нәтижеге бағдарланған жаңа білім беру жүйесінің сапалылық критерийі» 
дейді. 

Тәрбие үдерісіндегі құзыреттілік – оқушылардың өмірде кездесетін әр 
түрлі ситуациядан шыға білуі, өзін-өзі тәрбиелеуі, өз беттерімен саналы 
түрде іс-әрекеттер жасауы, өмірден өз жолдарын таба білуі. Сол себептен де 
жүргізілетін барлық жұмыстар мақсаты, оқушы құзырлылығын қалыптастыру 
айналасында болуы керек. Ғалым С.Ш. Әбенбаев: « ...тәрбие жұмысының 
негізгі формасы – сынып немесе тәрбие сағаты деп аталады. Соның 
негізінде оқушылар мұғалімдердің басшылығы арқасында өздерін қоршаған 
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өмірге жүйелі қатынасын қалыптастыратын арнаулы ұйымдастырылған 
тәрбиелік әрекеттерге қатынасуы» дейді.                                                                                                                          

Тәрбие жұмыстарында жаттандылық, құрғақ ақыл айту не оқушыларды 
жалықтыратын сұрақ-жауаптарға негізделген, сабақтарға ұқсас тәрбие 
сағаттары нәтиже бермейді. Тәрбиешінің іскерлігі, ұйымдастырушылық 
қасиетінің  маңызы ерекше, ол алдымен тәрбие жұмысын өзі жетекшілік 
ететін сыныбының  жетістігі мен кемшілігін ескере отырып, жүргізу керек. 
Бұл жерде педагогикалық консилиумның алатын орны ерекше. Тәрбиеші әр 
баланың жекебасын жете білуі керек. Ол – ең алдымен, зерттеуші, ізденуші: 

– қандай жағдай болса да балаларды түсініп, одан шығаратын жол тауып, 
қамқорлық жасаушы;

– балалардың жеке тұлғалық қасиеттерін, мінез-құлқын бағалаушы, әр 
баланы түсінуші, жанынан табылушы;

– балалардың пікірімен санасушы, олардың талап-тілегінен шығушы;
– әр баланың бойындағы жақсы қасиеттерді қолдай отырып, өз-өзін, бір-      

бірін тәрбиелеуге ықпал жасаушы; 
– баланың дарыны, қабілеті, интеллектісін дамытуды мақсат етуші болуы 

керек.
 Ең бастысы, тәрбие құралдарын терең меңгерген, өз жекебасымен де 

үлгі-өнеге болатын жоғары интеллекті, мәдениетті, балаларды сүйетін ұстаз 
болуы тиіс. 

Тәрбие жұмыстарын жүргізуде интерактивті әдістердің маңызы зор. Бұл 
әдіс оқушының танымын белсендіруде, тілін дамытуда, бір-бірімен қарым-
қатынас жасауда әрі тәрбие жұмысын қонымды, қызықты етіп жүргізуде 
тиімді болып келеді. 

Елбасымыз өзінің халыққа Жолдауында: «...Біз қазақ халқының сан 
ғасырлық дәстүрін, тілі мен мәдениетін сақтап, түлете береміз. Сонымен 
қатар ұлтаралық және мәдениетаралық келісімді біртұтас Қазақстан 
халқының ілгері дамуын қамтамасыз етеміз...»  дейді. Осы қасиетті міндеттер 
мен мақсатты жүзеге асыруда мектептің ондағы ұстаз-тәрбиешілердің 
атқаратын еңбегі ерекше. Қазір білім беру жүйесінде түбегейлі өзгерістер 
жүріп жатыр. Әлемдік білім кеңестігіне кіру үшін оның алғышарттары 
жасалуда. Білім мазмұнын жаңалау, құзырлылыққа бағытталған, ұлттық 
құндылықтар негізінде білім, тәрбие бере отырып тұлға қалыптастыру, дарын 
көзін ашу сынды келелі мәселелер сөз жоқ, ұстаз-тәрбиеші жұмысын да жаңа 
арнаға бұруда. Ұлылардың өмірі мен тағылымы арқылы ұрпағын тәрбиелеу – 
әсіресе, қазақ халқында ежелден-ақ келе жатқан үрдіс. Бұл жерде сөз өнерінің 
атқарған орны ерекше болған. Ұлтымыздың осы бір жақсы әдет-салты бүгінгі 
тәрбие үдерісінде тиімді екені даусыз. Адамзат ақыл-ойы, ақындығының 
ірі тұлғасы Абай тағылымы білімнің де, тәрбиенің де қайнар бұлағы екені 
түсінікті. Ұлы дананың қай шығармасын алмайық, оның алтын қазығы – 
Адам. Ол нағыз Адам, Толық Адам қандай болу керек деген сұраққа жауап 
іздейді әрі оған жауап береді. Мысалы, «Атымды Адам қойған соң қайтып на-
дан болайын», «Адамды сүй, алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде одан 
басқа»  дейді. «Адамды сүюден басқа қызық жоқ» деген пікірінде қазір көп 
айтылып жүрген гуманды педагогика ұстанымдары жатыр. Осы жерде жас 
ұрпақты тәрбиелеу ісі, ең алдымен, оларды адамды сүюге баулудан басталуы 
керек деген тұжырым шығады. Абай мұрасы, тағылымының өміршеңдігін 
бүгінгі тәрбие үрдісінің алдында тұрған мақсаттар мен міндеттер арқылы 
дәлелдеуге болады. Білім мен тәрбиені тұлғаға қарай бағыттай беру мәселесі 
алдыда тұрған кезеңде Абайға бұрыласың. «Толық Адам қандай болу керек?» 
деген сұрақ ақынға маза бермейді. Мысалы, «Әуелі бір суық мұз – ақыл зе-
рек» өлеңінде: 

«Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боларсың елден бөлек» –

деп ой тастайды.
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Ары қарай ақын: «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы 
ақыл, жылы жүрек» деп, толық адамның қасиеттерін санамалап береді. Ұлы  
гуманист адамды сүю туралы айта отырып, «Адамзаттың бәрін сүй» деп 
ақыл айта отырып, «Адамзатты сүю – хақтың жолы, ғаділеттің жолы» деген 
анықтама береді. 

Абай адамдықтың басты қасиеті – адамгершілік екенін баса жырлайды. 
Адамшылықтың алды – «махаббат, ғаделет, сезім» дейді. Адамшылықтың 
тәрбие арқылы келетініне көз жеткізеді. 

Өмірін Абайды зерттеуге арнаған М.Әуезов былай дейді: «Абай сөзінің 
негізін адамгершілікке тірейді. Барлық өсиет ойтолғау еңбектерінің  
қорытындысы тағы да адамгершілік тәрбие екенін танытады. Адамды 
қор қылатын ең залалды жаманшылықтарды санап өтеді. Олар үш нәрсе: 
«надандық, еріншектік, залымдық». Ақын адамдар арасындағы береке, 
бірлік, достық ынтымақтастыққа ерекше көңіл бөледі.  Осы мәселеден келіп, 
тақырыптың өзектілігі туындайды.

Абай тағылымы арқылы жүргізілетін тәрбие өзі үзбей жырлаған «Адам» 
айналасынан бастау алуы керек. «Адам кім?», «Мен – адаммын», «Абай және 
Адам» деген тақырыптар жас өскіннің адамға деген құрметін, сыйлауын, 
түсінігін қалыптастыруға ықпал етеді. Алдына бала келген күннен-ақ, ойлы 
ұстаз білім мен тәрбие үрдісін олардың өзін Адам ретінде түсінуі мен оған де-
ген мақтан сезімін қалыптастырудан бастағаны жөн. Ұрпақты Абай үлгісінде 
тәрбиелеу – ізгілікке, имандылыққа, адамдыққа, биік адамгершілікке бастай-
тын жол.  Абай мұрасы – Адамды адам етіп тәрбиелеудің, жан-жақты дамыған 
тұлға қалыптастырудың қайнары. Абай мұрасын оқыту туралы жазылған 
авторлық бағдарламалар, жинақталған іс-тәжірибелер баршылық. Ал тәрбие 
жұмысына негізделген бағдарламалар жоқтың қасы. Әсіресе, Абайдың Толық 
Адам туралы тағылымы негізінде тәрбие үдерісін жүргізу өте тың мәселе. 
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Өскемен қаласы.

ығармашылық қабілеттерді дамытудың көптеген әдістері мен 
тәсілдері бар. Көркем шығармаларды оқытудағы орны ерекше. Көркем 

БӘСЕКЕГЕ  ҚАБІЛЕТТІ  ТҰЛҒАНЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  ЖҰМЫСТАР

Әсел  НАХМЕТОВА,
Ақсу  қаласындағы дарынды  балаларға  арналған 
мамандандырылған  гимназияның 
бастауыш  сынып  мұғалімі

Ш
шығармаларды оқу оқушылардың білімі және адамгершілік қасиеттер мен 
құндылықтар туралы түсініктері кеңейеді. Оқу іскерліктері дамиды. Ойы, 
жады, эмоционалдық күйі, еркіндігі дамиды. Мен шығармашылық жұмысты 



28

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

үш бөлімге бөлдім. Ертегілер елінде деген бөлімінде балалар ертегі бойынша 
сурет салып, басты кейіпкерге мінездеме беріп, венн диаграммасын жасау, 
эссе жазу арқылы шығармашылықтарын дамытады. Жас ақын деген бөлімде 
өлеңнің бірінші жолын бастап беріп, қалған 2-ші, 3-ші, 4-ші жолдарын 
ұйқастарды ескере отырып, балалардың өздеріне жалғастыру ұсынылады. 
Немесе бір тақырып бойынша сурет салып өлең құрастыру, топтастыру, эссе 
жазу. Бейнефильм – суретті шығарма. Онда сурет тірек ретінде пайдаланыла-
ды. Диафильм жасауға лайықты деп табылған тақырып мазмұны бөліктерге 
бөлінеді. Сосын бір бет қағаз алып, оны 4-ке немесе 6-ға бөлуге тапсырыла-
ды. Ол бөліктерге шығарманың бөліктерінің мазмұнына сәйкес суреттер тап-
сырылады. Сынып жоғарылаған сайын қойылатын мақсаттар да күрделене 
түседі. Мысалға: 

– тақырыпты қызықты эпизодтарға бөл, белгіле; 
– диафильм кадрларының ретін көз алдыңа елестет,  оларды альбом бе-

тіне сал; 
– әр кадрға қысқа (мәтін-титр) құрастыр; 
– кадрларға сюжеттер бойынша әңгімелеп бер. 
Бейнефильм баланың зейінін, байқампаздығын тәрбиелеп, ойын, тілін, 

шығармашылығын дамытады. Негізгіні анықтап, логиканы қатаң түрде 
сақтай білуге үйретеді. Келесі жұмыс түрі – сахналау. Сахналау қоршаған 
ортадан, оқиғадан өз көрген-білгендерін, көңіл күйлерін, алған әсерлерін 
білдіруге асығып тұратын кіші жастағы оқушыларға өте жақын. Бұл тура-
лы Л.С. Выготский “…сахна басқа шығармашылық жұмыстарға қарағанда 
балаға жақындау, өйткені ол ойынмен тікелей байланысты, оның тұла бо-
йында шығармашылықтың әртүрлі элементтері бар” деген. 

Шығарманың кейіпкерін сахналау үшін оны түсіну, оның образына ене 
білу қажет. Ол баладан үлкен саналылықты талап етеді. Оқушыларым сабақ 
үстінде, сыныптан тыс іс-шараларда сахнада өздерін еркін ұстай алады. Бала 
шығармашылығын тек ана тілі, қазақ тілі сабақтарында ғана дамытуға бо-
лады деу дұрыс емес. Кез келген сабақта баланың бойындағы қабілеттерді 
дамыту басты мақсат болуға тиісті. Әсіресе, бейнелеу өнері, еңбекке баулу 
сабақтарында балалар шығармашылықтың түрлі-түрлі қырларын көрсете 
түседі. Қолөнер де шығармашылықтың бастауы. Сыныпта Әнел деген 
оқушы суретті әдемі салады, ермексазбен де еркін жұмыс жасай алады. Осы 
оқушының ұсақ моторикасы ерекше дамыған.

Шығармашылық  жұмыстардың  нәтижесінде  былтырғы  жылы 
«Сарыарқа самалы»  газетіне сыныптағы үш оқушының жұмыстары жа-
рияланды. «Зияткер» республикалық қосымша білім беретін орталық 
ұйымдастырған  «Менің ұстазым» атты конкурсында бейнеқұттықтау мен 
тұсаукесер үшін екі оқушым  Әли және  Дания ІІ дәрежелі дипломды иеленді. 
Мектепішілік «Зерде» интеллектуалды және «Математикалық теңізге саяхат» 
сайыстарында шығармашылық тапсырмалар мен үштілдікке байланысты 
тапсырмалар дайындадым. Оқушылар қызығушылық, белсенділік танытты. 
Нәтижесінде мақалам «Ұлт ұстазы» атты  журналдың бетіне шықты.  «Ко-
пилка для учителя» сайтына іс-шаралардың сценарийлерін жіберіп, осындай 
сертификаттарға ие болдым.

Мысалға сыныптағы бір оқушы Көркемді алатын болсақ, оқушының 
шығармашылық деңгейінің дамуын байқауға болады. Шығармашылық тап-
сырмаларды  сабақ  үстінде  орындаудан бастап, сыныпішілік, мектепішілік, 
қалалық, облыстық  іс-шараларда өзін көрсете алды. Республикалық 
конкурстарға  «Айгөлек» би ансамблінің құрамында болып, қатысты. Сы-
ныпта 24 оқушы бар, соның 8 оқушысы осындай шығармашылыққа бейім. 

Өзімнің шығармашылық жұмыстарымнан математика сабағында АКТ-
ның тиімділігін қолдануға арналған мультимедиалық құралдарды POVER 
POINT программасында жасадым. 

«Зерде» байқауының іріктеу кезеңіне өткен, математика пәні бойын-
ша «Топология оқушы көзқарасымен» тақырыбына Ақерке мен Әлиді  да-
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йындадым. Математиканың қызықты бөлімі – топология. Геометриялық 
фигураларының өзгеріске ұшырап, сол қалыптағы қасиеттерін зерттейтін 
математикалық бөлім. Топологиялық негізіндегі тәжірибелерді қарастырып, 
оқушылардың математикалық ойлауын дамыту үдерістері сараланған. 

“ХІІІ Сәтбаев оқулары” атты халықаралық ғылыми конференциясының 
материалдарына “Бастауыш сыныпта математика сабағында оқушылардың 
логикалық қабілетін дамыту” атты баяндама жинаққа енді. Өзімнің «Шешендік 
сөздер» атты авторлық бағдарламам бар. Әрине, баланың шығармашылығын, 
шығармашылық қабілеттерін дамытатын жаттығулар мен тапсырмалар, 
әдістер мен тәсілдер сан алуан. Сабақ құрылымына шығармашылық пен 
зерттеуді ендіру және қолдана алу әр мұғалімнің шеберлігіне байланысты. 
Бастауыш сынып оқушысы ермексаз тәріздес, қандай пішінге келтірсең сол 
қалыпта ары қарай орта буынға кетеді. Баланың шығармашыл не болмаса 
қалыпты, басқалардан ешбір айырмашылығы жоқ тұлға болары біздер, баста-
уыш сынып мұғалімдерінің қолында.

Павлодар облысы.

ілім беру жүйесінің басты  міндеті – жеке тұлғаның ұлттық және  
жалпыазаматтық құндылықтар  негізінде  қалыптасуы мен дамуы,  

ХАЛЫҚТЫҚ  ПЕДАГОГИКА  НЕГІЗІНДЕ
САЛАУАТТЫ,   ҚҰЗЫРЕТТІ 
ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Жамиля  АХМЕТОВА,                                                                
дарынды  балаларға  арналған  Жамбыл 
атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-
гимназия-интернатының  тәрбие жетекшісі

Б
оның  кәсіби жетілуі үшін  қажетті жағдайлар жасау; баланың тәрбиелену, 
білім алу және  жан-жақты қалыптасу, ана тілін, ұлттық салт-дәстүрлерді 
сақтау, ақпараттану, денсаулығын  нығайту сияқты құқықтарын іске 
асыру болып табылады. Осы  қасиеттерді білім алушылар  бойында 
қалыптастыру мен  дамыту Қазақстан Республикасы білім  беру  жүйесінің  
маңызды  міндеті ретінде  қарастырылады. Бүгінгі  күні  үздіксіз  білім  
беру жүйесінде  тәрбие мәселесінің  жағдайына  сай білім  алушыларды  
тәрбиелеудің  жаңа  тұжырымдамасы Қазақстандағы тәрбие саясатының 
Қазақстан Республикасының Конституциясы, «ҚР балалар құқықтары», ҚР 
«Білім» туралы Заңы, ҚР Азаматтардың денсаулығын  сақтау туралы Заңы, 
2015 жылға  арналған ҚР білім  беруді дамыту Тұжырымдамасы анықтаған 
негізгі  қағидаларды  дамыту мақсатында қарастырылады. Тұжырымдама 
тәрбиенің жалпыұлттық басымдылық екендігін айқындайды. 

Құндылық – көпшілік  адамдар мақұлдайтын және ортақтасатын 
жақсылық, әділеттілік, патриотизм деп бағалайтын жеке  тұлға үшін 
қоғамдық-мәнді әлеуметтік бірлік, қоғам, тұтас материалдық, әлеуметтік 
объктілер. Ал адам – абсолютті құндылық, жоғары субстанция, «барлық 
танымның  өлшемі». Біздің  мемлекетіміздің ең жоғары құндылығы 
да – адам, оның өмірі, құқығы және  бостандығы. Тәрбиешінің тәрбие  
жұмыстарын  жүзеге  асырудағы ең негізгі мақсатының бірі – оқушылардың 
өмірге  деген  құштарлығын ояту, адам  өмірінің құндылығын жеткізумен 
қатар, оны  сақтау, дамыту  жолдарының көзін  ашу. Адам  өмірі – әркімге  
беріле  салған  сый  емес, ол бір  рет  беріліп, қайта  қайталанбайтын  баға  
жетпес  дүние  екендігін  баланың  дүние  есігін  ашқаннан  бастап  түсіндіру  
міндетіміз. Өмірдің  мәнді  де, сәнді, мағыналы  өтуіне  оқушыны  мектеп  
табалдырығынан  бастап  дайындау  ұстаздар мен  ата-аналардың  негізгі  
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міндеті. Жер  бетіндегі  адамдардың  өмір  сүру  ұзақтығы да  әртүрлі: 
біреулердің өмір  сүру ортақ жасы – 60, кейбіреулерде – 70, ал Қазақстан  
бойынша  өмір сүрудің  ортақ  жасы – 60–63 жас  болып  отыр. «Ұзақ  жасау  
сыры  неде?»,  «Ұзақ  өмір  сүру  керек  пе?»,  «Не  үшін  өмір  сүру  керек?»   
деген  сұрақтар оқушыны  көп  ойландырады.Тіпті  кейде  жасөспірім  
балалардың  болмашы  дүниеден  көңілі  қалып,  өмірмен  қоштасып  жа-
татындары  да  бар. Ғылыми  тілде  бұл  құбылыс – суицит  деп  атала-
ды. Ғалымдардың  зерттеуіне  жүгінсек,  суицитке  себеп – жасөспірімнің  
өмірдің  мәнін  түсінбеуінен  көп  болады  екен. Тіпті  күнделікті  достар,  ата-
аналар,  ересектермен  болған  болмашы  түсінбеушіліктің  соңы  қайғылы  
қазамен  аяқталып  жатқаны  рас. Осының  барлығы  жасөспірімнің  өз  
өмірінің  құнын  бағаламауы,  түсінбеуінен  емес пе? Менің  ұстаз  ретіндегі  
ең  негізгі  мақсатым  да  алдыма  келген  оқушылардың  өмірді  дүниедегі  
адамға  берілетін  ең үлкен мүмкіндік  екендігін  түсінуіне мүмкіндік  жа-
сау, өмірін  салауаттандыру, салауаттылық  арқылы  құзырлығын  дамыту. 
Тәрбиенің  басты  бағыттарының бірі – дене  тәрбиесі мен  салауатты  өмір  
салтын  және  денсаулық қорғаушы орта  қалыптастыру, жастардың  бо-
йында психикалық тұрақтылықты және  тиімді кәсіби  қызмет қажеттілігін 
қамтамасыз ететін салауатты  өмір  салтын дарыту мен  жеке  тұлғалық 
сапаны  қалыптастыру мақсатын  қояды.

Осы  мәселелер  төңірегінде  «Тәрбиеші – Оқушы – Ата-ана»  субъектілік  
қарым-қатынас байланысын  қалыптастырдық. Яғни, тәрбиеші мен оқушы, 
оқушы мен  ата-ана, ата-аналар мен  тәрбиеші  арасындағы  жүйелі  байла-
ныстар жасалды. Ең  алдымен,  алдыма  келген  оқушыны жан-жақты  зерт-
теу  мақсатында  алынған  диагностикалық  жұмыстардан  өзіме  қажетті  
материалдарды  жинақтап,  сыныптың  ақпараттық  банк  қоржынына  тіркеу  
жұмыстарын   жүргіздік.

Отбасындағы жағдайлары туралы мәліметтер алынып, компьютерлік 
ақпараттық банкке  жинақталады, сарапталып, салыстырмалы түрде талда-
нады. Жылына 2 рет ата-аналармен сауалнамалар өткізіліп, қорытынды жа-
салады. Бұл ақпараттар  оқушының  жастайынан  қандай  ортада  дамығанын 
және  әлеуметтік жағдайынан  хабардар етеді.

