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Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымының кандидаты, 
доцент

Бас редактор сөзі

өктем – жаңарудың, жаңғырудың мезгілі. Ал Нау
рыз – көктемнің ғана емес, жылдың да басы Қазақ К

ұғымында. «Тоғыз ұлым – бір төбе, Ер Төстігім – бір 
төбе» дегендей, аталмыш ай Қазақ жұртшылығы үшін айрықша қастерлі, 
мейлінше қадірлі. Өйткені, жылдың ізашарындай боп – Әйелдер мерекесі, 
ізбасарындай боп тұтас шығыс әлемінің Жаңа жылы тойланады! 

Қызына құрметпен қарап, келініне кемел тәрбие берген, жарына жақсы 
сөз айтып, анасын ардақтай білген ұлттың ұпайы түгел! Төл тарихымыз
ды қазбалайтын болсақ, ондай мысалдардың қатқабат қатпарларына тап 
болатынымыз анық. Тіпті Ұлы Дала төсінде батырлығымен ғана емес, 
даналығымен де аты шыққан аналарымыз аз емес. Оның бәрі тәрбие мен 
білімнің жемісі екені жасырын емес. Ал енді дүниедегі ең сауапты да 
жауапты міндет – білім мен тәрбиенің тізгінін ұстап, жас өскіннің са
насына рухани қазынаны құйып жүрген ұстаздардың дені әйел кісілер 
екенін ескерсек, олардың еткен еңбек, жасаған жобалары тек бүгінгі 
бітіміміздің бүтінделуіне ғана емес, ертеңгі күніміздің жарқын болуына 
да салынып жатқан айрықша мәнді инвестиция дер едім. 

Ал Наурыз – жалпыхалықтық мейрам. «Жаңа күн» деген мағынаға 
ие Наурыз тойы күллі Шығыс өркениетінің құнды мұрасы болып 
есептеледі. Оның Ұлыс күні (Жаңа жылдың алғашқы күні) немесе 
Ұлыстың ұлы күні (Халықтың ұлы күні) сынды басқа да атаулары бар. 
Күн жылып, жер қарайып, табиғат оянады. Дәстүрімізге сай, бұл кезде 
тек табиғат емес, тұтас халық та рухани жаңғырады. Содан болар, бұл 
мейрам мейірімділіктің, ырыс пен ынтымақтың, береке мен бірліктің, 
кешірім мен кеңпейілділіктің салтанат құруына жол ашады! Жылдың 
басын осындай рухани кемелдікпен қарсы алған адам жыл бойы кесірлі 
ғадеттерден ада, алыс болады деп есептелінеді. 

«Қазақстан мектебі» журналының редакциялық ұжымы әріптес
терімізді наурыз айындағы қос мереке – халықаралық Әйелдер мейрамы 
мен Жылбасы – Наурыз тойымен шын жүректен құттықтайды! Бізбен 
бірге болғандарыңыз үшін, қадірлі оқырмандар мен құрметті автор
лар, сіздерге айрықша алғысымызды айтамыз! Сіздерге баянды бақыт, 
шығармашылық табыс тілейміз! 

Биылғы оқу жылында білім мазмұны жаңғырып, жаңа оқулықтар 
мен тың бағдарламалар пайда болды. Бүкіл жаңалық атаулыны сауатты 
қолданып,  оның  білім  сапасына тигізер ықпалын дұрыс бағамдаған 
жөн. Біз мұғалімдердің өзара пікір алмасып, тәжірибе бөлісуіне 
мүмкіндік береміз. «Қазақстан мектебі» журналы – тың тәжірибе мен 
тұшымды пікір  алаңы. Сіздерді осы жылы да жемісті серіктестік құруға 
шақырамыз.
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Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 
(10 қаңтар, 2018 жыл.)

Құрметті қазақстандықтар!
 
Бүгінде әлем Төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріне, 

технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және 
қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді.

Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс істейтінімізді, 
азаматтық құқықтарымызды қалай іске асыратынымызды, балаларымыз
ды қалай тәрбиелейтінімізді түбегейлі өзгертуде.

Біз жаһандық өзгерістер мен сынқатерлерге дайын болу қажеттігін 
ескеріп, «Қазақстан2050» даму стратегиясын қабылдадық.

Алдымызға озық дамыған отыз елдің қатарына кіру мақсатын қойдық.
100 нақты қадам – Ұлт жоспары жүзеге асырылуда. Оның 60 қадамы 

қазірдің өзінде орындалып қойды. Қалғандары, негізінен, ұзақ мерзімге 
арналған және жоспарлы түрде іске асырылуда.  

Өткен жылы Қазақстанның Үшінші жаңғыруы бастау алды.
Индустрияландыру бағдарламасы табысты іске асуда.
«Цифрлық Қазақстан» кешенді бағдарламасы қабылданды.
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі дамуының кешенді 

стратегиялық жоспары жасалды.
Біздің ұзақ мерзімді мақсаттарымыз өзгеріссіз қала береді.
Қажетті бағдарламалардың барлығы бар.
Бұл Жолдау жаңа әлемге, яғни Төртінші өнеркәсіптік револю

ция әлеміне бейімделу мен жетістікке жету жолын табу үшін не істеу 
қажеттігін айқындайды.

Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне бөленіп, брендке айналған 

тәуелсіз Қазақстанды құрдық.
2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі 

болды.
2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған көрмесін өткізу үшін 

әлемдік қоғамдастық таңдап алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері 
арасындағы бірінші мемлекет болдық.

Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика 
моделі қалыптасты.

2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, 
сенімді өсу жолына қайта түсті.

Жыл қорытындысы бойынша ішкі жалпы өнімнің өсуі 4 процент бо
лып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты.

ТӨРТІНШІ ӨНЕРКӘСІПТІК РЕВОЛЮЦИЯ
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ДАМУДЫҢ 
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ
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Бұл орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші сектордың үлесі 
40 проценттен асып түсті.

Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қалыптасуына мүмкіндік 
берді.

Кедейшілік 13 есе қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке 
дейін төмендеді.

Еліміздің әлеуметтікэкономикалық табыстарының негізі – біздің 
басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық бейбітшілік, 
ұлтаралық және конфессияаралық келісім.

Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді тірек саналады, бірақ 
ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.

«Көлкөсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. Елімізге дамудың 
жаңа сапасы қажет.

Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, бірінші кезек
те, Төртінші өнеркәсіптік революция элементтерін кеңінен енгізуге 
негізделуі тиіс.

Мұның өзіндік сынқатерлері де, мүмкіндіктері де бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда 

қажетті нәрсенің бәрі бар екеніне сенімдімін.
Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
Жетінші. Адами капитал – жаңғыру негізі.
Білім берудің жаңа сапасы.
Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің 

озық жүйемізді құруды жеделдету қажет.
Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі 

бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс.
2019 жылдың 1 қыркүйегіне қарай мектепке дейінгі білім беру ісінде 

балалардың ерте дамуы үшін өз бетінше оқу машығы мен әлеуметтік 
дағдысын дамытатын бағдарламалардың бірыңғай стандарттарын енгізу 
қажет.

Орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнға көшу басталды, 
ол 2021 жылы аяқталатын болады.

Бұл – мүлде жаңа бағдарламалар, оқулықтар, стандарттар және кадр
лар.

Педагогтарды оқыту және олардың біліктілігін арттыру жолдарын 
қайта қарау керек болады.

Еліміздің университеттеріндегі педагогикалық кафедралар мен 
факультеттерді дамыту қажет.

Білім берудің барлық деңгейінде математика және жаратылыстану 
ғылымдарын оқыту сапасын күшейту керек.

Бұл – жастарды жаңа технологиялық қалыпқа дайындаудың маңызды 
шарты.

Білім беру мекемелерінің арасындағы бәсекелестікті арттырып, 
жеке капиталды тарту үшін қала мектептерінде жан басына қатысты 
қаржыландыру енгізілетін болады.

Біздегі оқушылардың жүктемесі ТМД елдерінің ішінде ең жоғары бо
лып отырғанын және Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 
елдеріне қарағанда орта есеппен үштен бір еседен көп екенін ескеріп, 
оны төмендету керек.

Барлық өңірлердегі Оқушылар сарайларының базасында компью
терлерді, лабораторияларды және 3Дпринтерлерді қоса алғанда, барлық 
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қажетті инфрақұрылымдары бар балалар технопарктері мен бизнес
инкубаторларының желісін құру керек.

Бұл жас ұрпақты ғылымизерттеу саласына және өндірістіктехно
логиялық ортаға ұтымды түрде кірістіруге көмектеседі.

Қазақстандықтардың болашағы – қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 
еркін меңгеруінде.

Орыс тілді мектептер үшін қазақ тілін оқытудың жаңа әдістемесі 
әзірленіп, енгізілуде.

Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны жөнсіз терминология
мен қиындатпай, қазіргі заманға лайықтауымыз қажет.

Алайда, соңғы жылдары әлемде қалыптасқан 7 мың термин қазақ 
тіліне аударылған.

Мұндай «жаңалықтар» кейде күлкіңді келтіреді.
Мысалы, «ғаламтор» (Интернет), «қолтырауын» (крокодил), 

«күйсандық» (фортепиано) және тағы сол сияқтылар толып жатыр.
Осындай аудармаларды негіздеу тәсілдерін қайта қарастырып, тер

минология тұрғысынан қазақ тілін халықаралық деңгейге жақындату ке
рек.

Латын әліпбиіне көшу бұл мәселені реттеуге мүмкіндік береді.
2025 жылға дейін білім берудің барлық деңгейінде латын әліпбиіне 

көшудің нақты кестесін жасау қажет.
Орыс тілін білу маңызды болып қала береді.
2016 жылдан бері жаңартылған бағдарлама бойынша орыс тілі қазақ 

мектептерінде 1сыныптан бастап оқытылып келеді.
2019 жылдан 1011 сыныптардағы жаратылыстану ғылымының же

келеген  пәндерін  оқытуды  ағылшын  тіліне  көшіру  басталатын  бола
ды.

Нәтижесінде, біздің барлық түлектеріміз елімізде және жаһандық 
әлемде өмір сүріп, жұмыс істеуі үшін қажетті деңгейде үш тілді 
меңгеретін болады.

Сонда ғана нағыз азаматтық қоғам құрылады.
Кез келген этникалық топтың өкілі кез келген жұмысты таңдай ала

ды, тіпті Президент болып сайлануға да мүмкіндігі болады.
Қазақстандықтар біртұтас ұлтқа айналады.
Оқытудың мазмұндылығы заманауи техникалық тұрғыдан қолдау 

көрсету арқылы үйлесімді түрде толықтырылуға тиіс.
Цифрлық білім беру ресурстарын дамыту, кең жолақты Интернетке 

қосу және мектептерімізді видеоқұрылғылармен жабдықтау жұмыстарын 
жалғастыру қажет.

Жұмыс берушілерді тарту арқылы және халықаралық талаптар мен 
цифрлық дағдыларды ескере отырып, техникалық және кәсіптік білім 
беру бағдарламаларын жаңарту керек.

«Баршаға тегін кәсіптіктехникалық білім беру» жобасын жүзеге 
асыруды жалғастыру қажет.

Мемлекет жастарға алғашқы мамандықты береді.
Үкімет бұл міндетті орындауға тиіс.
Орта мектеп пен колледждер және жоғары оқу орындары үздік 

оқытушыларының видеосабақтары мен видеолекцияларын Интернетте 
орналастыру керек.

Бұл барлық қазақстандықтарға, оның ішінде шалғайдағы елді мекен 
тұрғындарына озық білім мен құзыреттілікке қол жеткізуге жол ашады.
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Жоғары білім беру ісінде жасанды интеллектпен және «үлкен дерек
термен» жұмыс істеу үшін ақпараттық технологиялар бойынша білім 
алған түлектер санын көбейту керек.

Осыған орай металлургия, мұнайгаз химиясы, агроөнеркәсіп кешені, 
био және ITтехнологиялар салаларын зерттеу ісінде басымдық беретін 
жоғары оқу орны ғылымын дамыту керек. 

Қолданбалы ғылымизерттеулерді ағылшын тіліне біртіндеп көшіруді 
жүзеге асыру талап етіледі.

Жоғары оқу орындары шетелдердің жетекші университеттерімен, 
ғылыми  орталықтарымен,  ірі  кәсіпорындарымен  және  трансұлттық  
корпорацияларымен  бірлескен  жобаларды  белсенді  түрде  жүзеге  асы
руы    қажет.

Жеке сектордың бірлескен қаржыландыруға атсалысуы барлық 
қолданбалы ғылымизерттеу әзірлемелері үшін міндетті талап болуға 
тиіс.

Жас ғалымдарымызға ғылыми гранттар аясында квота бөліп, оларды 
қолдаудың жүйелі саясатын жүргізуіміз керек.

Білім беру саласына өзінің инвестициялық жобалары мен экспорттық 
әлеуеті бар экономиканың жеке саласы ретінде қарайтын кез келді.

Жоғары оқу орындарына білім беру бағдарламаларын жасауға 
көбірек құқық беріп, олардың академиялық еркіндігін заңнамалық 
тұрғыдан бекіту керек.

Оқытушылардың қайта даярлықтан өтуіне күш салып, жоғары оқу 
орындарына шетелдік менеджерлерді тартып, әлемдік университеттердің 
кампустарын ашу қажет.

Ұлттың әлеуетін арттыру үшін мәдениетіміз бен идеологиямызды 
одан әрі дамытуымыз керек.

«Рухани жаңғырудың» мәнмаңызы да нақ осында.
Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондайақ заманына лайық, 

шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық 
біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс.

Мұғалім мәртебесін арттыру мақсатымен білім берудің жаңартылған 
мазмұнына көшкен ұстаздардың лауазымдық жалақысын 2018 жылдың 1 
қаңтарынан бастап 30 процентке көбейтуді тапсырамын.

Жаңартылған мазмұн дегеніміз – халықаралық стандарттарға сай 
келетін және Назарбаев зияткерлік мектептерінде бейімделуден өткен 
заманауи оқу бағдарламалары.

Бұлар біздің балаларымызға қажетті функционалдық сауаттылық 
пен сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дарытады.

Сонымен қатар 2018 жылы категориялар арасындағы алшақтықты арт
тырып, мұғалімдер үшін біліктілік деңгейін ескеретін категориялардың 
жаңа кестесін енгізуді тапсырамын.

Категорияларды бүкіл әлемде қолданылып жүрген ұлттық біліктілік 
тест арқылы беру керек.

Бұл педагогтарды өздерін ұдайы жетілдіруге ынталандыратын бола
ды.

Нәтижесінде, мұғалімдердің жалақысы біліктілігінің расталуына 
байланысты  тұтастай  алғанда  30  проценттен  50  процентке  дейін 
өседі.

Бұл  үшін  биыл  қосымша  67  миллиард  теңге бөлу қажет.
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

дамның еркі мен еңбегі тудырар небір кереметтерді”, – деп орыстың 
көрнекті ақыны Н.А. Некрасов жырлағандай, тарихы терең шежірелі, 

ТАҒЫЛЫМДЫ  ТӘРБИЕ МЕН ТЕРЕҢ 
БІЛІМНІҢ ОРДАСЫ

Сейтжан САЛИЕВ, 
Ж.Кереев атындағы орта мектебінің директоры
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

«А
тағылымы мол білім ордасы Ақтөбе  облысы,  Темір ауданы, Шұбарқұдық 
кентіне орналасқан  Жансен Кереев  атындағы орта  мектеп, тарихы  тереңнен 
тасталатан бұл мектепке  биыл  80 жыл толады. Терең білім мен тағылымды 
тәрбиенің  ордасына   айналған бұл мектептен   қазақтан  шыққан тұңғыш  
генерал  Жансен  Кереев білім  алған. Генерал  есімімен   аталатын  бұл  мек
теп бүгінде  қоғамда өзіндік орны бар ел ағалары мен белсенді жастардың 
білім ордасы.  Білім – адамзаттың терең және  үйлесімді дамуын бекітетін  
құралдардың бірі, алға басушылықтың, әлеуметтік тұрақтылық пен ұлттық 
қауіпсіздіктің  маңызды ықпалы. Осыған орай  бұрынғы мәдени тәжірибені 
жеткізуге бағытталған  үлгі бойынша  оқытатын  репродуктивті,  жеке 
адамның қызығушылықтарынан  мемлекеттік мүддені жоғары қоятын 
білімнен адамның өзін танымның биік баспалдақтарына қарай жетек
теп отыратын «өмір бойы» алатын білімге бағытталу жүзеге асырылуда. 
«Ұрпақтың болашағы – ұстаздар қолында» демекші,  бүгінде  бұл мектепте 
75 педагогикалық кадр еңбек етсе, 626 оқушы  білім алуда.

Мектепте  әдістемелік жұмыстар, тәрбие бағытындағы  жұмыстар, 
«Дарын»  бағытындағы  жұмыстар бір арнаға түсіп, жүйелі  жұмыс жасап,  
нәтижесі мен жетістіктері  де  мақтанатындай. 

Мектептің  өзекті мәселесі:  қоғам мен әрбір оқушының талабына сай  
жаңартылған білім мазмұнының негіздерін қалыптастыру. 

Әдістемелік жұмысты  жүргізудегі мақсат – мұғалімдердің кәсіби 
шеберлігін жанжақты арттыру,  өз бетімен кәсіби білімін көтеруге  қолдау  
көрсету, өзінөзі тәрбиелеу жолында жетілдіру. Әдістемелік  жұмысты жан
жақты жетілдіруде, өзгермелі  қоғамның өзгерісін тез таныпбіліп,  оқып, 
үйреніп, ұжымның сол арнаға түсуіне зор ықпал етіп келе жатқан тәжірибелі 
ұстаз, көп жылғы тәжірибесі бар директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 
А.Х. Танатарова, әдістемелік жұмысты жетілдіруде Г.Б. Қарабалина мен Л.А. 
Абдрахимованың  тынымсыз еңбектері өз нәтижесін беріп келеді.

Мектепте 5 пәндік әдістемелік бірлестік және 1 сынып жетекшілерінің 
бірлестігі жұмыс жасайды. Әдістемелік  бірлестіктерде жаңа  технологиямен 
қаруланған  кәсіби шеберліктері  теориялықпрактикалық тұрғыдан жеткілікті  
мұғалімдер жетекшілік етеді. 

Жаңа заман талабына сай инновациялық технологияны  қолданып 
сабақтар өткізу, жеке тұлғаның  дамуына жанжақты рухани қалыптасуына 
ықпал ететін сабақтар мен тәрбие  жұмыстары өз жемісін  беріп келеді  Бүгінгі  
күннің  талабы – оқушыны білім бәсекелестігіне  бейімдеу. Осы  бағытта  да
рынды оқушыларды ғылыми жоба  жарыстарына дайындауда шығармашыл 
мұғалімдердің шәкірттері жетістікке  жетуде. Атап айтсақ: физика  пәні   
бойынша  «Дәмді  батареялар немесе дәстүрден тыс энергия көздері», «Үй 
жағдайында сабын дайындау», «Субұрқақ» (жетекшісі Карабалина Г.Б.), жара
тылыстану  бағытында  «Үй  жағдайында  қағаз  жасау», «Ақтөбе облысының 
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ауа бассейнінің ластануы» (В.П.  Виноградова), математика пәнінен 
«Үшбұрыштың нүктелері, ортоцентрлі үшбұрыш»,  «Трапецияның тамаша 
сызықтары мен диагнальдарының қасиеті», «Үшбұрыш және шеңбер»  (Ж.И. 
Нұрғалиева), «Қазақтың  байырғы өлшем бірліктері» (Г.М.  Меңдіғазиева), 
бастауыш сыныптарда «Алтын мұртша»  (А.Шаукенова), психология саласы 
бойынша «Мультфильмнің  бала дамуына  әсері» (Г.Б. Баймұратова),  химия  
пәнінен «Балдың  сапасын анықтау»,   «Ешкі  сүтінің емдік  қасиеті» (Ж.Ж. 
Нұрмағамбетова), тарих  пәні бойынша  «Орта ғасырдағы Батыс Еуропадағы 
сән үлгілері»  (З.С. Құдайбергенова), т.б. 

Ал білім бәскелестігі шығармашыл, жанжақты жеке тұлғада қалып
тасады. Осындай  оқушыны дайындау үшін мұғалімнің  өз бойында бәсекеге 
қабілетті қасиеттер болуы шарт. Осы  мақсатта мектебімізде кәсіби са
йыстар, шеберлік сыныптар өтіп тұрады. Атап айтсақ, «Үздік мектеп алды 
тәрбиешісі», «Қазақ әдебиетінің майталманы – 2017»,  «Үздік жас маман», 
барлық пәндерден педагогикалық  олимпиадалар болып тұрады. Мектеп
те өтілген кәсіби сайыстардың  жеңімпаз мұғалімдері аудандық, облыстық,  
рес публика көлеміндегі сайыстарға қатысып жеңімпаз атанып жүр. Осындай  
ізденісте жүрген  ұстаздар қауымының  шәкірттері аудан, облыс, республика  
деңгейіндегі  ғылыми жоба  сайыстарының жеңімпаздары.

 Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі – баланы оқыта оты
рып, ой еркіндігін, белсенділігін, ізденімпаздығын қалыптастыру, өз бетінше 
шешім қабылдауға дағдыландыру.

Осы орайда деңгейлік бағдарлама аясында  өтетін  әдістемелік  жұмыстың  
да берері  мол.  Мектебімізде  осы бағытта деңгейлік  курсты бітірген 8 
мұғалім жұмыстануда. Инновациялық  технологияны тиімді  қолдану, жаңа 
әдістәсілдерді үйретуде  мектеп тренері  Г.О. Мированың  еңбегі айтарлықтай 
зор. 

Әріптестік  оқыту, тәлімгерлік, коучинг сабақтар, фокус тобының  
жұмыстары, 7  модульді  қамтыған жаңа  форматтағы  сабақтар мен ісшаралар,  
тренинг сабақтар  мұғалімдер  қауымын да бастауыш буында да, орта  буында 
да, жоғары  сыныптарда оқушылармен де жүргізіліп, оқушыға да,  мұғалімге 
де  тың серпін беріп, жаңа  ізденістерге  жетелеп келеді. Жаңашыл сабақтар 
өткізуде  А.Х. Таңатарова, Г.О. Мирова  Г.Б. Қарабалина,  Л.А. Абдрахимова, 
Ж.И. Нұрғалиева, Н.Ж. Бақытжанова, О.С. Шетихина, Э.А. Қуанышқалиева, 
Г.О. Нұғыманова, Т.И. Ибрагимова, А.И. Маясарова, А.И. Ишниязованың    7 
модульді қамтыған ғылымилығы басым, қызығушылығы мен білімділігі терең 
сабақтарымен оқушы есінде қалып, жоғары нәтиже көрсетіп, оқушылары об
лыс, республика көлемінде өткен ғылыми жоба  сайыстарының жеңімпаздары  
мен жүлдегерлері атанып жүр.  Мектептегі дарындылардың басын қосқан 
«Дарын» бағытындағы жұмысты жандандырып отырған В.П.Виноградова 
жаңашыл, ізденімпаз, шығармашыл мұғалімдердің  бірі. Сонымен қатар ор
тамызда  Г.К. Алиева, В.И. Рудченко, М.А. Қоғабаев сынды өз  өмірін бала 
тәрбиесіне арнаған ардагер ұстаздарымыз бар.
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Білім берудің қай түрі болмасын – тәрбие. Әрбір баланы тәрбиелеуде 
тәрбие мен білім егіз ұғымдар екендігі сөзсіз. Тәрбие – кең ұғым. Бұл 
бағытта мектепте және мектеп жанындағы интернатта  жанжақты  жұмыстар 
жүргізіліп келеді.  Интернат өмірі – интернат меңгерушісі В.И. Рудченконың 
тағылымды басқарушылығымен  тығыз байланысты. Атаанасынан шалғайда 
жүрген балаларға  мейірімділігі мен  жүрек жылуын төге білген адамдық 
қасиеті көпшілікке аңыз, жастарға үлгі боларлық. 

Мектептегі  кез келген ісшара – тәрбиенің алтын қазығы. Мектеп 
оқушыларына патриоттық тәрбие беру мақсатында және оқушыларды 
руханиадамгершілікке тәрбиелеуде, сондайақ, отбасы құндылығын артты
руда жоспарлы жұмыс түрлері ұйымдастырылып келеді.

«Мәңгілік Ел», «Қазақстан – ортақ мекеніміз», «Қазақстан – менің  Ота
ным»,   «Мен – өз  елімнің  патриотымын»  тақырыбындағы  ашық  сабақтар,   
Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:  рухани  жаңғыру»  бағдарламасы  
бойынша насихаттау жұмыстары, «Құқық бұзушылықтың алдыналу»  
мақсатында “Адал ұрпақ” құрамының жүргізген  «Жемқорлық – қоғам  
дерті», мамыр айында бірлік күніне, Отан қорғаушылар күніне арналған 
сабақтар мен кештер, т.б. бүгінгі  қоғамның  өзекті  мәселелерін қозғайтын іс
шаралар өз мәнінде, тартымды, әсерлі  ой саларлық деңгейде өтіп тұрады. Бұл  
бағытта «Адамға  ең  бірінші  тәрбие  берілу керек, тәрбиесіз берілген білім 
адамзаттың  қас жауы» деген ұлы  ғұлама әлФарабидің сөзін ұстанатын 
директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары А.Т. Сәндіғалиеваның, З.С. 
Құдайбергенованың, сонымен  қатар әлеуметтік педагог М.А. Жанекешованың    
еңбегі өлшеусіз.

Тәрбие мен білімнің алтын қазығы болған мектептің  бүгінгі тіршілігі  
білікті  басшы мен айрандай ұйыған ұжымның тынымсыз еңбегінің  
жемісі. Қоғамның  жалынды жас ұрпағына сапалы білім мен тәуелсіздіктің 
болашағына ие  жастарды тәрбиелеу ісі әлі де  жалғасады.Мектеп мерейі 
тек еселі еңбекпен, шығармашылықпен шыңдалған ізденіс үстінде өсетініне 
сеніміз мол.

ілімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру – Елбасымыздың жыл сайынғы 
Қазақстан халқына Жолдауында «100 нақты қадам» – Ұлт жоспары, 

БОЛАШАҚ  – БҮГІННЕН  
БАСТАЛАДЫ

Бибігүл ЖАҚЫПОВА,
Абай атындағы орта мектептің директоры
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Б
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016–
2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы халқымыздың ежелгі 
арманы "Мәңгілік ел" биігіне жетер жолды анықтап, алда атқарылар межелі 
істерді белгілеп берді. Қазақстанның әлемдік үрдістерге кіруі, дамыған 
елдердің стандарттарына деген  ұмтылысы білім беру жүйесінің жаңа 
сапалық деңгейге өту қажеттілігін арттыруда. Осыған орай, қазіргі кезде білім 
беру жүйесінде жасалып жатқан реформалар барлық деңгейлердегі білім 
мазмұнын жаңартуға және өсуден тұрақты даму кезеңіне өтуге бағытталған.

Қазақстанның қуатты мемлекет болып қалыптасуының негізі – білім 
беру жүйесі. Білім беру жүйесінің алдында тұрған басты міндет – білім са
пасын арттыру деп білемін. Осы орайда Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Болашақта 
өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім 
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қажет. Қазақстанды дамыған елдердің қатарына жеткізетін білім» екенін айта 
келіп, ол үшін «Бізге экономикалық және жаңа форматқа сай білім жүйесі 
қажет», – деп білім беру жүйесін жетілдіруді алға қойған болатын. Менің 
ойымша, білім беруді жаңарту оқушылардың білімін ғана емес, сонымен 
қатар, оларды қолдану сауаттылығын, құзыреттілігін қалыптастырады. Бұл 
құндылықтар қазіргі тәрбие жұмыстарының негізі болуы керек.

Дәстүрлі білім беруді артта қалдырып, біршама уақыттан бері 
Қазақстанда оқу үдерісінде жүзеге асырылып жатқан жаңартылған білім беру 
жүйесі де өте пайдалы әрі нәтижелі деп білемін. Ондағы топтық жұмыстар, 
көрнекіліктермен жұмыс, жаңа технологиялар мен сан түрлі тәсілдер 
оқушылардың  толыққанды, жанжақты білім алып, өзін жетілдіруге үлкен 
үлес қосары хақ. 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты – бәсекеге қабілетті маман дайын
дау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі – мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің 
шығармашылығындағы ерекше тұс – оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның 
жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арын
дай таза ұстау – әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық 
шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация 
мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін
өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға 
құзыреті. Жаңа формация мұғалімі  біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. 
Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, 
білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы 
шеберлігі.

Осы айтылғандарды жинақтай келіп, жаңа формация мұғалімі – реф
лекцияға  қабілетті,  өзінөзі  жүзеге  асыруға  талпынған әдіснамалық, 
зерттеушілік, дидактикалықәдістемелік, әлеуметтік тұлғалы, коммуника
тивтілік, ақпараттық және тағы басқа құдіреттіліктердің жоғары деңгейімен 
сипатталатын рухани адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, 
шығармашыл тұлға.

Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы 
аясында жекелеген ұғымдар мен нормаларды және тиімді педагогикалық 
технологияларды меңгеру үшін педагогтердің кәсіби мәдениетін дамытуға 
бағытталған оқу қажеттіліктері туындап отыр.