Ізденімпаздық, қызығушылық және зерттеушілік қасиетті дамыту 
гимназия-интернат оқу-тәрбие үдерісіндегі ең негізгі мәселе. Оқу-тәрбие  
үдерісін инновациялық  жүйеде құру,  технологияландыру ұстаздардың 
бас ты мін детіне айналса, оқыту мен тәрбиелеу  барысында жай оқушыдан 
дамыған, құзыретті тұлға қалыптастыру осы жұмыстың жемісі болмақ. 
Оқушылардың түпкілікті құзыреттіліктері – білім берудің жаңа  нәтижелері.  
Соңғы жылдарда  білім  беру  мен  тәрбиелеу  үдерісінде  оңды  қолданылып  
жүрген  терминдердің  бастысы – құзыреттілік, құзырет.

Құзыреттілік – оқушылар дайындығы сапасының сан қырлы және 
құрылымдық сипатын анықтайтын толық мөлшерде стандартталынбайтын 
баға. Құзырет – оқушының жеке және қоғам талаптарын қанағаттандыру  
мақсатындағы табысты іс-әрекетіне қажетті білім дайындығына әлеуметтік 
тапсырыс. Құзыреттілік – сәйкес құзыретке ие болу негізінде іс-әрекетті 
жүзеге асыру қабілетінде байқалатын тұлғалық қасиет немесе тұлғаның 
өзара байланысқан қасиеттер жиынтығы. Құзырлы, құзыретті  тұлға:

– оқушылардың білім, білік, дағдыларының ауқымын көрсете отырып, 
өзін-өзі бағалау үдерісін  жүргізеді;

– оқу-тәрбие мақсаттарын жүзеге асырады;
– белгілі бір уақыт аралығында оқушының өзгерісі мен өсуі жүреді;
– оқушылардың, мұғалімдер мен ата-аналардың қатынасы нығаяды;
– оқу үдерістерінің сабақтастығы  қамтамасыз етіледі; 
– өздігінен оқу мен тәрбие жүзеге асады;
– оқу мүмкіндіктері кеңейеді; 
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– оқыту үдерісін зерттеу мүмкіндіктері кеңейеді;
– анықталған нәтижелерге орай дамуы айқындалады;
– оқушылардың дамуын біркелкі қолдау  мүмкіндіктері туындайды. 
Базалық құзыр – бұл оқушылардың әлеуметтік ортадан өз орнын 

таба білуі, ересектер өміріне ене білуі. Олай  болса,  алдымызға  келген  
оқушыларымыздың бойына мына  қасиеттерді  дарытып, дамыту  міндетін  
жүзеге  асырамыз: 

– өзінің потенциалдық мүмкіндігін түйінді жағдайларды шешуде 
жүзеге асыра білу қабілеті; 

– алған білім, білік, дағдымен өмірлік тәжірибесін белгілі бір мақсатқа 
жету үшін кіріктіре білу қабілеті, адамның белгілі бір мәселелер төңірегінде 
хабардар болуы, оны орындауға қабілеттілігі. 

Өзін-өзі тәрбиелеу – субъективтік мақсатта жеке тұлғаның мүддесінде 
мақсатты түрде құрылатын және оның қасиеті мен қабілетінің дамуын са-
налы басқаратын  үдеріс. Оқушы мен  тәрбиеші  арасындағы   құзыреттілік  
интеграциясы  ұжымның  дамуына  және  толыққанды, Қазақстан Республи-
касының  азаматтары мен патриоттары ретінде қалыптасуы  және өзін-өзі 
тануына,  дамытуына, әлеуметтенуіне,  болашақ маман иесі болып, кәсіби, 
интеллектуалды және  шығармашылыққа  жетуіне,  құзыретті  тұлғаның 
қалыптасуына оңды  әсер  етеді.

Әдебиет 
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 Ақиқат,  2010. – №3.
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Өскемен қаласы.

лы Абай:    «Әркімді заман сүйремек, Заманға жаман күйлемек,
   Заманды қай жан билемек? Замана оны илемек...», – 

МЕКТЕП  ӨМІРІНДЕГІ  ДӘСТҮРЛЕР
МЕН  ЖАҢАШЫЛДЫҚ 

Гүлнар  ОМАРБАЕВА,
дарынды балаларға арналған  Жамбыл атындағы 
облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-
интернатының  тәрбие жетекшісі

Ұ
деп жырлағандай, жаңашылдық – заман шарты, заман талабы. Жаңа дәуір, 
жаңа талапқа байланысты заман талабы да өзгеріп, жаңарып отырады. Осы 
орайда қалыптасқан, дәстүрге сіңген құбылыстар мен жаңа заманға сай 
өзгерістерді адамзат баласы да бастан кешері ақиқат.    

Дәстүр мен жаңашылдық деген екеуі екі бөлек дүние емес, қайта өне 
бойы бірегей байқалатын құбылыс, бірінен бірі туып өнетін диалектикалық 
бірлікпен дамитын категория.

Дәстүр мен жаңалықты адам өміріне байланыстыра келгенде оның 
әрқилы мәселелерді қамтитыны анықталған. Мәселен, оның формасы дәстүр 
мен  жаңалықты уақыт өлшеміне қарай ғана ажыратуға болады, өйткені, бір 
енген жаңалық, мейлі форма жағынан болсын, мейлі мағына жағынан бол-
сын уақыт өткен сайын, дәстүрге айналып кетуі де мүмкін. Сонымен, дәстүр, 
жаңалық көбіне бірін-бірі толықтырып, бірінің бірі жалғасы болып отырмақ.

Алайда дәстүр деген ұғым мазмұн, формамен бара-бар емес. Мысалы, 
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«ұлттық дәстүр» мен «ұлттық форма» бір дүние емес, бір-бірінің синонимі 
болып табылмайды. Формаға қарағанда дәстүр кеңірек мағынаны білдіреді. 
Оның мезгілдік, мекендік айырымы үлкен. Дәстүр белгілі бір дәуір бары-
сында өзгермейді немесе аз өзгеріске ұшырайды. Дәстүр, әдет, салт, үрдіс, 
тіпті дағды, ғұрып деген сөздер кең мағынада адам мінезі мен тіршілігіне 
байланысты қанға сіңген қылықтар. Демек, ұлттық дәстүр тез өзгеріп немесе 
жоғалып кете қоймайтын құбылыс. 

Бұл салт-дәстүрлерді елдің табиғатына қарай тігілген киім-кешектерден 
көруге болады, түбірлі халықтың нанымында, сенімінде және жалпы 
ұғымында жататын отбасындағы көне қоғамдағы өмірінің түрлі формалары-
нан көруге болады... салт-дәстүрлер көнелігімен берік; уақыт елегінен өткен 
сайын нығая  бермек әрі рудан руға, буыннан буынға, атадан балаға мұра 
ретінде жалғасып отырады.

Мұнда дәстүр мазмұнды да, сыртқы форманы да қамтиды. Дәстүрлердің 
тез өзгеріп, не жойылып қоймауының басты себебі, мазмұндық функциясының 
мол болуынан сияқты.

Қазақтың әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерін арнайы зерттеген фило-
соф Н.Сәрсенбаев мына шындыққа дұрыс назар аударған: «Әр ұлттың 
психикалық түзілісі ұлттық сияқты сезім, ұлттық салт, дәстүр және 
ұлттық мінез-құлық сияқты бір-біріне сүйенген компоненттерді қамтиды. 
Бұған қарап салт, дәстүрлердің, біріншіден, ұлттық психикаға байланыс-
ты біраз тұрақты немесе тұрақтанған нәрсе екенін аңғарсақ, екіншіден, 
ұлттық мінез-құлқын, қоғамдык кейпін байқататын құрал екенін, сол 
мінез-құлықтың көріну амалдарының бірі екенін көреміз. Бұл жайтта 
оның сыртқы факторлары, яғни бейнелі, бедерлі, формалық қасиеттер мол 
сезіледі...». 

Еліміздің экономикалық, саяси-мәдени дамуына үлес қосатын, әлеуметтік 
өркениетке көтерілетін парасатты, денсаулығы мықты, азаматын дәстүрлі, 
жаңаша тәрбиелеу – ұстаздар қауымының бүгінгі таңдағы мерейлі міндеті.

Ендеше ұлттық салт, дәстүрімізді ұрпақ жанына сіңірте отырып 
тәрбие беру – бүгінгі білім беру жүйесіндегі басты міндеттердің бірегейі. 
Жаңашылдық – заман шарты. Жас ұрпаққа білім, тәрбие беруде  жаңашыл 
ұстанымдарды басшылыққа алған жаңашыл ұстаз қандай болуы керек дегенді 
ой елегінен өткізіп көрелік:

– біріншіден, мұғалімнің ары таза, адал, әдепті, инабатты, сыпайы, пара-
сатты, байсалды, ұстамды, төзімді, кешірімді болуы ләзім;

– екіншіден, мұғалімнің ой-өрісі кең,  жан-жақты білімді, өз мамандығына 
сай, оны сүйетін, өз ойын шәкіртіне анық, тұжырымды, дәл айтып түсіндіре 
білуі шарт;

– үшіншіден, мұғалім гуманист өз оқушыларына беделді, ұжым арасын-
да сыйлы болуы тиіс, әрдайым оқушылармен әдептілік қарым-қатынаста  
болған жөн;

– төртіншіден, мұғалім – инновациялық технологиядан ізденгіш, теория-
ны өмірмен байланыстырып, ғылым мен тәжірибені әрдайым өзі беретін 
күнделікті сабағына кеңінен пайдалануы қажет;

– бесіншіден, мұғалім – ізденуші, зерттеуші, жаңалық ашушы, үнемі өз 
бетімен оқып, педагогика, әдістеме жаңалықтарымен танысып, өзінің ой-
өрісін кеңейтіп, білімін толықтырып отыруы керек.

Инновация ұғымын макроэкономика саласында XX ғасырдың басын-
да алғашқылардың бірі болып таратқан философ, экономист Йозеф Шум-
петер, яғни, инновация – жаңа өнім көздерін ашу. Инновация – бұл дайын 
жаңалықты өндіру немесе тексеруден өткізу емес, бұл жаңалықты іздеп табу, 
оның негіздемесін жасау, сынақтан өткізу, тарату деген үрдістерді қамтиды.  
 Мектеп өміріндегі жаңашылдық – «инновация», «технология» терминдерімен 
тығыз байланысты.

Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Кейінгі 
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кезеңде ғалымдар өз зерттеулерінде оқу-тәрбие ісіне  жаңалықтарды енгізіп, 
тарату мәселесін қарастырды. Мәселен, Н.Апатова, М.Поташник, В.Ляудис, 
т.б. ғалымдар мұғалімнің жаңалыққа қабілеттілігіне ерекше көңіл бөледі. 
Авторлардың көбі педагогикалық инновацияның негізгі міндеті – енгізіп 
отырған жаңалықтарды топтау, жіктеу деп санайды. Ол үшін, ең бастысы – 
мектеп жұмысын дамытудың аймағын қарастыру керек дейді.

Қазіргі кездегі педагогикалық инновация білім беру жүйесіндегі 
жаңалықтарды  топтастырады. Қысқасы еліміздегі  атаулы мектептерде (ли-
цей, гимназия) жекелеген инновациялық ізденістер бар болғанымен,  бүгінгі 
кезде бізге, елімізге дені сау, рухы таза, ойлары биік адамдар қажет. Бұл – 
еліміздегі жалпыға бірдей білім беретін мектептер сияқты біздің мектебіміздің 
де алдына қойған міндеті. Сондықтан осыған орай мектебімізде бүгінгі таңда 
атқарылып жатқан іс-әрекетттер, жаңа ізденістер, жаңа істер, әдіс-тәсілдер 
қоғамымыздың қажеттілігіне сай өз үйлесімін табуда. Мектебіміздің негізгі 
мақсаты – ой-өрісі жаңашыл, шығармашылық деңгейде қызмет ете алатын, 
дүниетанымы жоғары, жан-жақты қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу. 

«Мектептің тірегі де, тілеуі де оқыта білетін мұғалім», – деп айтқан 
екен Ахмет Байтұрсынов. 

Біздің мектеп басқарудағы, мектеп жұмысында инновациялық үдерісті 
жобалау және бағдарлы білім берудегі мақсатымыз – шығармашылық 
ізденістегі ұстаздар қатарын толықтыру, білім беру мен оқыту әдістемесін 
жаңа технологиялармен байыту, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бәсекеге 
қабілетті жеке тұлғасын тәрбиелеу. Мектеп өміріндегі жаңашылдыққа 
тоқтала кетсек,  Қ.О.  Бітібаеваны – тек новатор емес, инноватор десек те 
артық емес. Қ.О. Бітібаева – инноватор, жаңашыл ұзтаз, себебі, ұстаздың бір 
ғана «Ой тастау, ойланту» технологиясының пәлсапалық тұжырымдамасы 
жалпы педагогикалық деңгейден әлдеқайда жоғары тұр. Жаңашыл педагогтің 
шығармашылық зертханасында Ю.Л. Львованың, В.Ф.Шаталовтың, 
Лысенкованың шығармашылық зертханаларындағы секілді тек сабақ қана 
емес, кейіннен жаңалыққа енетін идеялар және олардың жүзеге асырылу 
технологиясы қамтылған. Қ.Бітібаева  әр сабағында Ұлы Сократтың  «Ис-
следуем» деген дана пікірін пайдаланады. Ізденімпаз, жаңашыл ұстаздар 
іс-тәжірибесі, әдістемелік оқу құралдары оған дәлел. Мысалы, ұстаздың 
қай еңбегін, қай оқу құралдарын алмайық, оқушыларды іздендіру, зерттеу, 
шығармашылық жұмыстарға жүйелі түрде баулып отырғанын көруге бола-
ды. Әсіресе, «Абай шығармаларын мектепте оқыту», «Әдебиетті оқытудың 
тиімді жолдары» атты еңбегінде бұл мәселе кеңінен қозғалған.                 

Қ. Бітібаеваның әр сабағы ізденіске, геологтердің Жер-Ана қойнауынан 
байлық іздейтіндей көркем шығарма табиғатынан алтын сөз кенін іздеуге, сөз 
иесінің  өзіне тән стилі және көркемдік әдістеріне негізделеді.

Елбасымыз Н.Назарбаев «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты халыққа 
Жолдауында: «Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде са-
палы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек», – деп асқаралы 
міндеттер жүктеді.  Сөз жоқ, бұл міндеттер мектеп пен оның мұғалімдерінің 
алдына жаңаша еңбек етуді талап етеді. Елдегі түбірлі жаңарулар, реформа-
лар білім беру ісіне де ерекше ықпалын тигізіп отыр. Жаңа әлемдегі Жаңа 
Қазақстан, ең алдымен, білімі, ғылымы, рухани байлығымен  дараланып 
тұруы керек.

Әдебиет
1.  Назарбаев Н. Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан атты халыққа Жолдауы.
2. Мұқаметқали  М. Қазіргі   мектеп   мұғалімінің   инновациялық   іс-әрекетке   даярлығы.   

 –  А.:  Ғылым, 2000. – 87-б.
3. Рысқұлов Ә. Педагогикалық жүйедегі жаңашылдық//Қазақстан мектебі, 2005.
4. Базарбаев М. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы//Қазақ поэзиясындағы  дәстүр мен  жаңа- 

 шылдық жайында. – Алматы: Жазушы, 1973. – 256-б.
Өскемен қаласы.

3. “Қазақстан мектебі” №3, 2017.
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Педагогика ғылымы: зерттеулер

азіргі педагогикалық терминологияда «оқу-тәрбие үдерісін гумани-
тарландыру дегеніміз – гуманитарлық пәндердің рөлін күшейту, оқу 

ӘОЖ (УДК): 37.01 Ж92

БІЛІМ   БЕРУ   ЖҮЙЕСІН 
ІЗГІЛЕНДІРУ   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Гульбира ДЖЫЛКЫБЕКОВА,
педагогика ғылымының кандидаты, доцент

Қ

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

пәндерінің мазмұнының гумандылығын анықтау және оның жаңа бағалау 
нормаларын нақтылау, оқу үдерісін толық ізгілендіру» болып табылады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бұл пікірге психологиялық-педагогикалық зерттеулерден көптеген 
дәлелдемелер табуға болады. Жеке алып қарастыратын болсақ, А.Н. Леон-
тьев адам қоршаған әлем алдында жалғыз өзі тұрған жоқ, оның әлемге деген 
қатынасы барлық кезде адамның басқа адамдарға деген қарым-қатынасымен 
байланысты болып келеді, ол өз қызметі барысында адамдармен өзара қарым-
қатынаста болады деп есептеген. Қатынас өзінің әуелгі сыртқы формасына 
(бірігіп әрекет жасау, ауызша немесе ойша қатынас) сәйкес адамның қоғамда 
дамуының қажетті және спецификалық шартын құрайды. Материалдық 
және рухани мәдениет жетістіктерін игеріп, оларды өзінің қажеттілігіне, 
«өз даралығының органдарына» айналдыруы үшін адам өзін қоршаған әлем 
құбылыстарымен қатынасқа басқа адамдар арқылы, яғни басқа адамдармен 
қатынасу арқылы түседі. Бұл үдерісте адам (бала) сәйкес әрекетке үйренеді. 
Дәл осы үдеріс өзінің қызметтеріне қарай тәрбие үдерісі болып табыла-
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ды. Гуманистік көзқарас қалыптастырудың күрделілігі осы қызметтердің 
құндылық дәрежесіне тікелей байланысты болады. Сондықтан түрлі жас 
ерекшеліктеріндегі ізгілік тәрбиесінің түрлеріне байланысты гуманистік 
көзқарас қалыптастырудың мазмұны өзгереді. ЖОО студенттерінің жас 
және интеллектуалдық ерекшеліктеріне байланысты ізгіліктік ұмтылыстары 
бағытты және мақсатты болады, олай болса, олардың гуманистік көзқарасын 
қалыптастыру нақты бағдарланған мазмұнға бейімделуі тиіс.

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

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

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

Қазақстан Республикасында жоғары білім беруді гуманитарландыру 
тұжырымдамасында студенттердің тәрбие жұмысының отаншылдықты, 
олардың экологиялық жауапкершілік сезімін, адамгершілік тәрбиесінің 
ізгіліктік мазмұнын қалыптастыру, ұлттық рухани құндылықтарды 
бүкіладамзаттық құндылықтар контекстінде қарастыру мәселелеріне 
мемлекеттік дәрежеде қарауға басты назар аударылған. Сонымен бірге, 
гуманистік көзқарас қалыптастыру мақсаттары, мазмұны және әдістері 
нақты социумда тарихи қалыптасқан дәстүрлер мен әлеуметтену стилін 
ескерген жағдайда ғана, атап айтқанда, жоғары оқу орны студенттерінің 
рухани мәдениетін үйлесімді қалыптастырғанда ғана мәнді болатыны 
көрсетілген. Жоғары білім мазмұны мен мәдени өмірдің талаптарына жа-
уап беру мақсатында студенттер белгілі бір оқу мазмұнын таңдауға құқылы. 
Олай болса, жоғары оқу орындарында студенттердің гуманистік көзқарасын 
қалыптастыру арнайы ұйымдастырылған педагогикалық үдерістерге және 
шарттарға тәуелді болады. Педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың 
тиімділігі оқыту үдерісінің екіжақтылығының қызметтік қатынасына бай-
ланысты тұлғаны қалыптастыру әрекеттерін басқару стиліне байланысты. 
Гуманистік көзқарастың мақсат-міндеттерінің бұрмаланбауы және олардың 
сезімдік деңгейде шешілмеуі педагогикалық өзара әрекеттесудің дұрыс 
қойылуына тікелей қатысты. Сондықтан, бүгінгі күні педагогика ғылымында 
гуманистік метақағида – жеке тұлғаның дамуына бағытталған гуманистік 
көзқарасты қалыптастырудың теориялық және тәжірибелік мазмұнын 
анықтауда тәрбие үдерісінің тұтастық ұстанымы мен әрбір халықтың ұлттық-
рухани құндылықтар мазмұнына бағдарлану күн тәртібіне қойылып отыр.
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ртикль” туралы ұғымы, мағынасы мен оның қызметін ғалымдар бұрын- 
соңды зерттеп саралаған. Тіл білімі теориясында белгілі-белгісіз ар-

ӘОЖ (УДК): 81'0;373.1.02.

ҚАЗІРГІ  АҒЫЛШЫН  ЖӘНЕ  ҚАЗАҚ  ТІЛДЕРІНДЕ 
ЗАТ ЕСІМДЕРДІҢ  КВАНТИФИКАТОРЛЫҚ 
ТІРКЕСІМДЕРІ 

Айнагүл  ТАЖЕНОВА, 
Роза  ЖАЗДЫҚБАЕВА, 
Еуразиялық технологиялық университетінің 
аға оқытушылары

Аннотация. Бұл мақалада ағылшын және қазақ тілдерінде жалпы зат есімдердің 
квантификаторлық тіркесімдері қарастырылған. 

Түйінді сөздер. Субстантивті, субьективті, обьективті, квантификация, иден-
тификация, классификация, дейктиктік бірлік.

“А
тикльды қолдану негізделіп қарастырылған. Мәселен:

– белгілі-белгісіз артикльдер теориясы;
– дара және жалпы категориясын сипаттау теориясы;
– «деректі» және «жаңа» ұғымды білдіруде қолданылатын артикльдер;
– актуализация теориясы;
– субстантивті теориясы;
– дейксисті бірлік категориясы негізінде артикльдерді қолдану.
 Артикль – белгілі  немесе белгісіз логикалық  категориялар негізінде 

кең  көлемде  таралған. Белгілі категориялық теория тыңдаушы үшін берілген 
заттың белгілі  екендігін, ал  белгісіз  категориялық  теориясы берілген заттың 
белгісіз екендігін байланыстырады. Белгілі-белгісіз артикльдер теориясын 
зерттеген  Дж.Керм,  О.Еспенсен,  И.Крамский,  А.М.  Мухин,    Л.И. Илия, 
С.И.   Канонич,   О.И.   Москальская,   Б.А.  Серебренников,  В.И.  Тур,          
Х.С. Серенсен және басқа да ғалымдар.

И.Крамскийдің тұжырымдауы бойынша «Белгілі артикль категория-
сы – бұл заттың белгілі немесе белгісіз екендігіне септік формалары мен 
сілтеуліктер байланыстырады», – деп сипаттаған. 

Дж. Киекбаев «Урал-алтай тілдерінде белгілі және белгісіз артикльдерді 
грамматикалық категориялар негізінде қолданылған, етістік пен зат есім 
грамматикалық жүйелердің негіздемесі», – деп сипаттама берген.

Б.А. Серебренников «Заттың белгілі екендігі келесі субьективті және 
обьективті реттік факторларға қатысты», – деп айқындайды. Мәселен:

– заттың белгілі-белгісіздігін анықтау үшін сөйлеушінің субьективті 
ықыласына назар аударуы;

– затты көрсету және әңгімелеушінің назарына көңіл аудару арқылы 
сөйлеушінің субьективті ықыласына бөленуі;

– заттың белгілілігін анықтау үшін субьективтік қабілеттілікті ойдағыдай 
білдіруі;

– заттың немесе фактының өзіндік ерекшелігін анықтауда заттың белгілі 
екендігіне тәуелдеуі;

– заттың белгілілігін анықтау үшін шарт құру, яғни сөйлеуші төңіректегі 
жағдайдың обьективті шарт ретінде тәуелсіз болуы.

Ал О.И. Москальскаяның тұжырымы бойынша, зат есімнің белгілі-
белгісіздігін анықтау үшін келесі жүйелі тәсілді анықтаған.
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Х.С. Сoренсеннің тұжырымы бойынша «Артикльдерді сөйлемде қолдану 
үшін, сөз жүйесін айқындауға талдау жасау қажет»  делінген, әсіресе 

а) белгілі артикль – сілтеу, тәуелді және сұраулы есімдіктердің 
жиынтығынан негізделуі;

ә) ал белгісіз артикль – белгісіз есімдіктер жиынтығынан негізделуі;
б) жинақталған негіздеме – белгілі, белгісіз және нөлдік артикльдерімен.
Дейксис – тіл білімін зерттеуде ең қиын да, аз қарастырылған сұрақтардың 

бірі, оны зерттеудің қажеттілігі туындайды. Профессор Ф.П. Филиннің айтуы 
бойынша «Дейксистің өзектілігі – бұл тілді зерттеудің кезеңі, сөз әлемінде 
әрбір сөз өзінше құпияланады»  делінген. 

Қазіргі қазақ тілінде прагматикалық және синтактикалық құрылымдар 
арқылы дейксисті жақты қолдану көзделген, тіл білімін оқытуда идентифи-
кация, классификация және квантификация тәсілдері қолданылады. Сөйлем 
мүшесінде синтактикалық, семантикалық және прагматикалық құрылымдарда 
дейктиктік бірліктерді жиі қолданамыз, әсіресе сөйлеуші мен тыңдаушының 
өзара қарым-қатынастарында дейктиктік бірліктер жиі қолданылады. 

Қазіргі қазақ тілінде ғалымдардың зерттеу нәтижелеріне тоқтала оты-
рып, дейктикалық бірлікті пайдалануда  статистикалық талдау нәтижесінде 
4 жанр бойынша 80 000 сөз қолданылған: көркем әдебиет, балалар әдебиеті, 
пьеса, газет (әр жанрдан 20 000 сөзді қолдану).

Ағылшын және қазақ тілдерінде жалпы зат есімдердің квантификаторлық 
тіркесімдерді сабақта жиі қолданылады.

Ағылшын және қазақ тілдерінде жалпы зат есімдердің квантификаторлық 
тіркесімдері.

 Белгілілік   Белгісіздік
1.  Белгілі артикль       1. Белгісіз артикль
             2. Артикльдің болмауы (нөлдік артикль)

  Көркем әдебиет          Балалар әдебиеті       Пьеса             Газет
ол 247            ол 328                    мен 306                        ол 280
бір 234                       мен 293                   бір 288             мен 186
өз 158            бір 288      ол 264              өз 264 
мен 153            өз 199                          өз 213              бір 177
бұл 135            сол 137      сен 173              бұл 166
осы 127            осы 120      сол 163               осы 129
сол 103           бұл 94                   не 142                           біз 79

a bit of/        paper, land, seed, experience, gardening, blood,    уақыт, сиыр, егін 
аз ғана        background, gold, money, sugar, stone, plate, 
                      rag, cake, feed, point, soap, colour. 
a lump of/     bread, cheese, meat, gold, chalk, cake  нан, сыр, алтын, 
тілім        торт,  ет, бор 
a drop of/      whisky     жас, тер 
тамшы 
a couple of/   friends, guns, times, affairs, days, weeks, құрбы, ауыз, мылтық,  
қос          girls,   evenings, sailors, bottles, towels, cars,      арна, қол, қанат, бұрым, 
          bucks, hands     машина, тізе
a few of/       days, people, questions, moments, hours, күн, адам, сұрақ, әскер, 
бірнеше        minutes, years, weeks, times, friends, words, жыл, минут, қабат, секунд,  

    Зат есімдер
      Ағылшын тілінде          Қазақ тілінде

Квантифи-
каторлар
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          months, feet, chairs, women, things, yards,        парақ, үйлер, күй, лақ,
         steps, drops, miles, pounds, dollars, modes,        бала, сағат, ауыз,
            acquaintances.                рет, қадам, таныс
a pair of/       papers, gloves, shoes, magpies, trousers,              парақ, аттар
қос         scissors, boots, pants, fish. 
a piece of/    bread, cheese, paper, ribbon, apple, meat,            нан, сыр, алма, көмір, ет, 
кесек           chalk, rope, soap, wood, newspaper, line,             бор, сабын, бұршақ,  
        stick-pencil, bottle-glass, potato, vegetable,        тас, мұз
        candle. 

Тіл білімінің антропологиялық парадигмаға көшу үрдісі "адам-
тіл-мәдениет" және "адам-тіл-ойлау" үштігіне сүйенетін гуманитарлық 
зерттеулердің жаңа  бағыттарына  жол ашты. Бұған дейінгі салыстырмалы-
салғастырмалы түрде жүргізілген зерттеу жұмыстары құрылымдық-
мағыналық бағытта  ғана қарастырылып  келсе,  бүгінгі таңда антро  поцен-
тристік  бағыттағы уақыт көшінде  әртүрлі тілдерді салыстыра-салғастыра  
зерттеу  ерекше  қызығушылық танытуда. Тілді, тілдік бірліктерді адами фак-
торлармен, адами құндылықтармен  бірлікте қарастыру қазіргі тіл білімінің 
алға тартып отырған басты бағыты. Бүгінгі күні адами факторларға ерек-
ше мән беріп, тіл иесінің тілдік бірліктерді дұрыс, ұтымды қолдану, мән-
мағыналарын терең түсіну мәселесі ғылыми еңбектерде жиі көтерілуде. 

Ұлттық құндылықтарға қатысты мәдени деректерге көңіл бөле, тіл 
тұлғалық жағынан ғана емес, сонымен қатар мағыналық, ұғымдық, мәдени-
концептілік тұрғыдан жиі қарастырылуда. Тілді ұлттың тарихымен, 
мәдениетімен, рухани қазынасымен, дүниетанымымен байланыстыра оты-
рып, тілдің табиғатын шынайы танып білуге үлкен жол ашады. 
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Резюме
В статье рассматриваются сочетаемости квантификаторов с именами существитель-

ными в современном английском и казахском языках.
Summary

This paper discusses the usage of nouns and quantifier in English and Kazakh languages.
Алматы қаласы.

кономические и социокультурные реформы в Узбекистане происходят 
в контексте глобальных изменений в мире в целом и в европейском ре-

УДК (ӘОЖ):37;378;378;3;39 I 

“КАЧЕСТВО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА 
НА ОСНОВЕ ОПЫТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ”

Улугбек  ЖАББАРОВ,
Ташкентский Государственный педагогический 
университет им.Низоми

Э
гионе в частности. В рамках Болонского процесса происходит унификация 
национальных образовательных стандартов, диверсификация образователь-
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ных моделей, совершенствование технологий обучения. Вместе с тем каж-
дая нация стремится обогатить свой исторический наработанный образова-
тельный потенциал, активно изучая традиционный и инновационный опыт 
организации и содержания образования в других странах.

Педагогическая наука и образовательная практика ищут пути обеспече-
ния качества педагогического образования, в том числе  путем осмысления 
интеграционных процессов, происходящих в европейском образовании. 

В  Республике Узбекистан уделяется  большое  внимание  изучению  
иностранных  языков, особенно английского языка, как средства междуна-
родного  общения.  В  Постановлении  Президента  Республики  Узбекистан 
от  10 декабря  2012 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы изучения иностранных языков» подчёркивается, что «в рамках реа-
лизации Закона Республики Узбекистан  «Об образовании»  и Национальной 
программы  по  подготовке  кадров, в стране создана комплексная система 
обучения  иностранным  языкам,  направленная  на  формирование  гармо-
нично  развитого, высокообразованного, современно  мыслящего  подрас-
тающего  поколения,  дальнейшую  интеграцию республики  в  мировое со-
общество» [1,3,4].

В условиях активно развивающейся двухуровневой системы педагоги-
ческого образования (бакалавриат, магистратура) в Узбекистане объективно 
возникла потребность в изучении качественных изменений в системе за-
рубежной педагогической школы, произошедших во второй половине ХХ 
столетия: создание новых типов образовательных учреждений (колледжи-
университеты); разработка вариативных учебных планов и программ; пере-
стройка содержания; реализация новых технологий. В настоящее время Уз-
бекистан проводит конструктивный диалог со странами Западной Европы в 
области образования [2]. 

Особый интерес для развития педагогической науки и практики в Узбе-
кистане представляет британская система обеспечения качества непрерыв-
ного педагогического образования. Это объясняется, прежде всего, тем, что 
система подготовки и переподготовки учителей в Великобритании является 
одной из старейших в Европе. В течение многих лет в Великобритании орга-
низуются исследования в области непрерывного педагогического образова-
ния. Также участие в различных международных проектах обеспечивает ей 
широкую теоретическую и практическую базу для развития новых подходов 
в этой сфере.

Образовательная система Англии ярко воплощает в себе черты запад-
ноевропейской педагогики, основанные на традиционной концепции демо-
кратии и правовой защиты общества, а также сохраняет черты, связанные 
с интегрированием в общий процесс обучения и развития типично нацио-
нальных ценностей (Hargreaves A., White P.) [7,8]. В проводящихся в Англии 
школьных реформах находят отражение не только вопросы, связанные с 
нравственным, гражданским образованием и воспитанием, а также пробле-
мы, имеющие международное значение: организация управления школьным 
образованием, соответствие содержания образования требованиям совре-
менной жизни. Современные ученые, преподаватели, учителя находят на-
копленный педагогический потенциал и опыт реформирования образования 
в Англии перспективным с позиции его использования в практике модерни-
зации отечественного образования.

В настоящее время на межнациональном уровне осуществляется раз-
работка системного подхода к модернизации непрерывного образования 
педагогических кадров, учитывающего все аспекты их профессионального 
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развития. Таким образом, содержание подготовки педагогов и, далее, обес-
печение качества их непрерывного педагогического образования является 
одним из самых значимых элементов модернизации образовательной сфе-
ры. И этот процесс происходит сегодня в условиях создания европейского 
прос транства высшего образования. Великобритания является одним из 
инициа торов и активных участников данного процесса, что обуславливает 
необходимость реализации в рамках британской национальной образова-
тельной системы общеевропейских инициатив, выработанных участниками 
Болонского процесса. Поэтому в настоящее время процесс реформирования 
подготовки учителей и в Великобритании, и в европейских странах, связан-
ный, в частности, и с обеспечением качества непрерывного педагогического 
образования, осуществляется с учетом как национальных, так и общеевро-
пейских потребностей, направленных, в конечном счете, на совершенство-
вание системы педагогического образования с целью повышения конкурен-
тоспособности каждой национальной системы образования и собственных 
специа листов.

К принципам организации учебного процесса в условиях непрерывно-
го педагогического образования следует отнести: направленность обучения 
на удовлетворение системных потребностей школы; интеграция повышения 
квалификации в долгосрочные программы развития школы; долговременное 
сотрудничество учителей и ученых; систематический мониторинг хода и ре-
зультатов учебных курсов с точки зрения учебных достижений учащихся.

Изучение роли инспекторской и консультационной службы в процессе 
педагогической стажировки будущих учителей показало, что этому институ-
ту всегда придавалось большое значение и, прежде всего, с точки зрения его 
положительного влияния на весь ход педагогической практики. Основные 
аспекты деятельности инспекторов и консультантов сводятся к следующим:

– ориентирование школы и колледжа на пополнение рынка труда;
– учет качества успеваемости учащихся;
– ознакомление педагогов с требованиями к выпускным экзаменам;
– аттестация администрации учебного заведения и учителей, работаю-

щих на постоянной основе;
– распространение практики стажировки по школам, как по начальной, 

так и дальнейшей подготовке учителей [5].
Эти аспекты в своей основе преследуют очень важную цель – контроль 

качества обучения, его содержания и организационной деятельности педа-
гогов. Однако этот контроль подспудно предполагает также и определенную 
методическую помощь, получая которую, педагогический коллектив учебно-
го заведения, всегда готов к любым инспекторским проверкам.

При изучении организации педпрактики в Великобритании выявлен та-
кой ее важный принцип, представляющий интерес для отечественного педа-
гогического образования, как предоставление учителям-стажерам и их ку-
раторам возможности оценивать плюсы и минусы программы стажировки, 
обсуждение которых проходит на индивидуальных встречах стажеров, учи-
телей-наставников и координатора проекта [6]. 

Анализ развития британской системы повышения квалификации позво-
лил определить условия ее максимальной эффективности: демократический, 
открытый характер; грантовая система финансирования; гибкое сочетание 
централизованного управления системой повышения квалификации с широ-
кой инициативой всех задействованных в этом процессе субъектов; непре-
рывность процесса повышения квалификации на протяжении всего периода 
профессиональной жизни учителя; интеграция начального педагогического 
образования и повышения квалификации; согласование индивидуальных 
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профессиональных интересов учителей и системных потребностей школ и 
т.д.

К направлениям совершенствования системы непрерывной подготовки 
и переподготовки учителей относятся: стремление приблизить теоретиче-
скую и практическую профессионально-предметную подготовку; развитие 
всесторонних связей между педагогическими учебными заведениями и ба-
зовыми школами, а также с зарубежными учебными заведениями; внедрение 
различных систем анализа и самоанализа студентов; акцентирование внима-
ния на профессиональной подготовке и т.д. 

Раскрытие содержания непрерывного педагогического образования в за-
рубежных учебных заведениях позволило выявить его основные компонен-
ты, как-то: формирование и следование концепции глобальной стратегии в 
образовании; актуализация обучающих и воспитательных целей, их соответ-
ствие историческому моменту; постоянное внесение всего нового в учебное 
содержание по преподаваемым дисциплинам; мониторинг лучшего педаго-
гического опыта и новаторских идей в обучении и воспитании.

Рассмотрение практики транснационального образования на общем ев-
ропейском образовательном пространстве показал, что его развитие в опре-
деленной степени обусловлено внедрением в образовательную практику со-
временных информационно-коммуникационных технологий.

При этом условиями для достижения качества непрерывного педагоги-
ческого образования являются:

– модернизация системы повышения квалификации за счет его фунда-
ментализации, повышения практической направленности, установления 
преемственности и дополнительности между этапами профессиональной 
подготовки;

– интеграция национальной системы подготовки учителей, отдельных 
образовательных учреждений и региональных комплексов в контекст гло-
бальных процессов в этой области;

– создание эффективных механизмов формулировки и трансляции обра-
зовательного заказа в систему непрерывного педагогического образования;

– развитие научно-педагогических центров и интеграция результатов 
научно-исследовательской, социально-педагогической и организационно-
управленческой, а также международной деятельности образовательных уч-
реждений в процесс повышения квалификации учителей;  

– совершенствование региональных систем непрерывного педагогиче-
ского образования за счет обеспечения непрерывности профессионального 
образования разных уровней;

– разработка современных концепций и моделей диагностики качества 
педагогического образования, ориентированных на объективную диагности-
ку качества непрерывного педагогического образования и т.д.

Анализ теоретико-практических аспектов опыта Великобритании в сфе-
ре непрерывного педагогического образования дает основания для определе-
ния  следующих направлений использования позитивного опыта Великобри-
тании по обеспечению качества непрерывного педагогического образования 
в образовательном пространстве Узбекистана:

– универсализация, интеграция, фундаментализация, повышение вариа-
тивности и преемственности содержания профессионального педагогиче-
ского образования;

– использование новых рыночных механизмов в развитии системы про-
фессионального педагогического образования; 

– интеграция исследований в сфере непрерывного профессионального 
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педагогического образования с образовательной и управленческой деятель-
ностью; 

– стимулирование разработки и внедрения новых информационных тех-
нологий в процесс подготовки педагогических кадров, управления и функ-
ционирования системы непрерывного педагогического образования;

– усиление адресности подготовки специалистов;
– повышение конкурентоспособности выпускников педвузов на рынке 

труда, создание предпосылок и условий для последующих широкомасштаб-
ных инноваций в процесс качественной подготовки учителей; 

– интеграция национальной системы подготовки учителей, отдельных 
образовательных учреждений и региональных комплексов в контекст гло-
бальных процессов в этой области; 

– создание эффективных механизмов формулировки и трансляции обра-
зовательного заказа в систему непрерывного педагогического образования;

– развитие научно-педагогических центров и интеграция результатов 
научно-исследовательской, социально-педагогической и организационно-
управленческой, а также международной деятельности образовательных уч-
реждений – в процесс повышения квалификации учителей;

– совершенствование региональных систем непрерывного педагогиче-
ского образования за счет обеспечения непрерывности профессионального 
образования разных уровней; 

– разработка современных концепций и моделей диагностики качества 
педагогического образования, ориентированных на объективную диагности-
ку качества непрерывного педагогического образования.

Таким образом, изучение богатого европейского опыта в области педаго-
гического образования может в известной мере обогатить процесс развития 
отечественной системы образования с учетом особенностей нашего культур-
ного и социального  развития  и тех специфических задач, которые стоят 
перед педагогическим образованием  в Узбекистане.
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Резюме

 В статье рассматриваются некоторые принципы и направления педагогического опыта 
Великобритании  и выявляются возможности его использования в системе непрерывного педа-
гогического образования Республики Узбекистан.

Summary
This article discusses some principles and directions of teaching experience in the UK and 

reveals the possibilities of its use in the system of continuous pedagogical education of the Republic of 
Uzbekistan.



45

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

45  минут

ғасыр есігін ашқан қазіргі таңда мектепте, ұстаздарға үлкен талап-
тар қойылуда. Ұстаз ұғымы – мағынасы кең, мәні терең тарихи ұғым. 