Біліктілік арттыру жүйесінде педагогтердің оқу қажеттіліктері нақты 
білімнің  мәнін  түсінуге,  соның нәтижесінде өзіндік ісәрекетке енуге 
және жеке  өміріндегі  тәжірибені  жетілдіру  мақсаттарына байланысты 
қалыптасады. Осы заманғы мұғалім оқуға үлкен потенциалдық мүмкін
діктермен келеді.

Мұғалімдердің  функционалдық сауаттылықтарын кәсіби шеберлікпен 
ұштастыру үшін нәтижеге бағытталған білім беру үлгісінде мақсатты түрде 



12

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

білім  беретін,   қалыптастыратын,  дамытатын  андрогогикалық  үдеріс  қажет.
Қазіргі білім беру парадигмасы «білікті адамға» бағытталған білімнен 

«мәдениет адамына» бағытталған білімге көшуді көздейді. Бұл білім беру 
жаңаша ұйымдастыру – оның философиялық , психологиялық, педагогикалық 
негіздерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді. 
Сондықтан бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үдерісін тың 
идеяларға негізделген жаңа мазмұнын қамтамасыз ету міндеті тұр.

Жаңа  педагогикалық технологиялардың негізгі мәні пассивті оқы
ту түрінен активті оқытуға көшу, оқу танымын ұйымдастырудағы 
бастамашылдығына  жағдай туғызу, субьективтік позицияны қалыптастыру.

Білім сапасын арттыру және нәтижеге бағытталған үлгіге бет алуы ба
рысында мұғалімдер мемлекеттік стандарт берілген нәтижелерге жетуде 
кәсіби шеберлікпен меңгерген зерттеу біліктері мен дағдылары нәтижесінде 
проблеманың шешімін таба алатын, ақпараттықкоммуникативті, мәдениеті 
жоғары тұлғалықдамытушылық  функцияны  атқарады. Қазіргі заман 
адамның осы құзыреттілікті меңгере отырып, тек «кәсіби  икемділігін 
оңтайландыруды қамтамасыз  ету  ғана емес, іске асырылу мүмкіндігін» 
үнемі оқыпүйрену және өзінөзі жасау талабын қалыптастыра алады.

Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы 
біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің 
жақсаруы мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру 
үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл 
қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамы
туды қамтамасыз ету, сондай ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік қолдау 
мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Осыған 
байланыс ты қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі  реформалар мен 
сындарлы саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының 
ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, 
жаңа идеялармен жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық. 
Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі 
педагогтердің, зиялылар қауымының деңгейіне байланысты. Дәстүрлі 
білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу 
орындарының басты мақсаты – мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазір 
әлемдік білім кеңістігіне ене отырып, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау үшін 
адамның құзырлылық қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім 
беру жүйесін ұсыну – қазіргі таңда негізгі өзекті мәселелердің бірі. 

Осы орайда Абай атындағы орта мектептің «Оқыту мен бағалаудың 
инновациялық нысандары мен әдістерін оқутәрбие үдерісіне кешенді түрде 
енгізе отырып, оқушылардың сындарлы ойлау қабілеті мен ақпаратты терең 
ойлау машығын қалыптастыру» атты өзекті мәселесімен жүйелі жұмыс 
атқарып келе жатқанын атап өткім келеді.

Педагогикалық энциклопедияда: «Дарындылық дегеніміз – адамдардың 
қабілеттерін жете жақсы дамуының жоғары сатысы», – деп атап 
көрсетіледі. Осы қабілеттілік арқылы адамдар көптеген жақсы жетістіктерге 
жете алады. Дарындылық – сапалы қабілеттердің өзіндік бірлесуі, оның 
арқасында ісәрекет жақсарады. Дарындылық – адамның өз бейімділігімен 
қатар, шығармашылықпен жұмыс істеу арқылы қалыптасатын қасиет. Әр 
баланың бойында табиғат берген ерекше қабілеті, дарындылығы болады. 
«Бұлақ көрсең көзін аш» дегендей, осындай баланың бойындағы дарындылық 
қасиетін дамыту көбіне мұғалімдердің кәсіби біліктілігіне байланысты 
екендігі айдан анық. Жаңа «субъектсубъект» оқыту парадигмасымен жұмыс 
жасау, әр баланың бойындағы дарындылық қасиеттерін анықтап, дамыту 
мектепте өз дәрежесінде жүргізілуі керек.
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Егеменді елімізді дүние жүзі елдерімен терезесі тең болатын дәрежеде 
өркендететін, негізгі тұтқасын ұстайтын, дүние әлемін шарлайтын біздің да
рынды да қабілетті ұландарымыз. Олардың бойындағы дарынын, қабілетін 
дамыту – ұстаз, атаана және қоғам қауымының міндеті.

Мектептің өзекті мәселесіне орай, оқушылардың өзіндік ізденіс, сын
дарлы ойлау қабілеті мен шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған 
игі ісшаралар атқарылып келеді. Әсіресе, мектептегі  «Жас қалам» үйірмесі 
шығармашылық шабытпен жұмыс істеп, оқушылар қабілетінің  ашылуына 
мол мүмкіндік берді. 

Оқушылар өздерінің шығармалары мен өлеңдерін облыс, республика, 
халықаралық деңгейінде басылымдарға, соның ішінде «Айгөлек» балалар 
журналына, «Ақбөбек» балалар газетіне, республикалық «Тәуелсіз ел жаста
ры» жыр жинағына жариялады.    

Ақтөбе қаласында өтілген «Жайнай бер, жасыл әлем» халықаралық 
байқауында, Алматы  қаласында  өткен  республикалық «Тәуелсіз ел жаста
ры», «Жастар  жаққан  жұлдыз» шығармашылық  байқауларында бас жүлдеге 
ие болып, І, ІІ, ІІІ  дәрежелі дипломдармен марапатталды.

Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу шығармашылыққа баулуға, шәкірт 
бойындағы талант көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға өз әсерін 
тигізді.

Мектепте жүргізілетін сыныптан тыс ісшаралар, үйірмелер, қосымша  
сабақтар оқушылардың сұранысын қанағаттандырып, олардың жүйелі де 
жанжақты дамуына игі ықпал етіп келеді. Соның ішінде  «Логика әлемі», 
«Тоғызқұмалақ», «Шахмат», «Сиқырлы саусақтар», «Көркемөнерпаздар» 
үйірмелері оқушылардың қисынды ойлау қабілетін дамытса, «Өлкетану», 
«Генетика», «Арифметика» саласындағы таңдау сабақтары оқушыларды 
ғылыми ізденіске бағыттайды.

Бүгінгі ауыл мектебі тек білім беру ордасы ғана емес, ол сонымен бірге 
ұлттық руханиятымыздың тамырын тереңге жаятын тәлімдік орта. Ауыл 
мектебінің өзіндік ерекшеліктерін сөз еткенде, мектебімізге ұлтымыздың  
мақтанышы Ұлы Абай есімі берілгенін мақтан тұтамыз. Қазіргі таңда 
мектептің оқутәрбие үдерісі Ұлы Абайдың педагогикалықпсихологиялық 
көзқарастарына негізделген. Мектепте өтілетін «Абай ұлағаты» күндері,  
«Абай партасы» сындарлы оқушылардың өзіндік белсенділігін арттырып, 
өмірге саналы көзқарастарын қалыптастырды. Мектеп оқушылары жыл са
йын аудан, облыс көлемінде өтілетін «Абай оқуларының» жүлдегерлері  ата
нып келеді.

Мектептің күн тәртібі салауатты өмір салтына негізделген. Мектеп ұжымы 
жыл сайын дәстүрлі аудан көлемінде өтілетін спорттық спартакиаданың 
белсенді қатысушылары мен тұрақты жүлдегерлеріне айналды.

Болашақ ұрпаққа білім берудің іргетасы, ұлттық ғылым мен мәдениет 
бастауы мектеп болғандықтан үздіксіз білім беру жүйесінің дамып жетілуі 
де осы мектепке байланысты. Жаңа білім беру мазмұнына бет бұрған Абай 
атындағы орта мектеп болашағы бүгіннен де нұрлы болары айқын.

Ауыл мектебінің көбісі қазақ мектептері болғандықтан, атабабалар
дан мұра болған ұлттық құндылықтарымызды сақтай отырып, оны  жаңаша 
дамыту, жетілдіру және әлеуметтік  педагогика жетістіктерімен ұштастыру 
негізінде жас ұрпақтың бойына сіңіру қажеттігі туындайды.  Атап айтқанда, 
ұлттық санасезім, қазақы мінезқұлық, рух, дін, ана тілін құрметтеуді 
оқушылар бойына сіңіру, мәдениеттің  дәстүрлі құндылықтарын жүрегіне 
ұялату өзекті мәселеге айналды. Ауыл мектебінің мәртебесін көтере оты
рып, біз өркениетті елдің азаматтарын  қалыптастырамыз, тәуелсіздігімізді 
нығайтамыз.
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ақсатты дұрыс қою – адам өміріндегі маңызды 
үдеріс, сол үшін оған күш те, уақыт та жұмсалуы 

МАҚСАТ – ЖЕТІСТІК  БАСТАУЫ

Индира ТОҚМҰРЗИНА,
«Сартоғай» негізгі мектебінің директоры 
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

М
керек. Адам өмірінде мақсат қоюды кішкентай кезінен 
бастауы тиіс. Мақсат негізі – арман болып табылады. 

Арман – қиялдан пайда болады. Бала сәби кезінен ертегі арқылы қиялдауға 
үйренеді. Қиялдау арқылы адам баласында арман пайда болады. Арманға 
жетудің негізі дұрыс қойылған мақсат болуы тиіс.  Бала кездегі арманы 
адамның өмірлік мақсатқа айналып, өмір бойына жетелейді. Өмір жолында 
дұрыс бағдар беретін де мақсаты болады. Егер де қойылған мақсатқа жеңіл 
түрде қолжетімділік болса, онда оның маңыздылығы басымдыққа жатпайды. 
Себебі, оған оңай қол жеткізгеннен соң, тағы да жаңа мақсатты іздеу қажеттігі 
тұрады. Сондықтан мақсатқа деген талап өте күшті болуы керек. 

Ұлы Абай: «Мақсатым тіл ұстартып, өнер шашпақ!» деген еді. Бар 
өмірлік мақсатын төрт ауыз сөзбен түйіндеген. Қаншама ғасыр өтсе де, 
сарқылмайтын кенге, таусылмайтын рухани азыққа айналады.

Осы мақсатта біздер сабақ барысында SMART мақсатты пайдалана
мыз. Стронг «Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі 
негізгі тұлға – мұғалім» деген болатын. Алайда тамыры тереңге кеткен 
ұстанымдар мұғалімнің жаңашыл идеяларды қабылдау қабілетін шектеуі 
мүмкін. Сондықтан жаңашыл идеяларды танудан және тәжірибе жасау
дан жалықпағанымыз абзал. Осы орайда мұғалімнің жұмысы дұрыс мақсат 
қоюдан басталатынын айтқым келеді.

Көптеген ғалымдардың берген анықтамалары бойынша мақсат дегеніміз:
– болашақ нәтижені суреттеу;
– неге қол жеткізу керектігінің  бейнесі;
– белгілі бір анықталған күшқайрат жұмсалатын және ұйымдастырылған 

ісәрекет талап етілетін күтілетін нәтижелер жиынтығы;
– бұл индивидумның өз күштерімен қол жеткізе алатын келешектегі 

шындықты суреттеуі.
Оқыту мақсаты мен міндеттерін анықтауда қолданылатын SMART 

терминін 1954 жылы  Питер Друкер айналымға енгізген аббревиатура:
– specific – арнайы, нақты;
– measurable – өлшеуге болатын, шектеулі талап етушілік;
– attainable – қолжетімділік;
– realistic – шындыққа сай, қысқа да нұсқа берілуі;
– timed – белгілі бір уақыт арлығымен шектелген деген ұғымдарды 

білдіреді. 
SMART мақсатпен жұмыс жасай отырып оқушыларды сабақ барысында 

сабақтың мақсатын қою үрдісіне тарту керек. Осы мақсатта қолданылатын 
кейбір тәсілдер.

1. Тірек етістіктер көмегімен сабақ мақсатын тұжырымдау. Мұғалім 
сабақ тақырыбын хабарлап, тірек сөздер немесе етістіктер көмегімен сабақ 
мақсатын тұжырымдауды ұсынады. Дайын етістіктер жиынтығын беруге бо
лады (анықтау, қортындылау, дәлелдеу, салыстыру, талдау).

2. Ұғыммен жұмыс.  Көзбен қабылдау үшін оқушыларға сабақ тақырыбы 
беріледі. Мысалы: 7сыныптағы сабақ тақырыбы «Энергия. Потенциалды 
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және кенетикалық энергия». Әрбір сөздің мағынасын түсіндірулері керек, 
түсіндіре алмаған жағдайда сөздіктен іздейді. Әрі қарай сөздердің мағынасы 
негізінде сабақ мақсаты айқындалады. 

3. Жетелеуші диалог.  Оқу материалын өзектендіру сатысында қорытуға, 
нақтылауға бағытталған әңгіме жүргізіледі. Диалог білімі жетіспеушілігі 
себебінен оқушылардың әңгімелей алмайтын нәрсесіне келіп тіреледі. 
Сөйтіп, әрекеттерді немесе зерттеуді талап ететін жағдаят туындайды. Мақсат 
қойылады. 

4. Проблемалық жағдаят туындату. Оқушы мақсат қою үшін, 
оқу үрдісінде оның білімі мен қабілетінің жетіспейтіндігін көрсететін 
проблемалық жағдаят туындату керек.   Проблемалық жағдаят туындататын 
көптеген тәсілдер бар. Белгілі бір тәсілді таңдау оқу материалының мазмұны 
және сабақ мақсатымен айқындалады.

SMART мақсатты сабақ барысында пайдалану арқылы оқушылардың тек 
білімбілік дағдысын арттырып қоймай, өмірлік мақсатты дұрыс қойылмаған 
оқушыларға мақсатын айқындап алуларына септігімізді тигізуіміз керек. 
SMART мақсатпен және әр сабаққа өздері мақсат қоя отырып жұмыс жасау 
оқушылардың жақсы білім алуын, табысты оқуын, мақсатты түрде білім 
алып, ақылойының дамуын жоғары дәрежеде ұйымдастыру – егеменді 
елімізді одан әрі дамытатын азаматтарды тәрбиелеуде маңызды қадам болып 
табылады. 

Джон Кеннедидің «Ұлттың дамуы толығымен білім сапасының дамуы
на тәуелді» деген ұлы сөзі бар. Демек, мақсатты дұрыс қою арқылы біз 
сол сабақтағы жұмыстың нәтижесін болжаймыз. Сабақты өткізген соң 
мақсатымызға қайта оралып, оқыту тиімділігін анықтай аламыз. 

жылғы қаңтар айында «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Елба

ЖАҢАША  ОҚЫТУ – ЖЕТІСТІК  КӨЗІ

Нұртас  НҰРМАҒАМБЕТОВ, 
Бабатай орта мектебінің директоры
  Ақтөбе облысы,  Темір ауданы, Қазақстан

2017
сы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында: «Біздің 

міндетіміз – білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық 
буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және 
өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет», – деп атап 
көрсетті.

Бүгінгі күні тәуелсіз мемлекет алдында тұрған негізгі мақсаттардың 
бірі – дүниежүзілік білім әлеміне ену. Бұл салада білім беру ісінің мазмұнын 
жаңа бағытқа бұрып, құрылымдық жүйесін жаңарту, өзгерістер енгізу, білім 
реформасын жүзеге асыру алдыңғы орында тұрғаны баршамызға белгілі. 
Болашағымыздың жарқын болуына ықпал етіп, адамзат баласын алға қарай 
апаратын күш тек білімде ғана.

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: «Қазіргі заманда жастарға ақпаратты 
техникамен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру 
өте қажет», – деп атап көрсеткендей, инновациялық әдістәсілдерді кеңінен 
қолдану арқылы жаңаша білім беру – әрбір ұстаздың міндеті. Еліміздің 
ертеңі  –  мектеп  қабырғасында  жүрген  жас ұрпақ. Сондықтан да білім беру 
саласының жаңа құрылымы мен әдістемелік мазмұнының өзгеруі арқылы 
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ұстаздардың алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі – кәсіби 
шеберліктерін үнемі шыңдау, жаңа технологияларды меңгеру және оқытудағы 
жаңа әдістәсілдерді  жетілдіріп отыру, ұстаз үшін ең басты мәселе – оқыту 
әдісін дұрыс таңдау.

Оқу жүйесінің нәтижелі болуы оқушы мен мұғалімнің арасындағы 
жаңаша қарымқатынасы арқасында ғана өз жемісін береді. Сол себепті 
дәстүрлі жүйедегі әміршілдік стиль бұл жерде тиімсіз, оқушы – «орын
даушы», «мұғалімнің тасасындағы» объект емес. Ол өз пікірін ашық айта, 
ойын дәлелдей, дәйектей алатын, сонымен қатар басқаның да ойын тыңдап, 
көзқарасын құрметтей білуге үйренген жаңа форматтағы оқушы болып 
шығары сөзсіз. Көрнекті ақын, педагог, психолог Мағжан Жұмабаев: «Мылқау 
өмірге үн, сақау өмірге тіл беретін, жоқты бар, әр барды гүлді, көрікті 
қылатын, бізді асыға аяқ бастырып тәңірмен тілдестіретін сол фантазия»  
деген екен. Сондықтан жаңа форматтағы мұғалім жаңа ақпараттарды пайда
ланып қана қоймай өз қиялына да ерік беруі тиіс деп ойлаймын.

Бүгінгі заман сабағы – мұғалім оқушының ойлау қабілетінің жылдам 
және тұлғалық дамуына, білімді терең игеруіне, оның бойында адамгершілік 
негіздерін қалыптастыруды шебер қолданатын оқу үрдісі. Бүгінгі сабақ 
мектеп оқушыларының белгілі бір мөлшердегі білімді меңгеруімен шек
телмей, тұлғаның жалпы дамуымен, оның танымдық және жасампаздық 
қабілеттерінің қалыптасуымен байланысты болуы тиіс.

Қорыта келгенде, оқытудағы басты назар оқушыға білімді түсіндіру 
арқылы беруге емес, оның өзінің жаңа тақырыпты игеруіне әдістемелік 
қолдау көрсетуге аударылуы тиіс. Бұл міндеттер педагогтерде қалыптасқан 
ойлау мен ісәрекеттік дағдыларын, оқытудың қалыптасқан әдістерін 
өзгертуді талап етеді. Сондықтан педагогтер қатарында инновациялық
коммуникациялық, әдістемелікақпараттық мәселелерді шеше алатын, 
оқушымен бірлесіп әрекет етудің жаңаша үлгілерін жасай алатын адамдар 
болуы – бүгінгі басты сұраныстардың бірі. Сонда ғана мұғалімдер білім 
стандарттарын меңгертудің тиімді жолдарын жақсы игеріп, оқушылардың 
оқудағы жетістіктері объективті бағаланады және шын мәніндегі білім са
пасына қол жеткізеді дей аламыз. Қазақстанның болашағы жасөспірім, жас 
ұрпақтар, біз оларға болашақта үлкен сенім артамыз. Олардың сол сенімді 
орындауы үшін біз оларға үлкен жол көрсетуіміз керек. Қазір мектепте берген 
білім әрбір баланың санасында қалып қояды, олар оны орындауға барынша 
тырысып бағады. О.Бальзактың «ұдайы еңбек ету – өнердің де, өмірдің де 
заңы»   дегеніндей, оқушылардың шығармашылық  қабілеті мен белсенділігін 
арттыруда мұғалімге үнемі ізденуге, тұрақты еңбек етуді міндеттейді. Әрине, 
атқарылған істер аз емес. Аз ғана уақыттың аралығында, осы атқарылған 
істердің нәтижесі ретінде, мектеп мұғалімдері сабақтарын жаңаша  түрде  
өткізумен  қатар білімділер порталына, әртүрлі сайдтарға  бірнеше сабақтары  
жүктелді. Дегенмен, әлі де болса бізді ойландыратын, толғандыратын істер 
жетерлік. Әлі де толассыз еңбек етіп, жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы 
тәрбие беруде аянбай еңбек етуді қажет етеді.

Әдебиет
1. Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік// Елбасы Н.Назарбаев
 тың  Қазақстан  халқына  жолдауы. – 31.01.2017.
2. Селевко Г.К. Педагогикалық технологияларды меңгеру факторы//2009.
3. Тұрғынбаева Б.А. Ұстаздық шығармашылық. – Алматы, 2007.
4. Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология. – Алматы, 2004.
5. 12 жылдық білім беру республикалық ғылымиәдістемелік  және ақпараттықсараптама 
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6. Мұғалімге арналған  нұсқаулық үшінші  (негізгі) деңгей//Назарбаев  Зияткерлік   мектебі  
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2. “Қазақстан мектебі” №3, 2018.

ень независимости! Когда задумываешься о про
шлом и будущем нашей страны в контексте разви

ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Аскарбек КУСАИНОВ, 
академик, член Исполнительного комитета Всемирного
совета обществ по сравнительному образованию, 
лауреат Государственной премии РК
  г.Алматы, Казахстан

Д
тия мирового сообщества, то начинаешь глубже понимать, насколько гордо и 
значимо звучат эти слова. В действительности это так!  

Со дня получения независимости нашей страны прошло 26 лет, чуть 
больше четверти века. Если взять с позиции жизни одного человека, то это 
немало времени, ребенок, родившийся в те годы, стал крепким молодым че
ловеком, а с позиции мировой истории, мирового развития – это только на
чальный этап развития страны. 

В настоящее время Казахстан признан как Лидер Центральноазиатского 
региона. Заметных успехов в экономике Казахстан добился благодаря пере
стройке всей экономической системы, которая в эпоху СССР опиралась в 
основном на добывающие отрасли промышленности. Кроме экономических 
реформ были проведены политические реформы, которые заметно повысили 
авторитет Республики на международной арене.  

Говоря о развитии системы образования нашей страны, хотелось бы ска
зать несколько слов о состоянии образования в первые годы независимости. 

В 1991 г. по приказу Министра образования и науки Республики Казах
стан Ш.Шаяхметова я был назначен начальником Управления перспективно
го развития и новых образовательных технологий. Это были годы высокого 
духовного подъёма всех казахстанцев. Мы с чувством высокого патриотизма 
работали на благо Отечества. 

По долгу службы занимался стратегическими вопросами развития обра
зования. Мы знали, что в Союзе были крупные НИИ и перспективные вопро
сы по проблемам развития системы образования решались с учетом их науч
ных рекомендаций. Оказалось, что в Казахстане был только один небольшой 
институт, занимающийся проблемами среднего образования, не было даже 
лаборатории, занимающейся проблемами дошкольного воспитания, ТиПО, 
колледжей и вузов. 

В 1992 году, когда работали над разделом «Образование» Националь
ной программы Государственной поддержки науки, культуры, образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, мы впервые почувствовали 
важность и необходимость таких НИИ. Однако изза трудной экономической 
ситуации было сложно создать такие институты.  

В эти годы были приняты Законы «Об образовании» и «О высшем об
разовании», Государственные стандарты общего среднего образования и 
высшего образования РК, Концепции государственной политики в области 
образования, гуманитарного образования, приняты Целевая программа под
готовки и издания учебников и УМК для общеобразовательных школ РК, 
программа «Дарын», программа «Болашак» и т.д. 

Все эти Законы и подзаконные акты способствовали развитию непре
рывного образования нашей независимой страны.

Уровень образования – отправная точка экономического и научнотех
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нического прогресса, залог успешного развития любого государства и об
щества. Отставания в области образования прямо сказывается на конкурен
тоспособности страны, на национальных перспективах и государственной 
безопасности.

Поэтому развитие образования – задача общенациональной значимости. 
Опережающее развитие образования – закономерность и одновременно ус
ловие нормального общественного развития. Во всем цивилизованном мире 
государство и общество, которые стремятся к экономическому прогрессу и 
социальнополитической стабильности, не только заинтересованы в разви
тии образования, повышении его качества, но и постоянно наращивают в 
нем свое присутствие.

Елбасы Н.А. Назарбаев определил образование и науку стратегическими 
направлениями развития страны. «Страна, не умеющая развивать знания, в 
ХХІ веке обречена на провал», «Лучший международный опыт подтверж
дает: базовым фактором высокого уровня конкурентоспособности страны 
являются благоприятные макроэкономическая политика, инвестиционный 
климат, равные конкурентные условия и самое важное – высокое качество 
образования и здравоохранения», – отметил Глава государства.

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние 
и результативность процесса образования в обществе, его соответствие по
требностям и ожиданиям различных социальных групп в развитии и фор
мировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций лич
ности.

В годы независимости были проведены большое количество реформ в 
области образования. Это был неминуемый процесс, так как практика не 
стоя ла на месте, поэтому постоянно шли поиски эффективных путей раз
вития образования, что способствовало достижению ряда результатов. Хотя, 
как показывает лучшая мировая практика, реформы в области среднего об
разования проводятся в среднем один раз в течение десяти лет на научной 
основе с учетом результатов проведенных крупномасштабных педагогиче
ских экспериментов.  

В ведущих странах мира техническое и профессиональное образование 
является фактором успешной социальной адаптации молодежи и взрослых, 
локомотивом индустриального развитии страны. В странах ОЭСР ТиПО раз
вивается  на основе коллективной ответственности заинтересованных сто
рон – образования и работодателей.

Мировая практика показала эффективность дуальной системы образова
ния. В Казахстане в 2015 г. законодательно закреплены принципы дуального 
обучения. В настоящее время образовательную деятельность в партнерстве 
с предприятиями страны осуществляют около 350 колледжей. Ряд коллед
жей достигли достаточно высоких результатов. К примеру, Высший колледж 
«APEC PetroTechnic», расположенный в г.Атырау. 

Зарубежным партнером Колледжа APEC с 2013 по 2017 года являлся Ин
ститут технологий Южной Альберты (SAIT Polytechnic) Канады. В результа
те совместной работы была создана собственная модель подготовки кадров с 
внедрением новых методик и технологий обучения. Данная модель успешно 
прошла международную аккредитацию Cambridge International Examinations 
и первым в Казахстане вошла в сеть международных школ Cambridge.  В 
2018 г. планируется реализация аналогичных мер для получения аккредита
ции IADC (International Association of Drilling Contractors – Международная 
ассоциация буровых подрядчиков) и создание на базе Колледжа АРЕС меж
дународного учебного центра бурильщиков по стандартам IADC.

Колледж APEC один из первых отечественных учебных заведений 
успешно реализовавших проект по фандрайзингу в системе ТиПО с соци
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альными партнерами по подготовке и переподготовке кадров для нефтегазо
вой отрасли.

В настоящее время разработан и утвержден план трансляции опыта Кол
леджа APEC на систему ТиПО всех регионов. 

В ХХІ веке, в веке глобализации, Казахстану нужны граждане, готовые 
нести личную ответственность, как за себя, так и за Отечество, граждане, 
которые пользуются возможностью учиться и переучиваться на протяжении 
всей жизни. Граждане, способные и готовые применить лучшее из того, что 
было придумано и сделано человечеством для того, чтобы Казахстан вошел 
в число ведущих 30 стран мира. 

Подготовка таких граждан – это, безусловно, задача университетов. 
Казахстанские университеты, понимая стоящие перед ним задачи, повы

шают качество подготовки кадров и свои рейтинги на международном уров
не. Тому пример достижения Казахского национального университета им. 
альФараби.

За шесть последних лет КазНУ им. альФараби продвинулся в автори
тетном международном рейтинге QS World University Rankings и первым 
среди вузов Центральной Азии и Казахстана вошел в ТОП250 лучших уни
верситетов мира, заняв 236 место. Только два вуза из стран СНГ вошли в эту 
группу  МГУ им. Ломоносова и КазНУ им. альФараби. 

Согласно итогам исследований известной международной организации 
«Great Value Colleges» он вошел в число 50ти самых технологически раз
витых университетов мира, в престижном глобальном рейтинге «UI Green 
Metric Ranking of World Universities – 2016» вошел в число топ200 самых 
экологичных вузов. 

Он признан лучшим университетом тюркских стран. С 2014 года воз
главляет Глобальный хап ООН по устойчивому развитию и Региональный 
хап ЮНЕСКО по устойчивому развитию.

Положительный опыт КазНУ перенимают другие высшие учебные за
ведения нашей страны, стран СНГ и  дальнего зарубежья.

40 лет тому назад в странах ОЭРС, а затем в Японии, Южной Корее, 
Сингапуре пришло осознание надвигающихся изменений, которые влекут за 
собой необходимость менять школу и менять радикально. Школа поставля
ла в вузы выпускников, большинство которых были способны скорее зазу
брить, запомнить (и потом забывать) информацию, а не усваивать, наделять 
собственными смыслами. Получаемая ими в школе информация не превра
щалась в устойчивое знание. А слабость понятийного мышления даже ус
военному знанию не дали им превратиться в компетенцию. Поэтому вместо 
знаниевой парадигмы было принято решение внедрить деятельностную па
радигму образования, ориентированную на результат. 

Эта задача в странах призерах в области образования к концу прошлого 
века была успешно решена, поэтому по результатам важных международ
ных исследований PISA учащиеся этих стран стабильно показывают высо
кие результаты. В этих странах выпускники ТиПО и вузов так же получают 
качественное образование, так как только на основе качественного школьно
го образования можно получить качественное профессиональное и высшее 
образование.  

Основной задачей, стоящей перед системой среднего образования Ка
захстана при переходе от 11летнего к 12летнему образованию, было вне
дрение деятельностной парадигмы. Это является архисложной задачей, ве
дущие страны мира смогли его решить только на основе системной работы 
в течение десяти лет.

В 2008 году по инициативе Елбасы Н.А. Назарбаева была создана сеть 
элитных школ – Назарбаев Интеллектуальные Школы (НИШ).  
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История создания Элитных школ уходит своими корнями далеко в про
шлое столетие. Первая элитная школа для мальчиков в Великобритании 
появилась в 1394 году. До сих пор сохранились школы, воспитывающие 
джентльмена – человека стойкого к невзгодам, склонного к исследованиям в 
разных областях, обладающего широтой взглядов. В классических элитных 
школах исключительно важным считается получение знаний, в ее основе — 
три составляющие: качественное знание, развитие творческих способностей 
и воспитание характера.

Элитные учебные заведения готовят своих выпускников для того, чтобы 
они занимали лидирующие позиции в политике, бизнесе, экономике, юри
спруденции и в различных отраслях науки. Считается, что наличие таких 
людей в правящих структурах власти обеспечивает высокий уровень компе
тентности в управлении страной.

Ярким примером развития элитного образования в Казахстане является 
РФМШ им. академика О.Жаутыкова в Алматы. 

В настоящее время функционируют 20 НИШ во всех областных центрах 
и крупных городах с интернатами для детей из сельской местности и малых 
городов. В них обучаются около 15 тысяч учащихся.  

Учебная деятельность НИШ направлена на развитие критического, меж
дисциплинарного мышления, коммуникативных и социальных навыков. Им 
разработаны образовательные программы, система оценивания учебных до
стижений учащихся и повышения квалификации учителей. Для поддержки 
учителей создан Системнометодический комплекс, на котором размещены 
поурочные планы, инструменты оценивания, рекомендации, видео материа
лы и т.д.

8 НИШ имеют международную аккредитацию Council of International 
Schools, подтверждающую высокое  качество образовательных услуг и их 
соответствие международным стандартам.

Учащиеся НИШ являются победителями и призерами многих престиж
ных Международных олимпиад по химии, математике, физике, биологии, 
информатике и др. 

За эти годы НИШ окончили около 6 тысяч учащихся.  Все выпускники 
поступили в престижные национальные и международные университеты: 
Назарбаев Университет, Принстонский университет, Korea Advanced Institute 
of Science & Technology (KAIST), Management Development Institute (MDIS), 
Высшая Национальная Школа Архитектуры г.Страсбург, Гонконгский по
литехнический университет (PolyU), Пусанский национальный университет 
(Южная Корея), HAMK University of Applied Sciences (Финляндия) и др.

В своем Послании народу Казахстана Елбасы Н.А.Назарбаев сказал: 
«Необходимо сократить разрыв в качестве образования между городскими 
и сельскими школами».  

Система среднего образования является сложной системой. Как все 
сложные системы она состоит из подсистем. На основе изучения деятельно
сти лучших систем образования нами определены 8 подсистем: стандарты и 
учебные программы, учебная литература, профессионализм педагогических 
кадров, мониторинг образования, духовнонравственное и патриотическое 
воспитание, эффективность НИР в области образования, система управле
ния, материальнотехническая база школ. 

Одной из них является – Учебник. Автор всемирно известных учебников 
академик А.Н. Колмогоров сравнил сложность создания хорошего учебни
ка с конструированием реактивного самолета. Если сложность одной из 8 
подсистем равносильно конструированию реактивного самолета, то слож
ность работы по повышению качества всех подсистем, то есть сложность 
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работы по повышению качества образования нескольких миллионов детей, 
обучающихся в более, чем 7 тысячах школ, равносильно конструированию 
космического корабля. Разве можно создать космический корабль без науки? 
Конечно, нет. Тогда также невозможно повысить качество образования всех 
учащихся казахстанских школ, не проводя на научной основе системно все 
работы, необходимые для повышения качества всех ее 8 составляющих, как 
это было сделано в странахпризерах в области образования поэтапно, для 
каждого переходного класса на новое содержание образования.

Только в этом случае, качество знании учащихся казахстанских школ, 
обучающихся в более, чем 7 тысячах школ, начнет повышаться и через 1416 
лет приблизится к качеству знаний учащихся 30 ведущих  стран мира. 

В годы независимости в Казахстане создано новое научное направление 
педагогической науки – сравнительная педагогика. Ученые компаративисты 
на основе изучения особенности и исторического опыта развития Отече
ственной системы образования (этого никто из зарубежных ученых сделать 
не может, так как они не знают наши национальные особенности, мента
литет и традиционные ценности) и лучшей мировой системы образования 
разработали научнопрактическую основу повышения качества среднего об
разования Республики Казахстан. Мы надеемся, что эта разработка самым 
серьезным образом будет изучена и принята на вооружение. 

В последние годы высказываются мнения о необходимости проведения 
тех или иных мер по повышению качества подготовки кадров. Мы должны 
осознать тот факт, что повысить качество всех колледжей и вузов возможно 
только на основе разработки и реализации Концепции повышения качества 
профессионального и высшего образования. Так как система ТиПО и вузов 
являются такими же сложными системами, как система среднего образова
ния.  

Как показывает мировая практика, все страны с высоким качеством 
образования являются экономически успешными. Из этого можно сделать 
простой вывод: для того, чтобы иметь хорошее образование, страна должна 
быть богатой. Но если очевидно, что хорошее образование – функция благо
состоя ния страны, то совершенно не факт, что хорошее образование – функ
ция больших расходов. Например, в Греции и Южной Корее государство в 
расчете на одного ученика выделяют примерно одинаковую сумму, но Юж
ная Корея во всех рейтингах в первой пятерке, а Греция в конце списков. 
Причиной тому является то, что  система образования Южной Кореи разви
вается на научной основе.

 На основе проведенных научных реформ в системе среднего образо
вания качество образования 15летних подростков Эстонии являются луч
шими в Европе и одними из самых высоких в мире. По международному 
исследованию PISA 2015 они занимали: по читательской грамотности – 3 
место, по математической грамотности – 6 место, по естественнонаучной 
грамотности – 9 место. Эстония также занимает одно из первых мест среди 
сильнейших стран мира по доле учеников, показавших наилучшие результа
ты исследования. 

А по рейтингу глобальной конкурентоспособности 20162017 гг. Поль
ша находиться на 30 месте.

В нашей стране при поддержке Елбасы Н.Назарбаева выделяются до
статочно большие средства на развитие системы образования, в том числе на 
развитие системы среднего образования. Наши разработки показывают, что 
этих средств вполне достаточно для реализации Концепции и Комплексной 
программы повышения качества среднего образования.    

Глава государства Н.А. Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модерни
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овременные преобразования в казахстанском обществе привели к серьез
ным изменениям в системе дошкольного образования, которые косну

УДК (ӘОЖ): 373.211.24

ВОПРОСЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК 
ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДОШКОЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

Гульнар  ДИЛЬДИБЕКОВА,
ст. преподаватель  кафедры  ДНОВЛ                            
АО «Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу» ИПК ПР
по Костанайской области»
   г.Костанай, Казахстан

Аннотация. В статье раскрываются вопросы интегрированного обучения как одного из 
факторов обновления содержания дошкольного образования при проектировании организован
ной учебной деятельности,  определение целей и задач,  подбор объектов и источников инте
грации при моделировании интегрированного обучения для достижения эффективности и ка
чества.

Ключевые слова. Интеграция, дошкольное воспитание и обучение, проектирование, орга
низованная учебная деятельность, интегративный подход, образовательная область.

С
лись как организационной, так и содержательной стороны. В настоящее время, 
когда происходят изменения в области научных исследований, в системе обра
зования, перед дошкольными организациями стоят задачи всестороннего раз
вития личности ребенка, воспитания ребенка на более высоком качественном 
уровне. Реализация этих задач возможна только при условии обновления сущ
ности образования. Обновление содержания образования требует изменения 
подходов к воспитанию и обучению личности ребенка в дошкольном детстве.  
Основные задачи дошкольного воспитания и обучения определены в Государ
ственной Программе развития образования и науки на 2016–2019 гг.:

– обновление содержания дошкольного воспитания и обучения;
– внедрение инновационных методов и техник, ориентированных на качес

твенную подготовку детей к обучению в школе … и т.д.
Одним  из факторов обновления  содержания дошкольного воспитания и 

обу чения является  интеграция. В Государственном общеобязательном стан
дарте дошкольного воспитания и обучения (к постановлению Правительства 
Рес публики Казахстан  от 13 мая 2016 года № 292 Утвержден  постановле
нием Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080) 
дано четкое определение термину «интеграция» – процесс установления свя
зи между структурными компонентами содержания. Идеи интегрированного 
обу чения сегодня особенно актуальны, поскольку способствуют успешной 
реализации образовательных задач, определенных обновленным содержанием 
дошкольного воспитания и обучения. Интеграцию можно назвать   основопо

зация общественного сознания" сказав: «Особое отношение к родной земле, 
ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма. Это 
основа того культурногенетического кода, который любую нацию делает на
цией, а не собранием индивидов», обратил особое внимание на воспитание 
подрастающего поколения.

Чтобы обеспечить вхождение Казахстана в число 30 ведущих стран 
мира, в первую очередь, надо вырастить воспитанное и образованное моло
дое поколение с высокими нравственными и патриотическими качествами. 
В этом высока роль и ответственность системы среднего образования.
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лагающим  принципом организации современного дошкольного и начального 
образования. Этот принцип предполагает коренное изменение образователь
ной деятельности дошкольной образовательной организации, а также  обнов
ленный  подход к обучению детей в начальной школе. 

Подробно остановимся на проектировании содержания интегрированной 
организованной деятельности в дошкольной организации образования. Один 
из важнейших принципов проектирования интегрированной образовательной 
деятельности – определение соотношения знакомого и нового материала. По
следний обязательно должен основываться на имеющихся и хорошо усвоен
ных знаниях, что способствует быстрому построению ассоциаций, привле
чению ребенка к выходу из проблемной ситуации опираясь на собственный 
опыт. Большое значение в организации интегрированной учебной деятельно
сти придается развитию у ребенка коммуникативных способностей, как одно
го  из важнейших факторов его готовности к школе. Интегративный подход 
эффективен в том случае, когда является построенной системой. Работу над 
созданием такой системы можно проводить по этапам:

1. Согласование содержания образовательных областей  включаются все 
специалисты ДОО (дошкольных образовательных организации);

2. Обсуждение и формулирование общих понятий, согласование времени 
их  изучения;

3. Консультирование педагогов, осуществляющих работу по различным 
направлениям, по вопросам изучения одних и тех же процессов, явлений, тем, 
проблем (консультирование педагогов в детском саду проводит методист, а в 
миницентрах и КПП при школе – завуч).

4. Проектирование тематики и развернутых планов ОУД.
Первое процессуальное звено интеграции – определение целей интегриро

вания ОУД (организованной учебной деятельности). Постановка цели всегда 
связана с осознанием необходимости и возможности связать темы, разделы со
держания обучения.

Более подробно остановимся на определении целей развития детей на 
определенном промежутке времени:

– развитие межличностных, дружеских взаимоотношений целесообразно 
решаются в образовательных областях «Социум», «Коммуникация» и т.д.;

– задачи по освоению пространственных представлений в процессе зна
комства с математическими понятиями и решаются в образовательных обла
стях «Познание», «Здоровье» (физическая культура – налево, направо и т.д.), 
«Творчество» (ориентировка на листе бумаги и т.д.);

– временные представления осваиваются детьми в процессе ОУД по мате
матике (знакомство с часами, дни недели и т.д.), на естествознании (времена 
года, месяцы, процесс развития живых организмов и т.д.);

– освоение понятий «часть – целое» происходит на ОУД по математике, 
конструированию, обучению грамоте (состав слова и состав слов в предложе
нии и т.д.).

И если даже в каждой образовательной области  одна и та же задача имеет 
свою специфику, их решение в небольшом временном промежутке наиболее 
эффективно, поскольку результат достигается  целенаправленно с разных сто
рон и в разных видах деятельности. При этом имеются задачи, способные до
полнять друг друга. Например, знакомясь с традициями и обычаями казахского 
народа дети усваивают навыки этикета; знакомясь с современными средствами 
связи (например, сотовым телефоном) дети усваивают нормы речевого обще
ния. При знакомстве с одеждой казахского или других народов  дети учатся 
поддерживать красоту своей одежды (культурнобытовые навыки), могут на
рисовать  дизайн одежды и т.д.. Кроме того, возможно несколько задач разви
тия решать одновременно в продуктивных видах деятельности в образователь
ной области «Творчество» (рисование, лепка, аппликация). Кроме освоения 
технических навыков решаются и следующие задачи:
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– развитие социальных навыков (организация работы в нескольких под
группах);

– формирование навыков свободного общения и формулирование основ
ной мысли (если предложить  ребенку  рассказать о своей работе, придумать 
дальнейшее событие) и т.д.

Подбор объектов или источников интегрирования состоит в следующем: 
если целью становится ускорение изучения материала, то чаще всего прово
дится интеграция в рамках одной образовательной области. Если материал не 
сложный и его можно объединить, то приветствуется  интеграция нескольких  
образовательных областей. При единстве тематики в двух и более образова
тельных областях  объединение содержания одной темы в интегрированной 
организованной учебной деятельности  требует искусного конструирования. 
Наиболее полно проявляется интеграция, когда между образовательными  об
ластями установлено смысловое соответствие, когда существует центральная 
идея, объединяющая весь комплекс тем и проблем, рассматриваемых в рамках 
организованной учебной деятельности.

Моделирование образовательного процесса представляет собой взаимо
связанную цепочку обучения в организованной учебной деятельности и в 
свободной деятельности (например, к организованной учебной деятельности 
посвященной  празднику Наурыз, можно совместно рассмотреть видеофильм, 
презентацию, почитать стихи, инсценировать подходящее произведение и т.д., 
а в свободной деятельности изготовить атрибуты казахских национальных игр 
и поиграть в них). Самое важное в интегрированной учебной деятельности  в 
дошкольной образовательной организации и процессе совместной   деятельно
сти дошкольников – это единство целей, понимание приемов, методов, задач, 
которые определяют гармоническое развитие личности ребенка, другими сло
вами, способность "вползать", "входить" в педагогический процесс, без соз
дания стрессов для детей, буквально физически снижаясь до уровня их глаз и 
ориентируясь, в организации своей работы.

Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, твор
чества педагога, способствует раскрытию его способностей. «Миру сегодня не 
достает своего собственного образа, потому что этот образ может быть сфор
мирован при помощи универсальной системы значений – синтеза». Осущест
вленный на этом уровне синтез как взаимодействие, соединение (интеграция) 
выступает основным принципом построения содержания и приводит к такому 
важному познавательному результату, как формирование целостной естествен
нонаучной картины мира. Это ведет к появлению качественно нового типа 
знаний, находящего выражение в общенаучных понятиях, категориях, подхо
дах.
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Түйін
Мақалада ұйымдастырылған оқу әрекетін жобалау барысында  мектепке дейінгі білім беру 

мазмұнын жаңарту факторларының бірі ретінде кіріктірілген білім беру , оның мақсаты мен  міндеттері  
анықталады,  білім берудің тиімділігі мен сапасына жету үшін кіріктірілген білім беруді құрастыру бары
сында кіріктіру объектілері мен дереккөздерін таңдау сұрақтары ашылады

Summary
In  the  article  the problems  of  integrated  training  as  one  of   the  factors  of   preschool  education  

updating for  planning   the  organized  educational  activity,  its  goals  and objectives, the  subjects and resources of  
integration when modeling the  integrated training  to  achieve  efficiency and quality   are revealed.
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Педагогика ғылымы: зерттеулер

сследование нейрофизиологических механизмов восприятия ТВ и теле
влияния на конструирование ценностного сознания детей 6–10 лет ра

УДК (ӘОЖ):  612.8: 379.823:159.923

ЗНАЧИМОСТЬ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ ВОСПРИЯТИЯ ТВ И 
ТЕЛЕВЛИЯНИЯ В КОНСТРУИРОВАНИИ 
ЦЕННОСТНОГО СОЗНАНИЯ  ДЕТЕЙ 6–10 ЛЕТ 

Оксана  КАТРЕНКО,
исследователь в области психологических наук,
старший преподаватель кафедры телевидения и 
радиовещания факультета журналистики 
Института журналистики Белорусского 
государственного университета   
   г.Минск, Республика Беларусь

Аннотация. Конструирование ценностного сознания детей 6–10 лет связано с 
деятельностью нейрофизиологических механизмов восприятия ТВ (восприятие дей
ствительности и социально значимой аудиовизуальной информации) и влияния ТВ (ре
чевые трансформации и визуализация восприятия действительности). Их действие в 
совокупности отражается на психическом развитии детей этого возраста и может 
вызывать нарушения в формировании ценностей и мировоззрения. 

Ключевые слова. Дети 6–10 лет, нейрофизиологические механизмы восприятия 
ТВ и влияния ТВ, аудиовизуальная информация, ценностное сознание.

И
нее не проводилось. В научной литературе представлены лишь обособленные 
положения о процессе развития восприятия аудиовизуальной информации 
человека и о нейрофизиологических механизмах влияния ТВ на него. От
мечается тенденция: среди первоклашек с каждым годом растет количество 
нуждающихся в нейропсихологической коррекции (до 27,3%): с неразвитыми 
способностями; с минимальными мозговыми дисфункциями; находящихся в 
пограничном состоянии [7; 9]. При этом по данным Н.Н. Каминской, в тече
ние года число детей с функциональными нервнопсихическими нарушения
ми, увеличивается до 55 % [9]. Это существенные отклонения в развитии, 
искажение эмоциональноаффективной сферы (повышенная возбудимость, 
чрезмерная подвижность, неустойчивость внимания), нарушения адаптации, 
трудности в общении, низкий уровень саморегуляции, отказ подчиняться 
требованиям взрослых, нарушение сна, аппетита [7; 9].

Немаловажную роль в появлении этих нарушений играет ТВ, которое 
способно оказывать активное негативное воздействие на нейрофизиологи
ческое, психическое, психологическое развитие ребенка. Звуки ТВ не могут 
заменить адресованную ребенку живую речь, так как подавляют волю фор
мировать звуки и вызывают нарушения ее развития. Ровно так же и отража
емые экранные образы, не заменяют образы, создаваемые им при естествен
ном общении, так как блокируют участие его восприятия в формировании 
структур мозга. Несмотря на доказательства интеллектуальной организации 
восприятия телеинформации, правильное его развитие и иных психических 
процессов в этом возрасте должно идти по пути интеллектуализации непо
средственно благодаря реальному активному процессу обучения, а не ТВ. 
Это обуславливает актуальность рассматриваемой темы.
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Мы попытались их систематизировать, кратко изложить суть значимых 
научных концептов (таблица 1).

Таблица 1 – Значимые научные концепты, отражающие сложность и 
многоплановость процесса восприятия в рамках взаимодополняющих научных 
теорий

– концепт «social brain» (социальный мозг) объясняется парадигмой 
системного подхода, стремящегося интегрировать современные ней
робиологические теории функционирования мозга, данные из психо
логии развития, когнитивной, клинической, социальной психологии, 
общей и частной психопатологии, этологии, антропологии и других 
областей знания;
– особая система (группа систем) мозга, ответственная за переработку 
социальных стимулов и социальной информации, то есть, предназна
ченная для решения задач восприятия, оценки, осмысления этих сти
мулов, в отличие от систем, работающих с несоциальными объектами 
[20]. 

Подход/                  Значимые научные концепты                      Ученые
теория
Теория 
специфи
ческой
энергии
органов
чувств

– целостный – «без единого шва» – воспринимаемый мир, собран из 
фрагментов поступающего по отдельным каналам опыта, находящих
ся в полной зависимости от действия специфических, поддающихся 
идентификации частей сенсорного отдела нервной системы, лишь кос
венно отражает состояние актуального физического мира [23].

Класси
ческая
теория
восприя
тия

– о свойствах воспринимаемого мира (форма, светлота, удаленность, 
движение, тембр голоса, смысл высказываний) мы узнаем не только 
из зрительных и слуховых ощущений, а из сложных перцептивных об
разов, складывающихся в результате научения [23].

Г.Гельмгольц

Экологи
ческая 
теория
восприя
тия

– наши восприятия характерных свойств, сцен и событий в физиче
ском мире – активные непосредственные реакции на аудиовизуальную 
информацию; 
– мы обнаруживаем аспекты стимуляции, отражающие свойства объ
екта, независимо от его размеров, положения его образа на сетчатке, 
фрагментарности изображения  и эта извлеченная информация соот
ветствует особенностям самого реального мира [23]. 

Дж. Гибсон

–  извлечение информации из окружающего мира происходит по опре
деленному плану, заданному схемами субъекта (когнитивными карта
ми), иерархически связанными меж собой и отличающимися по степе
ни общности [23].

У. Найссер

Теория
лингвис
тической
детерми
нации 
восприя
тия цвета

– гипотеза лингвистической относительности Семира–Уорфа: 
особенности структуры языка (лексические, синтаксические, семанти
ческие) определенным образом организуют мышление человека, что 
отражается на концептуальном и чувственном познании внешней дей
ствительности (люди, говорящие на разных языках, поразному вос
принимают мир) [6].

Семир, Уорф

Концеп
ция о 
проис
хож
дении
психичес
кого 
отра
жения

–  чтобы возник зрительный образ, недостаточно «иметь объект перед 
глазами», а необходимо, чтобы осуществлялась активная работа пер
цептирующей зрительной системы, участие ее эфферентных звеньев;
– связующим звеном психического и физиологического уровней суще
ствования субъекта является его деятельность; 
– психическое отражение, сформированное в процессе деятельности, 
его структура и свойства сильно зависят от физиологических механиз
мов, реализующих деятельность и их созревания в процессе онтоге
неза [12;  13].

А.Н. Леонтьев

Междис
ципли
нарное 
направ
ление 
«social
neuros
cience» 
(соци
альные 
нейро
науки)

 

И.Мюллер

L. Brothers
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Существует органическая взаимосвязь между психическими, нейро
физиологическими структурами мозга и социальными ценностями. Так, на 
нейрофизиологической основе формируются психические структуры обще
ственного человека, без которых, как отмечает Е.В. Поликарпова, невозмож
но существование этических норм и ценностей. На уровне нейронов каждая 
из них отождествляется с определенным физическим состоянием нейронной 
сети мозга. Его фундаментальная предрасположенность к моральным сужде
ниям коренится в способности создавать психические структуры, участвую
щие в оценке «себя как другого» [19].

Проведенный системный анализ показывает сложную взаимосвязь ней
рофизиологических механизмов восприятия ТВ (восприятия действительно
сти и социально значимой аудиовизуальной информации) и конструирования 
ценностного сознания младших школьников [2; 6; 9;  14; 18; 21]. При этом 
мы полагаем, что эти механизмы, действуя на психическое развитие детей 
этого возраста, выступают в единстве с механизмами влияния на них ТВ, 
кото рые предложила Т.Б. Мойсеева (речевые трансформации и визуализацию 
восприя тия действительности) [15]. 

Мы попытались создать целостную картину того, как ТВ нарушает про
цесс конструирования ценностного сознания и мировоззрения детей в воз
расте 6–10 лет, воздействуя на его восприятие телевизионной информацией, 
на глубоком нейрофизиологическом уровне, запуская механизмы, влекущие 
часто необратимые последствия (схема 1).

Схема 1. Нейрофизиологические механизмы влияния ТВ на конструирование цен
ностного сознания детей в возрасте 6–10 лет.
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Рассмотрим поставленную проблему подробнее.
Так, речевые трансформации, по мнению ученых, являются особо важны

ми среди тех, что возникают под воздействием ТВ [14; 15; 18]. В связи с этим, 
критикуется интерактивное ТВ (например, говорящий учебник с картинками 
для малышей), которое при некоторых условиях расширяет словарный запас, 
но отнюдь не помогает в овладении речевыми структурами и закономерно
стями синтаксиса [18]. А между тем, нейрофизиологический процесс форми
рования речи очень сложный и требует, как полагает Р. Пацлаф, развития мо
торных и сенсорных способностей, формирования тактильного восприятия, 
овладения координацией более сотни мускулов, участвующих в артикуляции 
[18].

Далее,  полагаем,  необходим  учет  и  понимание механизмов зритель
ного восприятия или визуализации восприятия действительности [6; 9; 15; 
18; 21]. По Т.Б. Моисеевой, восприятие формы объектов видовых категорий 
происходит посредством анализа признаков стимула, извлекаемых из сенсор
ного входа.  Конструкты  зрительного  восприятия  допускают  кодирование 
информации в нервных центрах. А с помощью  фигуративного  синтеза – 
способа перенесения стимульной информации из иконического образа и ее 
синтезирования в форму – происходит процесс обработки и  анализа  визу
альной информации. Чтобы узнавание конфигурации стало возможным,  эта 
синтезированная   информация   переносится   в  память  для  порождения  
реакции [15].

Как отмечает Н.Н. Каминская, 6летний возраст – сенситивный в станов
лении мозговых механизмов зрительного восприятия [9, с. 60]. Но при по
ступлении в школу дети еще неспособны провести анализ различных свойств 
воспринимаемых объектов, ограничиваются называнием цвета и формы [21]. 
Они «испытывают трудности целостного восприятия зрительных объектов 
(Р.И. Мачинская, Е.В. Крупская, 2010)» (цит. по: [9, с. 60]). Только к 7 годам 
корковый центр зрительного анализатора обретает структуру, характерную 
для мозга взрослого. Развитие сенсорных и моторных функций идет син
хронно. Поскольку границы поля зрения интенсивно расширяются (в 6 лет у 
мальчиков оно шире, чем у девочек, в 7–8 лет наоборот, потом сравнивается) 
к 10 годам значительно повышается объем восприятия, характеризующийся 
количеством одновременно воспринимаемых объектов [9].

В связи с этим, в рамках заявленной проблемы значимыми, на наш взгляд, 
являются исследования языковых и возрастных отличий цветовосприятия. 
Так, корейские ученые Семир и Уорф в 2008 г. «выявили в левом полуша
рии мозга участки, специфически связанные с лингвистической обработкой 
цветовой информации, поступающей из правого поля зрения и обеспечиваю
щей категориальный анализ цветов. При этом непрерывный спектр цветовых 
изменений в каждом языке кодируется дискретно названиями конкретных 
цветов» (цит. по: [6, с. 40]). Например, в русском идет обязательное деле
ние синего цветового диапазона на два оттенка (голубой и синий), чего нет в 
большинстве языков мира. А американское исследование в 2009 г. показало, 
что у русских  различение голубого и синего проходило гораздо быстрее, чем 
два оттенка  синего  или  два  оттенка голубого  цвета  (межкатегориальная 
основа),  а  у  американцев – с одинаковой  скоростью  (внутрикатегориаль
ная) [6].

О.А. Гончаров и Н.Н. Князев, изучая возрастные закономерности линг
вистической детерминации цветовосприятия, выявили усиление языкового 
влия ния на восприятие и различение цветов от младшего к старшему школь
ному возрасту. Русскоязычным детям свойственно межкатегориальное разли
чение, которое благодаря вербальному кодированию цвета требует меньше 
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времени по сравнению с внутрикатегориальным. У них скорость различения 
цветов выше, чем у англоязычных детей [6].

Мы считаем, что в нашем случае результаты этих исследований 
оказывают ся очень важными для понимания роли цветовосприятия аудио
визуальной продукции в нейрофизиологическом и мировоззренческом раз
витии детей 6–10 лет. Например, становится понятно, что для русскоговоря
щих детей (в том числе и белорусских) действительно лучшими оказываются 
«свои» мультфильмы с их красочностью и нежными тонами, а не зарубежные 
с «бросающейся в глаза цветовой яркостью». То есть, наши дети способны 
легко кодировать цвета и оттенки разными названиями, поскольку влияние 
родного языка (русского, белорусского) и возрастное закрепление родных 
цветообозначений оказывает более существенное влияние на их восприятие 
и различение цветов.

В целом, проведя системный анализ результатов исследований [1; 6; 8; 9; 
15; 18; 21], мы попытались классифицировать основные черты восприятия 
аудиовизуальной информации детей 6–10 лет, обусловленные нейрофизиоло
гическими механизмами влияния ТВ (таблица 2). 

Таблица 2 – Основные  черты восприятия аудиовизуальной информации 
детей 6–10 лет  обусловленные  нейрофизиологическими   механизмами  влия
ния ТВ

– трудности целостного восприятия зри
тельных объектов, обусловленные мор
фофункциональной незрелостью нейрон
ных сетей в зрительных ассоциативных и 
фронтальных корковых зонах; 
– непроизвольность, фиксация на движе
нии, действии предмета или лица;
– нарастание ориентации на сенсорные 
эталоны формы, времени, цвета; 
– существенные изменения цветоощуще
ния; 
– узнавание быстрее всего красного, жел
того, зеленого тонов, позднее – синего;
– уменьшение к 10 годам абсолютной цве
товой чувствительности и увеличение спо
собности различать цвета; 
– повышение к 10 годам объема восприя
тия, характеризующегося количеством 
одновременно воспринимаемых объектов, 
изза интенсивно расширения границ по
лей зрения.