Қ.БІТІБАЕВАНЫҢ «ОЙ САЛУ, 
ОЙЛАНТУ» ТЕХНОЛОГИЯСЫН 
ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 

Гүлнар  ЖҮНІСОВА,                                               
дарынды балаларға арналған Жамбыл
атындағы облыстық мамандандырылған 
мектеп-гимназия-интернатының 
химия пәні мұғалімі

ХХІ
Адамзат баласының дамуында білімнің қажеттілігі сол білімді таратушы, 
жеткізуші ұстаздың қажеттілігімен бірдей маңызға ие болған. Ұстаздың 
білімділік, абырой-беделінің айнасы – шәкірт. Ұстаздың өз мамандығына де-
ген үлкен сүйіспеншілігі, терең білімі, айқын қойылған мақсат жолындағы 
ізденіске толы еңбегі – бала жүрегіне жол табар қыл көпір. «Бүгінгі жаста-
рымыз – еліміздің болашағы, оларды қазірден бастап жан-жақты толысқан 
адам ретінде тәрбиелеу міндеті тұр», – деп мұғалімдердің республикалық   
III съезінде Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев  атап көрсеткен 
болатын. Сондықтан, ұстаздардың алдында болашақ заманның жан-жақты 
дамыған,  тәрбиелі,   ұлтжанды,  білімді азаматын даярлау міндеті тұр. Иә, 
бүгінгі күн  мұғалімнің  көп  ізденіп,  тынымсыз  еңбектенуін,  сабақ  берудің 
амал-тәсілдерін жетілдіріп отыруды қажет етеді.  Өйткені,  білім мазмұны, 
оқыту үдерісі өзгерісті талап етуде. Ал ұстаздар алдында шешімін таппай 
жатқан мәселелер де  баршылық. Сонымен  қатар  білім  сапасын  арттыруда 
жаңа технологиямен тұрақты, жүйелі, нәтижелі жұмыс істеу үшін мұғалім 
сабағына жан-жақты дайындалуы керек. Ол үшін мұғалімге еркіндік, 
шығармашылық ізденіс, көп еңбектену қажет. Болашақ қоғам мүшелерiн 
бiлiмдi, парасатты етiп қалыптастыруда химия пәнiнен бiлiм берудiң алатын 
орны ұшан-теңiз. Себебi, химия ғылымы адам баласын күнделiктi өмiрде 
қоршап қана қоймай, күнбе-күн олардың керегiне, мұқтажына, қажетiне, өмiр 
тiршiлiгiне жарайтын заттар мен құбылыстар туралы бiлiм беруге бағытталған. 
Химия пәнінен орта білім берудің негізгі міндеттерінің бірі – оқушының пәнге 
қызығушылығын арттырып өмірде химияның маңыздылығын түсіндіру. 
Тақырыптың өзектілігі де осыдан туындайды. Мектептегі химиялық білімнің 
негізін бейорганикалық және органикалық заттар, олардың құрамы, құрылысы 
мен қасиеттері, химиялық реакциялар, олардың мәні мен өту заңдылықтары, 
заттарды қолдану мен химиялық айналулар, экологиялық мәселелер  мен 
оларды шешу жолдары туралы білімдер жүйесін құрайды.  Химия пәні 
стандарт талаптарында көрсеткеніндей жалпы, бейорганикалық және 
органикалық  химия білім аймағында іргелі білім бере отырып, оқушылардың 
танымдық және шығармашылық  әлеуметтік құндылықтарын қалыптастыру 
міндеттерін орындайды. Химиялық білім мазмұны оқушылардың 
қызығушылығы мен қабілетін арттырады. Оқушы химияны оқу арқылы 
химияның зандылықтарының негізгі қағидалары жайлы, бейорганикалық 
қосылыстардың негізгі кластары жайлы, бейорганикалық реакциялардың 
заңдылықтары мен механизмі жайлы түсініктер алып өз білімін тереңдетеді.   
Еліміздің кейбір мектептерінде әлі күнге дейін әсіресе, жасы келген ұстаздар 
сабақ барысында жаңа технологияны қолданбай, бірыңғай дәстүрлі жүйемен 
сабақ өткізеді. Дәстүрлі оқыту жүйесі бізге әрине керек, бірақ жаңа техно-
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логияны пайдаланып оқытқан мектеп пен дәстүрлі оқыту мен оқытылатын 
мектептің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Жаңа технология-
мен оқытылған бала жан-жақты ізденімпаз, тез аңғарғыш келеді. Қазір дүние 
жүзіндегі білім сапасы жағынан алдыңғы қатарда тұратын Жапония, Қытай 
сияқты мемлекеттердің барлығы  оқытудың жаңа технологияларын пайдала-
нуда. Мемлекетіміздің білім дәрежесін көтеру үшін ұстаздар қауымы үнемі 
ізденіс үстінде болуы керек. Елімізде соңғы жылдары көптеген гимназия, хи-
мияны тереңдетіп оқытылатын мектептер, Назарбаев зияткерлік мектептері 
сияқты білім ошақтары ашылуда, бұл әрине қуантарлық жағдай. Біздің жаңа 
дамып келе жатқан жас мемлекетімізге білімді, білікті, өз мамандығының 
қас шебері, заман талабына сай химик мамандар ауадай қажет. Химия пәніне 
деген оқушының қызығушылығын арттыру үшін мұғалім әр уақытта қазіргі 
қоғамда химиясыз өмірді елестетудің мүмкін емес екендігін оқушы санасына 
сіңіріп, барлық оқушыға тең көзқараста болып, барлығының білім дәрежесін 
жоғары деңгейге көтеру керек. Яғни, біз мектептен бастап болашақтың ірге- 
тасын қалауымыз шарт. Ұстаз міндеті – оқушыға кез келген білім саласын 
меңгертудің жеңіл де тиімді жолдарын тауып, шығармашылықпен жұмыс 
істей білуге баулу. Педагог-ғалым А.Сухомлинский: «Сабақ – мұғалімнің 
педагогикалық мәдениетінің айнасы» деген болатын. Уақыт өткен сайын 
сабақ үдерісін жетілдірудің жолдары мен әдістері үнемі өзгеріп, жаңаруда.  
«Шайнап берген  ас болмайды» дегендей, жаңа оқу материалын өз бетінше 
меңгеруге арналған әдіс-тәсілдерді сабақтарда пайдаланудың маңызы зор. 
Қазақ педагогикасының жарық жұлдызы,  жаңашыл педагог  Қ.Бітібаеваның  
конструкциялау технологиясы  әдебиетті оқыту  негізінде  туындаған. Алайда 
шығармашылыққа бет  бұрған  ұстаз  үшін   бұл технологияны оқып үйреніп, 
кез келген пән  үшін  сабақта пайдалану қызығарлық іс. Жобалау және конс-
трукциялау технологиясында   белгілі бір  тақырып  бойынша  оқушының  
дербес ізденісі, жаңа білімді өз белсенділіктерімен алу іс-әрекетіне ерекше 
көңіл бөлінеді. Жобалау және конструкциялау технологиясы төрт сатыдан 
тұрады: алдын-ала тапсырмалар беру,  мақсатқа жету үшін оқушыға  бағыт-
бағдар ұсыну, оқушының жаңа сабақ бойынша жұмыстарын тыңдау, жаңа 
білімді меңгерту кезінде коррекциялық жұмыстарды жүзеге асыру. Бұл 
технологияның ең тиімді жері әрі тірек сызба әрі көрнекілік  әрі көмек-нұсқау 
қызметін атқарады. Бұл туралы атақты педагог Қ.Бітібаева: «Мақсатым – 
сабақты қызу еңбекке құру: сабаққа оқушыларды тыңдаушы дәрежесінде 
емес, еңбек етуші, білімді өз еңбегімен алушы (білімді өз еңбегіне қарай 
алушы) дәрежесінде қатыстыру. Олар – пікір айтушылар, қызу айтысқа 
қатысушылар,  өз көзқарасы, эстетикалық талғамы қалыптасып келе 
жатқан азаматтар. Сол себепті де оларды сабақта үнемі іздендіріп оты-
руды мақсат етемін» деген. 

Химия сабағында  Қ.Бітібаеваның технологиясы өте тиімді. Оқушылар 
өз бетімен ізденеді, білімді өз еңбектерімен алуға талпынады, топтық 
жұмыстарымен айналысады. Мысалы, «Кальцийдің табиғатта кездесуі» 
тақырыбында оны алу жолдарын, физикалық, химиялық қасиеттерін си-
паттайтын  реакция теңдеулерін жаза білуге баулиды.  Төменде кальцийдің 
табиғатта қолданылуын ұғындыру, танымдық қабілеттерін дамыту мақса-
тында өткізген сабақ жоспарын ұсынып отырмыз. Сабақта  Д.И.  Менделеевтің 
периодтық жүйесі, электронды оқулық, слайд, бағалау парағы, зерттеу, 
дәлелдеу тапсырмалары, таратпа кестелер, тірек сызбалар  көрнекіліктерін  
пайдаландық. Сабақты география, тарих, биология, математика пәндерімен 
байланыстыра өткіздік. Оқушыларға сабақтың өту барысы туралы толық 
түсінік берілді. Алдын ала тапсырма алған әр топ   жекелеген жоба бағыты 
бойынша өз дәйектемесін ұсынды. Б – бағыт-бағдар дегенді білдіреді. Б1 – 
кальцийдің периодтық жүйедегі орны бойынша сипаттама, атом құрылысы, 
қосылыстарының қасиеттері туралы түсінік береді. Кальций IV период,   II 
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топтың негізгі топшасының элементі, реттік нөмірі 20, ядросында 20 про-
тон мен 20 нейтроны бар. Ar = 406 электрондарының жалпы саны да 20. 
Кальцийдің электрондық формуласы 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, валенттілік элек-
трондары 4s2 болғандықтан, кальций қосылыстарында II валентті.

Кальцийдің соңғы энергетикалық қабатында 2 электрон бар. Кальций 
атомындағы электрондардың орналасуы: +20Р)2e–)8e–)8e-)2е –. Электрондық 
формуласы: 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6   4s2.  Кальций  тұрақты +2 тотығу дәрежесін 
көрсетеді  және тек негіздік  қасиет көрсететін  қосылыстар түзеді. Б2 –
табиғатта кездесуі,  физикалық  қасиеттері. Бұл  бағытта сөйлегенде кальцийдің 
табиғаттағы қосылыстарына тоқталады. Табиғи қосылыстары: сульфаттар – 
CaSO4*2H2O ғаныш,  каронаттар – CaCO3, доломит  CaCO3*2MgCO3,  фосфат-
тар – Ca3(PO4)2, апатит  Ca3(PO4)3OH. Жер қыртысында 5 орында, 3,4%, адам
ағзасында – 1кг. Б3 – химиялық қасиеттері  (жай және күрделі заттармен); 

2Сао+О2
о=2Са+2О-2Сао+So=Ca+2S-2Cao+Cl2

o=Ca+2Cl2
-13Cao+N2

o=Ca3
+2N2

-3                                                                                  
Ә) Күрделі заттармен: H2O, HCl, HNO3, H2SО4.
Б4 – бұл бағытта сөйлеген оқушы кальцийдің алынуы, қолданылуына 

тоқталып  өтеді (электролиз арқылы).
Б5 –  кальцийдің   маңызды  қосылыстары   CaO,   Ca(OH)2,   CaCO3.                                                                                                                                        

Б6 – табиғаттағы  кальций қосылыстарының  маңызы, CaSO4*2H2O ғаныш-
медицинада, құрылыста, мүсіндер жасауда; CaCO3 – әктас, мәрмәр, бор-
құрылыс материалдары; CaO – сөндірілмеген ізбес; ғаныштан су бөлінгенде 
күйдірілген  ғаныш  (алебастер)  CaSO4*0,5H2O  алынады.  Сa(NO3)2,  CaCl2 –
суда   жақсы  ериді, ол газдар мен сұйықтарды құрғату үшін қолданылады. 
Б7 – қорытынды кезінде оқушылардың шығармашылық ізденістері тыңдалды. 
Оқушылардың жинақтаған қосымша мәліметтері туралы айтылды. Сабақ 
қорытындыланып, жұмыс нәтижесі бағаланды, талданды. Бұл технологиядан 
күтілетін нәтижелер:

– мұғалім  тек  бағыт беруші, нұсқаушы рөлін атқарды, көп түсіндіре 
бермейді, қажетті мәліметтерді қайдан табуға болатындығын және қалай 
оқып үйренетінін айтып, жүзеге асыртады;

– оқушылар ұдайы белсенді, тапсырмаларды өз беттерінше орындайды, 
талқылайды, дағды мен ұжымдық жұмыс қалыптасады.                                                               

Сабақтың құндылығы: барлық оқушылар тақырып төңірегінде ғылыми 
әдебиеттерден іздене отырып, көптеген мағлұматтар келтірді. Сабақ 
толығымен оқушының танымдық қабілеттерін, белсенділігін арттыруға 
бағытталды.

Елбасының «Қазақстан – 2030» жолдауында: «Біздің жас мемлекетіміз 
өсіп, жетіліп кемелденді, балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер- 
жетеді. Олар өз ұрпағының жауапты да жігерлі, білім өрісі биік, денсаулығы 
мықты өкілдері болады» деген сенімі жай айтылған жоқ. Бүгінгі күн тала-
бына орай білім беру мазмұны қайта қаралып, жаңару үстінде. Еліміздің 
болашағы көркейіп, өркениетті елге қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен 
көрінеді. Осыдан барып қазіргі кезде жас ұрпаққа ғылыми негізде білім беру 
қабілеттерін ашу міндеті туындайды. Яғни, білім мазмұнын жаңарту – қазіргі 
заман талабы екенін дәлелдейді. Ал қазіргі заман талабына сай технология – 
ол Қ.Бітібаеваның технологиясы. 

Әдебиет
1. Назарбаев Н. Мұғалімдердің республикалық   ІІІ съезі. 8-б.
2. Сухомлинский А. Химия мектепте//Ғылыми-педагогикалық журнал. – 2006. – №6. – 19-б.
3. Бітібаева Қ. Қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытудың инновациялық  әдістемесі. – Алматы:  

 Дәуір – Кітап, 2012. – 59-б.
4. Усманова М.Б., Сақариянова Қ.Н.   Химия оқулығы.  – Алматы:  Атамұра, 2005.

Өскемен қаласы.  
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абақ бірнеше кезеңдерден тұрады.
1. Ұйымдастыру.

ВИТАМИНДЕРДІҢ 
ЗАТ АЛМАСУДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

М.БЕЙСЕНОВА, 
М.ШАДИМУРАТОВА,
Маңғыстау гуманитарлық колледжінің
биология және ағылшын тілі 
пәндері оқытушылары

С
Бүгінгі сабағымыз әдеттегі сабақтан өзгеше болмақ, өйткені біз бүгінгі 

сабағымызды ағылшын тілі сабағымен байланыстырып өткіземіз. Студенттер 
топқа бөлінеді: А – қызыл, В – сары, С – жасыл, Д – көк.

2. Психологиялық ахуал (3 минут).
Оқытушының іс-әрекеті:
– Good morning, dear students. I’m very glad to see you.  Let’s start our 

lesson. The motto of the lesson is “The greatest wealth is health”. Can you tell me 
the equivalents of this proverb?  Right you are. So today we are going to speak 
about vitamins.

Студенттер ағылшын тіліндегі мақал-мәтелдің қазақша, орысша балама-
сын айтады.

3. Үй тапсырмасын тексеру (5 минут).
Ағзаның ойдағыдай өсуі мен дамуына ықпал ететін, тек ас арқылы келіп 

түсетін қандай заттар? (Витаминдер)
Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: «Витаминдердің зат 

алмасудағы маңызы» деп аталады. Бүгінгі сабағымызда зат алмасудағы 
витаминдердің биологиялық рөлі және олардың денсаулық үшін маңызын 
қарастырамыз. Биологиялық терминдердің орысша, ағылшынша айтылуын 
үйренеміз. (Интербелсенді тақта арқылы сұрақтар беріледі. Сұрақтарға сту-
денттер алдарына қойылған белгілерді көтеріп, қазақша-орысша-ағылшын 
тілдерінде жауаптарын айтады.)

1. Жасушаларда, біртұтас ағзада өтетін барлық түзуші күрделі үдерістердің 
жиынтығы не деп айтылады? (ассимиляция-ассимиляция-аssimilation)

2. Энергия босап шығатын тотығу жиынтығы не деп айтылады? 
(диссимиляция-диссимиляция-dissimilation)

3. Тірі жасушаларды түзетін және оларда бірқатар маңызды қызмет 
атқаратын негізгі заттар не болып табылады? (ақуыз-белок-рrotein)

4. Энергияның маңызды көздерінің бірі не? (май-жир-fat)
5. Майларды қанға не тасиды? (лимфа-лимфа-lymph)
6. Көмірсулардың ыдырау өнімі не? (глюкоза-глюкоза-glucase)
7. Сүйек ұлпасының жасушааралық заттарының түзілуіне қатысатын 

қандай элемент? (кальций-кальций-calcium)
8. Тістерді сақтау үшін қандай элемент қажет деп ойлайсыңдар? (фтор-

фтор-fluorine)
9. Қалқанша безінің ауруы қандай микроэлемент жетіспегенде дамиды? 

(йод-йод-iodine)
10. Жүйке жүйесінің әрекетін ретке келтіруге ағзаға не қажет деп 

ойлайсыңдар? (бром-бром-bromine)
(Жауаптар фишка арқылы бағаланады. Әр жауапқа 1 фишкадан беріледі.)
Студенттер интербелсенді тақта арқылы берілген  сұрақтарға қазақша-

орысша-ағылшын тілдерінде жауап береді. (Әр жауапқа 1 фишкадан алады.)
4. Жаңа сабақ (12 минут).
«Миға шабуыл» (сұрақтар қойылады).
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Витаминдердің зат алмасудағы маңызы туралы түсінік беру (слайд 
арқылы сабақ түсіндіріледі).

What are Vitamins?
Vitamins are organic substances necessary for life. Vitamins are essential to 

the normal functioning of our bodies, and except for a few exceptions, cannot be 
made by our bodies.

What do Vitamins do?
Vitamins have hundreds of different functions.
Some examples of what vitamins do:
energize our metabolism
regulate our metabolism
help form blood clots when we bleed
enable cell growth
help us see in color instead of black and white
Енді жаңа термин сөздермен жұмыс жасаймыз. Оларды дәптерге жазып 

отырамыз:
– майда еритіндер – жирорастворимые – fat-soluble;
– суда еритіндер – водорастворимые – water-soluble;
– авитаминоз – авитаминоз – avitaminosis;
– гиповитаминоз – гиповитаминоз – hipovitaminosis;
– гипервитаминоз – гипервитаминоз – hypervitaminosis;
– ақшам соқыр – куриная слепота – night blindness;
–  полинефрит – бери-бери – beriberi;
–  қаны аздылық – анемия – anemia;
– құрқұлақ – цинга – scurvy;
– мешел –рахит – rickets.
Студенттер күннің жадын, сабақтың тақырыбын дәптерге түсіреді. 

(Сұрақтарға 8-сыныпта алған білімдерін еске түсіріп жауап береді.)
5. Мағынаны тану (20 минут).
Топтарға тапсырмалар беріледі.
1. А тобы (витаминдердің шығу тарихы).
2. В тобы (дәрумендердің топтары).
3. С тобы (дәрумендердің сақталуы, ағзаға әсері). 
4. Д тобы (ауру белгілері, алдын алу жолдары).
Топ мүшелері оқулықтағы және интернет желісіндегі ақпаратпен таны-

сып, топта талқылайды, содан кейін постер құрып және оны ортаға шығып 
қорғау керек.

Студенттер тапсырмамен танысып, топта талқылайды (5 минут), постер 
құрады (5 минут), қорғайды (2х4–8минут).

6. Бекіту.
«Ойлан, тап» (сөздердің жалғасын табу арқылы геометриялық фигура 

шығару).
Cinquaine poem (5 min)
Line 1 noun Vitamins
Line 2 2 adjectives that describe the noun                Useful, soluble
Line 3 3  verbs that describe the noun                       Help, protect, keep
Line 4 One complete, related sentence                      It is important for health
Line 5 Noun-synonym of the noun in line 1   Meals
Студенттер қазақша-ағылшынша сөздердің жалғасын табу арқылы 

геометриялық фигуралар жасайды.
Бағалау (2 минут).
Рефлексия (2 минут).
7. Үйге тапсырма (1 минут). Витаминдердің жеткіліксіздігінен туындай-

тын аурулар жайында эссе жазу.
Ақтау қаласы.

4. “Қазақстан мектебі” №3, 2017.
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абаққа  негізделген оқу мақсаты – ерте темір дәуіріндегі Шығыс 
Қазақстан, оның табиғат жағдайлары, осы өңірге тән Шілікті патша 

ЕРТЕ  ТЕМІР  ДӘУІРІНДЕГІ  ҚАЗАҚСТАН
АЙМАҚТАРЫ 

Дәметкен  НҰРИЕВА,
Рыков атындағы орта мектебінің 
тарих пәні мұғалімі

С
қорғандары мен Берел  қорымдары туралы оқушылардың алған білімдерін 
толықтыру, қосымша деректер арқылы сақ мәдениеті туралы мағлұмат 
беру, алған білімдерін нақтылау.  Оқушылардың ой-өрісін, бір-біріне де-
ген қарым-қатынасын, ойлау, сөйлеу, суреттеу қабілеттерін дамыту.  
Мәдени мұралар негізінде ұлттық құндылықтарды сақтауға  жәдігерлерді 
бағалауға баулу.Топтық жұмыс барысында бір-біріне көмектесуге тәрбиелеу. 
Барлық оқушылар ерте темір дәуіріндегі Шығыс Қазақстан, оның табиғат 
жағдайлары, осы өңірге тән Шілікті патша қорғандары мен Берел  қорымдары 
туралы біледі. Оқушылардың басым бөлігі өз беттерімен материалды және 
оның зерттелуі туралы  оқып, қорытынды жасай біледі. Кейбір оқушылар өз 
бетімен тақырыпты  меңгереді.

Көрнекілікке  карта, интерактивті тақта, слайд, мұражай жәдігерлері, ба-
нер, үлестірмелі  парақшалар, жұмыс дәптерін қолдандым. Негізгі сөздер 
мен тіркестер: аргипейлер, исседондар, аримаспылар, дромос, Берел кезеңі, 
астау-саркофаг, сфинкс.

Ұйымдастыру. Шаттық шеңбері. Топқа бөлу,  топ атын анықтау. 
(Жергілікті жер-су  атауларының шығу тарихы бойынша.)

1. Берел сөзінің  шығу тарихы.
Жауабы: Берел – қазақтардың  алғаш Ресейге  қосылған  кезіндегі 19 ғ. 

шекарадағы «Бергі ел » деген мағынада шыққан.
2. Бұл ауыл 1871 жылы Қытаймен арадағы  сауда  орталығы ретінде  

салынған. Моңғолдың «Топ  қарағай» деген  сөз тіркесінен шыққан. Бұл қай 
ауыл? 

Жауабы: Катонқарағай.
Үй тапсырмасының орындалуын тексеру. Интерактивті тақтамен жұмыс.
1. “Миға шабуыл”, “Тарихи тұлғалар” (сәйкестендіру).  
2. Картаға Шығыс Қазақстан аймағында өмір сүрген тайпалардың ме-

кендеген жерлерін белгілеп, олардың аттарын жазу.
3. “Жас зерттеушінің күнделігі” археологиялық ескерткіштерді сипаттау. 
Топпен жұмыс.
I. 1-топ .Табиғат жағдайы.
    2-топ. Халқы.
II. Шілікті патша қорғандарын сипаттау.
А) 1-Шілікті қорымындағы №5 оба.
Б) 3-Шілікті қорымындағы №1 оба.
Ортақ тапсырма. Кесте толтыру. Жұмыс дәптеріндегі тапсырмаларды 

орындау. 
Сергіту сәті.
Жаңа сабақ.  “Берел қорымдары”.
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“Берел  қорымдары” туралы  білесің бе?
1. «Берел»   деректі  фильмінен үзінді көрсетіледі. Талдау.
2. Кітаппен жұмыс
3. «Сұрақ бізден, жауап Сізден». «Берел»  тарихи-мәдени қорық мұра-

жайының  қызметкерімен сұхбат. Мұражай жәдігерлерімен таныстыру.
Бекіту жаттығулары.
1.“Кім жылдам?” ойыны. “Берел құпиялары”. Слайд арқылы сұрақ-

жауап  беріледі.
2. Кері байланыс.
Мен білдім...
Мен үйрендім...
Маған ұнады...
Қиындық туғызды...
Менің көңіл күйім...
Үй тапсырмасы:  §38-39 оқу. Венн диаграммасын жасау. Берел 

қорымдары мен Шілікті қорғандарының ұқсастығы мен айырмашылығы. 
Тарихи әңгіме жазу: “Берел олжалары не туралы айтылады?”. 

Оқушылардың жауаптарын бағалау. 
Рефлексия. Сабақ туралы өз пікірлерін жазу. 
Практикалық тапсырмалар. 
“Тарихи тұлғалар” сәйкестендіру тесті. 
1. Грек авторы Ктесий  а)  сақ  малшысы  Шырақ  туралы    суреттейтін  

     грек тарихшысы.
2. Геродот сақтар туралы ә) Томирис  пен  Кир  шайқасы туралы мағлұ- 

        мат жазып қалдырған. 
3. Рим  тарихшысы Помпей Трог  б)  “Сақ  әйелдері  ержүрек  келеді,   

                        соғыс  қаупі төнгенде ерлеріне   
             көмек көрсетіп, ұрысқа арала-

             сады”, – деп баяндайды. 
4. Полиэн в) Сақтар туралы олар “садақпен, қылышпен, қола балталар- 

                     мен қаруланған, сауыт киген”, – деп жазған.   
5. Помпей Трог г) “Киімі мен өмір сүру дағдысы скифтерге  ұқсас.   

                               Олар егін екпейді, үй малдары мен өзеннен
                               аулайтын балықтарды азық  етеді.  Сүт ішеді”, –
                               деп жазған. 
6. Страбон  д) “Томирис әйел болса да, жаудың шапқыншылығынан    

                         қорыққан  жоқ”, – деп жазған.
3. Сөзжұмбақ “Аримаспы” (шешу).
1. Үшінші алтын адамды ашқан белгілі археолог.
2. Кекілінен құйрығына дейін, бүкіл әбзелдері алтынмен апталып, 

күміспен күптелген сәйгүліктер табылған қорым.
3. Зергерлік өнердегі стильдің бірі.
4. Берел қорымдарын зерттеу жұмысына басшылық еткен белгілі 

археолог-ғалым.  
5. Шілікті қорымынан табылған бесжұлдыз безендірілген көк түсті асыл 

тас. 
6. Сақ дәуірінің 200-ден аса обалары орналасқан Шығыс Қазақстандағы 

аудан. 
7. Шілікті қорымындағы “Алтын қорғанға” жерленген адам. 
8. Берел қорымындағы жылқының бетпердесінде бейнеленген барыс 

тектес мүсінше.
Шығыс Қазақстан облысы
Катонқарағай ауданы.
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абақтың мақсаты – натурал сандардың   2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштігін 
ажырата білуін, 10-ға бөлінетін сандардың барлығының да 2-ге, 5-ке 

НАТУРАЛ САНДАРДЫҢ БӨЛІНГІШТІК 
БЕЛГІЛЕРІ 

Меңдігүл  ТАДЖИМАҒАМБЕТОВА,
Қазыбек бек  бекетіндегі  орта мектебі,  мектепке  
дейінгі  шағын  орталығы бар коммуналдық-мемлекеттік  
мекемесінің  математика пәні мұғалімі

С
бөлінетіндігін пайдалана отырып,  есептер  шығаруға  дағдыландыру.

Сабақ қайталау түрінде өтті.
Сабақтың нәтижесі: барлық оқушылар натурал  сандардың 2-ге, 5-ке, 10-

ға  бөлінетін  сандарды  ажырата  алады, оқушылардың басым бөлігі жұп 
сандардың 2-ге, 5 және 0  цифрларымен  аяқталатын  сандардың 5-ке, 0 цифр-
мен  аяқталатын  сандардың 10-ға  бөлінетінін  түсінеді, кейбір оқушылар на-
турал  сандардың  көбейткішке  жіктелуінде  2  және 5 сандары  бар болғанда 
осы  сандарға  бөлінетінін  түсінеді.

 Стикер, плакат, интербелсенді  тақта, маркер, ноутбукті көрнекілік 
ретінде қолдандым.       

Блум токсономиясына  салынған  сабақ  жоспары.
1. Білу. Ынтымақтастық атмосфераны ұйымдастыру. Оқушылар бір-

біріне  тілек  тілейді.
1 топ: 2-ге еселік сандар, 2 топ: 5-ке еселік сандар, 3 топ: 10-ға еселік 

сандар, 4 топ: 2-ге, 5-ке, 10-ға еселік емес сандар. 
Оқушылар  топқа  бөлінген соң, араларында  рөлдерін  бөліп  алады.
Қайталауға  арналған  сұрақтар.
1. 2-ге қандай  сандар  бөлінеді?
2. 5-ке  қандай сандар  бөлінеді?
3. 10-ға қандай сандар  бөлінеді.?
Үй тапсырмасын тексеру: № 189,  №190,  №194.
Сұрақтарға  жауап  береді.
Интербелсенді  тақтадағы  жауаппен  үй  жұмысын  тексеріп, өздерін  

бағалайды.
№189. 
1. 54ab : 9= 6ab        4. 45xy:15=3xy
2. 72xy :12=6xy        5. 51ab:3=17ab     
3. 36mn:4=9mn         6. 28xy:7=4xy
Бағаларын  бағалау парақшаларына қояды (1-2 есеп – «2», 3–7 есеп – «3», 

8–12 есеп –  «4», 13– 16  есеп – «5»).
Сәйкестендіру  тест  алынады.  (Әр  оқушы жекелей тапсырмаларды  

орындайды.)
1. Венн  диаграммасын  қолданып  тапсырмаларды орындау.  Берілген  

натурал  сандарды   2-ге  және  5-ке  еселік  сандарды   бөліп  жапсыру.
6, 10, 12, 35, 26, 90, 75, 120, 105, 48, 95, 180.
Оқушылар  постерге Венн  диаграммасын  пайдаланып 2-ге  және  5-ке 

еселік  сандарды  бөліп жапсырады.
Топтық жұмыс. Диалог. Оқуды, оқытуды бағалау. Сын тұрғысынан ойлау.
2. 1. Берілген  қос  теңсіздік тура болатындай етіп  2-ге  еселік   болатын   

х-тің орнына  сандарды  қойыңдар:
7 <  х < 19
2. Берілген  қос теңсіздік тура болатындай етіп 5-ке  еселік болатын   х-тің 

орнына сандарды  қойыңдар:
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11 < х < 43
3. Берілген  қос теңсіздік тура болатындай етіп  10-ға  еселік болатын  

х-тің орнына сандарды  қойыңдар:
18 <  х < 69
Таратпаларға   теңсіздік тура болатындай  шарттарды  орындап, есепті  

шығарады.
3. 2. Жұлдызшаның орнын  тиісті цифрмен  алмастырып өрнектің мәнін  

тап :
1. (133+1*) : 2      
2. (151+2*) : 5
3. (84 + 1*) : 10
4. Дәптердің бағасы 35 тг. Оқушы бірнеше дәптер сатып алды. Дәптерге 

неше теңге төледі. 83 тг, 105 тг,  126 тг. Оқушы неше дәптер сатып алды?  
Шешуі. Дәптерге 105 теңге төледі. Өйткені 105 саны 35-ке қалдықсыз 

бөлінеді.
105:35 = 3.
Жауабы: 3 дәптер.
Жекелей  орындалады.
Жинақтау. Тест. 1.14 санының  бөлгіштерін атаңдар.
а) 0, 1, 2, 7, 14;       ә)  1, 2, 7, 14;
б) 2, 7, 14;              в)  1, 2, 7.
2. Сандардың  қайсысы  12  еселік?
а)  34;                          ә)  1;
б)  60;                          в)  6.
3. Қай  сандардың  көбейтіндісі  5- ке  бөлінеді?
а) 15·3;                        ә) 14·3;
б) 4·13;                       в) 8·12.
Үй тапсырмасы: №200, 201.
Критерийлер  арқылы бағалау. Өзін-өзі, өзгені, формативті, суммативті 

бағалау.
Кері байланыс. «Білемін», «Білдім», «Білгім келеді». 
Рефлексия. Оқушылар  стикерге  өз  ойларын  жазып  қалдырады.

Алматы облысы
Жамбыл ауданы.

ОҚУШЫЛАРДЫҢ    ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ
МЕН СУБЪЕКТІЛІК   БЕЛСЕНДІЛІГІН
ДАМЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тұлғаның   өзіне деген  құнды  және ортаға қатысты рухани-адамгершілік 
қатынастарын   анықтайтын   қасиеттер:   белсенділік,  дербестік,  жауап-
кершілік, шығармашылық   субъектілік  ұстанымның  құраушылары  болып  
табылады.

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

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

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

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

Әдебиет
1. Әлімов А. Оқытудағы  интербелсенді әдіс-тәсілдер. – Астана, 2014.
2. Қалиева М.  Білім  беру  технологиялары  және  оларды  оқу-тәрбие  үрдісіне енгізу жол-
 дары.  – Алматы, 2002.
3. Құрманова Ж.С.  Оқушының  шығармашылық іс-әрекетін  тиімді  ұйымдастыру арқылы  

 жеке тұлға қалыптастыру жолдары. 
4. Жақсылыкова   Г.И.,  Қаженова  А.М.  Интербелсенді  әдіс-тәсілдер// Әдістемелік құрал. 
5. Мұғалімге арналған нұсқаулық.

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

дуальных возможностей.
Summary

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

Шығыс Қазақстан облысы
Үржар ауданы.

ЕРІНШЕК  
(Ш.Құдайбердіұлы)

Ләззат  ЕҢСЕПОВА,                                                                                                                   
Мәтібұлақ ауылындағы
орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығы бар 
коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің
бастауыш сынып мұғалімі

Б ұл сабақты өткізу барысында оқушылардың өлеңдегі адам бойында 
кездесетін жағымсыз қылықтардың адам өміріне тигізер зиянының 

көп екенін ұғынуы, ауызша, жазбаша еркін, көркем сөйлеуге үйренуі мақсат 
етілді. Сондай-ақ, мәселені әр қырынан талқылай оқытудың әдістері арқылы 
оқушы белсенділігін  арттыру, өлеңнің мазмұнын түсініп,  өз ойымен айта 
алуы көзделді. Өз беттерінше, жұппен жұмыс орындауы, топпен  жұмыстың 
нәтижелі болатыны, сөйлеу дағдысы қалыптасады. Жағымсыз қасиеттерден 
аулақ  болып,  ұқыпты болуға  ұмтылады. Сыни тұрғыдан ойлануға үйренеді. 
Сабақтың ұйымдастыру кезеңінде шаттық шеңберінде «сен сондайсың...» 
(адам  бойындағы  жағымды  қасиеттерді айту) ойыны арқылы оқушылар 
сыныпта психологиялық ахуал қалыптастырады. Сыныпты тазалық заттарын 
алу арқылы 4 топқа бөлемін  (тарақ, сабын, айна, беторамал). Топ басшыла-
рын сайлап аламын.                                                                                           

Үй тапсырмасын «Ыстық орындық» әдісін қолданып тексеремін.
Орындыққа отырған оқушыға  әр топтан 2 сұрақтан қойылады.  Және үйден 
«Жылқыдан алынатын өнімдердің адам өміріндегі маңызы» атты тақырыпта 
жазылған шағын әңгімелерін оқытамын.  Жаңа тақырыпты ашу мақсатында, 
интерактивті тақтадан орыстың «Мойдадырь» мультфилмінен үзінді 
көрсетіледі. Оқушылар бейнекөріністен жаңа сабақтың   еріншек, ұқыпсыз, 
салақ  бала туралы екенін түсінеді. Сабақтың тақырыбы хабарланып, авторы-
мен танысады. 

Ш.Құдайбердіұлының қазақтың көрнекті ақындарының бірі, Ұлы 
Абайдың немере бауыры екені, ол өз бетінше оқып, көптілді меңгергені тура-
лы біледі. Үйрену кезеңінде  оқулықпен жұмыс жасалып, топ басшыларынан 
бастап өлеңді тізбектеп, мәнерлеп оқиды. 
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– Өлеңде адам бойындағы қандай жағымсыз қылықтар сыналады? 
Дәптермен жұмыс: еріншек адамның бойындағы жағымсыз қылықтарды  

кестеге толтыру.

Топтарға «Жигсо» әдісі бойынша өлең  бөлініп берілді.  Топтағы 
оқушылар өз бөлігін топта талқылайды, сосын  әр топтан бір оқушы келесі 
топтарға барып  өз бөлігінің мазмұнын түсіндіреді. Ары қарай постер-
мен жұмыс жүргізілді: 1-топқа постерге еріншек баланың суретін салдыру, 
еріншектің жағымсыз қылықтарын жаздыру; 2-топқа осы балаға қарама-
қарсы қасиеттері бар баланы бейнелету, екі топ тақтаға  топпен шығып өз 
ойларымен бөлісті, постерлерін қорғады; 3-топ екі баланың қасиеттерін Венн 
диаграммасымен  топтастырды;  4-топқа осы өлеңге ұқсас тағы кімнің өлеңі 
бар? Есіңе түсір. (А.Құнанбаев. Сабырсыз, арсыз, еріншек.  Өлеңнен үзінді 
оқыды.) 

Талдау кезеңінде  «Бұл кім?» ойыны ойналды. Экраннан  ұқыпты, әдепті, 
ақылды балалардың өмірінен үзінді көрсетілді.

Сергіту сәтінде оқушылар музыка ырғағымен жаттығулар жасады. 
Жинақтау кезеңі. «Буреме» әдісін қолдана отырып, берілген етістіктер 

арқылы төрт жолды өлең құрастырды.
---------------жумайды,                      Күнде бетін жумайды,                 
---------------тулайды.                        «Жуын»десең тулайды.                
-------------- өкпелеп,                         Өз-өзінен   өкпелеп,                       
--------------жылайды.                        Жатып алып жылайды.  
Абайдың 38 қара сөзінен:  – Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе 

бар.  Сонан қашпақ керек:
І надандық..........................
ІІ білімсіздік........................
ІІІ еріншектік........................
Абайдың  қара сөзіндегі адамның бойында кездесетін  үш жаман қасиетті 

қолданып, топбасшыларына эссе жаздыру, оқыту . Мазмұнына қарай бағалап, 
осы сабақтың көшбасшысын анықтау. 

Бағалау (критерийлер арқылы).
Рефлексия. Кері байланыс (кеменің суреті көрсетіледі).
Егер саған сабақ ұнаса және тапсырманың барлығын сәтті орындаған 

болсаң, желкенді жасыл түске боя; егер сен сабақта белгілі бір қиындықты 
кездестірген болсаң, желкенді сары түске боя; егер саған сабақ барысын-
да тапсырмаларды орындау қиын болып, мұғалімнің көмегі қажет болса, 
желкенді қызыл түске боя. Егер қаласаң, кемені де бояуыңа болады.

Бұл сабақтың нәтижесінде оқушының өз бетінше тұжырым жасай 
білу дағдысы дамиды, ұқсас құбылыстар арасынан тиімдісін таңдай білуге 
үйренеді, түйінді мәселелерді шеше біліп, пікірталасты нәтижелі жүргізе 
білуге дағдыланады. Оқушылардың білім деңгейі көтеріледі, шығармашылық 
қабілеті дамиды, ойларын еркін айтуға дағдыланады.

Алматы облысы
Жамбыл ауданы.

Еріншек адам қандай болады? 1. еріншек
      2. салақ
      3. жалқау
      4. надан
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ақсаты – Мұхтар Әуезовтің өмірі мен шығармашылығы туралы білім 
деңгейлерін анықтау; ой ұшқырлығын танытуға шыңдау, белсенділігін 

ӘУЕЗОВ   ӘЛЕМІ

Л.АНЕСОВА,
А.Тайманов атындағы мектеп-гимназияның 
кітапханашысы

М
арттыру; көркем әдебиет оқуға тарту.

 Көрнекілікке интерактивті тақта, презентациялық слайд қолдандым. 
Сабақ конференция түрінде өтті. 
Кітапханашы: Абай – қазақ халқының ұлы ақыны, Шәкәрім  – оның ба-

уыры және ізбасары, ал Мұхтар – абайтанудың негізін қалаушы. Осы үш 
алып қазақ халқының мақтанышы мен абыройы.

«Жақсы жазылған кітап ел мен елді, адам мен адамды теңестіреді», – 
деп М.Әуезовтің өзі айтқандай, ол өзінің көркем шығармалары мен ғылыми 
еңбектері арқылы халқын бүкіл жер жүзіне танытты.

Мұхтар Әуезов – сан қырлы талант иесі. Жазушылығының үстіне әрі 
ғалым, драматург, педагог, публицист, қоғам қайраткері. Оның өмір жолының 
өзі де күрделі. Ол өз замандастары сияқты қоғамдық талас-тартыстардың 
қиын жолын бастан кешірді. Қуғын да көрді, жазушылық ізденістері де сынға 
ұшырады, бірақ ұлы жазушы мойыған жоқ. М.Әуезов ешбір шығармасын ой-
дан алып, қиялмен жазған жазушы емес, оның әрбір шығармасының негізі 
шындық, өмірде болған уақиғаның көркем әдебиеттегі шежіресі, оның әрбір 
кейіпкері өмірде болған адамдардың ұлы жазушының құдіретті қаламымен 
мүсінделген көркем образдары. Шығармаларында адал, ар-ұяты бар, бірақ 
қолы қысқа жоқшылықты, өмір ауыртпалығын көрген адамдарды аяныш 
сезіммен бейнелеп, озбырлықты, дүниеқоңыздықты, пасықтықты жеріне 
жеткізе әшкерелейді. 

Оқушы С.Жиенбаевтың «Мұхтар аға» өлеңін оқиды.
Конференция сабақта жазушының «Қорғансыздың күні», «Оқыған аза-

мат», «Жетім» атты шығармаларын талдадық. Соның ішінде «Қорғансыздың 
күні» шығармасын оқырман назарына ұсынып отырмын.

1. Әңгіме неге «Қорғансыздың күні» деп аталады? Әңгімедегі қор-
ғансыздар кімдер?

2. Жазушы бас кейіпкердің тағдырын дұрыс шешкен бе? Ол шешімге 
қосыласың ба?

3. Жазушы қорғансыздарына қалай қарайды, оларды қорғай ма, әлде 
кінәлай ма?

4. Қабірді құшақтай өліп қалған  Ғазизаны сипаттайтын жерді оқы. «Мен 
тазамын, менде жазық жоқ!»  дегендей  болып  жатқан  Ғазиза арқылы жазу-
шы оқырманға қандай ой тастайды?

1-оқушы.  «Қорғансыздың күні» әңгімесін жазушы өзі білетін, жанын 
қинаған ащы шындықты тебіреніспен,  жан ашуымен жазған. Жауыздық 
пен зұлымдықтың суық қолымен істелген  бұл қайғылы оқиға 1916–1920 
жылдардың арасында болған. Қатыгездікке қатты налыған Мұхтар әкенің 
қабірін құшақтап жатып дүниеден кеткен бишара қыздың сорлы тағдырының 
зар мұңын   жоқтаған тұңғыш әңгімесі.

2-оқушы. Ғазиза – жауыздықтың қолындағы ойыншық болады. Аяздан 
пана іздеген Ақан мен Қалтайдың жымысқы әрекетінен сескеніп: «Сенің 
ойыңдағы сұмдығыңды білмей тұрмын ба? Аулақ жүр! Мен сенің мазақ 
қылатын кісің емеспін!», – деп намысын қорғайды.
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3-оқушы. Қорлық, мазақ көрген Ғазизаның көзінен дүниенің барлық 
қызығы кетеді. Ғазизаның көңілінде қалған ақырғы ой: әкесі мен бауырының 
бейітіне барып, екеуінің арасында отырып жылау! Қорланған қыз қасіретін 
кәрі әже мен зағип шешеге шағынып, оларды одан бетер сорлатқысы келмейді. 
Шерін тарқату үшін әке қабіріне барады.

4-оқушы. Ақанға сырт түрімен де, ішкі сырымен де қарама-қарсы об-
раз – Ғазиза. «Сыпайы, нәзік өскен Ғазиза жіңішке, сұңғақ бойлы, аз ғана 
секпілі бар, дөңгелек ақ сұр жүзді, Ғазиза – көрген көзге алғашқы жерден-
ақ сүйкімділігін сездіретін уыз жас. Жалғыз-ақ, ұяң, жұмсақ қарайтын қара 
көзінде және ылғи шытынған, кірбің кірген қабағында қалың уайымның 
салған ізі бар. Пішіні мұңды, жүдеу. Жас басына оранған қайғы, жүрегін же-
ген дерт сыртына шығып тұр».

5-оқушы. Ғазизаның уайымы – осы үйдегі үш әйелге ортақ болған 
жесірлік, жетімдік. Қораның алдындағы жас бейіттер Ғазизаның әкесі 
Жақып пен туысқан бауыры Мұқаш... Әйелдердің қуаныш-қызығы да, үміт-
қорғаны да сол суық қабірге өліктермен бірге көмілген. Иесіз қорада қуатсыз, 
қорғансыз үш әйел құлазып-зарлап қалғанда, осы аянышты халге кеудесінде 
жүрегі бар адам бір тебіренбей өтпес еді. 