Нейрофизиологический механизм влияния ТВ

речевые трансформации                зрительное восприятие  
                    действительности

– в 6 лет способность называть цвета 
и формы, но неспособность провести 
анализ различных свойств восприни
маемых объектов; 
– трудность понимания сложных отно
шений;
– поверхностность качественного ана
лиза, конкретность представлений с 
опорой больше на зрительные восприя
тия (он представляет так, как видел); 
– преобладание перцепции над аппер
цепцией (воспринимает то, что есть, не 
связывая его с прошлым); 
– способность описать явление, часто 
сопровождаемое ошибочной интер
претацией; 
– трудности в понимании инструкций, 
с выполнением их и представлением 
отчет о сделанном;
– нечувствительность к противоречи
ям; 
– предпочтение сходств, чем различий;
– слабая дифференцированность 
(путают предметы, их свойства);
– усиление языкового влияния на вос
приятие и различение цветов (межка
тегориальное различение);
– начинающееся четкое размежевание 
мира и человека и возникающая вну
трипсихическая сфера.
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Далее, полагаем, что конструирование ценностного сознания детей 6–10 
лет зависит от связи указанных нейрофизиологических механизмов влияния 
аудиовизуальной информации с нейрофизиологическим процессом перера
ботки социальных стимулов и социальной информации. В этой связи важно 
отметить, что социальная среда в современных исследованиях по нейрофи
зиологии выступает как главный источник развития личности согласно куль
турноисторической теории развития психики (Л.С. Выготский) и концепции 
о происхождении психического отражения (А.Н. Леонтьев) [3; 4; 12; 13].

Так, «еще российские нейро и патопсихологи с сер. ХХ в. описывали 
грубые нарушения социального поведения у больных с поражениями лобных 
отделов коры больших полушарий (А.Р. Лурия, И.М. Тонконогий, А. Пуанте)» 
(цит. по: [20, с. 87]). В соответствии с концепцией системной динамической 
локализации высших психических функций А.Р. Лурия, зависимость психи
ческого уровня организации деятельности от мозговых функциональных сис
тем ее реализующих ярко проявляется при поражениях мозга. Но, выделить 
зоны мозга, направленные на обработку сигналов, причастных к восприятию 
социальных объектов, в отдельную систему предложила в 1990 г. сотрудница 
Калифорнийского университета L. Brothers [20].

В связи с этим, особо интересен, популярный в настоящее время запад
ный научный концепт «social brain» (социальный мозг). Так, согласно сведе
ниям О.В. Рычковой [20], значимые аспекты деятельности корковых и под
корковых образований, входящих в «social brain» и специфическим образом 
участвующих в реализации функциональных компонентов социального взаи
модействия, мы попытались свести в таблицу 3.

Таблица 3 – Аспекты деятельности корковых и подкорковых образований, 
входящих в «social brain» и специфическим образом участвующих в реализации 
функциональных компонентов социального взаимодействия

Произвольная регуляция социального поведения.

Корковое/подкорковое          Реализация функциональных компонентов
образование мозга          социального взаимодействия

Миндалина Оценка значимости стимула (не только социального), 
связанная с опасениями и с положительным к нему от
ношением.

Лобная кора Подавление активации миндалины, контроль и регуля
ция импульсов при восприятии эмоций.

Фузиформная лицевая об
ласть и верхняя височная
извилина

Обработка социально значимой информации – лицевых 
паттернов и звуков речи (фонем).

Система зеркальных ней
ронов: нижняя лобная из
вилина, дополнительная 
моторная область

Внутренняя репрезентация воспринимаемых действий 
других.

Височнотеменная об
ласть; медиальная поверх
ность лобной доли

Формирование модели психического (theory of mind) – 
способность оценивать свои переживания и пережива
ния и намерения других.

Амигдала, орбитофрон
тальная кора

Оценка субъективной значимости событий.

Передняя цингулярная кора Мотивационная регуляция поведения.

Островок, вентромедиаль
ная поверхность лобной 
доли

Эмпатия, социальнообусловленные эмоциональные 
состояния.

Префронтальная кора
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Интереснейшим открытием является «система зеркальных нейронов» 
(«brain's mirror system») – «при наблюдении другого человека и его действий, 
в некоторых клетках нашего мозга возникает активность, настолько соответ
ствующая увиденному, как будто мы тоже их совершаем или автоматически 
подражаем действиям этого человека (T.L. Chartrand, J.A. Bargh, 1999)» (цит. 
по: [20, с. 89]). «Этот же механизм обеспечивает восприятие и понимание 
эмоций другого человека (мы  невольно  улыбаемся, видя смеющееся лицо). 
Активируются области мозга, которые возбуждались бы в случае пережива
ния  нами данной эмоции (G. Rizzolatti, L. Craighero, 2004). Возможно, мозг 
использует одинаковый принцип кодирования для случаев восприятия и пла
нирования действий (W. Prinz, 1997)» (цит. по: [20, с. 90]).

Далее, доказательством интеллектуальной организации восприятия те
леинформации служит способность конструирования событий из последо
вательности телекадров в единый образ: мы используем знания о мире для 
сохранения в памяти входного сигнала в виде последовательности мимолет
ных взглядов и для управления перцептивным обследованием тех участков, 
которые еще не были осмотрены. Так, восприятие информации тесно связано 
с когнитивными процессами и требует самоконтроля и прогнозируемого ре
зультата действий.

О.В. Рычкова и А.Б. Холмогорова отмечают, что восприятие социальных 
стимулов (мимика, взгляд, интонации, поведение, намек, намерения) сложнее 
несоциальных. Ведь, кроме полимодального восприятия (активность слухо
вой, зрительной, тактильнокинестетической модальностей при приеме и пе
реработке сенсорноперцептивной информации), они требуют сопоставления 
получаемых данных с хранящимися в памяти ранее обретенными впечатле
ниями о людях, о конкретном человеке, о типичных и нетипичных для него 
проявлениях эмоций [20, с.88].

Соответственно, у детей целенаправленное восприятие развивается в 
процессе учения [21]. В младшем школьном возрасте по Л.С. Выготскому, 
Д.Б. Эльконину восприятия и память развиваются по пути интеллектуализа
ции [5; 22]. Так Д.Б. Эльконин отмечает, что восприятие из анализирующего, 
базирующегося на очевидных признаках, превращается в устанавливающее 
связи, синтезирующее. Благодаря переходу мышления на новую, более высо
кую ступень развития происходит перестройка всех остальных психических 
процессов, память становится мыслящей, а восприятие думающим [22].

Но, на наш взгляд, поскольку самоконтроль и интеллект в 6–10 лет еще 
недостаточно развиты, дети не могут полноценно контролировать объем 
своего телесмотрения. Однако, интересно, что их стремление смотреть ТВ 
имеет вполне научное обоснование. Так, ранее влечение к ТВ объяснялось 
врожденным свойством, описанным  И.П. Павловым в 1927 г. – исследова
тельским рефлексом – инстинктивной, зрительной или слуховой реакцией на 
неожиданный или новый раздражитель.  Это часть эволюционного наследия 
человека, встроенная в сознание чувствительность к распознаванию и реа
гированию на движения вокруг (замедление сердцебиения, расширение со
судов мозга и сужение сосудов, ведущих к главным группам мышц). Мозг 
сосредотачивается  на  сборе  информации,  в  то  время как тело «отдыхает» 
[17]. 

Мы попытались структурировать имеющиеся сведения о последствиях 
телепросмотра   и  представить  их в  виде  общих  и частных тяжелых на
рушений  здоровья  детей  в  зависимости  от  телевизионных факторов  (таб
лица 4).
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– ухудшение слухового различения;
– ухудшение зрительного различения;
– ухудшение навыков чтения;
– ухудшение визуальномоторных навыков;
– ухудшение сопротивляемости фрустрации;
– снижение просоциального поведения.

Таблица 4 – Тяжелые физиологические, психические и нейропсихологиче
ские нарушения здоровья детей 6–10 лет, возникающие под воздействием ТВ 
при длительном его просмотре

Фактор ТВ

Последствия телепросмотра в виде тяжелых нейрофизиологических, 
психических и психологических нарушений здоровья

общие     частные

Телепрос
мотр в целом

– дефицит
моторных и
сенсорных
способностей

– нарушения развития речи и, как следствие, нарушения движения 
глаз.
– нарушения зрительного восприятия у 85%.

Искусствен
ный звуко
вой фон

– разбалан
сировка 
психики

– асимметрия в возбуждении и торможении резонансных частей 
тела (сердца, костей, легких, мышц, позвоночника, черепа) и их за
болевания.

– заболева
ния, изза
превышения
силы звука 
80 дБ

–  потеря слуха, ослабление памяти, снижение интеллекта, вегета
тивные расстройства.

Визуальная 
информация 
(видеокадры)

– снижение 
естественной 
деятельности 
органов 
чувств вдвое

– полная остановка аккомодации глаз, поскольку расстояние до 
экрана при телепросмотр не меняется;
– долгое ограничение полей зрения крошечным участком;
– оцепенение глаз, передающееся всему телу; 
– двигательный застой, сопровождаемый пассивностью воли, 
управляющей мускулами;
– смена оживленной естественной деятельности глаз пассивно
стью;
– одновременное изменение активности токов коры головного 
мозга с преобладанием альфачастот, указывающих на снижение 
визуального внимания и пассивное восприятие;
– деградация активности;
– застой воли и паралич внутренних сил;
– паралич потенциала умственного и душевного развития.

Быстрые 
смены кад 
ров (больше
10 смен 
за 2 мин)

–  сильная 
перегрузка 
нервной 
системы

– невозможность проследить за ходом действия;
– невозможность запомнить видеоинформацию;
– быстрое утомление, сопровождаемое охранительным 
торможением, что ведет к снижению работоспособности 
организма при наличии чувства усталости.

Мерцание 
телеэкрана 
(смена 24 
кадров 
за 1 сек)

– психологи
ческие, пси
хические и 
вегетативные 
расстройства

–  утомление глаз и нервной системы, даже если ребенок просто 
находится в комнате, где работает телевизор;
– восприятие информации без ее переработки и проведения логи
ческих связей, что приводит: 
 к стереотипному мышлению изза неспособности проводить ана
логии; 
 к снижению памяти; 
 к неумению сосредотачиваться;
– проблемы со вниманием и скоростью реакций, с неспособно
стью к самоанализу и концентрацией внимания – СДВ;
– капризы, упрямства, агрессивность;
 головные боли, бессонница, заикания;
– истерические «мерцающие» припадки и судороги (ритмическая 
стимуляция сетчатки светом приводит к фотосенситивной эпилеп
сии – при телепросмотре ребенок внезапно попадает под гипноз 
изображения, медленно подходит к экрану и развивается генера
лизованный судорожный приступ).

Телевизион
ный шум

– изменения в 
центральной 
нервной 
системе и 
нарушения 
функций 
органов и 
систем 
организма
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Так, нарушения развития речи у детей, по Р. Пацлафу, связаны с дефици
том моторных и сенсорных способностей. Если двигательные способности 
не развились, то и сенсорные не разовьются. Недоразвитие речи сказывается 
на движении глаз [18]. Более того, искусственный звуковой фон резко отли
чается от естественного и приводит к разбалансировке психики, к заболева
ниям, изза превышения силы звука 80 дБ [2]. При этом в 6,5–9,5 лет порог 
слышимости речи выше, чем у взрослых. В этом возрасте совершенствуется 
слуховое восприятие (музыкальный слух, чувство ритма) и фонематический 
слух (хорошо различают звуки родной речи) [9].

Далее, по М. Хайнеману «“преобладание визуальной информации” ТВ 
неблагоприятно сказывается на детях. Детские передачи стереотипны, не раз
вивают фантазию, далеки от действительности, а быстрые смены кадров не 
дают ребенку возможности, как следует проследить за ходом действия» (цит. 
по: [18, с. 176]). При этом они ничего не запоминают (больше 10 смен за 2 
мин) [17]. Ведь длительность активного внимания детей 6–10 лет не превы
шает 20 мин [9]. 

Ежедневное длительное телесмотрение является чрезмерной нагрузкой 
для их нервной системы. Нервные клетки коры головного мозга, являющи
еся «главным распорядителем и распределителем» всех функций организма 
у детей раннего школьного возраста недостаточно выносливы и поэтому при 
длительной их работе и излишних раздражениях быстро утомляются. Чув
ство усталости сопровождается охранительным торможением (И.П. Павлов), 
которое ведет к снижению работоспособности организма и защищает нерв
ные клетки от истощения [10].

В ситуации мерцающего телеэкрана ребенок вынужден приспосабли
ваться: так как постоянно мелькающий телекалейдоскоп превосходит порог 
его восприимчивости, то мозг начинает воспринимать информацию без ее 
переработки и проведения логических связей, что приводит к синдрому де
фицита внимания [16]. Еще, утомление нервной системы от мерцания ТВ 
влечет: капризы, упрямства, агрессивность, головные боли, бессонницу, за
икания, истерические «мерцающие» припадки и судороги [11].

Воздействие телешума вызывает изменения в центральной нервной си
стеме и нарушения функций органов и систем организма [9]. В то же время, 
причиной снижения слуха детей является растущее молчание в семьях. Силь
нодействующий телефактор, наносящий особый вред развитию речи – «ра
диомолчание» между родителями и ребенком – молчание спровоцированное 
увлеченностью родителей длительным телепросмотром и одновременной 
изоляцией детей [18].

Как отмечает Р. Пацлаф, ТВ вдвое снижает естественную деятельность 
органов чувств. Развивается пассивность глаз и одновременно отмечается 
снижение визуального внимания и пассивное восприятие. Полностью бодр
ствуя, ребенок находится под чарами потока образов, текущего на сетчатку 
через безвольный, пустой взгляд, как через трубопровод. Такое управляемое 
извне состояние подобно гипнотическому. Если, внутренние картины сози
даются ребенком с помощью активной, творческой деятельности, то изготов
ленный техническими средствами образ вызывает деградацию его активно
сти. Ведь способности становятся его прочным достоянием только благодаря 
интенсивной личной активности [18].

Проведенное исследование позволяет говорить о существовании нейро
физиологических механизмов восприятия ТВ и влияния ТВ, действующих в 
совокупности на формирование его физического и психического здоровья. 
При негативном воздействии искусственных звуков ТВ и экранных образов 
на нейрофизиологическом и психическом уровнях у ребенка нарушается фор
мирование восприятия образа мира. В свою очередь неадекватное восприя

3. “Қазақстан мектебі” №3, 2018.
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тие аудиовизуальной информации влечет нарушения в развитии ценностного 
сознания детей 6–10 лет. Также можно заключить:

1. Восприятие аудиовизуальной информации в этом возрасте имеет ней
рофизиологические и психологические особенности развития, которые сле
дует учитывать при оценке рисков влияния ТВ на процесс конструирования 
ценностного сознания детей.

2. В нейрофизиологическом и мировоззренческом развитии детей 6–10 
лет родной язык (русский, белорусский) и возрастное закрепление родных 
цветообозначений оказывают существенное влияние на их восприятие аудио
визуальной продукции и различение цветов: особенность их цветовосприя
тия, выражается в легком кодировании цвета и оттенков разными названия
ми «своих» мультфильмов с их красочностью и нежными тонами, в отличие 
от зарубежных с «бросающейся в глаза цветовой яркостью» (для них лучше 
«свои» мультфильмы).

3. Несмотря на свидетельства, доказывающие интеллектуальную органи
зацию восприятия телеинформации как способности конструирования собы
тий из последовательности телекадров в единый образ, развитие восприятия 
и иных психических процессов в этом возрасте идет по пути интеллектуали
зации непосредственно благодаря реальному активному процессу обучения, 
как и корковые и подкорковые образования, входящие в «социальный мозг», 
специфическим образом участвуют в реализации функциональных компо
нентов реального социального взаимодействия.

4. На фоне активного телесмотрения в ситуации усиленной сенсорной 
аудиовизуальной стимуляции в личностном развитии детей 6–10 лет:

– утрачивается владение речью изза дефицита моторных и сенсорных 
способностей, наблюдается рост неграмотности, постепенное исчезновение 
способности рассказывать и слушать, взаимно выдвигать аргументы и разум
но решать проблему, что препятствует активному овладению инструментами 
речи, развитию духовной чувственности, интеллекта, успешной коммуника
ции;

– происходит разбалансировка психики, что выражается в асимметрии в 
возбуждении и торможении резонансных частей тела (сердца, костей, легких, 
мышц, позвоночника, черепа) и их заболевания, изза резко отличающегося 
искусственного звукового фона от естественного;

– происходят: блокировка участия восприятия в формировании структур 
мозга ребенка, деградация активности, застой воли, паралич внутренних сил 
и потенциала умственного и душевного развития, вызываемых отражаемыми 
экранными образами.

– наблюдаются тяжелые нейрофизиологические, психические, психоло
гические нарушения здоровья детей, изза чего они не могут делать верные 
выводы или адекватные перцептивные умозаключения, которые лежат в ос
нове ценностного научения.
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Summary
The construction of the value consciousness of children 6–10 years is associated with the activity 

of neurophysiological mechanisms of TV perception (perception of reality and socially significant 
audiovisual information) and TV influence (speech transformations and visualization of perception of 
reality). Their action in the aggregate affects the psychical development of children of this age and can 
cause violations in the formation of values and of worldview. 

Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселе
ние жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, 
крепость успеха в несчастии, в счастии украшение, везде верный и безотлучный 
спутник.     

М.В. Ломоносов
* * *

Наука – не предмет чистого мышления, а предмет мышления, постоянно во
влекаемого в практику и постоянно подкрепляемого практикой. Вот почему наука 
не может изучаться в отрыве от техники.  

Д. Бернал 
* * *

Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более 
идет назад, чем вперед.

Аристотель

Цитаты о науке 
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“Табысты менеджер – 2017” республикалық байқауы 

абыс көзі басшыға байланысты. Мен көп жылдардан 
бері ұстаздық етіп, қазіргі таңда мектеп директорымын. 

ЗАМАНАУИ БАСШЫ: 
ТАБЫС ФОРМУЛАСЫ

Мереке ТІЛЕКОВ,
«Восход»  жалпы орта білім беретін мектебінің директоры

 Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Қазақстан

Т
Менің ең алғашқы мектеп өміріне ұстаз болып келгенім дәл кешегідей көз 
алдымда. Жастық жалын бойдағы қанды тулатып, жігер беретіндей көрінді. 
Уақыт өте келе тәжірибем жетіліп, буыным толысып, өз мамандығыма 
бейімделіп келемін. Кездескен қиындыққа қарамай, еңбек жолымда даңғыл 
белестерді басып өтіп, көптеген табыстарға да жеттім.

Табыс дегеніміз не? Табыс дегеніміз – ақша, байлық, дүние емес, табыс– 
ол асқақ арман, биік мақсат, сөнбейтін сенім. Міне, табыстың негізгі форму
ласы осы ұғымдар. Табыс  сөзі деген ұғымды бірнеше мағынада қарастыруға 
болады. Бірінші – әріптестер арасында сыйқұрметке ие болу, екінші – 
жұмысқа жауапкершілікпен тиянақты қарау, үшінші – әрбір мәселенің тиімді 
жағын іздеу әрі дұрыс шешім қабылдау. Осы жұмыс саласында бірнеше өзекті 
мәселелер мен тұжырымдарды алға тартқым келеді.

Адам қоғаммен тығыз байланысты. Негізгі күш адамның рухани бол
мысы мен адамгершілік қасиетінде. Адам дүниеге келе сала бірден қоғамға 
бейімделіп кетпейді. Ол мына бейтаныс дүниеден бейхабар түсініксіз күй 
кешеді. Сол секілді кез келген нәрсе де оңайлықпен уысымызға ілінбейтіні 
белгілі. Оған табанақы, маңдайтер, ерінбейтін еңбек керек. Асылында хакім 
Абай айтпақшы: «Үшақ нәрсе адамның қасиеті – ыстық қайрат, нұрлы 
ақыл, жылы жүрек». Осы үш қасиет адам бойынан табылса, оның болашағы 
да жарқын болмақ. Ал бүгінгі заманда заманауи табысты менеджер болу үшін 
Абай айтқан қасиеттер қажет пе?

Әрине, қажет. Басқару әдісін ұйымдастырудағы көшбасшылық қабі
лет, басшының қайратжігері мектепті жаңа бағытта дамуға апарады. 
Көшбасшылық пен басқару екеуі екі түрлі, алайда екеуі де тең көлемде 
маңызды. Жақсы басқарылатын, бірақ көшбасшылық қабілеті жеткіліксіз 
ұйымдар түптің түбінде мақсаты мен рухынан айырылады. Үздік 
көшбасшылар басқарудың мынадай төрт бағытын ұстанады:  өзінің дамуы 
мен басқаларды дамыту;  оқыту мен оқуға жетекшілік ету;  жетілдіру, ин
новациялар мен өзгерістерді енгізуге жетекшілік ету;  жергілікті қауымды 
бірлескен жұмысқа тарту, яғни кәсіби қоғамдастық құру. 

Басшының өзінің дамуы айтпаса да түсінікті, ал басқаларды дамыту үлгі 
бола отырып басқаруды ( мұғалімдердің құзыреттіліктерін арттыру, жұмысқа 
уәждеу, тәлімгерлік пен коучинг үдерісін өзі жүргізу, т.б.) талап етеді. 

Білім саласындағы зерттеу нәтижелері көрсеткендей мұғалімдер өздерінің 
басшыларына еліктейді.  Сондықтан  білім беру ұйымының басшылары өз 
бойында көшбасшылық қасиеттерді жетілдіру қажет.

Мектептегі табысты басшы басқаны үйретуде табандылық танытып 
(мәселен, жоғары, төмен үдерісінен шығуға, қызметкерлерін уәждеуге 
ұмтылысында;  іске берілгендігінде;  барлығын оқытып,  жоғары деңгейге 



37

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

қол жеткізуге ұмтылысында), барлық жағдайды ақылға салып, шешіп отыра
тын басты тұлға. «Бес саусақ бірдей емес» сияқты,  ұжым қызметкерлерінің 
де мінезқұлықтары, ісәрекеттері әртүрлі. Ұжым болғасын да түрлі 
жағдайлар, даужанжалдар туындап жатады. Міне, осындай жайттарды бас
шы ушықтырмай, ақылмен шешуі тиіс. Айқаймен емес, ақылмен басқара 
білген басшы әрқашан да сыйлы болады деп ойлаймын.

Табысты мектеп болу үшін басшы оқушы үнінің маңызына мән беру ке
рек, «жылы жүрекпен» ұғынуы қажет. Оқушы мұғалімге әріптес, мұғалім 
оқушыға серіктес ретінде қарау керектігі мені ойландырмай қоймады. Мек
теп өмірінде оқушы – басты тұлға. Оның пікірімен санасу – оқушыға қол 
жетімді білім алудың ең күшті тетігі. Қазіргі таңда білім беруді жаңа үдеріспен 
жетілдіру қолға алынуда. Жаңа қоғам қалыптастырып, жаңаша ойлау және 
көзқарас қалыптастыру міндеттері алда тұр. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылдың 27 қаңтарындағы «Әлеуметтік
экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Жолда
уында: «Білім жүйесі тек білім ғана емес, сонымен қатар, оны әлеуметтік 
бейімделуде қолдану білігін беруі тиіс», − деп атап көрсетілген. Құзыретті 
шәкірт тәрбиелеу, құзырлы мұғалімнің қолында екендігі даусыз болғандықтан, 
құзырлы мұғалімдер жетілдіру үшін мектебімізде коучинг және тәлімгерлік 
үдерісін жүргіздім. Коуч мұғалімдердің көмегімен  коучинг және тәлімгерлік  
жүргізіп, жаңа білім беру  бағдарламасын мектебімізге ендіруге ықпал еттім. 
Сондықтан, мектеп басшысы барлық оқушылардың үздік нәтижелерге қол 
жеткізіп, жағдайлары жақсы болуын қамтамасыз ету үшін көп адамдармен 
бірлесіп жұмыс істеу арқылы қоғамдастық құруы және оған қолдау көрсетуі 
қажет деп ойлаймын.

Сөзімді қорыта келе айтарым, кезінде М.Жұмабаев: «Қазақтың тағдыры 
да, келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізде құрылуына барып 
тіреледі» деген екен. Ал, ұлтымыздың ұлы ұстазы А.Байтұрсынов: «Егер 
елдің жағдайын білгің келсе, мектепке бар», – деп ескертеді. Олай болса, 
қазіргі таңда мектептердің бәсекеге қабілетті  табысты мектеп болуы, мектеп 
ұжымының, оқушылардың жоғары жетістіктерге қол жеткізуі – мектеп бас
шысына, оның басқару үрдісіне байланысты екені сөзсіз. Ал  мектепті дамы
ту үшін басшы бойында Абай айтқан: «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, 
Сонда толық боласың елден ерек» дегендей, «толық» адам қасиеті болу керек 
деп санаймын. 

Ұстаздық болды менің сүйген кәсібім,
Осыдан болды өмірден алған нәсібім.
Қажымай, талмай үйреніп оның 
      қырсырын,
Шабытпен келем меңгеріп әдіс тәсілін.

Оқу менен еңбекті мен тең көрем,
Білім, білік, дағдыларды меңгерем.
Тренинг, рефлексия, АКТ
Сабағымда қолданғанды жөн көрем.

Сайыстар мен байқаулардан қалмадым,
«Ұшқыр ойлы» математик атандым.
Бірлігі мен ынтымағы жарасқан
Ұжымымнан алғыс пенен бата алдым.

«Восход» мектебін келем қазір басқарып,
Игі істерден қалған жоқпыз тыс қалып.
«Көп түкірсе көл болады» демекші,
Жүрміз әркез осы сөзді ұстанып.

ҰБТдан жақсы баллды көрсеттік,
Үздік үштік қатарына біз жеттік.
Шағын жинақты мектептердің алды боп,
Мектеп үшін болды үлкен жетістік.

Күшімізді білімге біз арнадық,
Жетістікке жетуді тек ойға алдық.
Регата, олимпиада, сайыстарға,
Шәкірттерді әзірлеуден талмадық.

Биыл біздің көп болды ғой жүлдеміз,
Шәкірттерді мақтан етіп жүреміз.
Мектебімнің мәртебесін көтерген,
Әр ұстаздың еңбегі деп білеміз.

Білікті маман, жоғары алған санатым,
Білімге құштар талмасын менің қанатым.
Саналы оймен басқарып келем мектепті,
Ауданда жүрмін шығарып оның 
    жақсы атын.

“Табысты менеджер – 2017” байқауына арналған арнауымды 
оқырмандарға ұсынып отырмын.
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Ауылым – алтын бесігім

дам баласы – шексіз зерденің ғана емес, ғажайып сезімнің иесі. 
Туған жер – әркімнің шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, 

ӘОЖ (УДК): 37.06.

ТУҒАН  ЕЛГЕ  ТАҒЗЫМ

Дариға  СЕРІКҚЫЗЫ,
Қазақ мемлекеттік қыздар  педагогикалық университетінің
аға оқытушысы
  Алматы қаласы, Қазақстан

А
қаз басқан қасиетті мекені, талай жанның өмір бақи тұратын өлкесі. Оны 
қайда жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп өтпейтін жан баласы болмай
ды. «Адам ауылдан көшсе де, ауыл адамнан көшпейді» демекші, туған 
жерге, оның мәдениеті мен  салтдәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атса
лысу – шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі.

Н.Назарбаевтың  Қазақстан халқына  арнаған  «Болашаққа  бағдар: 
рухани  жаңғыру» атты мақаласында: «Табысты болудың ең іргелі, басты 
факторы білім екенін әркім терең түсінуі керек. Жастарымыз басымдық 
беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы 
шарт. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт 
қана табысқа жетеді»  деген болатын. 

  Олай болса, Жамбыл облысы, Талас ауданы, Бөлтірік ауылындағы 
Ш.Уәлиханов атындағы орта мектептің түлегі ретінде әрбір саналы 
азаматтың өз елінің гүлденуі үшін нақты үлесін қосуы керек деп тауып, 
тіршіліктің тынысын, уақыттың жүрісін сездіретін, білім әлемінің сы
рын білетін, алдынан өтіп жатқан шәкірттерінің жырын жүрекке түйген 
тағылым иелері ұстаздарымыздың еңбек жолы және  алтын ұя мектебім 
жөнінде айтқым келеді.

Дүниеде  көптеген мамандықтар бар, ал солардың ішіндегі ең күрделі 
де қиыны – ұрпақ тәрбиесімен тікелей байланысты ұстаздық жол. Себебі, 
кемел келешек пен бақытты болашақтың кілті қашанда мұғалімнің 
қолында болған. Сондықтан да, ұстаз әрдайым құрмет төрінде болады. 
Қазақта «алты алаштың басы қосылған жерде төргі орын – ұстаздікі» 
деген ғибратты сөз бар. Ұстаз  болу  – кез келген адамның қолынан келе 
бермейтін іс. Ал ұстаздардың ұйытқысы, ұжымның көшбасшысы мек
теп директоры болу – аса үлкен жауапкершілік. Осы жауапкершілігі 
мол құрметті атаққа кір келтірмей, саналы ғұмырын жас ұрпаққа білім 
мен тәрбие беруге жұмсаған ұстазымыз, мектеп директоры  – Берік 
Сарыүйсінбекұлы. 

56 жыл кейінге шегінсем, мектептің алғашқы іргетасы 1961 жылы 15 
тамызда қаланып, 1962 жылы 6 маусымда мектепке Шоқан Уәлиханов 
есімі берілген екен. Бірінші оқу жылын  24 сынып комплектісінде 467 
оқушымен бастаған алтын ұяның алғашқы басшысы Бәзет Төрегелдиев 
болған. Жарты ғасырлық тарихы бар білім ордасын басқарғандардың 
сапында Әлкен Жылқыайдаров, Смағұл Молдабеков, Тұрар Таласбаев, 
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Амангелді Ыбышев, Берік Сыдық есімдері аталады. Қазіргі таңда мектеп
те 34 мұғалім, 206 оқушы бар.