6-оқушы. Ал Ақан болыс міз бақпайды. Сексеннен асқан кәрі кемпір 
мен соқыр келіннің қасында отырып, «тақырлау сұйық қабақтың  астынан 
көрінген кішкене өткір көздерін қажыған салқын жанармен жалтылдатып» 
қойып, өздерінің адам айтқысыз ауыр тағдырын шешіле баяндағанда, Ақан 
түк шімірікпейді, ойы далада.

7-оқушы. «Қорғансыздың күнін» оқығанда көз алдымызға байырғы 
қазақ ауылындағы кедейлер өмірінің бір көрінісін әкеліп, қорғансыз 
жандардың тұрмыс-тіршілігіндегі жан түршігерлік азап пен ауыртпалықты 
аса шыншылдықпен суреттейді.

Оқушы Т.Айбергеновтың «Мұхтар аға» өлеңін оқиды.
Викториналық сұрақтар.
Қорытынды. Оқушылар, біз бүгін ойшыл суреткер М.Әуезовтің алғашқы 

әңгімелерімен танысып, ой бөлістік .Ұлы қаламгердің мол мұраларын оқып 
білу, бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміздің  іргесін нығайтар жас ұрпаққа қажымас 
қайрат, жасымас жігер береді. Қоғамның көкейкесті мәселелерін қозғаған 
М.Әуезов шығармалары мәңгілік ұрпақ жанында қала бермек.

Орал қаласы.

A COMPETENT TEACHER-A MODERN 
LINGUIST AND   A FACILITATOR   

Bakhytgul  ZHABAYEVA,
teacher of the secondary schoоl named G.Muratbayev

Аннотация. Бұл мақалада құзырлы мұғалім заман талабына сай лингвист 
және фасилитатор болу қажеттігіне нақты дәлелдер берілген. Құзыретті мұғалім 
мектептің жүрегі болып табылатындықтан, бұл  мақаланың мазмұны өзекті болып 
табылады.

n response to the rapid changes taking place across the globe, countries 
throughout the world are reviewing their education system. School teachers and I

leaders in our country are taught  in order to implement innovations in educational 
system. Nowadays a modern teacher must be well- educated, competent and 
innovative. The goal of the reform is to develop pupil’s creativity, to increase deep 
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understanding of the subject on the part of the pupil so that they can use and apply 
knowledge beyond the classroom. Recently, educators have began to emphasize the 
importance of linking teacher effectiveness to various aspects of teacher education, 
including identifying the knowledge and skill preservice teacher need, recruiting and 
inducting potentially professionally effective teachers, designing and implementing 
professional development, conducting credible evaluations of teachers.

Knowledge is created by teachers rather than merely received;teachers are 
driven  by moral purpose, they  exercise leadership to influence their colleagues and  
their surroundings, and they maintain a relentless focus on authentic learning.(Frost 
and Durrant,2003)

It means if a  teacher wants to be successful he or she must find effective ways 
of teaching .Thus good teaching might be thought of as having what Shulman 
termed three apprenticeships. Shulman “ Apprenticeship” includes professional 
understanding, practical teaching skills, professional integrity. According to 
the Shulman’s theory teachers are honest, courageous ,and tolerant, and have 
compassion and respect for learners and are fair. He emphasizes that the teachers  
have positive attitudes, well articulated values about teaching and beliefs which are 
shared by others in profession.

 Thus a practical teacher improves pupils’ such qualities as: literacy, professional 
competence,  cultural and  national  values. In order  to improve such features pupils 
must have SMART  goals and know learning styles. SMART  acronym was first 
written down in November ,1981 in Spokane, Washington  by George T. Doran

Doran's original definition tied in five criteria:
Specific: target a specific area for improvement.
Measurable: quantify, or at least suggest, an indicator of progress.
Assignable: specify who will do it.
Realistic: state what results can realistically be achieved given available 

resources.
Time-related: specify when the result can be achieved
This method is suitable for teachers to do the task properly, timely, approachably. 

Recently we often use the word “  facilitator’ in our speech.  A facilitator , who is 
he? A facilitator is someone who engages in the activity of facilitation. They help a 
group of people understand their common objectives and assists them to plan how 
to achieve these objectives. The word was engaged  by Carl Ransom Rogers. an 
American psychologist. In language teaching, teachers may shift to a facilitative 
role to increase student ownership of the learning process.\ Effective facilitation 
requires self-monitoring and careful attention to the details of interaction as well as 
the content of the material. Motivation is important for facilitators. Linguists have 
studied motivation and language learning for decades. We can broadly categories 
motivation into two types: 

1 .Integrative  motivation.
2. Instrumental motivation 
 Learners who study a language with the aim of better understanding a culture, 

language, and society are  integratively  motivated. In this case, language aptitude 
is the tool for building relationships and meaningful  communication. Linguists 
studies show that integrative motivation yields faster and more effective language 
learning results than other types. Integrative motivation also  applies to relationships 
with cultures, not just individuals. 

Learners who study a foreign language in order to achieve another goal are 
instrumentally motivated. In these cases, language competence isn’t the goal 
in itself, but rather the vehicle to achieving a separate professional or personal 
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accomplishment.  This motivation is necessary for teachers, because it is  update to 
learn foreign language. Language learning is a step in achieving that goal.

As an English teacher, I want to emphasize communicative motivation is actual 
today. Communicative motivation develops pupils’ creative activity, which is urgent. 
Interactive teaching styles promote an atmosphere of attention and participation. 
Interactive educational teaching styles focus  on:

 Encourage student participation.
 Use questions that stimulate response, discussion and hands-on experience.
 Use teaching aids that press for answers, and capture and hold the student’s 

attention.
 Set up a work group environment.
 Involve yourself as well as the student.
Let’s point out some styles of interactive  teaching. For instance, interactive 

brainstorming  is typically performed in group sessions. The  process is useful for 
generating creative thoughts and ideas. Brainstorming  helps students learn to pull  
together. The second style is “ Think, pair and share” Teacher establishes a problem 
or a question, pairs the students, gives each pair sufficient time to form conclusion. 
The third style is “ Buzz session”. Participants  come together in session groups that 
focus on a single topic. Within each group, every student contributes thoughts and 
ideas. Everyone  should learn from one another’s input and experiences.

The leadership research also emphasizes the importance of leaders knowing why 
do they do things the way they do, as well as how to lead, and what to change.[3]

Although Sinek’s work is based in the corporate world the simple cone metaphor 
he uses is equally applicable to leading change in a school .  In conclusion, I want 
to use   the Sinek’s theory.  The top part defines the question: 

1. Why  does a competent teacher have to be a linguist and a facilitator?
A competent teacher has to be a linguist and a facilitator because the common 

denominator in school improvement and pupil success is the teacher.
2. How do we realize this task?
We realize this task using different types of motivation
3. What  do we do?
We can use different styles of interactive styles.
  In this way we will choose effective way of teaching. Our task is to prepare 

our children  to enter the global arena. We are able to acknowledge  that the only real 
constant in life is change. We know that there is a place for new ways, new ideas, 
new systems and new approaches. We are   the window through which many young 
people will see their future.  We are able to motivate students by using creative and 
inspirational methods of teaching. 

References
1. Handbook  for teachers, 2012.
2. www.cpm.kz.
3. Stronge, James H, Ward, Grant, Leslie W, Journal of teacher Education.
What makes teachers good? 

Резюме
В этой статье даны точные факты о работе компетентного учителя, о потребности 

быть лингвистом и фасилитатором в современном мире.  Статья  очень  актуальна в наше 
время, так как компетентный учитель является «сердцем» школы.

Summary
In this article you can find some facts about the work of a professional teacher, that the professional 

teacher must be a linguist and facilitator at the present time. This article is actual, because teacher is 
the heart of school.

Оңтүстік Қазақстан облысы
Мақтаарал ауданы.
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he objectives of the lesson – To practice personality 
adjectives,  to compare jobs, to make up their own dialogues 

 JOB  DESCRIPTION 

А.TURGANBAEVA,
teacher of english languagе of specialized  regional 
boording-school in Aktobe for gitted 
children named M.Kusaiynov

Т
on the given situations, to be active in group working,  to enlarge 
their knowledge, to learn think critically, to develop their 
speaking, reading, writing abilities, to assessment  themselves  

The results The pupils will be able to personality adjectives, to compare things, to 
make up their own dialogues on the given situations,  to be active in group working,  
to enlarge their knowledge, to learn think critically, to develop their speaking , 
reading, writing abilities, to assessment  themselves.

Resources used: interactive board,cards,pictures
Type of the lesson:   Revision lesson
The procedure of the lesson
I. The beginning of the lesson(1-2 m)
-Good afternoon, pupils  -Good afternoon, teacher.
-How are you today?   - We are fine and you?
-I am fine, too. Thanks, sit down please.
 Today we are going to speak about different kinds of jobs. On the previous 

lesson we learned names of jobs and personality adjectives. Your home task was to 
learn these words and to find out materials about unusual, odd jobs. Are you ready?

II. Warm up(3-5m) 
Before checking your home task let us play a guessing game. I’ll  read sentences 

about jobs, you’ll  listen and guess what job I am talking about.
1-You know some foreign languages. You work in a company. You help 

foreigners to communicate with people of your country. What job is it?  (Interpreter)
2-You do not walk. You do not talk to the people in your cabin. You are in the 

air.  What job is it?  ( Pilot)
3-You interview people. You write articles for newspapers. What job is it?                

( Journalist)
4-You deal with money. Your job is concerned to currency. You give people 

salary/ wages. What job is it?  ( Accountant/ Cashier)
III. Checking home assignment(5–7m)
Well done. It is time back to your home task. Let us check your knowledge of 

vocabulary- personality adjectives and names of jobs. Your task was to combine 
them. Who wants to come to the blackboard? You are welcome. OK, your next task 
is writing associations to these jobs. They are on the board.

Another task was to bring information about odd jobs.
IV. Oral practice (15m)  
Boys and girls, we have learned about some jobs. There is a great number of 

jobs. Some of them are old, existing for a long time, others are new, appearing 
nowadays. Time to choose  your  future profession is nearer and nearer. We are going 
to speak about jobs.

 Now, open your books on page 170, ex. 6 read and translate. There are some 
interesting facts about jobs. Let us read and translate.

Ex 7, p 171. Make three lists in your copybooks and on the board. 
Well, there are more than 2000 jobs in the world. It is not easy thing to choose a 

profession. Now you should think or have some ideas about your professions. I mean 
you should work harder with subjects connected with your future jobs.   

OK, your next task is writing associations to some jobs. They are on the board.  
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Make up a dialogue on a given job. Write three expressions for and against. I give 
you 5 min.

Well done. Thanks.
V.  Working with the text 
1. How do you understand the word “friendship”?
2. How do you think is friendship possible in business?
3. After reading the text give a title.
Before reading, look at the text there are unknown words in it. Listen to me and 

repeat after me. Then give explanations. 
quick-wittedness- to have brilliant ideas
to make a fortune-  to earn money
to confide-  to believe
to betray-  to treat badly to smb
to invest- to put money
to face-  to meet
to depart abroad-   to leave one’s country 
Before reading listen to the text
Text
John Smith works for an international company as a director. He likes his job. 

He is very busy. He often comes home late from work. But he always finds the time 
to spend with his family. His job is difficult. It requires him to be dynamic, patient 
and brave. John often gets into the difficult situations where he should show quick-
wittedness and responsibility. 

Six month ago, he decided to become a partner of his old friend Bob Tailor’s 
firm in order to enlarge his business and make a fortune. Bob Tailor was also known 
as a successful businessman. That’s why John confided in him. And he didn’t expect 
his friend to be dishonest. John believed in him. He was sure that Bob would never 
betray him. He invested a great number of his capital into a common business. 

After sometime John realized that there was something strange in their 
relationship. He understood that Bob didn’t want to face with him. Finally, he found 
out that their common business didn’t exist anymore. John was said that Bob had 
taken all money and departed abroad without saying a word.

But John thinks that something terrible had happened to Bob that made him  to 
do it. John is still waiting for his friend...

Why did Bob behave himself in such way?
VI. Giving home task
1.To write a composition”My future profession”
2.Ex.10, p. 171( in written form).
VII. Evaluation.

Exercise 5, p 170.

Categorie    Name the job you like most  Name the job you like least 
             Jobs
Jobs 

Reasons (why?) 

Job satisfaction 
Payment 

Working hours 
Responsibility 

Holidays

Training

Ақтөбе қаласы.
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1.  Мақала  мазмұны  журналдың тақырыптық  бағыттарына және ғылыми 
деңгейіне сәйкес келуі керек, белгілі бір жаңашылдығы болуы және ғылыми 
қызметкерлер, оқытушылар, педагогтер үшін қызығушылық тудыруы тиіс. 
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түбіртек көшірмелері электронды пошта немесе «Қазпошта» арқылы жолданады. 
Ғылыми-зерттеу мақалалар ізденушімен бірге ғылыми жетекші авторлығымен неме-
се пікірімен, электронды нұсқасы және төлемақы түбіртегі көшірмесімен  жіберіледі.

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

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

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

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

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

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

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

Редакция

МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР
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Бірінші, бұл – жаңарған ҰБТ
Мұны ата-ана да, оқушылар да күтті.  Нәтижесінде, 2016 жылы жоғары білім алу 

мүмкіндігін қосымша 17 мың бала алып отыр. Тұтастай алғанда, біз жоғары білім алу 
мүмкіндігін жеңілдету керек деп ойлаймыз және солай істеліп те жатыр. «Экономика 
3.0» негізгі қозғалтқыш күші – бұл жоғары білімді адам. 

1 ақпаннан бастап байқау тестілеуді үйде онлайн отырып та тапсыруға болады. 
Қосымша біз байқау тестілеуді мектептерде өткізу үшін 300 мың брошюра басып 
шығардық, қажет болса, тағы 500 мыңын шығарамыз. Яғни, әрбір бала ҰБТ-ға дейін 
бірнеше рет байқау тесттерін тапсыра алады.     

Биыл грант саны бакалаврлар үшін 31 мыңнан 36 мыңға дейін өсті. Магистрант-
тар үшін – 7 мыңнан 10 мыңға дейін, докторанттарға – 1 100. Жақсы өсім, бұған қоса 
біз аймақ әкімдерінен жергілікті ЖОО-ға өздерінің гранттарын бөлуді сұраймыз. 

Бұл жұмыс жоғары және техникалық білімнің сапасы көтерілмей, ойдағыдай бол-
майтынын түсінеміз.  Қазақстанның мемлекеттік жоғары оқу орындарында әкімдіктер, 
бизнес, БҒМ және қоғам өкілдерінен Бақылау кеңестері құрылып жатыр. Олар қаржы, 
академиялық стратегияны және кадрды бақылауға алады. Қазақстанда алғаш рет 
мемлекеттік жоғары оқу орындарының ректорлары Бақылау кеңестерінің таңдауымен 
сайланатын болды. Бүгінде 5 ректордың сайлауы өтті. Бірінші жартыжылдықта бұл 
рәсімнен тағы 6 ректор өтпек.   

Келесі міндет – ішкі аудит, корпоративтік хатшылар қызметін құру. Үш ЖОО-
ның Бақылау кеңестерінің мүшесі ретіндегі жеке тәжірибем көрсеткендей, бұл шара-
лар нақты нәтиже береді. ЖОО-лардың стратегиялары өзгеріп жатыр. Бұрын олар жиі 
формальды түрде әзірленіп, БҒМ қаржысына тәуелді болатын, оларды ешкім  оқымады 
десе де болады. Ал қазіргі таңда, бастысы, бұл – нарықтағы ұзақ мерзімді бәсекеге 
қабілеттілік – бұл талапкерлер үшін күрес, жаңа методикалар және бағдарламалар, 
ЖОО бренді. Мұның барлығы бірте-бірте жай сөз емес екенін көрсетіп жатыр. Про-
цесс әлі де болса баяу жылжыса да, бірден-бір дұрыс жол осы деп білемін.   

Қоғам алдындағы зор жауапкершілік туралы айтпаса да түсінікті. Жоғары оқу 
орындарындағы академиялық еркіндік, қаржылық дербестік, бастамашылық – 
министрліктің емес, қоғамның жіті бақылауында болғанда ғана мүмкін болмақ. Бұл 
өзгерістерді ендіруге былтыр біршама уақыт жұмсадық. Бүгін бұл жұмыс басталып 
кетті.  

Бастысы – жаңартылған мазмұнға өту
Жаңартылған мазмұнның мәні – функционалды сауаттылық – оны біліп қана 

емес, меңгеру қажет. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) 
35 мемлекеті мұны 15 жыл бұрын іске асыра бастаған. Бұған қоса, жаңа бағалау 
жүйесін құрып, 2000 жылдан бастап өзара бәсекелесуде. Бүгінде ақпарат көлемі екі 
жыл сайын еселеніп отырады. Мысал үшін, 17 ғасыр тұрғынының бүкіл өмір бойы 
жинаған ақпарат көлемін біздің замандастар екі-ақ айда алады. Ғасырлар бойы 
мамандықтар 5 жыл ішінде бірте-бірте жойыла береді. ЭЫДҰ елдері осыны 20 жыл 
бұрын түсініп қойған. Біз жаңартылған мазмұнды енгізуді кешірек бастасақ та, 4 жыл-
да бұл мәселені шешуге тиіспіз.  

Былтыр  жаңартылған  мазмұндағы  бағдарламалар  бойынша 1-сыныптар 
оқытыла бастаса, биыл кезек 2, 5, 7-сынып оқушыларына келді. Бұл тұста айта 
кетерлігі – мұғалімдерді даярлауда да көп жұмыс бар. Былтыр жазда 74 мың мұғалім 
қайта оқытылғанын көпшілік біледі. Бүгінде бұл жұмысты оқу жылы бойына 

Министрліктің баспасөз орталығынан

Ерлан Сағадиевтің Қазақстан Республи
касының Білім және ғылым министрі лауазымы-
на тағайындалғанына 1 жыл толды. Осы бір жыл 
ішінде білім жүйесінде нендей жұмыстар істелді 
және алда қандай жоспарлар бар? Министр бұл 
сауалдарға өзі жауап берді. 

Ерлан  САҒАДИЕВ,
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі
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жалғастырып жатырмыз. Биылғы жазда тағы 75 мың ұстаз оқытылмақ. Бұған қоса 5 
күндік оқу аптасына көшу үдерісі жүреді. 

Базалық оқулықтардың маңызы туралы да айта кеткен артық болмайды. Бұл 
оқулықтардың авторлық құқығы мемлекетке тиесілі екендігін айтып жүрміз. Бұл – 
өте маңызды. Оқулықтарды 1-сыныпқа жасалғандай онлайнға салу мүмкіндігі пайда 
болады.   

Келесі маңызды мәселе – үй тапсырмаларының көлемі. Ауқымды халықаралық 
сараптама мәліметтері бойынша, біздің оқушылар үй тапсырмасын орындауға 
жұмсайтын уақыт көлемі жағынан 65 мемлекет ішінде 4-орын алып отыр. Дегенмен, 
халықаралық сарапшылар үй тапсырмасы көлемінің балаларымыздың білім алуда та-
бысты болуына ықпал етпейтінін алға тартып отыр. Сол себепті де үй тапсырмасының 
көлемін қысқартуға негіз бар. Осы мәселе бойынша мұғалімдер мен мамандардан 
құралған екі ірі топ жұмыс істеді. Үй тапсырмаларын ұйымдастыру және орындау 
жөнінде методикалық ұсынымдардың екі нұсқасы дайындалды. Біріншісінде үй 
тапсырмасы барлық пән бойынша, бірақ аз көлемде берілу ұсынылса, екіншісінде 
үй тапсырмасының барлық пәннен берілмеуі ұсынылды. Екі нұсқа бойынша да үй 
тапсырмасы бір күнде орташа 1 сағатқа қысқарып, демалыс күндеріне берілмейді. 
Бүгінде бұл ұсынымдар ата-аналар мен педагогтердің талқылауына берілді.  

Электронды күнделік туралы жеке айтқым келеді. Бұл жүйе былтыр 4000 мектеп-
ке енгізілді. Онлайн күнделік жүйесі 166 мың мұғалімді (ұстаздар санының жартысы-
нан көбі), 1,3 миллион оқушыны –  бұл да жартысына жуық және 747 мың ата-ананы 
қамтып отыр. Бүгінде аптасына 20 миллионнан астам баға онлайн түрде қойылып, 
үй тапсырмасы бойынша 7 млн-нан аса сұраныс түскен.  Бұның бәрі мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік үдерісі аясында жасалып, оған мемлекет тарапынан бір тиын 
да жұмсамайды. 

Бүгінде, көбінесе, дәл осы «Күнделік» неге қабылданды деген сұрақ қойылады. 
Өйткені, олар мемлекетке, ата-ана мен балаларға тегін қызмет көрсетуді бірінші бо-
лып ұсынды. Иә, олар балалар тауарларын жарнамалайды, бірақ жүйенің жұмысын 
жүргізу үшін оларға да табыс көзі керек қой.   

Қағазбастылықтан қалай құтыламыз?
Тағы бір проблеманы шешу қажеттілігі туралы бірер сөз айтудың реті келіп 

тұр. Бұл – мұғалімдердің қаптаған тексерушілердің алдындағы қорқынышы. Осы 
қорқыныш оларды қағаз журналды да, электронды журналды да қатар жүргізуге 
мәжбүрлеуде. 

Мектеп директорымен арада болған әңгімені келтірейін: 
– Сіз неге электронды және қағаз журналды қатар жүргізесіз? 
–  Бұл деген ақша ғой. Ертең тексерушілер келеді, сол үшін барлығы қағаз жүзінде 

болуы керек. 
– Ал егер қағаз журналдың қолданылуына тыйым салсақ ше? 
– Бәрібір де, түнде болса да толтыруға тура келеді...
Бүгінгі басты міндет – бұл прокуратура, Білім және ғылым, сондай-ақ, қаржы 

министрліктері бірігіп, ортақ бұйрық шығарып, заң алдында электронды және қағаз 
журналдарын теңестіру. Бұл туралы барлық тексерушілерге жеткізіп, педагогтердің 
қорқыныштарын жою.  