  Мұғалім – мамандық, ұстаздық – қасиет. Яғни ұстаз болу – адам 
бойындағы ұлы қасиеттердің бірі. Осындай қызығы мен қиындығы 
мол мамандықты таңдап, оқушыларға аянбай білім нәрін бере білген, 
үлкен өмірге жол сілтеуші мұғалімдер мектеп тарихының әр жылын
да сақталған. Атап айтқанда, Зейнидтин Нұғманов, Сағатай Суханов,  
Дүйсенбек Көпесбаев, Қапаш Рахымбердиев, Алсай Тамабеков,  Әшімхан 
Жүнісқұлов,  Ниязалы   Көбеев,  Өксікбай   Шымырбеков,  Сүлеймен    
Тастанбеков,  Дәулетай  Естаев,  Ильяс  Асқарбеков,  Январбек   
Қайранбеков,   Тұраш    Үшенова,    Гүлзада    Тәттібаева,    Сырға   Ораза
ли ева, Айымкүл  Аширова, Лескүл Ахатаева, Ханшайым Пәрімбекова,  
Бейбіткүл  Мұздыбаева,  Рымкүл  Мамырбекова, Сәуле Шалқарбекова,  
Такура Құрманбаева, Серік Тәттібаев еңбек жолын бастаған. Одан беріде, 
Әбдешім Нұрпейісов, Нұрхан Тастанбеков, Жанат Рысбекова, Ұлбосын 
Мелдебекова, Эльмира Таласбаева, Мейрамкүл Оспанова, Жұмакүл 
Жапарқұлова,  Сағаткүл  Құлыбекова, Зауреш  Рыскелдиева, Гүлшат 

Ынтықбаева, Айгүл Шоқалақова, Ғайни Оспанова сынды ұстаздардың 
еңбегі ерен. Осы мектеп қабырғасынан талай чемпиондарды шығарған, 
Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Нұрхан Тастанбековтің 
туған ауылының, облыстың абыройын асырып, атын асқақтатқанын ата
май кетуге болмас.  

56 жылда мектептен   1000нан астам түлек ұшырылып, қазіргі таңда 
әр салада қызмет атқаруда. Сонау кірпіші қаланғаннан осы күнге дейін 
қаншама алтын және күміс белгі иелері шыққан білім ордасы. «Құмды 
ауылдан алтын елеп жатқандай» дейсізау! 

Шалғай ауылдағы мектептен көптеген ғылым кандидаттары мен 
ғылым докторлары шыққан десе, біреу сенер, біреу сенбес! Тәуелсіздік 
дәуірінде өзінің еңбегімен, білімімен, өнерімен озып шыққан қаншама 
түлектер бар. Атап айтсақ, Әлімбаев Базартай, Ахметов Әбутәліп, Жаров 
Бахадүр, Балықбаев Тахир, Сүлейменов Орал, Өміралиев Жамбыл, Арал
баев Досымхан, Байтамаев Байтұрсын, Керімқұлов Жасан, Сабралиева 
Жанат, Желдібаев Асан, Кірқабақов Шалқар, Кенжебеков Уәли, Иманбе
ков Мұқан сынды ауданға, облысқа, елімізге танымал тұлғалар жетерлік. 

Қоғамның өткір мәселелерін көтеріп, от пен су кешіп жүрген журна
листер, яғни  төртінші билік иелері арасында да осы мектептен тағылым 
көріп, білім алған жүйріктер жетерлік. Атап айтқанда, Әділбек Баққараев, 
Дүйсенбек Айбеков, Жанұзақ Аязбеков ағаларымыз – мектебіміздің 
мақтаныштары.

Мектеп ұжымы.
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Мектеп ұжымы қазіргі таңда оқытудың жаңа технологиялық әдіс
тәсілдерін пайдалану арқылы дарынды оқушыларды дер кезінде анықтап, 
шәкірттерді шығармашылыққа баулуды басты парыз санайды. Осы 
мақсаттағы басты міндет – білім беру бағдарламасын жүзеге асыру 
және ұлттық, азаматтық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе жетістіктері 
негізінде жеке тұлғаны кәсіби қалыптастыру, дамытуға бағыт болған 
білім алуға қажетті шарттар жасау, оқушыларға үш тілді меңгерту, 
мектепті компьютерлендіру  және интернет жүйесімен жұмыс жүргізуді 
басты назарға алуда. Міне, осындай үлкен жетістікті арқалап келе жатқан 
мектептің жетер жетістігі, алар асуы, бағындырар белесі әлі алда.

Елбасымыз Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында: «Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер 
тарихтың шаңына көміліп қала береді. Жаңғыру атаулы бұрынғыдай 
тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекесінен қарамауы тиіс. 
Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты 
жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер 
жаңғыру елдің ұлттықрухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға 
бастайды», – деп айтқан еді. Сондықтан, бұл – халқымызға рухани жол 
көрсететін нақты бағдар екеніне күмән жоқ. 

Ұлтымыздың тарихын қастерлеп, оны бойымызға сіңіріп, 
болашағымызды бағдарлау – жастардың адамдық, азаматтық борышы деп 
білемін. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2017 жылғы 
қызметінің негізгі қорытындылары және «Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Мемлекет басшысының жыл 
сайынғы Қазақстан халқына Жолдауы аясында 2018 жылға арналған міндеттері 
туралы» тақырыбында 2018 жылғы 13 ақпанда «Қазмедиа» орталығының кино
концерт залында Министрліктің алқа отырысы өткізілді.

Алқа мәжілісінің жұмысына қатысуға ҚР Парламент депутаттары, ҚР Пре
зидент Әкімшілігінің, ҚР ПремьерМинистрі кеңсесінің өкілдері, облыстардың, 
Астана және Алматы қалалары әкімдерінің орынбасарлары, ҚР БҒМ Қоғамдық 
кеңесінің мүшелері, ұлттық ғылыми кеңестердің төрағалары, ғылыми 
ұйымдардың жетекшілері, жоғары оқу орындарының ректорлары, «Атамекен» 
ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма Төрағасының орынбасары, ҮЕҰ 
өкілдері, облыстық, қалалық білім басқармаларының басшылары, министрліктің 
қызметкерлері, БАҚ өкілдері және т.б. тұлғалары қатысты.

«Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы қызметінің негізгі 
қорытындылары және «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Мемлекет басшысының жыл сайынғы 
Қазақстан халқына Жолдауы аясында 2018 жылға арналған міндеттері тура
лы»  тақырыбындағы  негізгі  баяндамасымен  ҚР  Білім  және  ғылым министрі  
Е.Сағадиев сөз сөйледі.

Коллегия аясында балалардың даму сұрақтары, мұғалімдер жалақысының 
өсуі, балалардың қосымша білім инфрақұрылымы, үш тілде білім беру, ТжКБ, 
жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім беру салаларында нормативті
құқықтық актілерді жетілдіру, жас мамандарды ғылымға тарту, білімді цифрлеу 
сұрақтары қарастырылатын 10 секция жұмыс жасады.

Алқа отырысы кезінде «Білім және ғылым саласындағы 2017 жылғы 
жетістіктер» көрмесі ұйымдастырылды.

Министрліктің  баспасөз  орталығынан



41

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы

БАЛА ТӘРБИЕСІ МЕН САЛТ-ДӘСТҮР
САБАҚТАСТЫҒЫ 

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

үкіл  адамзат  алдында тұрған ең басты мақсат – саналы да сала  
уатты  ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақты тәрбиелеу – келешек қоғамды ойБ

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

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

Дала тұрғындары өздерінің тарихында жас ұрпаққа тәрбие берудің бай 
тәжірибесін жинақтап, өзіндік салтсана, әдетғұрып, дәстүр рәсімдерін 
туғызды. Өздері өмір сүрген ортаның әлеуметтікэкономикалық жағдайына, 
мәдениеті мен тарихына орайлас жас буынға тәлімтәрбие берудің басқа 
жұртта қайталанбайтын талаптілектерін дүниеге әкелді. Мәселен, жас 
ұрпақты тәрбиелеудің жалпыға ортақ моральдықпсихологиялық норма
сы белгіленді,  оның  мәні «сегіз қырлы, бір сырлы» деген нақыл сөзден 
байқалады.

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

Ана сүті арқылы бойына біткен асыл қасиеттер ұрпақ тәрбиесінде 
баланың жас кезінен бастап ержетіп, ел қатарына қосылғанға дейінгі 
аралықты қамтитын түрлі ырым, әдетғұрып тұтас бір тәрбие жүйесін 
құрайды. Сәбидің сезім мүшелері, ойсанасының жақсы дамуында 
халықтық тәлімтәрбиенің атқарар қызметі мол.

Оның ішінде әдетғұрып жыры – халықтың нанымсенімін, тұрмыс
тірлігін бейнелейтін мәдени мұраның бір саласы. Бесік жырынан баста
латын түрлі өлеңжырлар бала психологиясына сәйкес жас ерекшелігіне 
лайықты айтылады. Сәбиді тербете отырып айтылатын бесік жырында ана
лар баласына «тілкөзден, аурусырқаудан аман болып ер жет, мал бақ, 
кәсіп ет, өнер жолын қу, еліңді жаудан қорға, елжұртыңның намысын 
жауға таптатпа» деген тілек, арманын да білдірген. Мысалы:

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

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

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

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

В.Г. Белинский салтдәстүрдің өміршеңдігі жөнінде:  «Әдетғұрып 
замандар бойы сыннан өтеді. Өз дәуірінде ардақталып, атабабадан 
әулетке мұра болып ауысып, руданруға, ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Олар 
халықтың сыртқы бейнесі болып табылады. Онсыз халық бетәлпетсіз 
бейне, болымсыз тас мүсін тәрізді...» дейді.

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

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

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

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

Табиғатты аялау қалпы. Қазақ халқы қашаннан табиғатты аялап, 
оның құпиясырын біркелкі жақсы меңгерген ел. «Көк шөпті аяғыңмен 
баспа», «Жазықсыз жәндікті өлтірме», «Құстың ұясын бұзба», «Суға 
лас нәрсе тастама» деген сияқты толып жатқан шектеме сөздермен 
аяланған.
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Экологияға байланысты табиғатты аялау өмір заңдылығында  ескерусіз 
қалмауы шарт.

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

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

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

Тұрмыстіршілік қалпы. Қазақ халқының тұрмыстіршіліктегі қалпы 
әр нәрсеге төзімділік жасаумен ерекшеленеді.

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

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

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

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

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

Шүкіршілік, қанағат ету қалпы. Қазақтағы шүкіршілік, қанағат ету 
қалпы – керемет тыныштандырғыш ұғымдар. Бұл екі ұғымның өлшеп
салмағын, үйіпаумағын, тіктепбиігін, жайыпкөлемін, созыпұзындығын 
таба алмас едің. Өйткені, бұл – көңіл өлшемдері, әркімнің өзін шектеу 
қалпы.

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

Қорыта айтқанда, фольклордан басталған бай әдеби мұрамызды жас 
ұрпақ бойына сіңіре, үйрете отырып, тәрбиелей білуіміз керек. Ғасырдан
ғасырға, ұрпақтанұрпаққа ауысып келе жатқан ата дәстүрінің желісін 
үзбей, көздің қарашығындай сақтап, ілгері дамыта отырып, келешек 
ұрпақты тәрбиелеу – абыройлы борышымыз деп есептеймін.
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азіргі кезде еліміздің білім беру ісінде түбірлі өзгерістер болып жатқаны 
мәлім. Ал бүгінгі таңда мектептің, мұғалімнің ең қасиетті міндеті – ру

ҰЛТТЫҚ  ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ТӘРБИЕДЕ
ҚОЛДАНУДЫҢ ЖАҢА ҮРДІСТЕРІ

Ж.ТҰРҒАНБАЕВА,
«Алақай» балабақшасының психологі
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Қ
хани бай, жанжақты дамыған жеке,  дарынды тұлғаны қалыптастыру. Рухани 
байлық, ең алдымен, әр халықтың ұлттық әдетсалты, мәдениеті, өнері және 
шыққан түптамырында жататыны белгілі. Сол ұлттық құндылықтарды бүкіл 
адамзаттың өз ұрпағын тәрбиелеудегі білім берудегі озық ұстанымдармен бай
ланыстыра отырып, әр баланың қабілетін, талантын ашып, өзіне өзінің сенімін 
нығайтып, өзіне жол ашуына түрткі жасауымыз қажет. 

Еліміздің болашағы – ұрпақ тәрбиесінде, еліміз егемендік алып, өз алдына 
отау тігіп өзінің ішкісыртқы саясатын  өзі шешетін болды.  Бүгінде баршаның 
міндеті – әдетғұрпымызды, салтдәстүрімізді жандандырып,  ұлттық сана
сезімі жоғары тәрбиелі ұрпақты өсіру.

Қазақ  ағартушысы  М.Жұмабаев:  «...Әрбір ұлттың баласы өз ұлтының 
арасында өз ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан, тәрбиеші баланы сол 
ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті» деген. Жас ұрпаққа саналы тәрбие 
және сапалы білім беру деңгейі, ең алдымен, мұғалімнің даярлығына, оның 
істәжірибесінің қалыптасып шыңдалуына байланысты.  Мұғалім – баланың 
жеке тұлғасын қалыптастырушы, маңызды тәлімтәрбие өнегесінің бастаушы
сы, жарқын үлгісі, бала қиялын самғатып, арманын көкке ұсындырушы басты 
тұлға. Бүгінгі жас өркеннің ертеңгі әлеуметтіксаяси қоғам мүшесі ретінде 
қалыптасуында тәлімтәрбиенің маңызы зор екендігі белгілі. Ендеше қоғамдағы 
қол жеткен тәрбиелік жақсы дәстүр атаулыны пайдаланып, биік адамгершілік 
қасиеттерге баулу, тәрбиелеу – мұғалімнің басты міндеті. Мұғалім жанжақты 
жетілген білімді, әдістемелік шығармашылық   шеберлік иесі, халықтық дәстүр, 
әдетғұрып пен салтсана   ерекшеліктерін  әлеуметтік  қарымқатынастар 
түрлерін кәсіби түрде меңгеруі тиіс. Әсіресе осы кәсіби білік, дағдыларын 
шыңдауы оның ұстаздық тәжірибе жинақтауының ең басты алғышарты болып 
табылады. 

Қазіргі таңда тәрбиеленуші сәбилерді рухани ізгі қасиеттерге баулып, 
тәрбиенің көздері ана тілі мен әдебиетін, тарихы мен өнерін қастерлеуге 
халықтың  салтдәстүрлерін аялай білуге ұлттық құндылықтарымызды 
дәріптеу болып табылады. Сәбилердің жас ерекшелігін ескере отырып елін, 
жерін қорғауда атадан балаға мирас болып қалған тарихын, салтдәстүрін, ана 
тілін қастерлеу үлкенге – құрмет, кішіге – ізет көрсетуін мұра етіп, тәуелсіз 
еліміздің парасатты адамгершілігі биік білімді азаматтарын тәрбиелеуде ада
ми қасиеттерді қамтып, білімді ұлттық қасиетті түсінетін тұлға тәрбиелеу. 
«Қайырымдылықты – халықтан, пайымдылықты – қариядан үйрен» деген 
ұлтымыздың тал бесіктен жер бесікке дейінгі екі аралықтағы өмірінің мәні 
боларлық адами қасиеттер мен әдетғұрыпты оқу ісәрекетін ұйымдастыруда 
үйреніп, алдағы өмірлерінде арқау болатынын ұғындыру. Бүгінгі ғаламдану 
үдерісінде ұлттық құндылықтарды сақтау мен өзінің бетбейнесін, ізгі 
дәстүрлерін сақтау жолындағы күрес ұлттық сананы сақтау күресі екенін түсіну.

Ұлттық тәрбие деп – жеке тұлғаның ұлттық санасезімі мен мінезқұлқының 
ана тілін, ата тарихын, төл мәдениетін және ұлттық салтдәстүрлерді меңгеруі 
негізінде қалыптасуын айтамыз.

Этнопедагог,  профессор  Серғазы  Қалиев: «Ұлттық тәрбиені бала
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бақшадан бастауымыз керек», – деп ой тастайды. «Не ексең, соны орасың» 
демекші, балаларымызды қандай жолға бастасақ, олардың сол бағытты алаты
ны белгілі. Ал біздің атабабаларымыздан қалған асыл мұрамыз – тәрбиеміз 
қазақтан басқа ешкімде жоқ үлгі. Ал біз соны пайдалана  отырып мойындау керек, 
қазір мектептеріміз тәлімтәрбие бағытынан ауытқып, тек оқытумен шектеліп 
қалған. Сондықтан да балабақша, мектептерге ұлттық тәрбиені енгізетін кез 
жетті. Әлбетте, ұлттық тәрбиенің жанында ұлттық білім беру жүруі тиіс. Осы 
екеуін үйлестіру арқылы білім беру жүйесінің қазіргі тәжірибесін ұлттық 
инновациямен алмастыру керектігін қазір көпшілік көтеріп жүр. Құзырлы 
министрліктің осы мәселеге лайықты көңіл бөлетін күні алыс емес деп сенемін.
Ұлттық мәдени құндылықтар дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтқанда ұлттық 
мәдени құндылықтар – белгілі бір ұлтқа, ұлт азаматына тән зат, адами қадір
қасиет, яғни халық ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық рухани және материалдық 
құндылықтар. Адамдардың бойында қалыптасқан имандылық қадірқасиеттер 
рухани құндылықтарға, ал адамдардың қолымен жасалған тұтыну заттары 
мен кәсіби материалы құндылықтарға жатады. Өзімізді өзіміз бағалай білуге 
бет бұру – ұлттық байлығымызды игеру, ұлттық санамызды дамыту. Ұлттық 
құндылықтарды іріктеп, оқыту үрдісіне енгізу арқылы ұлттың тұнып тұрған 
асыл мұралық  рухани байлығынан  болашақта ел билейтін ұрпақтарды сусын
датып, отбасында да,  мектепте  де  ұлтжандылылық пен отаншылдыққа бау
лып, өз халқын, өз мемлекетін көздің қарашығындай қорғайтын тұлғаларды 
тәрбиелеп шығару. Өз ұлтын қадірлепқастерлеген, ұлт қадірін білген азаматтың 
бірі Ж.Аймауытов: «Мен халыққа кіндігіммен байланып қалғанмын. Оны үзе 
алмаймын. Үзу қолымнан келмейді»  дейді. Сырым Датұлы: «Мен ағайынды 
екеумін: бірі – өзім, екіншісі – халқым»  дейді. Педагогика  ғылымының док
торы  Алтынай Жайтапова: «Атабабамыз мұраға қалдырып кеткен рухани 
дүниетанымымызды басшылыққа ала отырып, мектепке дейінгі мекемеге, 
мектептерге ұлттық инновацияны енгізуге барынша күш салуымыз керек. 
Инновация дегеніміздің өзі – жаһандану заманында ғылымның, жаңалықтың 
өндіріске енгізілуі ғой. Ең басты айтарым, қазақ халқының ұлттық тәрбиесі 
– әлемде теңдесі жоқ тәрбие. Жалпы «ұлттық» деген сөздің астарында елге
жерге деген құрмет жатыр емес пе? Міне, біздің жастарда дәл осы қасиет 
жетпей жатыр. Оқу үрдісі кезінде де сөз жоқ, ұлттық инновацияның маңызы 
зор. Қысқасы, ұлағатты ұрпақ өсіруде осы ұлттық инновациялық әдіс
тәсілдер таптырмайтын құрал бола алатындығына ешкім дау айтпаса ке
рек» деген еді.                                                                          

Қазақ халқының осындай дәріптеуге, қастерлеуге, дамытуға тұрарлық 
ұлттық  рухани және материалдық құндылықтары туралы ұлағатты, құнды 
ойларын халық игілігіне, келешек ұрпақты, елжұртқа ие болар азаматтар
ды тәрбиелеуге неге қолданбасқа.  Қоғамдағы адамдар жасаған рухани, 
материалдық, мәдени құндылықтардың алмасуы оқыту үрдісі арқылы жүзеге 
асырылады. Соның ішінде сын тұрғысынан ойлау жобасы арқылы оқыту – са
налы үрдіс екенін айтқым келеді. Интеллектуалдық деңгейі жоғары тұлғаны 
қалыптастыру үшін, оны оқытып қана қою жеткіліксіз. Оны тұлға ретінде жан
жақты дамытуға қолайлы, оқытудың шығармашалақ түрін жасау қажет, яғни 
шығармашылық оқу әрекетін туғызу қажет. Бұл баланы, берілген оқу мате
риалын жаттап алу ғана емес, керісінше, өз бетімен білім алу үшін ізденуге 
үйретеді.

Жеке тұлғаны ұлттық тәрбие арқылы дамыта отырып, нақты әрекет арқылы 
оқытуда төмендегі құндылықтардың болуы қажет:

– белсенді қарымқатынас:  бала мен тәрбиешінің әрбір мәселеде өз 
көзқарастарын білдіріп отыруы;

– индивидтік: тәрбиешінің әр жеке баланың ерекшелігін дамытуы, қоғам 
алдындағы жауапкершілігінің болуы;
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– өзіндік тәртіп: өзіндік бақылау мен бағалауды, шешім қабылдауды үйрену 
және оны дамыту;

– шыдамдылық: әртүрлі пікірлерді қабылдай алу, бірбірінің пікірлері мен 
ерекшеліктерін құрметтеу, қабылдау.

 «Адам мен адамның бірбірімен араласу,өзара қарымқатынасында ғана 
адамның адамдығы өзі үшін де,өзгелер үшін де ашылады», – дейді философ 
М.М. Бахтин. Оның пікірінше, диалог тұлғаны қалыптастырудың құралы ғана 
емес,оның адамдық болмысын да көрсетеді.Тұлғаның белсенділігі, өзінөзі 
дамытып отыруға ұмтылуы өзгелерден бөлек жағдайда емес, өзге адамдар
мен диалогтік қатынастарға түсу кезінде жүзеге асырылады. Бірлескен қарым
қатынас негізінде оқушыоқушы, мұғаліммұғалім, оқушымұғалім арасында 
өзара құрметтеу, мойындау, түсіне білу және сыйластық әрекеттері пайда бо
лып, толеранттық пен мейірімділік көзқарастары қалыптасады. Сонымен бірге 
сыни ойлау арқылы тұлға бойында рефлексиялық сапаларды қалыптастыру. 
Рефлексиялық сапа дегеніміз – білім мен тәрбиені өзіндік сана арқылы 
қабылдап, тұлғаның рухани дамуы, ғылыми ақпараттарды игеруі болып табы
лады. Бала бойында  рефлексиялық сапалардың қалыптасуы оқу ісәрекетін 
ұйымдастыруда ізгілендірудің нәтижесі болып табылады.Оқушының өзін тану 
үшін және өмірлік мәселелерін шешудің бірденбір тәсілі – рефлексиялық 
басқаруды жүргізе алуы. Ол үшін төмендегі басты ерекшеліктерді дағдыға 
айналдырудың маңызы зор:

– өз тәжірибесін пайдалана отырып, жаңа білім арқылы дүниеге өзіндік 
түсінік пен танымды қалыптастыру;

– өзге адамдардың ұсынатын идеяларына конструктивтік көзқараспен 
қарай алу;

– өзіне қарамақарсы идеяларды жоққа шығаруға емес, түсінуге ұмтылу, 
одан өзі үшін нәтиже шығару;

– өз біліміндегі олқылықтарын көре білу және оны жоюдың жолдарын табу.
Рефлексиялық әрекеттер барысында оқу ісәркетін ұйымдастыру жолда

ры талданады, өзіндік шешім қабылдауға жағдай туғызылады. Сөйтіп, бала 
өзінөзі дамыту, тәрбиелеу, өз әрекеттерін ұйымдастыру мүмкіндігін алады.Өз 
ерекшелігі мен деңгейін таниды. Сонымен бірге бала тұлғасына шоғырланған 
оқу ісәрекетін ұйымдастыруда тәрбиеші тарапынан әр баланың өзіндік жақын 
даму аймағында дербес қабілетін дамытуға түрткі болу, оларды оқыту мен 
оқу құндылықтары жүретін практикалық әрекеттерге баулу, баланың қолынан 
келетін істерін қолдау арқылы қиын мәселелерін шешуге көмектесу болып та
былады.

Бала тұлғасына ұлттық тәрбиені беруде, ұйымдастырылған оқу ісәрекеттің 
мәні неде?

1. Бала тұлғасына ұлттық тәрбиені ұйымдастырылған оқу ісәрекеті– 
адамның қалыптасуы,тұлғаның өз мәдениетінің субьектісі болуына көмектесу, 
шығармашылық өмірге үйрету.

2. Бала тұлғасына ұлттық тәрбиені ұйымдастырылған оқу ісәрекеті сырт
тан келетін тәрбиелеу емес, адам бойынан адамдықты табу, оны қолдау және 
дамыту негізінде өзінөзі реттеуге, тәрбиелеуге әкеледі. Сол арқылы өзіндік 
болмысы, санасы бар тұлғалық бейне қалыптасады.

3. Бала тұлғасына ұлттық тәрбиені ұйымдастырылған оқу ісәрекеті– 
адамның дене және рухани денсаулығы, адамгершілігі, бостандығы.Ол – 
тұлғаны түсіну, өзара түсіністік, ынтымақтастық қарымқатынастың, салауатты 
өмір мен парасаттылықтың, өзіндік қатынастың негізін қалау.

4. Бала тұлғасына ұлттық тәрбиені ұйымдастырылған оқу ісәрекеті 
тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталады.Сондықтан оның 
мазмұны баланың өзін тұлға ретінде дамыту үшін, өз өмірінің субьектісі болу 
үшін жағдай туғызуға негізделеді.

Тарихқа көз жүгіртсек, атабабаларымыз ғасырлар бойы жинақтаған өмір 
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тәжірибесін, бай рухани қағидасын жас ұрпақта тәрбиелеуде пайдаланған. 
Бала тәрбиесіне ерекше мән беріп, үміт артып  сергек қараған. Жас ұрпақтың 
алдына мақсат қойып, міндеттер жүктеген. Болашақ қамқоры, Отан 
қорғаушысы шаңырақ  иесі,  өмір    гүлі деп есептеген. Ұлттық тәрбиені 
өмірлік тәжірибелері, ойға түйгендері, бастан кешкендері, ұстаған қағидалары, 
тұжырымдары,  жинаған  әдетғұрыптары, салтдәстүрлері, ақылойлары,  
тәрбие шежіресі халық педагогикасы болып саналады. Ұлттық тәрбиені 
халықтың ауыз әдебиетінде, тәрбие дәстүрлерінде, шығармаларында,  отбасы 
тәрбиесінде, ұлттық ойындарда, музыкалық  шығармаларында  және  қолөнер 
туындыларында көрініс тауып ұрпаққа беріліп отырған. Халық дүниеге кел
ген жас нәрестенің жолына бар жақсылықты бағыштаған. Балаларға арнап 
көркем сөздер, өлеңдер, жұмбақжаңылтпаштар, әңгімелер шығарған.  Ұлттық 
тәрбиеге сөздердің берері өте мол болған. Мысалы: «аяғыңды көкке көтерме», 
«үйге қарай жүгірме», «қолыңды төбеңе қойма», «мал сүйегін отқа жақпа», 
«ақты төкпе», «қолыңмен жер таянба», «есікті керме», «пышақты жалама»,  
т.б. Халық тәрбиесіне сонымен қатар ұлттық салтдәстүрлер кіреді. Оның 
бірнеше түрлері бар. Қазіргі кезде мектепке дейінгі сәбилерді тәрбиелеуде 
оқу ісәрекетін ұйымдастыру жолын, мазмұнын, формасын өзғерте оты
рып, оқушыларды жақсы біліммен қамтамасыз ету, халықтық салтдәстүрлер 
негізінде тәрбиелеу қолға алынуда. Ұлттық тәрбиені сабақ барысында қолдану 
сәбилерге оқу ісәрекетін ұйымдастыруда, психикалық үрдістері мен танымдық 
қасиеттерінің дамуына  әсер етеді. Ұлттық тәрбиені қолданып сабақ өткізу, 
білім беру ұтымды. Арнайы сабақ, ойын сабағында болсын ұлттық тәрбиені 
қолдану қажет деп ойлаймыз. Қазіргі ұлттық тәрбиеде басты нысана – бала
мен рухани үндестік пен үйлесімдікке ұмтылу, атабаба мұрасын сақтауға көңіл 
бөлу, халықтың тәлімдік мұрасын бүгінгі күнмен сабақтастыру болады. Қазақ 
халқы баланы дүниедегі барлық асылдан жоғары бағалаған, болашағына, арма
нына бағалаған. Сондықтан халқымыз «Балалы үй базар, баласыз үй мазар», 
«Босағасын алтыннан соқсаңда, перзент сүймей адамның мейірі қанбас», – деп 
барлық асыл сөзді арнаған. Қазақ отбасы, көбінесе, көп балалы болып келген. 
Ата, әже, әкешешенің қарым қатынасы жас баланың адамгершілік жағынан 
жетілуіне үлкен үлес қосады, ізгілікті іске баулиды.

Ұлттық рухты, адамгершілік сезімді қалыптастыратын педагогикалық 
фактор – отбасы мүшелерінің дұрыс қарымқатынасы баланы адамгер
шілікке тәрбиелейді. Рухани байлық дүниетаным, түсінік, рух, иман от
басында қолданылады.  Егер  сәби  отбасынан  ана  тілі  арқылы халықтың 
сарқылмас мол рухани қазынасымен сусындаса, өзіміздің дәстүрлі ұлттық 
дүниетанымымыздың арнасында әлемдік өркениеттік жетістіктерді игеріп, 
терең  меңгерсек,  ешкімге  есемізді  жібермейтін  дәрежеге  жетіп  өркениетті 
ел  ретінде  нық  тұрамыз. Адам баласы әу бастан өз ұрпағын өмiрге, еңбекке 
икемдеп, тәрбиелеп келгенi көпке аян. Бүгiнгi қалыптасқан белгiлi ғылыми
теориялық заңдары бар педагогика ғылымы өмiрге келгенше де адамзат тәрбие 
iсiмен айналысып бақты. Оның қағазға жазылып түспеген, бiрақ халық жадында 
мәңгi сақталып, ұрпақтанұрпаққа ғасырлар бойы ауызша нақылақыл, өсиет
өнеге, қағида болып тарап келген бiлiмбiлiк, тәлiмтәрбие беру тағылымдары 
бар. Ол халықтық педагогика деп аталады. Ұлттық тәрбие салтдәстүр, жол
жора, ырымдар, тағам дайындау, қонақ күту рәсiмдерi мен ауыз әдебиетi 
үлгiлерi, ұлттық оюөрнек, өнер түрлерi, спорт ойындары арқылы отбасылық 
тәрбиеден басталып, ауылаймақ, елжұрт, рутайпа, қала бердi бүкiл халықтық 
қарымқатынастан берiк орын алған тәлiмтәрбиенiң түрi, адам мiнезiн, ұлттық 
тәрбие iсәрекетiн қалыптастырудың белгiлi нормасы болып табылады. Олай 
болса,  қоғам дамуының (алғашқы қауымдық қоғамнан бастап) белгiлi сатыла
рынан өтiп, ғылымипедагогикалық дәрежеге жеткенше ұрпақ тәрбиесiнiң бас
тау бұлағы, педагогикалық құралы болып, тәрбие жүйесiнiң қызметiн атқарып 
келгенiн байқаймыз. Яғни, осыдан келiп ғылыми педагогика мен ұлтттық 
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тәрбие тәсiлдерiндегi сабақтастығы, принциптiкидеялық үндестiгi туындай
ды. Бүгiнгi әлемдiк аренаға жеткен ғылыми педагогика ұлттық тәрбиеден бас
тау алып, оны ғылыми теориялар мен қағидалар тұрғысынан жанжақты зерт
теп, қарастырып, байытты. Сөйтiп, өз қажетiне жаратты. Осы қажеттiлiктен 
келiп, халықтың эмпирикалық тәжiрибесiне негiзделген ұрпақ тәрбиелеу 
тағылымдары  – ұлтттық тәрбиені ой елегiнен өткiзiп зерттеп, тәрбие мен оқу 
iсiнiң өзектi құралы етудiң жолдарын және оның шығу, даму кезеңдерiн, өзiндiк 
ерекшелiктерiн, басқа ғылымдармен байланысын зерттейтiн педагогиканың 
ғылыми бiр саласы ұлттық  тәрбие  пайда  болды. XIX  ғасырдың екiншi жарты
сында өмiр сүрiп, қазақтың ұлттық тәлiмгерлiк ойпiкiрлерi мен салтдәстүрлерi 
жайында тұңғыш зерттеу еңбектерiн жазған Шоқан, Ыбырай, Абай сияқты де
мократ ағартушылар мен орыс, батыс саяхатшысы, этнограф ғалымдарының 
(Э.С. Вульфсон, П.С. Паллас, А.Вамбери, А.Левшин, В.Радлов, А.Янушкевич, 
Н.Г. Потанин, Н.Л. Зеланд, т.б.) қолжазбалары десек, екiншi кезең–XX ғасырдың 
алғашқы 2030 жылдарында бұл iстi ғылыми тұрғыда арнайы қарастырып,  сөз 
еткен Ә.Диваев, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, Ш.Құдайбердиев, 
X.Досмұхамедов, М.Дулатов,  Н.Құлжанова,  М.Әуезов, т.б.  болды.  Яғни,  
бұл кезеңдi  ұлттық  тәрбиені  қалыптастыратын  халықтық   педагогиканы 
ғылым ретiнде туып, қалыптасу кезеңi деп қараймыз. Үшiншi кезең – 35–40 
жылдық үзiлiстен кейiн (1970–2000 ж.ж.) қазақ этнопедагогикасының қайта 
жанданған, даму дәуiрi деп аламыз. Ежелден Қазақстан жерiнiң байлығына 
қызыға қарап, көз тiккен және мұхитқа шығар қақпа деп есептеген орыс, батыс 
мемлекеттерi бұдан әлденеше ғасыр бұрын саяхатшы, елшiлер жiберiп, жер
суы мен шаруашылық кәсiбiн, қазба байлығын, салтдәстүрiн, әдетғұрпын 
зерттеудi көздеген.

Рухы асқақ, іргесі берік ел боламыз десек, ең бастысы, ұрпақ тәрбиесі мен 
біліміне сергек қарауымыз қажет. Бұл жөнінде Абай атамыз: «Балаға мінез 
үш алуан адамнан жұғады: бірінші – ата  анасынан, екіншісі – ұстазынан, 
үшіншісі – құрбысынан» деген екен. Ұлттық тәрбие атауын алғаш әдеби  
педагогикалық оқулықтарға енгізген М. Жұмабаев болды. Ол педагогиканың 
ұлттық тәрбиеден бастау алатыны жайлы айтқан. «Педагогика» атты еңбегінде 
былай дейді: «Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе 
жатқан тақтақ жол болғандықтан, әрбір ұлттың баласы өз ұлтының ара
сында өз ұлты үшін қызмет ететін болғандықтан, әрбір тәрбиеші баланы сол 
ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті».

Біздің елімізде бала ерекше тұлға. Ерекше болатыны сәби алғаш дүниеге 
келгеннен бастап, айналасын ерекше шаттыққа, ерекше сезімге бөлейді. 
Күнделікті өсіп келе жатқан баланың әр қылығы атаана үшін қуаныш, бақыт.

Атааналар А.С. Макаренконың: «Балаларды тәрбиелеу – біздің өміріміздегі 
ең жауапты сала. Дұрыс тәрбиелеу – бұл біздің бақытты қарттық шағымыз, 
жаман тәрбиелеу – бұл біздің келешек қасіретіміз, бұл біздің көз жасымыз, бұл 
біздің басқа адамдар алдындағы, бүкіл ел алдындағы айыбымыз» деген пікірінің 
мағынасын түсінуі тиіс. Сондықтан әр отбасында атаана өз баласының инабат
ты, тәрбиелі де әдепті, адамгершілігі зор азамат болып өсуі үшін ұлттық тәрбие 
бере білуі керек. Әр атаана баласының денсаулығы мықты, ержүрек, қайсар, 
батыл болып өсуіне жауапты.

Қоғамның белгілі қайраткері, ақын М.Шахановтың: «Халықта ең бірінші 
ұлттық рух болуы керек» дегенін әр кез есте сақтап, еліміздің жарқын болашағы 
үшін атсалысуымыз қажет. Ол үшін біз, ұстаздар қауымы, балаларға салт
дәстүрлерді жай ғана үйретіп қана қоймай, олардың тәрбиелік түптамырын, 
мәнін, алтын діңгегін түсіндіре білуіміз керек. Ұлттық тәлімтәрбиенің 
іргетасын дұрыс қалай білу мұғалімдердің атааналармен қосылып жүргізген 
шараларына байланысты болмақ. Өйткені, бірінші ұлттық тәрбиенің ошағы – 
отбасында, екінші – балабақшада болғандықтан, атаана мен балабақша, яғни 
мұғалімдер мен жұртшылық тығыз байланыста болуы шартты нәрсе екені 
баршамызға аян.
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Табиғат – туған үйіміз

БАЛАБАҚШАДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ТӘРБИЕНІҢ МАҢЫЗЫ 

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

кология – биология ғылымының негізінде ХІХ ға
сырдың орта шенінде айқындала бастағанымен, оның Э

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

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

Экологиялық  тәрбие жұмысын ұйымдастыруға ұсынылатын мате
риалда балалардың жас ерекшеліктерін, психологиялықфизиологиялық 
қабылдау мүмкіндіктерін ескеріп,  оны тәрбие үдерісінде тиімді пайдаланған 
дұрыс. Балалардың отбасында өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне деген 
қызығушылығы, оларды сырттай бақылауы, өсімдіктерді басыпжаншып сын
дырмау, өзенкөл суларын ластамау, қоршаған ортада тазалық сақтау сияқты 
адамға ғана тән  табиғат қорғау ісәрекеттерінің  атааналардың ықпалымен 
жүргізілуі балалық шақтан дағдыға айналып, күнделікті  өмірде орындауға 
тиісті міндеттерге айналуына мүмкіндік туғызады.

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

4. “Қазақстан мектебі” №3, 2018.
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гүл жаратындығы жөнінде түсінік қалыптасады. Дәрілік өсімдіктер тура
лы мағлұмат беріліп, олардың пайда, зиянына тоқталып, өсіп тұрған жерін 
қоршап қою сияқты ісәрекет түрлерін атқара алады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



53

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Мұғалім  тәжірибесінен

зiнөзi тану» сабағында «Өмір, қымбатсың маған!» 
тақырыбында жаңа формацияда құрылған са

ӨМІР,  ҚЫМБАТСЫҢ  МАҒАН!

Гүлнұр  САРСЕНГАЛИЕВА,
Асан Тайманов атындағы №34 мектеп-гимназиясының 
өзін-өзі тану пәні мұғалімі 

      Орал қаласы, Қазақстан 

«Ө
бақ өттім. Сабақтың құндылығы ішкі тыныштық. 

Сабақта көрнекілік ретінде оқулық, дәптер, үнтаспа, плакаттар, маркерлер 
қолдандым.

Сабақтың мақсаты – өмір сүре білу, оның қадірін білу, түсіну арқылы 
бала бойындағы «Ішкі тыныштық» құндылығының қасиеттерін ашу.

Міндеттері: адамның өмір жолында шыдамдылық, байсалдылық, 
өзінеөзі сену қабілеттерінің маңызды екендігін ұғындыру; сараңдықпен, 
жалқаулықпен күресуге, жаман әдеттерден арылу үшін өздерінөздері 
қадағалай білуге үйрету; өзінөзі алдамайтын, өзін ғана ойламайтын, 
қалауын тежей алатын, ойы да, сөзі де, ісәрекеті де үйлесім тапқан адам 
үлгісінде өз өмірін, өзгенің өмірін құрметтеп, аялай білуге баулу, тәрбиелеу.

Сабақ барысы.
1. Ұйымдастыру кезеңi.
«Өзінөзі тану» сабағының «5  Т» ережесін еске түсіру. Бұл – тәртіп, 

талап, тыныштық, татулық, тазалық.
Тыныштық сәтi. «Нұрға бөлену».
2. Үй тапсырмасын тексеру.
25сабақ – «Өмір деген тұрмайды қапқарадан» (Шөмішбай Сариев).  
Шөмішбай Нағашыбайұлы Сариев – ақын, аудармашы, филология 

ғылымының кандидаты, Кафка атындағы халықаралық сыйлықтың және 
«Платиналы Тарлан» сыйлығының лауреаты, «Жыл Адамы – Алтын Адам» 
сыйлығының иегері.

Сұрақтар:
1. Ақын «ақ» және «қара» деп нені айтады?
2.Қай уақытта адам өмірі «аққа» толы болады?
3. Арымен өз бақытын табу үшін адамға қандай  қасиеттер керек деп 

ойлайсың? Аташы.
3. Дәйексөз.
«Ішкі тыныштық пен қуаныш бұл біздің шынайы ішкі табиғатымыз»                                                   

(Конфуций).
Сұрақтар:
1.Ішкі табиғат дегенді қалай түсінесің?
2. Қай уақытта адамда ішкі тыныштық болады?
3. Өзіңнің ішкі тыныштығыңды орнату үшін қандай қасиеттер керек деп 

ойлайсың?
4. Оқиғаларды әңгiмелеу. Аңыз әңгіме – «Сиқырлы жүзік».
Бір кедей күні бойы жұмыс істеп, қатты шаршайды. Бір арша ағашын 

әрең кесіп жерге құлатқанда, жоғары жағынан екі жұмыртқа домалап түседі 
де, жарылып қалады. Біріншісінен бүркіттің балапаны шығады да, лезде 
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өсіп, адам бойымен бірдей болады. Екінші жұмыртқа жарылып, одан алтын 
жүзік шығады. Бүркіт қанатын қағыпқағып алады да, кедейге:

– Ей, адам ұлы! Сен мені құтқардың. Мен саған мынау алтын жүзікті 
сыйлаймын. Бұл сиқырлы жүзік. Бірақ жүзіктен өмірде бірақ тілек тілейсің. 
Тілегің орындалған соң жүзігің сиқырын жоғалтып, жай жүзікке айнала
ды. Сондықтан тілегіңді айтпастан бұрын жақсылап ойлан. Әйтпесе кейін 
өкініп жүресің, – дейді.Осыны айтып, бүркіт ұшып кетеді.

Егіншінің қуаныштан жүрегі жарылардай боп үйіне қайтады. Жолда 
зергердің дүкеніне соғып, зергерден өз қолындағы жүзіктің қанша тұратынын 
сұрайды. Зергер: – Екі алтындай болатын шығар, –  дейді. Егінші қарқылдап 
күліп жіберіп, бұл жүзіктің сиқырлы екенін, оған ешбір баға жетпейтінін ай
тады.  Зергер қара жүзді, арам адам еді. Ол егіншіні қоярдақоймай қонаққа 
шақырады. Үйінде ұйықтап жатқан жерінде егіншінің  жүзігін ұрлап алып, 
соған ұқсас жай жүзікті салып қояды. Келесі күні егінші байғұс жөніне 
кетеді, ал зергер болса есіктерезені мықтап бекітіп алып:

– Жүз мың алтыным болса, – деуі мұң екен, үстіне алтын жауа бастай
ды. Зергер жанталасып, арыбері қаша бастайды, бірақ есікті аша алмады. 
Дүниеқоңыз зергер алтынға көміліп өледі, ал алтындарын көршілері бөлісіп 
алады. Ал қайырымды кедей, әйеліне жүзікті көрсетіп: – Аллаһ бізге рақым 
етті, енді қалаған тілегіміз орындалады, – дейді.

Әйелі: – Біз жер тілейік. Егістікке жер жетпей жүр ғой, – дейді.
– Жоқ! Бір жыл тырмысып еңбек етсек, жерді өзімізақ сатып аламыз, – 

дейді егінші.
Сол жылы өнімдері мол болып, жер сатып алады. 
Әйелі: – Енді жүзіктен ат пен сиыр тілейік, – дейді. 
Егінші: – Соны да жүзіктен сұраймыз ба? Тағы бір жыл ерінбей 

еңбектенсек, оған да қол жеткіземіз, – дейді.
Келесі жылы ат пен сиыр сатып алады. Әйелі тағы да:
– Бұрын сен Аллаһ тағалаға жалбарынып, тілек тілеуші едің, Аллаһ 

тілегіңді берді.Қазір патша боламын, зәулім сарайда тұрамын десең де, бәрі 
қолыңда. Шаршапшалдығып жүргенше, рахатқа батып, тыныш отырмайсың 
ба? – дейді.

Сонда егінші тұрып:
– Біз әлі жаспыз, өміріміз алда. Аллаһқа шүкір, бізде қазір бәрі бар.

Жүзіктен бір тілек сұрасақ сиқыры жоғалады. Алдымызда қиын жағдайлар 
тап болмайтынына кім куә? Бізді қандай сынақтар күтіп тұрғанын қайдан 
білеміз? – дейді.

Ерлізайыптылар арасындағы келіспеушілік осымен бітеді. Егіншінің 
қоймалары жыл сайын астыққа толып, бақытты да байқуатты отбасының 
біріне айналады. Жылдар зуылдап өтіп жатады, адал еңбекпен өмір сүрген 
егінші де өмірден өтеді. Жерлейтін кезде немерелерінің бірі қолындағы 
жүзікті шешіп алмақшы болады, екіншісі оған қарсы болып:

– Атамыз өмір бойы бұл жүзікті қатты қадірледі, өзі үшін аса қымбат 
ескерткіш болса керек. Өзімен бірге кеткені дұрыс болар, – дейді. Осылай 
үйге бақыт пен байлық әкелген жай жүзік егіншімен бірге көміледі.

Сұрақтар:
– Егінші бақытты өмір сүрді ме? Оның  бақытты болуының сыры неде? 

(«жүзік», тағы не?....).
– Әңгімеде егіншінің бойындағы қасиеттерге қарамақарсы қасиетке ие 

кейіпкерлер бар ма? Кімдер?
– Егінші мен әйелінің «сиқырлы жүзікті» ұмытуына не себеп болды?
Түйінді сөз.
1. Барға қанағат етіп, қарапайым өмір сүріңіз.
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2. Адал еңбекпен келген іс қадірлі.
5. Шығармашылық іс-әрекет, топтық жұмыс.
Сынып оқушыларын үш топқа бөліп, үнсіздікте сурет салу. Постерді 

қорғау.
6. Топпен ән айту. «Өміріңе немқұрайлы қарама»  (әні: Сәкен Дәрібаев,  

сөзі: Серік Сейітман), әнді оқушылар орындайды. 
7. Үй тапсырмасы. 26 сабақ:  «Қызыққа толы қас қағым» (Ганс Хрис

тиан Андерсонның ізімен).
8. Сабақтың соңғы тыныштық сәтi. Көздеріңді жұмып, ойша 

қайталаңдар: «Менің ойларым, менің сөздерім – ол менің айнам, 
сондықтан ол таза болады. Ішкі ойымыздың таза болуы бірбірімізге деген 
сүйіспеншілікке байланысты. Мен жақсы оймен, әділ іспен өмір сүремін. 
Айналамдағы адамдар да мейірімді әрі адал».

зат ой,   кемел   білім   ғана   елімізді   тың   мақсат
тарға  апаратын   құдіретті күш. Демек  біздің  

ТАҒЫЛЫМДЫ   ТӘРБИЕ  МЕН  БІЛІМ –
КЕМЕЛ КЕЛЕШЕКТІҢ КЕПІЛІ

Асан  САРСЕМБАЙ,
 «Қобда» қазақ орта мектебінің  тарих пәні мұғалімі
  Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Қазақстан

А
болашаққа барар  жолымыз  қазақстандықтардың 
әлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктердің  жасалуына 

байланысты. «Рухани жаңғырудың» мәнмаңызы да  нақ осы мазмұнда.  
Елбасымыз биылғы  Жолдауының  жетінші  міндетін  «Адами капитал – 
жаңғыру негізі» деп алып отыр. Яғни өзінің тарихын, тілін, мәдениетін 
білетін, сондайақ заманына лайық,  шет тілдерін меңгерген,  озық әрі 
жаһандық көзқарасы бар қазақстандық – біздің қоғамымыздың идеалына 
айналуға тиіс деп нақтылайды. Жаһандану дегеніміздің өзі капиталдың 
артуы, шоғырлану үдерісі, ол бүкіләлемдік  бірыңғай  экономиканың 
қалыптасуын туғызады. Адамзатқа жаһандану қажет, себебі онсыз 
постиндустриялдық қоғамның дамуына байланысты мәселелерді шешу 
мүмкін емес. Сондықтан да қазіргі уақыттағы жаһандану жағдайында 
ұлттық бірегейлікті,тұтастықты сақтау, ұлттық сананың сарқылмауы үшін 
ұлттық рухани құндылықтарымыздан қол үзбеуіміз шарт. Еліміздің да
муы мен қалыптасуындағы сан түрлі қажеттіліктерге сәйкес, жоғарыда 
келтіргеніміздей ұлы мақсаттар айқындалып отыр. Оның ең бастысы – 
еліміздің тұғырын берік ұстап тұратын, көркейтетін білімді ұрпақ даяр
лау. 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның негізгі 
міндеттері де қазақстандық отансүйгіштікке, төзушілікке, биік мәдениетке, 
адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге тәрбиелеу,  Отандық 
дәстүрлер, әлемдік тәжірибе және тұрақты даму қағидаттары негізінде 
білім берудің құрылымын жаңартуға, оқутәрбие үрдісіне инновациялық 
әдістәсілдерді енгізуге жүктейді. Тарихсыз халық – тамырсыз ағаш. Өз 
елін  сүю, қастерлеу ұлтының тарихын танудан басталатыны анық. Мектеп 
қабырғасында елжандылық тәрбие беру қажетақ, өйткені сапалы біліммен 
қатар саналы тәрбиемен сусындаған ұрпақ егеменді еліміздің парасатты 
азаматы болып шығатыны даусыз. ҚР Президенті «Қазақстан–2050» стра
тегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты жолдауын
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да : «Өз бойымызда және балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық  
отансүйгіштікті  тәрбиелеуіміз  керек. Бұл ең алдымен,  елге  және  оның   
игіліктеріне  деген  мақтаныш  сезімін  ұялатады», – деп атап көрсетеді.  
Отансүйгіштік кіндік  қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен 
өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. Тарих пәні  
мұғалімі ретінде білімді, іскер  жеке тұлғаны дамыту, ұлтымыздың ру
хын көтеру, осы мақсатқа жететіндей тиімді жолдар іздеуге тырысамын. 
Сабақты идеялық жағынан ғылыми негізде, өмірмен байланыстыра отырып 
ұйымдастыру, оқушыны өздігінен ізденіс жасауға баулу тиімді болып табы
лады. Қазақстан тарихы оқу пәні ретінде тарих ғылымымен тығыз байланыс
ты. Тарихты  зерделеудің  де  алуан  түрлі  жолы бар. Оқушыларға ұлттық та
рихымызды оқыта отырып, бойларына рухани құндылықтарды сіңірту басты 
мақсатым. Бұл орайда «Өлкетану» арнайы курсы негізінде Қобда өлкесінің 
тарихын тану, тарихи кітаптарды оқып талдау, кітап оқушылар сайысын 
ұйымдастыру, тарихи фильмдер қарау, Елбасы туралы бейнебаяндар тама
шалау, «Мәңгілік ел» идеясының идеологиясы, «Жолдауға қолдау» деп, ол 
төңірегінде ой бөлісу  – дәстүрге айналған шаралар. Мұғалім – халықтың 
ұрпақтанұрпаққа жалғасқан адамгершілік ізгі қасиеттерін жас жеткіншек 
бойына сіңіртетін тұлға. Рухани жаңғыруға, рухани ұлттық қажеттілікке 
жараған білім ғана – ең мықты білім. Атабабадан қалған өшпес мұра, мол 
қазынаны қабілеті жоғары ұрпақтың бойына дарыту – мұғалім міндеті. 
Қазіргі  білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге 
үнемі бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс. 
Дәуірдің тынысы мен заманның беталысына қарай тың талпыныс жасау – 
ілгерілеудің кепілі.

иындығы  да, қызығы  да  жетерлік, ең  бастысы  –  жауапкершілігі 
жоғары  мамандықтың  бірі  ұстаздық  ету  екені  ақиқат. Өйткені  бұл  

ӨНЕР ЖӘНЕ САЗ МЕКТЕБІ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
ШЕБЕРЛІГІН АРТТЫРУ

Нұркен  ШАЙЖАНОВ,
Зеленов аудандық балалар саз мектебінің 
домбыра аспабының оқытушысы
   Орал қаласы, Қазақстан

Қ
мамандық иелерінің  мойнына  ешнәрседен  хабары  жоқ, мыңдаған  тары
дай   ғана бүлдіршіндердің   бойына  білім  нәрін  сеуіп,  тәрбие  ұрығын  
егіп,  тау ай азамат етіп  шығару  міндеті  жүктелген. 

Адам  тәрбиелеу  – ұлы міндет.  Ол  міндетті  атқарушы  –  ұстаз.  
Ұстаздың негізгі  құралы  – сабақ.

Менің  түсінігімдегі  ұстаз – рухы  таза,  ойөрісі  биік,   ұлты  мен 
Отанының  болашағы  үшін  тер  төгіп,  шыдамдылық  пен  табандылықтың    
үлгісін көрсетуші, өз бойындағы асыл қасиеттері мен білімін болашақ  
ұрпақтың  бақыты  мен  кәдесіне  жарату.   

Шәкірті  өзінен  озған  ұстаз  – еңбегі  ақталған  ұстаз.  Өйткені, өмірдің 
заңы даму, ілгерілеу, озу. Өзінен озған шәкірт тәрбиелейтін  шебер  ұстаз 
үздіксіз ізденісте  болып,  қоғам сұранысына  сай  білімді, шығармашыл, 
өзінөзі дамытып,  жетілдіре  алатын  болуы қажет  деп ойлаймын.  Мен  
ұстаздықтың ауыр  жүгін  арқалауды  өз  жүрегімнің қалауымен таңдадым. 
Маман ұстаз ретіндегі негізгі ұстанымым: баланы тұлға деп тану, оның  
пікірімен  санасу, оқушының кішкентай  қуанышын,  табысын  бағалай  білу.
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Ұлттық дәстүр мен салтсана тағылымын жас жеткіншек бойына да
рытып, оның жанжүйесін оятуда, өнерге ынтасын арттыруда қазақтың 
қасиетті де киелі қара домбырасының рөлі ерекше. 

Қазақ халқының ұлттық болмысбітімі мен санасезімінен нәр алып, 
киелі рухани үрдістен жаралған дәстүрлі өнеріміздің ішіндегі күрделі ойлы, 
тоқсан толғаулысы – күй өнері. Ұлттық мәдениеттің ең құнарлы арнасының 
бірі болып саналатын күй өнері сан ғасыр бойы небір біртуар дарын иелерінің 
өміршең туындылармен толыса дамып, құймақұлақ күйшілер арқылы 
ұрпақтанұрпаққа ауысып келеді. Күй – музыкалық ойлаудың құралы, 
музыкалық фольклор – ол адам әлемінің, оның руханилығының, көркемдік 
сезімінің өрнегі. Күй тілі халықтың қажетті жетістіктері, ел мәдениетінің 
қабаттарын сақтаушы, халықтың психологиялық рухани тәжірибесі, 
музыканың озық үлгілерінің негізі, осы негіз әлемдік мәдениеттің жемісі. 
Біздің міндетіміз атадан қалған асыл мұраларымызды оқушылардың сана
сына сіңіре білу. Бала тәрбиесі, ең алдымен, аға ұрпақтың жас жеткіншекке 
деген сүйіспеншілігі мен қамқорлығынан, ұрпақтанұрпаққа жалғасқан 
адамгершілік ізгі қасиеттердің жиынтығынан туындайды. Атадан балаға 
ұласатын ұлттық құндылықтар үлкендердің әңгімесінен, ісқимылынан 
танылып, сезім арқылы жүректенжүрекке беріліп отырған. Сондықтан 
егеменді ел жастарының санасында осы ұлттық ұлағатты қасиеттерді 
сіңіре білудің маңызы зор. Яғни, мұғалім мамандығының иелеріне болашақ 
ұрпақты тәрбиелеуде үлкен жауапкершілік жүктелген. Н. А. Добролюбовтың: 
«Мұғалім өзіне шәкірттердің қаншалықты жоғары бағалап қарайтынын 
есінде сақтаса, оның балаларға тигізетін ықпалы соншалықты күшті 
болады, соншалықты оның мақтауы балаларды шаттандырады, оның 
әрбір ескертуі баланың жүрегіне терең орнығады. Демек барлық тәрбие 
жұмысы игілікті болады», –  деп айтқанындай, баламен кездескен сәттен 
бастап, оның үйіне қайтатын уақытына дейінгі кезеңде баламен тікелей 
қарымқатынаста екенін, онымен ішкі сезімі байланысты болатынын бір сәт 
естен шығармағаны абзал. Сонда ғана ұстаз білікті, парасатты, жанжақты 
жетілген жеке тұлғаны тәрбиелеу ісінде едәуір табыстарға қол жеткізе ала
ды.

  Домбыра сыныбын жүргізетін ұстаздың негізгі мақсаты – музыкант 
тәрбиелеу. Домбыра үйретумен қатар оқушыға эстетикалық тәрбие беріледі, 
олардың көркем шығармалардағы әдемілікті сезінуін, өз музыкалық 
қабілетін дамытуына, орындаушылық шеберлігін жетілдіруіне ықпал жаса
лады.

Балалардың музыкалық мектепке түсуі оның өмірін күрт өзгертеді. Мек
тепке дейінгі кезеңде балалар ойын ойнаса, енді ол психологиялық дайындық, 
күшқуат талап ететін оқу жұмысымен шұғылдануы керек. Оның күн тәртібі 
толығымен өзгеріп, күнделікті еңбек етуді талап ететін жаңа міндеттер пай
да болады. Енді күнде болып тұратын түрлі жұмыстарға үйреніп, үлгеруді 
қажет деп санайды. Мектеп тәртібін сақтау, оқу бағдарламасын орындау, сы
нып сабақтарында және үй тапсырмасын орындауда ықылас пен белсенділік 
көрсетеді. Мұғалімнің қойған талаптарын орындау, бейтаныс мектеп өмірі, 
өзін қоршаған жаңа музыкалық орта балаларға жағымды етеді.