Екінші проблема – әр мектепте, әр сыныпта Интернеттің болмауы. Бұны тез арада 
шешу қажет. Сол себепті де Президент атап өткен «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы 
бойынша мектептер алдыңғы кезекте тұр. Біз жазда Интернеті бар әр сыныпқа Wi-Fi 
орнатуымыз керек. Бұл іске жазғы практика шеңберінде студенттерді іске тартуға бо-
лады, қалай болғанда да біз бұл проблеманы шешуді қолға алмақпыз. 

Үшінші мәселе – компьютерлердің тапшылығы. Биыл 11 мыңнан аса «үштік» 
сатып аламыз – бұл компьютер, проектор және экран. Алдымен ауылдық мектептерді 
жабдықтаймыз. Былтыр біз 7 300 компьютер жиынтығын алсақ, келесі жылы, яғни 
2018 ж. 12 000 «үштік»  алуды  жоспарлап  отырмыз.  Түптің түбінде ең шалғайдағы 
ауылдарды электронды күнделікті пайдалану мүмкіндігімен, барлық пән бойын-
ша үздік бейнесабақтармен қамтамасыз ету міндеті тұр. Бүгінде бізде балалар үшін 
үш тілде 50 мың бейнесабақ жинақталған. Мұғалімдерге арналған бейнесабақтар 
үлгілері де баршылық.  Бұл  да  айтарлықтай көп күш жұмсалған іс болды. Бірақ, 
бастысы, жұмыс істеп кетті.         

Есеп беру мәселесіне келейік. Мұғалім бүгінгі таңда министрлік, әкімдік, өрт 
сөндіру, СЭС, полиция, денсаулық сақтау, еңбек және әлеуметтік қорғау салаларының 
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және тағы да басқа мекемелерге 100-ден аса есеп толтырады екен. Және ол есеп-
тер түрленіп, қайта-қайта көшіріледі. Министрлік тек үш жүйені ғана қалдыруды 
мақсат етіп отыр:  Ұлттық  білім  беру деректер қоры (ҰББДҚ), электронды журнал 
(Күнделік) және бухгалтерлік есеп. Мектептер бұлардан басқа ешқандай есеп тол-
тырмаулары керек. ҰББДҚ жылына екі рет қана толтырылады, Күнделік – ағымдағы 
үлгерім үшін қажет, ал бухгалтерлік есеп  ол есепшілер үшін ғана.   

Ол үшін не қажет: а) ҰББДҚ-ға барлық қызметке ең қажетті деген ақпараттарды 
ғана енгізу, бұл жұмыстар былтыр істелді де, ә) мектептен жүйеге қатысы жоқ 
ақпаратты сұратуға тыйым салынбақ. Алайда, бұл үшін заңға өзгертулер енгізу қажет. 
Бұл жұмыстарды да қолға алып отырмыз, б) бұдан ары барлық жерге Интернет орна-
ту. Бұлар – биылғы міндеттер. 

Мұғалімдер міндетіне жатпайтын жұмыстарға «жегілмейді»
Тағы бір маңызды мәселе – бұл мұғалімдерді міндеттері аясына кірмейтін 

жұмыстарға тартуға тыйым салмақпыз. Бүгінде олар медициналық анализдер жи-
нап, «Оңай» карточкаларын тарату сынды жұмыстарды істейді, үй-үйді аралап жүр... 
Заң тарапынан бұған тыйым салған. Біз алдымен бұл сұрақты ведомствоаралық 
деңгейде көтеріп, сондай-ақ, құжат жүзінде бәрін реттеп, мәселені түпкілікті шешу 
жолын таппақ ниеттеміз. Алдағы үш айда мұғалімдердің міндеттен тыс шаруаларға 
алаңдамауына қатысты қатал тәртібін белгілеп, біріккен ереже бекітуді жоспарлап 
отырмыз. 

Биылғы бірінші жартыжылдыққа қойып отырған тағы бір ауқымды міндетіміз – 
ол мектептердегі ақша жинау мәселесін шешу. Алдымен анықтап алатын нәрсе – әр 
нәрсені сылтауратып ақша жинау бар да, ерікті түрде ақша жинау деген бар. Өйткені, 
кейбіреулер мектепке болсын, басқа да оқу орнына болсын демеушілік танытуы 
мүмкін. 

Демеушілік танытқан атымтай жомартты қоғам білуі тиіс. Қаражаттың қандай 
мөлшерде түсіп, нендей мақсаттарға бағытталатынын ашық көрсететін, әрбір қадамы 
реттелген ереже қабылдап, оның қадағалануын мектеп директоры емес, қоғамға 
(мектептің қоғамдық кеңесі) тапсырылуы тиіс деп білеміз. Осы көкейтесті мәселенің 
бәрі министрлікте құрылған жұмыс топтарында біраз уақыттан бері қарастырылып 
жатыр. Осы жұмыс топтарына ел өңірлерінен тартылған мектеп директорлары, 
мұғалімдер, ата-аналар бүкіл қауымдастықтың талап-тілектерін жеткізіп отыр. 

Алдағы уақытта мектептерде әр оқушыға жеке шкаф қойылатын болады. Бұл бас-
тама Үкімет тарапынан да қолдау тауып отыр. Алдағы уақытта бастауыш сыныптың 
шәкірттері өздерінің оқулықтарын, ауыстыратын аяқ киімдерін, формаларын, т.б. 
өздерінің жеке шкафтарында қалдыра алатын болады. Бұл шет елдерде кеңінен 
қолданылып келе жатқан тәжірибе.

Үкіметтен қолдау тапқан тағы бір жақсы бастама – оқушыларды сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз ету. Ол үшін мектептерде диспенсер, сүзгі, фонтан секілді арнайы 
құрылғылар орнатылады. Бүгінде бұл сұрақты 10-ға тарта кәсіпорын шеше алады.

Тіл үйренуге ыңғайлы методика
Орыс мектептерінде қазақ тілін оқыту жаңа методикасы жасалды. Бұл әлемдік 

тілдерді тез оқытатын үлгілер бойынша құрылды. Біз үйреншікті грамматиканы 
оқытудан кетіп, коммуникация жағына бет бұрамыз. Минимум сөздігі енгізілуде. Енді 
механикалық ереже жаттау және мәтінді аудару деген болмайды. Бастысы, балалардың 
қазақ тілінде сөйлеп кетуі. Былтыр біз тіл мамандарымен жұмысты бастадық. Зор 
жұмыстар атқарылды. Бір ай бұрын тіл білімі саласында тұңғыш рет қазақ тілінің 
жиілік сөздігі құрастырылып, жұртшылыққа таныстырылды. Оған тұрмыста ең 
жиі қолданылатын сөздер  кірді. Ыңғайлы болу үшін жеке компаниялар онлайн 
қосымшасын жасауда. Биылғы қыркүйектен бастап қазақ тілін деңгейлі әдіспен оқыту 
бірнеше мектепке пилоттық негізде жүргізіліп, ары қарай бүкіл Қазақстан бойынша 
оқытылатын болады. Неге бірден енгізілмейді? деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл 
үшін қажетті оқулықтар, оқыту әдістемелері, мұғалімдердің дайындығы және осыған 
қатысты бірқатар ауқымды жұмыстарды жүргізу қажет екені түсінікті.  Кез келген 
жаңашылдық сараптамалық жұмысты егжей-тегжейлі талқылауды, түсіндіріліп, 
қоғамның пікірін даярлауды талап етеді. 

Ағылшынша оқыту жөніне келсек, биылдан бастап 5000 ұстаз – пән мұғалімдері 
тереңдетілген тілдік курстарда оқиды. Яғни, тілді терең меңгермек.

Биылғы күзден бастап жүзге тарта жаңа сынып ағылшын тілінде оқуға көшеді 
деп жоспарлап отырмыз. 120 мектепте ағылшын тілінде сабақ беріп жүрген қосымша 
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2,7 мың мұғалім бар. Әрине, бұны тек оқушыларымыздың ата-аналарының жазба-
ша рұқсатын алғаннан кейін, ерік білдірген жағдайда ғана жүргіземіз.  Бұған дейін 
хабарлағанымыздай, жоғары сыныптарда 4 пәнді ағылшын тілінде оқытуға қатысты 
шешім тек 2018 жылы қабылданады.        

Баланың көңілі... білімде
Балалар үйлері туралы айтпай кетуге де болмайды. Біз балаларды асырап алушы 

ата-аналардың қажетті ақпараттарға қол жеткізу жолдарын жеңілдетуді қамтамасыз 
ету үшін республикалық деректер базасын ашу міндетін қойған болатынбыз. 
Нәтижесінде, 6 балалар үйі жабылды, балалар үйлерінде тәрбиеленіп жатқан бала-
лар саны бір жыл ішінде 1 мыңға азайған. Елдегі барлық балалар үйлеріне үкіметтік 
емес ұйымдардың, партия, мәслихат, т.б. өкілдері кіретін Қадағалаушы кеңестер құру 
жоспарымызда бар. Сәбилер үйлерінде не болып жатқанын жергілікті қоғам өкілдері 
қадағалай алатын болады.    

Енді балабақшалар мен ондағы кезек мәселесі. Алдымен керексіз ережелер мен 
жемқорлықты жойып, кезегімен тәртіп орнату қажет. Біз санитарлық нормаларды 
қарадық, орындардың жетіспеуіне оның да кедергісі бар. Жаңа санитарлық ереже-
лер мен нормаларға (СЕН) сәйкес, балабақша ашу жеңілдетіледі. Жаңа СЕН 3 ай 
талқыланды, мыңға жуық маман өз ойларын ортаға салды. Балабақшлардың барлық 
кезегін республикалық бірыңғай кезекке біріктіріп және балабақшаға жолдама алуды 
электронды үкімет арқылы автоматтандыру қажет. Бүгінде түрлі қалалар мен облыс-
тарда әртүрлі.  

Егер біз мектепке дейінгі мекеме қызметінің сапасы бәсекеге қабілетті болу-
ын қаласақ, «Балапан» бағдарламасы бойынша төленетін ақшаны бағыттау тура-
лы шешім қабылдауды ата-ана еншісіне қалдырамыз. Олар өздерінің көңілдерінен 
шығатын мекемені таңдап, мемлекеттік тапсырысты соған бағыттайды. Мемлекеттік 
бола ма, жеке меншік бола ма – бәрібір. Бұл міндет оңай болмаса да, алдағы жарты не 
бір жылда орындалады.    

Басты міндетіміз – балалардың барлық әріп пен сандарды біліп, 1-сыныпқа 100 
пайыз дайын болып келуі. Бүгінде олардың үлесі шамамен 70 пайыз – мәселе осы 
жерде, сол себепті 0-сынып 2019 жылдан бастап, ал барлық пилоттық мектептер мен 
балабақшаларда – биылдан бастап енгізіледі. Мектептер мен балабақшаларда ашыла-
тын 0-сыныптың мәні – мектепке дейін бірыңғай бағдарламамен «Әліппе», «Букварь» 
бойынша әліпбиді үйрену, әріптерді тану, буындап оқу, қарапайым сөйлемдер құрай 
бастау. 1000 мектеп пен балабақшада пилоттық жүйе бойынша оқытылады. Қандай 
үлгі екенін көріп отырсыздар – жақсартуды көздейтін барлық жаңашыл істер тек ана-
лиз, сапаны анықтау және кеңінен талқылану арқылы қабылданып жатыр.  

Естеріңізде болса, биылғы 1 қаңтардан бастап еліміздегі мектептерде Білім және 
ғылым саласындағы бақылау комитеті тарапынан жүргізілетін жоспарлы тексерістерге 
тыйым салынды. Осымен ескі үлгідегі тексерулер келмеске кетті деп ойлаймыз. 
Тәуекелділікті бағалаудың жаңа жүйесі енгізіліп, тексерулер сирек өткізілмек әрі 
барлығы бірдей жүргізілмейді. Комитеттің міндеті жазалау емес, көмектесу. 

Енді мұғалімдердің аттестациясы мәселесіне келсек. Аттестация ондаған жыл-
дардан  бері өзгеріссіз келеді. Қараңыздар, реформа жүргізіп жатырмыз, ал талап-
тар – ескі. Яғни, жұмыс істемейтін құжат қаншама педагогтердің тағдырын шешуде! 
Осыған байланысты не істеліп жатыр? Барлық дамыған елдердегідей педагогтің стан-
дарты қабылданады. Бұл – педагогтердің стандартын, оқытылуын, аттестациясын 
және бағалануын қамтитын салалық біліктілік шегі. Бұл жұмыспен сарапшылардан 
құралған үлкен топ – 100-ден аса маман айналысып жатыр, сондай-ақ, Дүниежүзілік 
банктің өкілдері де бар.  

Елбасының тапсырмасы бойынша енгізіліп жатқан кәсіптік және техникалық 
білім беру туралы айту үшін бөлек көлемді мақала жариялау керек. Бұл тақырып 
алдағы уақытта қозғалады. Бұл бағытта зор жұмыстар атқарылды. Ғылым бағытында 
болып жатқан процестер туралы да бөлек айту қажет. PhD ізденушілер көлемі бір 
жылда 600-ден 1800-ге дейін өсті. Бұл Қазақстанның ғылым саласындағы әлеуетінің 
болашағына әсер етпей қоймайды. 

Әлемнің жылдам қадам басып келе жатқанын түсінуіміз керек. 25 жылда көп 
нәрсе істелді. Біз өзге елдердің жағымды және жағымсыз тәжірибелерін жиі саралап 
отырмыз.

Астана қаласы.
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лы ұстаз Ыбырай Алтынсарин күтім көрген ағаштың биікке самғап 
түп-түзу болып өскенін, ал күтімсіз ағаштың қисық-қыңыр бей-берекет 

ТӘРБИЕ  ТУРАЛЫ  ОЙЛАРЫМ

Қалжан  ҚАСЫМОВ,
№12 орта мектептің мұғалімі

Ұ
өскенін өз шығармасында атап көрсетеді. Сол сияқты тәрбие көрмеген бала 
болашақта қоғамға жат, қылмыскер, жалқау, бұзақы, ниеті жаман тұлға бо-
лып шығады, ал дұрыс тәрбие алған бала тәрбиелі, адамгершілігі мол, білімді 
де, білікті қоғамда өз орнын таба алатын жеке тұлға болып қалыптасатыны 
баршамызға мәлім.

Оқу мен тәрбие егіз екендігін мен бүгін терең  түсіндім десем еш 
қателеспеймін. Мен – ұстазбын, мен – мұғаліммін, мен – зерттеушімін, мен 
жас ұрпақты келешекке жетелеп апаратын – тәрбиешімін. Ұстаздық еткен 25 
жыл ішінде мен өз іс-тәжірибемді түйіндей келе, төмендегідей ой қорыттым.

Бүгінгі таңда тиянақты білім беру жүйесінде оқушылармен тәрбие 
жұмысын дамыту басты мақсат болып отыр. Осыған байланысты мектептің 
алдына қоятын ең басты мәселесінің бірі – өркениетті, прогресші бағыттағы 
азаматтық-адамгершілік қасиеті мол, сондай-ақ ұлттық тілін жоғалтпаған, 
өзге елдегі замандастарымен тең дәрежеде бәсекелесе алатын биік, өрелі, 
терең білімді ұрпақ тәрбиелеу. Сонымен қатар, жекебасының санасын көтеру.

Тәрбие – қоғамдық үрдіс, қоғам мен жеке тұлғаның арақатынасын 
қамтамасыз ететін басты жүйе. Оның негізгі өлшемі өмірге қажетті тұлғаның 
жағымды қасиеттерін дамыту болып табылады. Оқушылардың саналы 
тәртібі мен бойында мінезін қалыптастыру, оған сәйкес сезімін және сенімін 
тәрбиелеу тәрбиешінің мақсатқа бағытталған іс- әрекетіне байланысты.

Тәрбиенің негізгі міндеті – қоғамның қажетті талаптарын әрбір баланың 
борыш, намыс, ождан, қадір-қасиет сияқты биік  адамгершілік  стимулдарына 
айналып отыр.

Қай ғасырда болсын, тәрбие мәселелері назардан тыс қалып көрген емес. 
“Бала тәрбиесі – мемлекеттің маңызды міндеті” деген сөзді Платонның 
өзі де бекер айтпаған болар. Әрбір қоғамның өз даму жағдайында бұл өткір 
мәселе әрқалай шешіліп отырған.

Қазіргі таңдағы  ағым  да   оңай   болып   отырған  жоқ.  Кейбір   тұрмыстық 
қиындықтар мен өмір  сүрудің ауытқушылығынан руханиятсыздық 
белең алуда. Сондықтан  Президентіміз Н.Ә. Назарбаев өзінің  жолдаула-
ры мен сөздерінде егемен еліміздің азаматтарын қалыптастыруда тәрбие  
жұмыстарының ерекше рөлі барын баса айтып келеді. Елбасы, әсіресе, 
жастарда қазақстандық патриотизм сезімін оятып, тәрбиелеу қажеттігіне 
айрықша көңіл аудартады. Елбасымыздың бұл айтылғандарымен келісе оты-
рып мен төмендегідей бағыттарда оқушымен жұмыс жасаймын:

– жеке  тұлғаның  шығармашылық,  рухани  және күш-қуаттың  мүмкін-
шілігін дамыту, салауатты  өмір  салтының берік қағидаларын қалыптастыру, 
тұлғаны дамыту үшін жағдай жасау арқылы оның зерде саласын байыта түсу;

– өз Отанын сүюге, азаматтық пен патриотизмге тәрбиелеу, мемлекет 
рәміздері мен халық салт-дәстүрлерін құрметтеу, Ата Заң мен қоғамға қайшы 
келетін көріністерге төзбеу;

– Республиканың саяси-экономикалық өміріне белсене қатысуға және 
сондай-ақ өз құқықтары мен міндеттерін сезінуге баулу;

– әлемдік және отандық мәдениет жетістіктерін игеру, қазақ және Респу-
бликада тұратын басқа да халықтардың әдет-ғұрып пен салт-дәстүрлерінің 



73

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

тарихын жете білу, мемлекеттік, орыс, шетел тілдерін меңгерту, т.б.
Өткен ғасырларға көз жүгіртсек, шығыстың ғұламасы әл-Фараби:  “Жас 

жеткіншектеріңізді көрсетіңіз, мен сіздердің болашақтарыңызды айтып 
берейін”  деген екен. Адам өмірге бәрі бірдей болып келеді, бірақ та өсе бара 
олардың тағдыры әртүрлі болып қалыптасады. Бұған ата-ананың, ұстаздың 
атқаратын рөлі өте зор.

Адам тәрбиесі – үдемелі қозғалыспен жүріп отыратын мәңгілік үрдіс.
Қазақтың тәлім-тәрбиесі – теңдесі жоқ даналық, қасиетті мектеп десек 

артық емес.
Адамның бойына жақсы адамгершілік қасиеттердің сіңісуі, өнер-білімді 

игеруі тәрбиеге, салауатты өмірге, өскен ортаға, үлгі-өнеге берер ұстазға бай-
ланысты.  Осыны жақсы түсінген халқымыз “Ұстазы жақсының – ұстамы 
жақсы”, “Тәрбиесін тапса адам болар, оқуын тапса білім қуар”, – деп 
ұлағатты ұстаздың еңбегінің текке кетпейтінін өсиет еткен.

Жас ұрпақ тәрбиесінде үйлесімдік заңы салтанат құруы шарт, яғни ол 
өзінің өсу, есею кезінде ақ сүт беріп асыраған ата-анасымен де, көкірек көзін 
ашқан ұстаздарымен де, қоршаған ортасы – табиғатпен де өзара үйлесім таба 
білуі тиіс деп ойлаймын.

Білімді де білікті, салиқалы да парасатты, жан-жақты жетілген жеке 
тұлғаны тәрбиелеу – мемлекеттік маңызды іс екені белгілі. Сол себепті 
жоғарыда сөзіме арқау болған мәселелерді түбегейлі шешу, салауатты өмір 
салтын қалыптастыру – баршамыздың парызымыз әрі қарызымыз екені дау-
сыз. Келешектің қамын қазірден ойлап, оған бүкіл жұрт болып атсалысуға 
міндеттіміз, – деп өз ойтолғауымды түйіндегім келеді. 

Қапшағай қаласы.
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азіргі таңда қоғамды дамыту үшін орта мектептің алдында тұрған 
негізгі міндеттердің бірі – оқушылардың шығармашылық қабілетін ба-

МАТЕМАТИКА  САБАҚТАРЫНДА
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  САУАТТЫЛЫҚТЫ  АРТТЫРУ

Фариза  ШЕКЕРБЕКОВА, 
№12 орта мектептің мұғалімі

Қ
рынша ашып, толыққанды қоғам құруға өзінің бар мүмкіндігін жұмсайтын 
шығармашылық қабілетті жеке тұлға қалыптастыру. Сондықтан, математика-
ны оқытуда оқушыларға оқу материалын есте сақтауға емес, осы материалды 
шығармашылықпен қолдану шеберлігін қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді.

Оқушыларға математикалық мәдениет, ой-әрекетінің математикалық 
стилін қалыптастырудың негізгі жолы – әртүрлі математикалық есептерді 
шығару үрдісінде оқушылардың оқу әрекетін ұтымды, тиімді ұйымдастыру 
және басқару.