Бала жаңа шығарманы басынан аяғына дейін ойнап танысқаннан 
кейін, мұғалім енді шығарманы оған өте жай ойнатып талдауға кіріседі. 
Шығарманың қиын жерлеріне көбірек тоқталып, шәкіртіне оның иге
ру жолдарын түсіндіріп, музыкалық құрылысы, ырғағы, мелодиялық 
ерекшелігі жайлы әңгімелеп таныстырады. Әрине, осы тұрғыдан үйретумен 
бірге тәлімгер оқушыдан, ең алдымен, шығарманың ноталарын өте дұрыс 
үйреніп, оған аса ұқыптылықпен қарауды талап ету керек. Біз ноталар
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ды дұрыс үйрену керек дегенде, шығарманың гармониялық фактурасын, 
динамикалық ерекшеліктерін, шығарманы алғашқы үйрену мерзімінен 
бастапақ түсініп ойнауға тырысу керек деген ұғымды айтып отырмыз. 
Сондықтан оқушының шығарманы дұрыс түсініп, ырғағы мен мелодиясын 
бұзбай ойнауын мейлінше қадағалау – үйретушінің жауапты міндеті.  

Шығарма үйренуде аппликатураны дұрыс пайдаланудың маңызын еш 
уақытта естен шығармау керек. Мұғалімнің міндеті – әр оқушының ап
пликатураны өзі қойып үйренуге жаттықтыру. Нендей шығарма болмасын, 
ұстаздың жәрдемінсізақ оқушының өзіне ыңғайлы етіп тиісті аппликатура
ны қоя білуі – оның шығарманы дұрыс ойнауына, саусақтарын дұрыс орна
ластыруына көп көмегін тигізеді. Музыкалық шығармалардың мазмұнын, 
көркемдік дәрежесін – оның ішкі сырын көңіл күйі арқылы сезу, беріле 
орындау деген сөз. Шығарма мазмұны түсінікті болып, музыкалық образы 
оқушы санасына ой салғанда ғана, орындаушы шығарманы шын сүйсініп 
ойнайтын болады. Ондай шығармалар оқушының тек сүйікті шығармасы 
болумен бірге, оның музыкалықорындаушылық, шеберлігінің өсуіне, 
музыкалық санасезімінің жетіліп дамуына зор мүмкіншілік туғызатыны 
айқын. 

Домбыра – қазақтың халық музыка аспабы.  Домбыраның негізгі репер
туары күй болғандықтан, сол күйдің мазмұны бізді қазақ халқының  басынан 
кешірген қилы да қиын тарихи оқиғалармен таныстыруға жетелейді. Қазақ 
халқы күйге бай болғандықтан, болашақ домбырашының репертуарында 
күй мол болуы қажет. Ол күйді орындағанда бабына келтіріп тамылжыта, 
тебіренте орындауға міндетті. Әрине, бұған қарап домбырашы репертуарын 
тек күймен ғана шектеп қоюға болады деген ұғым болмауы керек. Қайта 
мұғалім оқушысына күймен қоса халықтың әндері мен билерін, домбыраға 
лайықтап түсіндірген орыстың, Батыс Европа классиктерінің, тағы да 
басқа халықтардың түрлі мінездегі музыкалық сипаттағы шығармаларын 
орындатуға міндетті. 

Көп алдында шығып, жеке өнер көрсету, бір жағынан, оқушының 
орындау шеберлігіне сын болса, екінші жағынан, оның жауапкершілігін 
де арттырады. Баланың жекедаралық ерекшелігі де оның шығармашылық 
өмірінің осы бір жауапты кезеңінде айқындала түседі. Шәкірттің көп алды
на шығып өнер көрсетуіне концерттік шығармалар алдынала  жатталып, 
оларды орындаудың әдісамалдары толық меңгеріліп, көркемдік мазмұны 
айқындалғаннан кейін ғана рұқсат етіледі. 

Оқушының концерт қоятын күні шаршамағаны жөн. Сондайақ сахнаға 
шығар алдында оған көп ескертулер жасап, абыржытпау керек. Ондай ескерт
пелер, әдетте шығарманы өз дәрежесінде орындап шығуға көмектеспеуі 
былай тұрсын, керісінше кері әсер етуі мүмкін.  Жас музыканттың бойын
да сахнада ойнауға жеткілікті түрде даярмын деген өзінеөзі сенімділікті 
тәрбиелеу – мұғалімнің басты міндетінің бірі. Шәкірттің көпшілік алдына 
шығып, өнер көрсетуі тек өзінің  орындаушылық шеберлігін арттыру емес, 
сонымен бірге композиторларды және олардың шығармаларын насихаттау 
екенін де есте ұстауы қажет.  Қазақтың қазақ екендігін көрсете білетін, тіл 
керек етпейтін, ұлт талғамайтын, қай жерде жүрсе де мен қазақпын деп 
кез келген адам баласының тұла бойына ене білетін, қазаққа деген махаб
бат сезімін оята алатын ән, би, күй құдіретін баланың бойына жасынан 
сіңіре алсақ, біз келешек ұрпақ өмірінің тазалығын, мөлдірлігін, пәктігін 
қолдарына ұстатып берген болар едік.

Ұлттық аспабымыз арқылы салтдәстүрімізді насихаттау. Асыл 
мұрамызды құрметтеуге, өнерсүйгіштікке баулу, отансүйгіш, ұлтжанды, 
жанжақты дамыған жеке тұлға етіп тәрбиелеу – біздің мақсатымыз.



59

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ntroduction
Being able to listen well is an important part of communication for everyone. 

LISTENING  COMPREHENSION  ASSESSMENT

Aigerim DYUSSEBAYEVA, 
College named after M.O. Auezov
Teacher of English language
   Kazakhstan, Semey 

I
For our students, guided practice by a teacher is one of the best ways to improve this 
skill. A student with good listening comprehension skills will be able to participate 
more effectively in communicative situations. What follows is an exploration of areas 
that language teachers may find useful in their classroom and when preparing listening 
materials.

Teaching the skill of listening cannot be emphasized enough in a communicative 
classroom. For second language learners, developing the skill of listening comprehension 
is extremely important. Students with good listening comprehension skills are better 
able to participate effectively in class (Brown, 2001).

Listening:  The ability to identify and understand what others are saying
Listeners are capable of simultaneously understanding a speaker’s
–  Accent
–  Pronunciation
– Grammar
– Vocabulary 
–  Meaning
Although hearing is a natural process, listening is not. Learning effective listening 

skills is crucial in order to get the most out of each message.
All assessment of listening and reading must be made on the basis of observing 

the test takers’ speaking or writing (or nonverbal behavior) and not on the listening or 
reading itself. So, all assessment of receptive performances must be made by inference.

Testing reading and listening skills
• Both listening and reading are receptive skills, but listening can be more difficult 

than reading because: 
• Different speakers produce the same sounds in different ways, e.g. dialects and 

accents, stress, rhythm, intonation, etc.;
• The listener has little/no control over the speed of talk;
• The spoken material is often heard only once (unlike the reading material);
Testing listening skills
• The listener cannot pause to work out the meaning;
• Speech is more likely to be distorted by background noise (e.g. around the 

classroom) or the media that transmit sounds;
• The listener sometimes has to deal simultaneously with another task while 

listening, e.g. notetaking, etc. 
Sources of difficulty for learners
• Unfamiliar vocabulary
• Grammar
• Text too long
• Several people talking
• Unfamiliar Context
• Lots of details
• Topic not interesting

• Theme not clear
• Accent
• Speed
• Idiomatic speech 
• Task too difficult
• Not prepared for the format
• A lack of background information

Types of listening text
• Formal lectures
• Causal chats
• Facetoface interactions

• Telephone messages
• Radio and TV presentations
• Native Speakers’ speech in all 

kinds of situations
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loudspeaker announcements, telephone conversations, radio news, interview, 
lesson, lecture, storytelling, shopping conversation, gossip, instructions, meetings, 
watching television, negotiations, watching movies, theatre show

Basic stages of Listening (Brown 2004, 188119)
(1) You recognize speech sounds and hold a temporary “imprint” of them in short

term memory. 
 (2) You simultaneously determine the type of speech event (monologue, 

interpersonal dialogue, transactional dialogue) that is being processed and attend to its 
context (who the speaker is, location, purpose) and the content of the message. 

3) You use (bottomup) linguistic decoding skills and/or (topdown) background 
schemata to bring a plausible interpretation to the message, and assign a literal and 
intended meaning to the utterance.  

 (4) In most cases (except for repetition tasks, which involve shortterm memory 
only), you delete the exact linguistic form in which the message was originally 
received in favor of conceptually retaining important or relevant information in long
term memory. 

Each of these stages represents a potential assessment objective (Brown 2004, 
188–119)

Assessment Objectives
Potential Assessment Objectives:
(1) comprehending of surface structure elements such as phonemes, words, 

intonation, or a grammatical category
(2) understanding of pragmatic context 
(3) determining meaning of auditory input, and
(4) developing the gist, a global or comprehensive understanding
Assessment Tasks and Procedures
Types of Listening Performances
(1) Listening for perception of the components (phonemes, words, intonation, 

discourse markers, etc.) of a larger stretch of language.
 (2)  Listening to a relatively short stretch of language (a greeting, question, 

command, comprehension check, etc.) in order to make an equally short response.
3. Processing stretches of discourse such as short monologues for several minutes 

in order to “scan” for certain information. The purpose of such performance is not 
necessarily to look for global or general meanings, but to be able to comprehend 
designated information in a context of longer stretches of spoken language (such as 
classroom directions from a teacher, TV or radio news items, or stories). 

Assessment tasks in this type of listening could ask students, for example, to 
listen for names, numbers, a grammatical category, directions (in a map exercise), or 
certain facts and events.

• Listening to develop a topdown, global understanding of spoken language. This 
kind of listening performance ranges from listening to lengthy lectures to listening to a 
conversation and deriving a comprehensive message or purpose. Listening for the gist, 
for the main idea, and making inferences are all part of extensive listening.

•  Listening to develop a topdown, global understanding of spoken language. This 
kind of listening performance ranges from listening to lengthy lectures to listening to a 
conversation and deriving a comprehensive message or purpose. Listening for the gist, 
for the main idea, and making inferences are all part of extensive listening.

• Responsive listening testing has a questionandanswer format. The testtaker 
is required to find the appropriate response. The test has a multiplechoice format 
(with answers that seemingly have similar meanings) or requires a more openended 
framework.

Implies listening to a text with the purpose of scanning for certain details or 
information

• Extended listening involves the comprehension and reproduction in writing of 
a moderately large spoken passage (dictation), generally of about 50 to 100 words. A 
variant of this test is answering comprehension questions after listening to the passage 
several times.

Validity in listening assessment
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• measure comprehension (not hearing, spelling, prior knowledge of a topic or 
reading long multiple choice questions)

• Base assessment on the learning objectives and listening tasks of the unit/course
Reliability in listening assessment
• Minimize anxiety
• Ensure all learners can hear/see the 
text/video equally and that there are no 
distracting noises
• Avoid ambiguous or ‘trick’ test items  Ensure more than one scorer for correcting 

openended test items
Authenticity in listening assessment
• Use texts with authentic, reallife speech
• Avoid using texts that are dense and cognitively demanding (meant to be read 

and not listened to)
• Choose comprehension tasks that reflect reallife purposes for listening
•  Avoid difficult accents and dialects
Steps in designing listening tests
• Identify the purpose of the listening test, keeping in mind learner goals. The 

listening test should reflect what students are learning and what they need.
• Decide on the format for test items and create the test form. 
Create or secure listening passages to be used in the test. Many commercial 

programs come with audio files. For authentic materials, you could record a radio 
segment or take advantage of listening materials available on the Internet. Universities 
and professional language organizations often have recorded language samples on 
their websites.

Steps in designing listening tests
• Be sure that instructions are clear. Do not risk letting students' misunderstanding 

of test directions get in the way of assessing listening skill. 
Ensure optimal listening comprehension by framing the task to activate background 

information that will aid in comprehension. For example, you could introduce a 
listening segment by saying, "In the passage you will hear, two friends are having 
a conversation in a train station." Give stepbystep instructions for more complex 
listening tasks

Steps in designing listening tests
Determine scoring criteria. Scoring true/false or multiple choice items is 

uncomplicated, but asking students to take notes on a passage or write a summary 
presents challenges.

Activity types for testing listening comprehension
Information transfer (drawing a route on a sketch/map, labelling diagrams/

pictures, completing a form/a table)
“Picture dictation”
An incomplete picture
Or a blank page (students listen to the description and draw the picture)
Example:
a. The listeners listen and fill in details on the picture.
b. The learners listen and label parts of a picture or diagram.
Types of listening test items
• Oral cloze
• Picture ordering
•  What is it?
Example: I forgot it when I left home this morning. This made me angry because 

it is useful. I don’t like it very much but I need it. Not every person has one, but I think 
most people do. Some people like to look at it and now many people play with it. Mine 
is quite heavy….

References
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Оқушылар шығармашылығынан

ан ғасырлық тарихы бар қазақ тілінің болашағы 
біздің қолымызда. «Тіл – тіршілік бастауы» деп бе

ТІЛ – ТІРШІЛІК БАСТАУЫ

Даяна ДӘРІБЕКҚЫЗЫ, 
Шона Смаханұлы атындағы №62 гимназияның
11-сынып оқушысы
  Алматы қаласы, Қазақстан

С

налаболмысты тіл арқылы таниды. Тіліміз арқылы біз өзге ұлт өкілдеріне 
төл мәдениетіміздің өзіндік даралығын көрсете аламыз. Өйткені, қазақ тілі– 
тұтас елдің айнасы. Атабабамыз ел мен жерді найзаның ұшымен, білектің 
күшімен қалай қорғаса, бүгінгі бейбіт өмірде біз туған тілімізді қорғау үшін 
салғырттық танытпағанымыз жөн. Алаштың ардағы Ахмет Байтұрсыновтың: 
«Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» деген баршамызға белгілі сөзі 
осы айтқандарыма дәлел бола алатындай. Расында да, қай ұлт өкілі өз тілінде 
сөйлемей дамудың даңғылына түсе алған? Сондықтан да, қазақтың тілін 
қастерлеу – баршамыздың перзенттік парызымыз болып қала бермек. Тілді 
өркендету – жалпыхалықтық борыш. Тіл тек қарымқатынас құралы ғана 
емес, ұлт ғұмырының ұзақ болуына бастайтын қасиетті тұғыры.  

Еліміз тәуелсіздік алғалы бері төл тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие бо
лып, қолданыс өрісі кеңейді. Қазіргі таңда өнер, әдебиет, мәдениет, баспасөз, 
радио, теледидарымыз 90жылдарға қарағанда әлдеқайда «қазақша сай
рап тұр» десек болады. Бұл – біздің мемлекеттік тіліміздің мәртебесінің 
асқақтағаны. Бұл – осы уақытқа дейін барлық жағдайды жете бағамдай оты
рып жүргізілген мемлекеттік тіл саясатының нәтижесі. Тәуке ханның «Жеті 
жарғысы», Қасым ханның «Қасқа жолы», Есім ханның «Ескі жолы» – бәрі 
де бүгінде Елбасымыздың қайталанбас, дара «Нұрлы жолымен» өз жалғасын 
тауып келеді. Мен мұнымен не демекпін? Айтпағым, бұл да бір болашаққа 
жасалған қадамының бір түрі. Елбасының бізге ұсынған дара жолын ары қарай 
жалғастыру – жас ұрпақтың еншісінде. Аталмыш дара жолдан ауытқымай 
жүру үшін тілімізді жоғалтпауға тиіспіз. Сонда ғана болашаққа жасалған 
жоспарлар сәтті болмақ! Елбасы жыл сайынғы халыққа жолдауында басым 
бағыттарының бірі – мемлекеттік тілді жанжақты дамытуды басты назарда 
ұстап келеді. Қоғамда қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін нығайту еліміздің 
саясатының басты басымдығы болып қала береді. Қазіргі қоғамымызда 
жастардың белсенділігі жоғары. Жастарға баса назар аудару арқылы тіл саяса
тын жүргізу мол жемісін береді деп ойлаймын.

Ел мен Тіл – егіз ұғым. «Мәңгілік» сөзі бабалардан мирас болып келе 
жатқан мәңгілік өлмейтін асыл қазынамыздың бірі – Ана тілімен де тығыз 
байланысты. Олай болса, Мәңгілік елдің онымен қатар жасап, бірге дамитын 
Мәңгілік тілі болуы шарт. Жұмыр жерден ойып тұрып орын алған, ұланғайыр 
даласы бар, Астанадай қаласы бар, Нұрсұлтандай данасы бар қазақ елінің 
мемлекеттік тілі – Қазақ тілі. Елбасы өз Жолдауында мемлекеттік тіл сала
сында жеткен жетістіктерімізге тоқтала келіп: «Енді ешкім өзгерте алмайтын 
бір ақиқат бар!  Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік тіл болады. 
Оны даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз жөн», – деп 
ой түйді. Олай болса, «Ана тілімізді Мәңгілік тіл ету өз қолымызда» деген 
сезім менің кішкене жүрегіме орасан қуаныш пен мақтаныш сезімін сыйлап, 
болашаққа сенім мен адастырмас арманның Темірқазығын нұсқап тұрғандай. 

кер айтылмаған. Адам баласы ес білгеннен бастап ай
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Менің болашақ арманым, жүрек қалауым – кішкене кезден журналист 
болу. Ол үшін алғашқы қадамды жасап та үлгердім. Мектептен, ұстаздан алған 
білімімді ізденіспен ұштастыра отырып қасиетті шаңырақ – журналистиканың 
«есігін қақтым». Алғашқы мақалам – өз тілім туралы болып отырғанына өте 
қуаныштымын. Аудандық мәнерлеп оқу, шығармалар  сайысы, қазақ тілі 
мен әдебиетінің  пәндік  олимпиадаларынан  алған  жүлделі орындарым – 
менің тілімнің мәртебесін көтеруге қосқан үлесім деп білемін! Көкіректе 
бірақ арманым бар, ол – шырайлы да шұрайлы, әуенді де әуезді, шешен де 
шебер Ана тіліміздің мәртебесін көтеру, өз аспанында қырандай қалықтап, 
әлемдік кеңістікте өзге тілдермен теңдей шарықтап тұрғанын көру. Біз ол 
күнге де жетеміз, менің оған сенімім кәміл! Дәл осы сәтте тіл ұшына мына бір 
шумақтар келіп отыр:

Болашақтың бастауы қазақ тілі деп білемін,
Өркендесін, дами берсін қазақ тілі, «Нұр елім».
Жолыңа сенің, жолыңда сенің арнаймын,
Анамның тілі – баба тілі барымды саған жолдаймын!
Ес жиып, қазық қағып, кереге жайып, ел болғанымыздың 550 жылдық 

мерейтойын барша әлемге жар салып, түркі тектес елдердің елбасыларымен 
Астананың төрінде  айдай әлемге паш еткеніміз күні кеше ғана. Бұл күндері 
Қазақстан – көпұлтты, татутәтті, біртұтас мемлекет ретінде жұмыр жердің 
бетінде тамырын тереңге жайған алып «Өмір ағашына» айналғалы қашан!  Ол 
ағаштың бұтағына ұя салған 150ге тарта ұлт пен ұлыстың өз тілінде сайрап, 
өз ұлтының мәдениеті мен әдебиетін, өз әдетғұрпын сақтап,  өзара ұлтаралық  
келісім мен жарасымын тапқан, ынтымағы жарасқан ел болуы Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасы болса, бейбіт те ты
ныш «қой үстіне бозторғай ұя салған»  бақытты тіршілік құруы – сабырлы да 
салмақты,  кеңпейіл қазақ халқының  өмірлік ұстанымының арқасы.  

Қазіргі қазақстандықтар үшін үш тілді білу – өмір талабы. Өзі өмір сүріп 
отырған елдің мемлекеттік тілін білу – парыз. Сондықтан Елбасының  «Қазақ 
тілі – Мәңгілік Елдің Мәңгілік тілі болады» деген сөзінің шындыққа айнала
рына сенемін. 

2018 жылғы қыркүйектен бастап Шымкент қаласының жекеменшік мектептерінде 
жергілікті бюджет есебінен 3310 орынды қамтамасыз ететін мемлекеттік тапсы
рыс орналастырылмақ. Ал қыркүйектен бастап астаналық мектептерде орналасты
рылатын 3721 орындық мемлекеттік тапсырыс республикалық бюджет есебінен 
қаржыландырылады. Биылғы қаңтардан бастап Ақтөбедегі дарынды балаларға арналған 
«Сымбат» мектепинтернатында 600 орындық мемлекеттік тапсырыс орналастыруға 
қаражат қарастырылды. 

Осылайша, жекеменшік мектептер жүйесі мен мемлекеттікжекеменшік 
әріптестікті  қолдау нәтижесінде аталған аймақтарда 2022 жылға дейін 56 300 оқушы 
орнын қамсыздандыратын 89 жаңа мектеп ашылмақ. 

Астана, Шымкент және Ақтөбеде апробациядан өткізілетін мектеп басқарудың 
жаңа үлгісі ел ауқымында таратылады. Жан басына қаржыландыру басқа да өңірлерде, 
халықтың демографиялық өсу жағдайы жоғары облыс орталықтарында енгізіледі.

Министрлік жекеменшік балабақшалар құрылысындағы жетістікті орта білім са
ласына да таратуды көздейді. 

Министрліктің баспасөз орталығынан

АСТАНА, ШЫМКЕНТ ЖӘНЕ АҚТӨБЕ ҚАЛАЛАРЫ 
РЕСПУБЛИКАДА АЛҒАШ РЕТ ЖЕКЕМЕНШІК МЕКТЕПТЕРДЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫСТЫ ОРНАЛАСТЫРУДЫ ЖОСПАРЛАУДА



64

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz
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Алматы қаласы,
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Жұмыс тел.: 

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

Ұялы тел.:  

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

Басуға 28.02.2018 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы       . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 51.

Пішімі 70x108  1/
16

. 

Қағазы офсеттік. 

Шартты баспа табақ 4.

Авторлық баспа табақ 6. 

Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
бет таңбасы 6,87. 

Бағасы келісімді.

Журнал материалдары 
редакцияның компью-
тер  орталығында теріліп, 
беттелді.

Әріп түрі Times New Roman.

Мақала авторларының 
пікірлері редакция көзқара-
сын білдірмейді.

Тапсырыс дайын диапози-
тивтерден басылды.

Меншік иесі — Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі.

Журнал ЖШС РПБК
“Дәуір” баспаханасында 
басылды.

Қолжазба қайтарылмайды, 
мақалаларға пікір жазыл-
майды.

© “Қазақстан мектебі” 
№3, 2018 ж.

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

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

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

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

2. Мақала көлемі 3  беттен кем емес және 7 беттен аспауы керек, шрифт–Times 
New Roman –14, интервал1,5.

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

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

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

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

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

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

 Редакция
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Жекеменшік әдістемелік кеңес орталығында

ліміздегі білім беру жүйесі жас өскіннің руханиадамгершілік 
қасиеттерді бойына сіңіре отырып білім алуына бағытталған. 

БІЛГІР  ПЕДАГОГТІҢ  БІЛІКТІГІН
ШЫҢДАУ

Бақытгүл  НОҒАЙБЕКОВА, 
педагогика ғылымдарының кандидаты

Е
Бүгінгі таңда Шымкент қаласындағы аталған жаңа бағыт бойынша 
әдістемелік кеңес беретін «Педагог» жекеменшік  орталығы қарқынды 
дамып келеді.  Оның іргесі 2010 жылы қаланған болатын. Атал
мыш әдістемелік кеңес орталығының басты жұмыс істеу бағыттары 
төмендегідей: 

–  мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне педагогикалық үрдісті 
ұйымдастыруда әдістемелік  көмек беру;  

– құжаттарды рәсімдеу мен тәрбиешінің ісқағаздарын жүргізудің 
жаңа үлгілерін қолдануды үйрету;

– мектеп жасына дейінгі баланың білім алу дағдыларын қалып
тастырудың жаңашыл әдістерін үйрету; 

– балалармен ұйымдастырылатын оқу жоспарларын құру мен 
ұйымдастыру амаләдістерін үйрету; 

– жаңашыл  оқуәдістемелік  құралдарды дайындау; 
– тәрбиешілердің  шығармашылық қабілетін дамытатын тренинг

тер ұйымдастыру; 
– үздік педагогикалық тәжірибеден шеберлік сынып жұмысын 

ұйымдастыру; 
– орталықтың сайтында  республика көлемінде  озық педагогикалық 

тәжірибені жариялап насихаттау; 
– ғылымитәжірибелік конференциялар өткізу. 
«Педагог» әдістемелік кеңес беретін  орталық бүгінгі таңда 

оңтүстік өңірінде өз қызметін атқарып келеді. Қазығұрт, Ордабасы, 
Созақ, Отырар, Сарыағаш, Мақтаарал, Төлеби аудандары мен Шым
кент, Кентау, Түркістан қалаларында шеберлік сыныптары мен білім 
жетілдіру курстарын өткізген. Сонымен бірге орталық қызметіне өзге 
де облыстардан сұраныстар түсе бас тады.  

Бүгінгі таңда Қызылорда облысының Қармақшы, Жаңақорған, 

Редакциядан.
Ноғайбекова Бақытгүл Саматқызы – жекеменшік «Педагог» 

орталығының директоры, жас ғалым, педагогика ғылымдарының канди
даты, «Білім беру ісінің үздігі» медалінің иегері. Бақытгүл Саматқызы  
«Әуенді кесте» технологиясын жазып,  мектепке дейінгі  ұйымдардың 
(56 жастағы балалар) ересек топтарына  және  мектепалды  дайындық  
(67 жастағы балалар) сыныптарына сауат ашу  негіздеріне арналған 
инновациялық оқу құралын ұсынған.   
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Шиелі аудандары мен Жамбыл облысының барлық аудандарында 
және Алматы облысының Қаскелең ауданында, сондайақ Қарағанды, 
Алматы, Астана, Атырау  қалаларында педагог кадрлардың біліктілігін 
жетілдіру курстары мен семинар тренингтер ұйымдастырылуда.

Сонымен қатар «Педагог» орталығы басқа қалалардан білікті ма
мандарды шақырып, мектепке дейінгі ұйым мамандарына  шеберлік 
сыныптарын өткізеді. Орал қаласынан «Әртүрлі жас топтарда  зат
тар суретін салуға үйрету» атты оқуәдістемелік құралының  авто
ры, Х.Досмұхамедов атындағы  педагогикалық колледж мұғалімі 
Маденова Тамара Өтегенқызының қатысуымен «Мектеп жасына 
дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытуда жаңа әдістемелер мен 
инновациялық технологияларды енгізу»  тақырыбында Астана, Ал
маты, Қызылорда Шымкент және Түркістан қалаларында шеберлік 
сыныптар  өткізілді.  Атырау қаласынан «Сыни тұрғыдан ойлау» 
технологиясының жаттықтырушысы Сара Есқазиеваның қатысуымен 
Оңтүстік Қазақстан облысының аудандарында жыл сайын тренинг
семинарлар ұйымдастырылады.  

«Өзің меңгерген кәсіби шеберлігіңді жас маманға үйрет, жаңа 
білім бұлағының көзін аш»! Бұл – «Педагог» әдістемелік орталығының 
ұстанымы. 

Болашақта «Педагог» орталығының  жоспарлап жүрген іс
шаралары аз емес. Баланың азат әрі қоғамда белсенді болуына ықпал 
етіп, өмірден өз орнын табуына сеп болу үшін электрондық оқулықтар 
жасап, мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерін қашықтықтан оқыту 
жүйесін құру бағытында тәжірибелік материалдар жинақтауда.  

«Әртүрлі жас топтарда  заттар суретін салуға үйрету» атты 
оқуәдістемелік құралының  авторы, Орал қаласының Х.Досмұхамедов 
атындағы  педагогикалық колледж мұғалімі Маденова Тамара 
Өтегенқызы «Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен 
оқытуда жаңа әдістемелер мен инновациялық технологияларды енгізу» 
тақырыбында  шеберлік сынып өткізуде.
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«Әуенді кесте» технология
сы Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің  
2014 жылғы 10 желтоқсандағы   
№515 бұйрығымен қолдануға 
ұсынылған. Ол балалардың білім 
алуға деген ынтасын ашатын 
сүйікті құралына айналған.

«Педагог»  мектепке  дейінгі  әдістемелік  кеңес  беру  орталығының  
директоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, «Білім беру ісінің 
үздігі» медалінің иегері Бақытгүл Ноғайбекова дәрісінен соң.

Жекеменшік  «Педагог» мектепке дейінгі әдістемелік кеңес беретін  
орталықта  6 қызметкер жұмыс  жасайды. Әдістемелік дәріс беретін   3   
маман 8–10 жылдық педагогикалық еңбек өтілі  мен арнайы жоғары мек
тепке дейінгі тәрбие білімі  мен жоғары санатты. Сондайақ олар бірнеше 
ғылымиәдістемелік құралдардың авторлары.  3 қызметкер  шағын баспа 
жұмысшылары.  
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«Педагог» мектепке 
дейінгі әдістемелік кеңес беру 
орталығының өнімдері.
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лімізде «Бір ел – бір кітап» Республикалық ак
циясы 2007 жылдан бастау алғаныны  білгілі. 