Математика пәнінің басты мақсаты – оқушылардың логикалық ойлау 
қабілетін дамыту. Логикалық ойлау қабілетін арттыруда есептің атқаратын 
рөлі зор. Себебі, есеп шығару – мидың “гимнастикасы”. Логикалық ойлау 
қабілеті жоғары оқушы қай пәннің материалын болса да оңай меңгеріп, 
тез түсінеді. Сондықтан бұл пәннен оқу үлгірімі жақсы оқушының басқа 
пәндерден де үлгірімі жақсы болады. Себебі, әр пәннің оқу материалдары 
мазмұндары жағынан әртүрлі болғанымен, оны игерудегі логикалық ойлау 
операциялары мен ой қорыту формалары бірдей болып келеді. Америкалық 
педагог-математик Д.Пойа былай деген: «Математиканы білу деген не? Бұл 
есептерді шығара білу, онда стандарттық есептерді ғана емес, ойлаудың 
еркіндігін, сананың салауаттылығын, өзіндік болмысты, тапқырлықты 
керек ететін есептерді шығару». Сондықтан, бастауыш сыныпта матема-
тика курсының бірінші әрі ең басты міндеті – есеп шығарудың әдістемелік 
жақтарына назар аудару. Математиканың теориялық негізін есеп түрінде 
меңгеру – оқушының ойын белсендіреді, икемділік, жылылық, тереңдік, 
жинақылық, жүйелік тәрізді қажетті қасиеттерді қалыптастырады. Сонымен 
қатар, есептер математикалық білім, білік, дағды жүйесін қалыптастырудың 
маңызды құралы, ал есеп шығару – оқу және кәсіптік әрекеттің жетекші 
түрі. Әрбір есептің өзіндік әдістемелік мақсаты да бар. Сондықтан оқушы 
есепті жылдам әрі қатесіз шығаруға, жаттыға түсуге ұмтылудан гөрі, оны 
шығармашылықпен шешуге, шешімінен тиісті қорытынды жасай білуге ты-
рысуы қажет. Математикалық есептердің тәрбиелік мәні зор. Есеп шығару 
кезінде төзімділік пен табандылық қалыптасады. Тиімді шешімді іздеу 
жазудың, сызудың ықшамдығы мен мұқияттығын керек етеді. Ойлаудың 
ерекше математикалық стиліне тәрбиелейді:

– талқылаудың, формальдік-логикалық сұлбасын сақтау (талдау, құру, 
дәлелдеу, зерттеу);

– ойдың ықшамдығы;
– ойлау барысының нақтылығы;
– математикалық символиканы дәл қолдану.
Есеп шығару, талдау есептер жүйесін құрудың мынадай әдістемелік 

ерекшеліктерін анықтауға жол ашты:
– есеп мазмұнындағы мәліметтердің ғылымилығы;
– есеп шығаруды үйретудің дамытушы сипаты;
– есепті кәсіби түрде шығара білуді қалыптастыру мен дамытудың 

жүйелілігі және сабақтастығы;
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– есеп мазмұнында мәселе көтерілуі;
– есеп мазмұнының кәсіби бағыттылығы;
– есеп шығаруды үйретудегі саналылық пен мақсаттылық.
Осының бәрінде де математикалық ойлаудың жеткілікті түрдегі жоғары 

деңгейін қалыптастыру қажет.
Математика сабағындағы  негізгі сауаттылыққа мыналар  жатады.
1. Математика – ғылым болмысынан балама ұғымдар. Сондықтан да 

математика  барлық ғылымдардың логикалық негізі – күретамыры ретінде 
қарастырылады.

2. Математика, ең алдымен, оқушылардың  дұрыс ойлау мәдениетін 
қалыптастырады, дамытады  және оны шыңдай түседі.

3. «Математикалық сауаттылық» ауызша, жазбаша қабілеттерін 
қалыптастыру арқылы оқушының «математикалық сауаттылықты» меңгере 
білу  қабілетін шыңдайды.

4. Математика әлемде болып жатқан түрлі құбылысты, жаңалықты дұрыс 
қабылдап, түсінуге көмектеседі.

5. Математиканың болашақ тұлғаны моральдық, эстетикалық және 
этикалық тұрғыдан қалыптастыруда  да тәрбиелік мәні бар.

Математикалық сауаттылықты қалыптастыру  үшін:
– теорияны білу, оны логикамен ұштастыру;
– есепті шығаруда тиімді жағын көруге баулу;
– математикалық сайыс сабақ, пән кеші, апталықтарды  математиканың 

даму тарихымен байланыстыру.
Ақпараттық оқыту технологиясынан математика сабақтарында  интер-

активті тақтаны қолдану. Интерактивті тақта арқылы оқушылар жаңа матери-
алдарды арнаулы бағдарламалар көмегімен мүмкіндігінше меңгерумен қатар 
функционалдық сауаттылығы да артады.

Қазіргі таңдағы  ақпараттандырылған заманда сабақта интерактивті 
тақтаны тиімді пайдалана отырып,  оқушының білім сапасын шығармашылық 
негізінде арттыру – өмір талабы. Ол үшін мұғалім тиімді интерактивті 
әдістер арқылы проблемалық ситуациялар туғызып, оқушылардың топтық 
жұмысының нәтижесінде олардың өз бетімен тақырыпты түсінуге қолайлы 
жағдай туғызады, танымдық қызметін басқарып, ілгері жетелеп отыра-
ды. Соңында оқушылар өздері қорытындысын шығарып, практикалық 
жұмыстармен бекітеді.

Жаңа  технологияның тиімді әдіс-тәсілдерін ұрпақтың бойына сіңірте 
білу – ұстаздардың басты міндеті. Жаңа технологияның тиімділігі сол, оқушы:

– мақсат қоюға үйренеді;
– есте сақтау қабілеттері дамиды;
– басқалармен бірігіп жұмыс жасайды;
– кітаппен жұмыс жасауға үйренеді;
– қатарынан қалмауға тырысады;
– дарынды оқушылар өз қабілеттерін одан әрі бекіте түседі;
– әлсіздер оқуға ниет білдіріп, өзіне деген сенімсіздіктен арылады;
– күшті сыныптарда оқуға деген ынта артады;
– білім дәрежесі бірдей сыныптарда оқу жеңілдейді;
– өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады.
Мұғалім:
– жүйелі тапсырма беруге ұмтылады;
– оқушыны жан-жақты танып біледі;
– қарым-қатынас орнатады;
– оқушылардың өзара әрекеттесуіне жол ашады;
– оларға шығармашылық еркіндік беріледі.
Біздің заманымыз ғылым мен техниканың ғарыштап дамыған кезеңі, 
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біз ұстаздар сол заманмен бірдей қадам басуға міндеттіміз, себебі, біз 
адам тағдырына, бала тағдырына жауаптымыз. Сондықтан оқушылардың 
функционалдық  математикалық сауаттылығын арттыру үшін мынадай 
жұмыс жүргізуіміз керек:

– сабақ берудің жаңа технологиясы негізінде құрастырылған сабақтың 
әр тарауы, әр тақырыбы бойынша “білу – түсіну – қолдану – тұжырымдау”  
деңгейлік тапсырмаларымен  жүйелі жұмыс жасауды күшейту;

– сабақта  практикалық мазмұнды есептерді, әртүрлі форматтағы тест 
тапсырмаларын, стандартты емес жағдайларда білімді қолдануға арналған  
қызықты есептер шығарту.

Математика пәні сабақтарында, таңдау курстарында алған білімдерін 
өмірмен ұштастыруға, оны практикада қолдануға, логикалық есептер 
шығаруға үйрету парыз деп білемін.

Қапшағай қаласы.

ехнология – шеберлік туралы ұғым дегенді білдіретін грек сөзі.  Ал, 
әдіскерғалымдар технологияның педагогикалық түріне, соның ішінде 

ДЕБАТ  ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ҚОЛДАНУ

Гульнафис  АСИМОВА,
№12 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі

Т
Б.Т.  Лихачев: «Педагогикалық технология – оқытудың арнайы формала-
рын, әдістері мен тәсілдерін айқындайтын педагогикалық-психологиялық 
нұсқаулардың жиынтығы, педагогикалық процесті ұйымдастырудың 
әдістемелік аспабы»  деген анықтама берсе,  В.П. Беспалько: «Оқу процесін 
іске асырудың мазмұндық техникасы, практика жүзінде іске асырылатын 
белгілі бір педагогикалық жүейнің жобасы» деген тұжырымын келтіреді. 

Екі анықтамада да берілген ой – технологияның білім беру жолдарын 
тиімді қолдану және жүйелеу екендігін ұғамыз.

Бүгінде білім беру саласында сан алуан педагогикалық технологиялар 
қолданылып жүр: ақпараттық  технология, сын тұрғысынан ойлау технологи-
ясы, модульдік технология, кредиттік жүйе, дамыта оқыту, деңгейлеп оқыту 
технологиясы, т.б. осындай әдіс-тәсілдердің тағы бір тиімді де жан-жақты 
ізденуге мүмкіндік беретін түрі  –  дебат технологиясы.

Дебат технологиясы – осы мақсатқа жетудегі ең маңызды да қажетті 
жолдардың бірі. Дебат – қоғамдық екі топтың белгілі бір тақырыпқа бай-
ланысты қарама-қарсы ойларын үшінші топқа, яғни, төрешілерге нақты 
детальдармен дәлелдейтін пікірталас түрі. Демек, нақты дәлел қажетігінен 
дебатерлар нақты білім және білімді орынды қолдану әрі ойын дәл жеткізу 
мақсатында шешендік өнерге де ие болуы шарт. Дебат технологиясы 
білім алушының шығармашылық белсенділігін арттырады, сонымен бірге 
зерттеушілік, ізденушілік қасиеттері қалыптасады. Дебат тенологиясына 
құрылған зерделік ойынға екі топ қатысады: жақтаушы және даттаушы топ. 
Әр топтың құрамында қатысушылар саны шектеулі болады. Ол үшін арнайы 
уақыт белгіленеді. Өткізілетін дебат сабақ тақырыбына немесе тәрбиелік 
– әлеуметтік тақырыпта сабақ уақытында немесе сабақтан тыс уақытқа 
бекітіледі. Пікірсайыс қатысушылар бағытын анықтау үшін жеребе тастау не-
месе өзара келісіммен шешіледі. Тақырып таңдалған соң, сабақ уақыты болса 
қатысушыларға дайындық үшін белгілі мөлшерде уақыт беріледі. Тақырып 
күрделі болса, білім беруші немесе дебат ұйымдастырушы қатысушыларға 
тақырыпты алдын ала хабарлап, материалдарды алуына нұсқауына болады. 
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Әр топқа дауыс беру үшін пікірсайысына қатыспайтын өзге білім алушы-
лардан арнайы топ жасақтауға немесе қалған оқушылардың барлығын төреші 
етуге болады. 

Алдымен жақтаушы топтың пікірі тыңдалып, келесі даттаушы топтың 
сөзі айтылады. Ары қарай топтың өзге қатысушылары бір-біріне сұрақтар 
қою арқылы ойларын нақтылап, бағыттарын дәлелдей түсуі керек. Осылайша 
олар өз ойларын қорғап шығады.

Дебат технологиясы оқушының ойлау стилін дамытады. Сөйлесім 
әрекетінің түрлерін жетілдіріп, жалпы мәдениеттен, пәннен терең білім алу-
ына ықпал жасайды. Бүгінде дебат «дебат технологиясы» атауымен білім 
беру саласында кеңінен қолданылады. «Шайнап  берген  ас – ас болмайды»  
дегендей, білім беруші ізденушіге дайын материалды дайын күйінде беріп 
қана қоймай, орыс  тарихшысы  В.О. Ключевскийдің:  «Мұғалімге  сөз  өз  
ойын  сапырылыстырып  айту  үшін  берілмейді, басқаның ойына қозғау 
салу үшін беріледі»  дегеніндей, алған білімін ары қарай жетілдіруге деген 
қызығушылығын тудыртып, жаңа ізденістерге жол ашатын әдіс-тәсілдерді 
шебер әрі орынды қолдана білуі шарт.  Осындай әдістердің арқасында ғана 
білім алушы тек білімін игеріп қана қоймайды, өзіндік пікірі бар, қоғамдық-
әлеуметтік саналы тұлға болып қалыптасады. 

Дебат әдісі бүгінде қазақ тілінде пікірсайыс, пікірталас, ойкөкпар,  т.с. 
сияқты атаулармен қолданылып жүр. Қалай аталса да негізгі міндеті бір, 
бұл әдістердің негізгі мақсаты да бір. Олай болса, пікірталастың негізгі 
мақсаттарын атап өткенді жөн көрдік:

– білім алушының шешендік  дағдысын  жетілдіру;
– талқыланатын мәселеге сыни көзбен қарау;
– тақырыпты түсіну;
– талқылаушыны ойландыру;
– тақырыпқа сай ақпараттарды зерттеу, түсіну, қорытындылау;
– өз пікіріне дәлелдер келтіру;
– өз бағытын түсіну;
– қарсыластарының ойын дұрыс қабылдау және түсіну;
– қажетті ақпараттарды орнымен пайдалана білу;
– пікірталасты пайдалана отырып, қатысушының білімін жетілдіру;
– сайысқа   қатысушыларды  шыншылдыққа  тәрбиелеу;
– өзіне және өзгелерге құрметпен қарау;
– қарсыластарының идеясын теріске шығаруда орынды пікірлер келтіру;
– өз ойының дәлдігіне сендіре білу;
– қарсы жаққа ұтымды сұрақтар қою;
– уақытты  тиімді  пайдалану;
– топпен жұмыс жасауға үйрету;
– көзқарасты  ашық  айтуға  қалыптасу.
Сондай-ақ пікірсайыс ережелерінің өзіндік қағидалары да бар: 

тыңдаушының білетінін қайта-қайта айтудан аулақ болу; тыңдаушыны 
қадірлеу; сөздің дәл, анық болуын ескеру; өз-өзін ұстау әдебі; тыңдаушылармен 
жанды байланыс орнату; сөздің қысқа әрі тұжырымды болуын ескеру; 
дайындықпен келу.

Пікірталасқа қатысушылардың өзіндік пікірін  жеткізудегі сөзінде мына-
дай элементтер міндетті түрде орын алуы тиіс: ақпараттың алынған көзі.

Шешен сөзге шебер, ойға жүйрік тіл мәдениетін жан - жақты игерген 
адам болу керек. Сөздің дұрыстығы, онда қазіргі әдеби тіл нормаларының 
қаншалықты сақталуымен байланысты. Оған сөздерді анық етіп, дыбыс 
үндестігі нормаларын сақтап айту нормалары да, ойды білдіруге қажетті 
сөздерді мағынасына қарай талғап ала білу де, сөзді бір-бірімен логикалық 
жағынан дұрыс тіркестіріп, тілдік жағдаятқа сай орынды қолдану да кіреді. 
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Осы мәселелер ескерілген жағдайда ғана ойды ешқандай артық сөзсіз, қысқа 
да дәл беруге, әр адамға түсінікті етіп жеткізуге болады. Оған қоса шешендікте 
айшықтардың мол болуы мен сезімге бай, этикеттік оралымдардың қамтылуы 
сөздің әсерін арттыра түседі. Бұның барлығы, біріншіден, шешеннің 
табиғатын терең түсіне білер тілдік қабілетінің мол болуын талап етеді. 
Екіншіден, шешенге қажет қасиет – білімділік. Үнемі ізденіп, өз білімін жан-
жақты толықтырып отырған адамның ойы да бай болады. 

Сөз – ойдың көрінісі. Ойы жоқ адамнан оралымды сөз күтуге болмайды. 
Л.Н. Толстойдың «құнды сөз құнарлы ойдан туады» деуінің сыры осында 
болса керек.

Үшіншіден, шешенге қойылатын талап – шыншылдық. Шын ойға 
құрылған пікір ғана тыңдаушыға жағымды әсер етеді, ойына қозғау салады.  
Ал, қандай әрлеп, өңдеп, әсемдеп айтылса да өтірік нәрсе тыңдаушыны тарт-
пайды.

Төртіншіден, сөйлейтін мәселесін анық білу де шешенге қойылар 
талаптың бірі болып саналады. Өзі білмейтін нәрселерді айтып, басқаларды 
өз сөзіне ұйыту мүмкін емес.

Бесіншіден, жинақылық – шешенге тән негізгі қасиеттердің бірі болуы 
шарт. Мұнда тек сөйленер сөздің ғана емес, сөйлеушінің сыртқы түріне де 
қатысты мәселелер қамтылады. Көпшілік алдына шығатын адамның киім 
киісі, жинақылығы, өзін ұстауы, бет, жүз, қол, дене қимылдарының сөз 
мазмұнымен үйлесімді болуы да шешен сөзінің әсерлілігіне ықпал жасайды.

Алтыншыдан, аңғарымпаздық. Өз сөзінің тыңдаушыға әсерін қабылдай 
білу  жағдаятқа қарай шұғыл, сәтті шешім жасаудың басты кепілі. Бұл 
шешеннің адам психологиясын тануда, олармен мәдениетті, сыпайы қарым 
- қатынас жасай білуіне негіз болады.  Шешен адамның бойында осындай си-
паттармен қатар, адамгершілік қасиеттердің мол болуы – оның тұлға ретінде 
даралануының, қоғамдық ортада үлкен үлес алуының да мәнді кепілі. Де-
бат технологиясын білім беру жүйесінде қолданудың жетістіктері: қатысушы 
тақырыпқа сай біліммен қатар қосымша материалдар жинақтау арқылы 
ақпарат өрісін кеңейтеді; тақырыпты түсініп қана қоймай, оны жан-жақты 
талдау арқылы анализ жасауға үйренеді.

Өз ойын білдіру мақсатында жасалған қорытынды пікірлер оқушының 
жеке саналы тұлға болуында маңызды. Шаршы топта сөйлеу мәдениетін 
игеріп, әр сөзді орнымен және шеберлікпен, ұтымды қолдануға баулиды. 
Топтық жұмыстарда ауызбіршілік сақтауға, қарсыластарының пікірін сыйлау 
арқылы адамгершілікке тәрбиеленеді. Қарсы пікірді тыңдап, сол бойда нақты 
ақпаратпен оны теріске шығару арқылы оқушының жылдам ойлау, есте сақтау 
қабілеттері дамиды. Пікірталас ережесін сақтай отырып, эмоцияға берілмеу – 
оқушының өзін ұстауы және игеруіне ықпал етеді.

Өмір құбылыстарына сын көзбен қарап, әртүрлі қиын мәселелерден 
шығудың жолын табуды мақсат етеді. Оқушылардың әртүрлі қоғамдық 
маңызды тақырыптарды талдауға және өзіндік пікірлері арқылы олардың  
түйінді мәселелердің шешілуіне өз үлестерін қосуға деген қызығушылықтарын 
арттырады.

Қапшағай қаласы.
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Министрліктің баспасөз орталығынан

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

КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ВЫСТАВКЕ WORLD 
BOTANIC EXPO-2016

К
турецком курортном городе Анталья.

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

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

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

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

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

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

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

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

Қарлығаш  БАЙҚОНЫСОВА,
“Көкарал” жалпы орта мектебінің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оңтүстік Қазақстан облысы
Ордабасы ауданы.
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алық даналығы  «Жаңбыр жауса  жер ырысы, батыр туса ел ыры-
сы» деп аталы сөзге арқау еткен батырларын сонау ықылым заман-

Ұстаз ойы, ұсынысы 

«АҢЫЗ АДАМДЫ»  АРДАҚТАУ – ҰЛТТЫҚ 
 ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ  ҰЛЫҚТАУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дарының шеңберінде оқуға мүмкіндігі жоқ адамдардың білім алуына 
мүмкіндік жасау;

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

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

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

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

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

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

1-кесте
Дәстүрлі және қашықтықтан оқыту жүйелерінің 

     негізгі компоненттері  

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

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

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

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

 Дәстүрлі оқыту жүйесі                Қашықтықтан оқыту жүйесі

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

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

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

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

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

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

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

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

– мультимедиалық технологияларды тиiмдi пайдалана алатын мұғалiмдер 
даярлау;

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

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

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

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

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

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

Мультимедиа: 
– ақпараттарды өңдейтін құралдарды жасаудың, пайдаланудың тәртібін 

анықтайтын технология;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсыну технологиясы негізінде құрылған 

ақпараттық ресурс;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсынуға мүмкіндік беретін компьютерлік 

бағдарламалық жабдық;
– пайдаланушыға бағдарламалық және техникалық құралдарды пайда-

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

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

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

ратты, интерактивтi режимде пайдалануға мүмкiндiк беретiн компьютердiң 
бағдарламалық жабдықтары.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мультимедианы  оқытуда қолданудың артықшылықтары мен кемшілік-
тері.

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

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

технологиялар есебінен жүзеге асыру.
Мультимедиалық технологияларды білім беруде қолданудың 

артықшылықтары мен қатар кемшіліктері бар.
Мультимедианың білім берудегі артықшылықтарына мысалдарды 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тіліне арналған оқу жоспа-
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рында оқылым, тыңдалым, жазылым дағдыларын және нақты тақырыпты 
зерттеу үшін айтылым дағдыларын біріктіретіндігінен хабардар болдық.

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

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

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

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

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и точнее понимают, и точнее воспроизводят. И смотреть на них доставляет 
огромное удовольствие. А это уже результат.



107

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

лбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Біз бүкіл 
елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне 

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

Келесі әдісте (1, 4) нүктелер арасындағы кубтың 
толық кедергісін анықтаймыз. Ол үшін кубтың бір 
қабырғасын созайық, одан кейін кубтың жоғары және 
артқы қабырғаларын жазықтыққа проекциялайық. 
Кейін созылған қабырға мен резисторды проекциялауға 
кедергі келтірмес үшін параллель жоғары көшірейік 
(2-сурет). Схемада көрсетілген нүктелердің потен-



109

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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.



110

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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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