АҚЫН  ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

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

Е

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

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

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

Акцияның мақсаты – ұлттық әдебиетіміздегі ең 
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Ақынның балалық шағы Баянауылда өтеді. Алғашқыда ол Әлі, Тор
тай, Мұқан деген ауыл молдаларында оқиды. 1908 жылы Сұлтанмахмұт 
Баянауылдағы Әбдірахман деген молданың медресесіне түсіп, одан 23 жыл 
сабақ алады. Молданың ұрып – соғуына шыдай алмай, ол оқуды тастап 
кетеді. Молданың қаталдығын, надандығын сықақ етіп өлең шығарады. Сол 
кезде  Сұлтанмахмұт «Дін», «Сарыбас», «Соқыр сопы», «Оқу» деген сияқты 
бірнеше өлең, «Зарландым» деген  әңгіме жазады.

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

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

19131914  жылдың қысында «Айқап» редакциясында қызмет істейді. 
Сұлтанмахмұттың ақылы өсіп, ой өрісі кеңейген, әр өнерге бой ұрып, оның 
қайсысына болсын жетем деп сенген, шабыты келіп, өлеңді,  әңгімені, 
мақаланы  көп жазған кезі. «Ендігі беталыс», «Тұрмысқа», «Бір адамға», 
«Туған еліме», «Жан қалқам» және т.б. өлеңдерін жазды.   «Қамар сұлу» рома
ны да осы кезде жазылып еді. «Қамар сұлу»  өзінің тақырыбы мен мазмұны 
жағынан әлеуметтік роман. Жазушы қазақ әйелінің теңсіздіктегі жайкүйін 
роман оқиғасының негізіне алғанмен, сол арқылы өз дәуірінің қоғамдық 
шындығын әлеуметтік тұрғыдан талдайды. 

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

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

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

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

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

Ақын  1918 жылы маусым айында  туған елі – Баянауылға келді. Сонда 
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мұғалім болып жұмыс істеп, жаңа өлеңдер поэмалар жазды. 
Бұл кезде Торайғыров білімін тереңдетіп, өмірге көзқарасын кеңейтті.

Жаңа заманға зор үмітпен қарады. Халықтың қараңғылықтағы күйден шығуы 
үшін өнербілімнің қажет екенін айтар ағартушылық идеяны көтереді. Өзінің 
бұл тақырыптағы алғашқы өлеңдерін Сұлтанмахмұт қазақ жастарына арнай
ды. «Оқып жүрген жастарға» өлеңінде ол жас адамның оқуға деген ынтасы 
мен келешекке деген сенімін бейнелейді.

1919 жылы, Колчак  үкіметі құлап,  Сібірде, Павлодарда, Баянауыл 
жағында Кеңес өкіметі  орнайды. Ел ішінде Кеңес өкіметінің жолын, саясатын 
түсіндіру үшін Сұлтанмахмұтты Шідерті болысының төңкеріс комитетінің 
бастығы етеді. 23 ай істеген соң, оны ежелгі ауруы меңдеп, төсек тартып  
жатып қалады. Ауырып жатып, 1920 жылы «Айтыс» деген поэма бастай
ды. Бұлаяулы ақынның кемел ойлап, кең пішкен шығармасы. Аяқталмауы 
өкініш. Мұнда  Сұлтанмахмұт  егеменді  еліміздің  тәуелсіздігі, тіл теңдігі, төл  
өнеркәсіп, Ұлттық  қорғаныс  тәрізді  аса  ірі  және  көкейкесті мәселелерді   
сол кездеақ – 1919 жылы  қозғап,  тамаша  жырлағанын көреміз. 

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

Олай болса бар өмірін, күшқайратын, ойсанасын, ақылын, бүкіл талант 
дүниесі  жалынын  ақтық  демі сөнгенше елжұртының бақытты болу жолы
на себін тигізуге жұмсаған Сұлтанмахмұт тірлігінде қандай бақытты болған 
десек, енді бүгінгі күнде де, жарқыраған асыл поэзиясы да бүкіл табиғатымен 
бақытты. Ақын поэзиясы өте өміршең поэзия. Үлкен талант иелерінің 
өмірінде өлім жоқ деген осы болса керек.

Ақын есімі – ел есінде мәңгі қалмақ. «Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, 
өлмейтұғын артына сөз қалдырған» деген екен Абай атамыз. Туғанына 124 
жыл толып отырған, 27 жасында қыршын  кеткен  Сұлтанмахмұт  творчества
сы  сан  ғасырлар  жасап  ұрпақтанұрпаққа  жалғаса  бермек. Сұлтанмахмұт 
есімі қазақтың жырдариясын құрайтын үлкен, асау, арналы өзеннің бірі бо
лып қалмақ. Ол халық жүрегінен  құрметті орын алып, мәңгі  сақталады.
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ОҚЫРМАНДАР  НАЗАРЫНА!
 «Құрмет  белгісі»  орденді  республикалық  ғылыми

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

ҚҰРМЕТТІ  АТТЕСТАЦИЯДАН  ӨТЕТІН 
ПЕДАГОГ  ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР!

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

Мекенжайымыз: 
Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 25үй, 9қабат,  913914 офис. 

Байланыс телефондары:  
8 (727) 291-33-36 жұмыс,  8 701 503 97 80,  8 701 287 32 88.  
Электрондық пошта: kaz_mektep@mail.ru
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үгінгі күні еліміздің білім беру жүйесіндегі негізгі 
тұлға педагог болғандықтан, оқытудың жаңа 

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ АУЫЛ МЕКТЕБІН
ТОЛҒАНДЫРАР ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР

Жанат  ІЗБАҒАМБЕТОВ,
Ә.Молдағұлова атындағы негізгі мектебінің директоры
 Ақтөбе облысы  Темір ауданы, Қазақстан

Б
деңгейіне көшуге байланысты сапалы білім беру міндеті мұғалімге жүктеледі. 
Мұғалім оқыту әдістемесіне жаңалықтарды енгізіп, шығармашылықпен ай
налысып, үнемі өз білімін жетілдіріп отыру керек. Білімді жаңғыртудың ба
сты мақсаты – білім беру жүйесінің тұрақты дамуынан және оны ХХІ ғасыр 
қажеттілігіне сай қамтамасыз етуден тұрады. Қазіргі таңдағы білім беру 
саясатының ең бірінші міндеті – жоғары сапалы білім беруге қол жеткізіп әрі 
оны тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің өзекті де, өміршең қажеттілігіне 
сәйкестендіру.

Мұғалім жайлы Ахмет Байтұрсынов былай деген: «Мұғалім қандай бол
са, мектеп те сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен 
балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке 
керегі білімді, педагогикадан, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін 
мұғалім». Демек, білім сапасын көтерудің негізгі тетігі – ұстаз, сондайақ, 
оның теориялық білімі мен кәсіби шеберлігі, шығармашылық қызметі. 
Осы орайда ауыл мектептерінің жағдайын баяндамау мүмкін емес. Ауыл 
мектептеріндегі мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру шаралары мен  
оқушылардың білім сапасы – мен үшін қазіргі таңда толғандырып жүрген 
жағдаяттардың бірі. Өзім бес саусақтай білетін ауыл мектептерінің жағдайы 
қала мектептеріне қарағанда қай жағынан да кенжелеп келеді.

Бүгінгі таңда Қазақстанның білім беру жүйесіндегі басым бағыттардың 
бірі – жаңаша инновациялық көптілді білім беру моделін құру болып табы
лады. Заманауи мектеп бітірушілеріне шет тілін сапалы меңгеру – өмірден 
туындап отырған қажеттілік. Ғылым мен техниканың қарқынды дамуы шет 
тілін еркін меңгеру сұранысын жоғарылатып, теориялық және практикалық 
білімді терең де сапалы меңгеру шеберлік пен дағдысын талап етіп отыр. 
Көп тілді оқыту негізінде бейімдеу – дамыған тұлғаның әлемдік өркениетінің 
кеңістігіндегі бәсекеге қабілеттілік кепілі. Қазіргі жастар өздерінің алды
на үлкен мақсат қоя біледі. Олар шетелде білім алуды армандайды. Қазіргі 
мәліметтерге сүйенсек, шет елде оқуға талапкерлер, көбінесе, тілдік 
мәселеде қиналады. Дәлірек айтсақ, нақты саналатын пән терминологиясы
нан көп қиналады. Себебі, ол сөздер күнделікті өмірде көп қолдана бермейді. 
Сол себепті, жекелеген пәндерді ағылшын тілінде оқыту заман талабы. Осы 
бағытта мектептерде көп тілдік орта қалыптастыруда кешенді әрекеттер 
ұйымдастырылуда. Жекеленген пәндер ағылшын тілінде оқылады. Бұл 
оқушылардың пәнге деген қызығушылығының артуына септігін тигізеді.

Ауыл мектептеріндегі өзекті мәселелердің бірі – кадрлардың жетіс
пеушілігі. Бұл мәселенің оқу үдерісінде қаншалықты кедергі келтіретіні 
айтпайақ түсінікті. Көп жағдайда жас мамандар оқу орнын бітіргеннен 
кейін қалада немесе аудан орталықтарында жұмыс жасауды көздейді. 
Өз мамандықтарынан басқа салада жұмыс жасап жүрген ауыл жастары 
қаншама. Бірақ мен  өз ойым бойынша – жас мамандар ең бірінші, еңбек са
тыларын ауылдық жерлерден бастағаны жөн деп санаймын. Осы жерде айта 
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кететін бір мәселе – ауыл мектептерінің интернет желісіне қол жетімсіздігі. 
Оқушыларымыз кейбір пәндік онлайн жүйесіндегі олимпиадалардан қалыс 
қалып жатыр. Көптеген ауыл мектептерінің оқушылары қалалық зияткерлік 
мектептерге, гимназияларға барып білім алып жатқаны баршамызға аян. Бұл 
ауыл мұғалімдерінің кәсіби шеберлігінің және оқушыларға жанжақты, сапа
лы білім беріліп жатқандығының дәлелі. Қолдың қысқалығы мен кедергілерге 
қарамастан өз қызметіне адал ұстаздарға әрдайым қолдау көрсетіліп, қолайлы 
жағдай жасалса нұр үстіне нұр болар еді.

Мектептің жағдайын айтқан кезде ауыл тұрғындарының әлеуметтік 
жағдайын әлі де жандандыру қажет деп санаймын. Жұмыссыздық, көп ба
лалы отбасы, әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың тұрмыстіршілігін 
елестетіп қараңыз. Бүгінгі жаһандану кезеңінде әр үйде бірбір компью
терден болу керек екені бәрімізге мәлім. Оқушыларға жағдай жасауға ата
аналардың тұрмысы көтермеген жағдайда баланың даму деңгейіне кедергі 
туатыны анық.

Жаңа форматтағы мұғалім болу – мен үшін бақыт деп түсінемін. Тек 
өзімді ғана жетілдіріп отырмай жанжағымдағы әріптестеріме де білген
түйген, үйренгендерімді айтудан, көрсетуден жалыққан емеспін. Табысқа 
жету үшін көп еңбектену керек екені дәлелдеуді қажет етпейді.

Еңбегі өлшеусіз ауыл мектептері ұстаздарының кәсіби даму жүйесін 
жетілдіру – бүгінгі күннің басты міндеті. Біздің елімізде білім саласына көп 
көңіл бөлініп, тамаша жағдайлар жасалып отыр. Бүгінгі берілген мүмкіндікті 
тиімді пайдаланып, ертеңіміздің баянды болуы үшін еңбектенуіміз қажет. 
Қарыштап дамыған мемлекетіміздің болашағы алтын бесігіміз ауылдан бас
талатынын ұмытпайық.

Жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден – бір шарты – 
мұғалімнің жаңашыл болуы. Себебі, еліміздің болашағы бүгінгі жас ұрпақтың 
білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан қазіргі таңда сабақты жаңаша құрып, 
инновациялық түрлі тәсілдерді меңгеріп, педагогикалық білімін жетілдіре 
отырып, оны дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу әрбір 
ұстаздың міндеті болуы керек. Жаңару жолындағы Қазақстанға жаңаша 
ойлайтын, өмірге көзқарасы тың, ақылой және шығармашылық әлеуеті 
қалыптасқан, руханиадамгершілік мәдениеті жоғары шығармашыл мұғалім 
қажет.
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лбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Бар
лық жаңғырту үрдісіндегі табыстың негізгі 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ КӨШУ – 
БІЛІМ ЖҮЙЕСІН ІЗГІЛЕНДІРУ

Әлия  ТҰРМАҒАМБЕТОВА,
«Кеңқияқ» орта мектебінің директоры
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Е
факторларының бірі – ұлттық білім беру жүйесін жаңарту болып 
табылады», – деп атап көрсеткеніндей, білім беру үрдісі жыл сайын 
жаңарып келеді. Білім беру үрдісіне еніп отырған жаңартылған білім беру 
бағдарламасы – заман талабына сай білім беру жүйесін жетістіктерге 
жетелейтін озық бағдарлама. Ұстаз қолында адам тағдыры, сол арқылы 
болашақ ел тағдыры тұрады. Бүгінгі таңда оқушыларға сапалы білім мен 
саналы тәрбие беруде ұстаздар қауымына зор жауапкершілік жүктеліп отыр. 
Мектеп оқушыларын жоғары адамгершілік құндылықтары қалыптасқан, 
сын тұрғысынан ойлай алатын, жан жақты дамыған, белсенді тұлға етіп 
тәрбиелеу қазіргі мұғалімдер қауымының бір міндеті болып саналады. 
Білім жолында ізденіс пен тынымсыз еңбек етуден жалықпайтын жаңашыл, 
шығармашыл мұғалімдер нәтижелі табыстарға жете алады.  Елбасының 
нақты бес институционалдық реформаларын жүзеге асыру алгоритмі 
отандық білім беру жүйесін дамытудың ұлттық «100 нақты қадам» жос
пары арқылы нақты мақсаттары анықталған. Білім беруді басқарудың 
қоғамдық жүйесін қалыптастыруға атсалысу, жоғары білікті педагог маман
дарды дайындау, жетілдіру, педагог мамандығының беделін көтеру, үздіксіз 
білім алу жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, жастардың бойында 
белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру, әлеуметтік жауапкершілікті, 
отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік, мәдениеттілік, көшбасшылық 
қасиеттерді, адами құндылықтарды қалыптастыру – біздің негізгі 
мақсатымыз болып табылады. Қазіргі заман талабына сай ұстаз – 
проблемалықпедагогикалық және сын тұрғысынан ойлау қабілеттеріне 
ие шығармашыл жеке тұлға, оқытудың әлемдік озық тәжірибесі мен жаңа 
технологияларына сүйенген бағдарламаны жасаушы. Оқутәрбие үрдісін 
ізгілендіру, технологияландыру, педагогика әлеміндегі жаңалықтарды зер
делей,  зерттей отырып, істәжірибесінде пайдалану, өзінің технологиясын 
қалыптастыру, бүгінгі мұғалімнің атқарар істері аз емес. Қазіргі заман тала
бына сай мұғалім білімді дайын ұсынушы емес, білім жолдарына нұсқаушы 
болуы тиіс. Мектептің де, оқушының да табысты болуы – мұғалімнің табыс
ты оқытуы, білімді дұрыс игерте білуінде. 

«Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең 
түсінуі керек.Жастардың басымдықтар жүйесінде білім ең бірінші кезек
те тұруы қажет», –  деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев ұстаздар қауымына 
аса үлкен жауапкершілік жүктеп отыр. 

Мектебімізде республикамыздың білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті үлгісі бойынша білім мазмұнын жаңарту жұмыстары өткен оқу 
жылынан басталды. Жаңаша білім беру бағдарламасында күнделікті білім 
берудің мазмұны оқу мақсаты мен оқушылардың меңгерген білімі өмір 
жолын айқындауға жанжақты тұлға болып қалыптасуына қол жеткізеді. 
Оқушылардың өзара байланысы олардың коммуникативті дағдыларын 
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жеке тұлға бойына қалыптастыруға өз үлесін қосады. Олардың бойындағы 
түбегейлі өзгеріс оқушылардың өмірге, қоғамға, ортаға деген оң көзқарасын 
қалыптастырып, бейімдейді. Оқушылардың функционалдық сауаттылығы 
артады.Олар мектеп қабырғасында алған білімі мен тәрбиесін өмірде 
қажетіне  жарата алады. Жауапкершілік, ынтымақтастық сынды ізгі қасиетте, 
тағы басқа да құндылықтардың оқушы бойында қалыптасуы  «Мәңгілік ел» 
ұлттық идеясының негізі бола алары сөзсіз.

«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016–2019 
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру контексінде»  
Елбасының  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы негізінде 
жаңартылған білім беру мазмұнына сай білім беру үрдісін ғылыми
педагогикалық, оқуәдістемелік жетелеу және оқыту сапасы мен оқу сапа
сын арттыру, мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері 
өзекті болып, нәтижеге бағытталған жұмыс жемісін берері сөзсіз. Нақты 
мақсатпен жаңа бағдарламаны жүзеге асыру жолында шығармашылықпен, 
жаңашылдықпен, ізденіспен алға қадам басқан ұстаздар қауымы мен 
шәкірттерінің болашағы жарқын. Ел ертеңі – жас ұрпақты жаңаша оқыту 
мен тәрбиелеу арқылы кемел келешекке жол ашамыз.
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ілім жүйесіне бүгінгі таңда қойылып отырған талап жоғары. Ол үшін 
ең алдымен, білім сапасы халықаралық стандарттарға сай болуы тиіс. 

МЕКТЕПІШІЛІК ҚЫЗМЕТТІ ЖАҢАША
ҰЙЫМДАСТЫРУ – ЖЕТІСТІК КЕПІЛІ

Амангелді  ЖҰМАБАЕВ,
Жамбыл мектеп-балабақшасының директоры
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Б
Бұл туралы «Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы 
жоғары елге айналуымыз керек» деген болатын Елбасы өзінің «Қазақстан – 
2050»  стратегиялық жолдауында. Бұл мәселені жүзеге асыруда  білім беру 
жүйесін жетілдіру айтарлықтай рөл атқарады.

 Мектептегі білім беру жүйесін жетілдіру үшін, дамыту үшін жаңа ұғым, 
жаңа үлгі, жаңа әдістер қажет. Заман талабы – жаңа көзқарас қажеттілігінен 
туындайды. Білім беру жүйесіндегі жаңашылдық – оқутәрбие үдерісін 
жүйелі түрде жобалауға, ұйымдастыруға мүмкіндік беретін білім алушы мен 
оқытушыға тиімді жағдайды қамтамасыз ететін жаңа педагогикалық енгізулер.

 Мектепті басқару және оны жетілдіру өзіндік ерекшелігі бар өзекті 
мәселе. Себебі, казіргі мектепті басқаруда педагогикалық инноватика орын 
алғанымен олар жүйесіз, арнайы дағдысыз енгізілген. Бұл жайт, көбінесе, 
педагогикалық инноватиканың шығу тегі батыс, еуропалық және ресейлік 
болғандығына байланысты.

Қазіргі инновациялық технологиялар – білім сапасын арттырудың 
кепілі. Білім сапасы мұғалімдер қызметінің сапасына тікелей байланысты. 
Мұғалімнің кәсіби білігін шыңдаудың үздіксіздігі оның шығармашылық 
қабілетінің дамуының кепілі және өзіндік жеке педагогтік тәжірибесінің 
дамуының алғышарты болып табылады. Сондықтан білім беру саласында 
мұғалімдердің кәсіби біліктілігінің көтеріліп отырылуы, озық педагогикалық 
тәжірибелерінің зерттеліп, жинақталып және өзара тәжірибе алмасу 
жұмыстарын жетілдіріп отыру мектепішілік әдістемелік бірлестіктерінің 
жұмысының ұйымдастырылуына байланысты.

Мектебіміздің өзекті мәселесі: білім беру үдерісінде оқытудың жаңа 
технологияларын ендіру және олардың оқутәрбие үдерісінде қолданылуын 
ұйымдастыру, ашық білім берудің ақпараттықтехнологиялық мүмкіндіктерін 
пайдалану арқылы жеке тұлғаны жетілдіру.

Нәтижеге бағытталған білім беруді жүзеге асыру үшін мектепті басқару ісі 
нәтижеге бағытталған жүйеде болуы керек. Яғни, түпкі нәтижеге бағытталған 
басқару бүгінгі күннің міндеті.

Мектепішілік қызметтің негізгі міндеттері:
– замануи білім беру идеяларының жүзеге асырылуын ұғынудың негізі 

ретінде педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыру;
– жалпы әдістемелік және жекелей әдістемелік технологияларды 

жетілдіру;
– педагогикалық тәжірибені жүйелі зерттеуде, жалпылауда және таратуда  

педагогикалық ұжымның қызметінде инновациялық бағытты қалыптастыру;
– білім саласындағы нормативтік құжаттардың, оқу жоспарлары мен 

бағдарламалардың талаптарына сәйкес оқу пәндерін әдістемелік қамтамасыз 
ету;

– заманауи талаптарға сай келетін оқуәдістемелік материалдарын әзірлеу;
– оң озық тәжірибені айқындау, жалпылау және тарату;
– мектеп мұғалімдері құрамының жалпы педагогикалық мәдениетін 
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көтеру;
– көрсеткішті талдау және бағалау.
Мектепішілік қызметтің негізгі жұмыс бағыттары:
– жаңа білім мазмұнына кешенді әдістемелік қамтамасыз етудің 

болашақтың және ағымның жоспарын жасау;
– мектептің білім беру сапасын арттыру және мұғалімдердің озат 

тәжірибелерін, мәселелерін қарастыру;
– авторлық бағдарламалар мен жоспарлар, оқутәрбие үдерісінің 

инновациялық нәтижелерін талдап, сараптау;
– мектептің оқуәдістемелік қызметінің талдау нәтижелерін, оқу са

пасын тексеру, оқутәрбие үдерісін жетілдіруде педагогикалық ұжымның 
ерекшеліктерін ескере отырып, жүйелі ұсыныстар дайындау;

– пәнге қатысты пән мұғалімімен біріге отырып оқу жоспарын, пән 
бағдарламаларын өңдеп қарастыру;

– мектептегі тереңдетілген сыныптардың, зерттеуге  алынған  сынып
тардың даму бағдарламасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды қарастыру.

Мектептің қызметі мен дамуын диагностикалық негізде жүзеге асыра
тын ұйым болып табылады. Оның құрамына әдістемелік бірлестіктер, сы
нып жетекшілер бірлестігі, шығармашылық топтар, желілік қоғамдастықтар 
кіреді. Оларға тәжірибелі ұстаздар жетекшілік етеді. Бұл бірлестіктер мен 
топтар өз қызметін мынадай бағыттарда жоспарлайды:

– мұғалімдердің педагогикалық және әдістемелік шығармашылығын да
мыту;

– оқутәрбие үдерісінде ғылымизертеу нәтижесін, жаңа педагогикалық 
және ақпараттық технологияны, педагогикалық тәжірибені насихаттау;

– оқутәрбие үдерісінің негізгі нысандарына жүйелі, жоспарлы түрде 
қатысып, оны талдау;

– қабілетті, дарынды балалармен тиянақты жұмыс жүргізу;
– спорт жарыстарына қор дайындау;
– арнаулы және жоғары оқу орындарымен байланыста болу;
– инновациялық әрекеттердің қорытындысына талдау жасап, педагоги

калық зерттеу жұмысын жүргізу.
Оқутәрбие үдерісіне жаңашыл әдістәсілдерді қолданатын, шығарма

шылық, ғылымитәжірибелік, күрделі мәселелерді шешетін топтар құрылуы 
керек: 

– білім беру саласында мұғалімдерге зерттеу жүргізу әдістерін түсіндіруді 
дамыту;

– мектеп көлемінде ісәрекеттерді зерттеуді жоспарлау және өткізу;
– бағдарлама деңгейіндегі теориялық білімдерді игере отырып, іс 

тәжірибеге ендіру;
– мұғалімдердің кәсіби қызметінде өзара тәжірибе алмасу бағытындағы 

жұмыстарына қолдау көрсету. 
Мектепте осындай жүйелі жүргізілген әдiстемелiк жұмыстар  бары

сында мұғалiмдер бойындағы қадiрқасиет, жаңашылдық, iзденiс, шеберлiк 
анықталады, ғылымитеориялық, әдiстемелiктәжiрибелiк жетiлуі, iздену
шiлiкзерттеу жұмыстары жандана түседі.

Мектеп  мұғалiмдерiнiң  шығармашылық  жетiстiктерi,  еңбек көрсет
кiштерi,  ғылыми iзденiстерi мен сайысбайқауларға қатысу мониторингi 
жасақталуы керек. Мониторинг  жыл сайын жаңартылып, толықтырылып 
тұруға тиіс. Бiлiктiлiк жетiлдiрудiң сапасы мен тиiмдiлiгiн зерттемейiнше 
қайтарымды нәтижеге қол жеткiзу мүмкiн емес. Сондықтан бiлiктiлiк 
жетiлдiру жұмыстарының нәтижесiн қадағалаудың бағалау жүйесi құрылуы 
керек. Бағалаудың өлшемдерi бірнеше тараулардан тұрады. Әр тарау 
бөлімдерге бөлінеді. 
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1.  Пән  бойынша  оқушылардың  алған  бiлiмдерiнiң  сапасы.
2.  Оқушылардың  оқутанымдық  қызығуын  арттыруы.
3. Пән кабинеттерiн жабдықтауы,онда оқутәрбие жұмыстарын ұйым

дастыруы.
4. Шығармашылық  және әдiстемелiк  шеберлiгi.
5. Оқытқан  пәнi  бойынша оқушылардың қабiлеттерiн дамытуы.
6. Мұғалімнің сынып жетекшілік қызметі.
7. Қорытынды мониторинг.
Мұғалiмнiң бiлiктiлiгiн арттыруды ұдайы үздiксiз ұйымдастыру – оның 

кәсiби  деңгейiн, теориялық бiлiмi мен әдiстемелiк бiлiгiн жетiлдiру, оқытудың 
қонымды әдiстәсiлдерiмен қаруландыру, шығармашылық жұмыстарына 
бағыт беру болып  табылады.

Мұндай әдіспен жұмыс жүргізу – оқутәрбие үдерісіне, білім сапасының 
артуына, мұғалімдердің кәсіби ізденушілік қасиетінің өсуіне, ауылдық 
жерлердің өзіндік ерекшеліктерін ескере мұғалімдер ұжымын демократиялық 
жолмен басқаруға оң ықпалын тигізеді.
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амопознание – это глубокое и целостное познание себя, познание не 
только своей физической и психологической природы, но прежде всего 

САМОПОЗНАНИЕ – ПЕДАГОГИКА 
НОВОГО ВРЕМЕНИ

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

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

                                                                                                                           В.Белинский

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Литература
1. Амонашвили Ш.А., Манифест гуманной педагоги.
2. Назарбаева С.А., Этика жизни//Алматы, 2001.
3. Мукажанова Р.А.,  Омарова   Г.А.   Методика   преподавания   предмета   Самопознание  
 в школе. – Алматы, 2013.



90

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

алқымыз «Балаңа бес жасқа дейін патшаңдай қара» деген сөзінде де 
тәрбиенің терең мәні жатыр деуге болады. Баланың патшадай көңіліне 

БҮЛДІРШІНДЕРДІ  САЛАУАТТЫ  ӨМІР
САЛТЫНА  ТӘРБИЕЛЕУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Баланың туған елге, жерге, халқына сүйіспеншілігі зор, патриоттық 
сезімді, жанжақты тұлға ретінде жетілген азамат болып шығуына керекті 
ұзақ жолда атааналар мен ұстаздарға мейірімділік, шыдамдылық, ал 
балаларымызға еңбекқорлық қабілетін тілейік. Бала тәрбиесі  баршаның 
ісі!
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Астане с участием заместителей руководителей и руководителей мето
дических кабинетов Управлений образования областей, Астаны и Алматы, 
заведующих методических кабинетов районных и городских отделов об
разования прошел республиканский семинарсовещание по вопросам орга
низации учебновоспитательного процесса в общеобразовательных школах 
республики.   

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

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

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

«АҚТӨБЕ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» 

Елеусін  САҒЫНДЫҚОВ
экономика ғылымдарының докторы, 
профессор

Е
жүрген ақтөбелік перзенттер киелі кіндікқазығына ат басын тіреді. 

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

Міне, бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың басшылығымен, 
оның серіктестерінің қоштауымен және барлық ақтөбелік жерлестерімнің 
қолдауымен аясы ауқымды, мәнмағынасы салмақты, болашақ үшін бағдар 
болатын үлкен ісшара өтіп жатыр. 

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

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

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

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

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

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

Сәл ескі тарихқа шегініс жасар болсақ, бір жарым ғасыр бұрын Ресей 
үкіметінің нұсқауымен Ақтөбе бекінісі Торғай облысы Ақтөбе уезінің уезд 



103

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

орталығына айналды. Кейінірек ресми түрде қала мәртебесін иеленді. Ұлы 
Жібек жолындағы керуен жолы мен кейіннен салынған алғашқы темір жол, 
сан тарау автмобиль жолдары өңірдің саудасаттығына ғана емес, экономика
сына, мәдениеті мен өнеріне, саяси жағдайына әсер етті. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ыбырай Алтынсарин

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

адамы – мұғалім. 
Ғ. Мүсірепов

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

шәкірттей сезінемін. 
Серке Қожамқұлов

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

ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым.
 Александр Македонский

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

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кәсіби өзіндік дамудың құрамдас бөлігі – педагогтің өзіндік білім алу 
жұмысы.  Кәсіби өзіндік білім алудың тиімді жолы – педагогикалық ұжымның 



108

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

шығармашылық ізденіс жұмысына қатысу, білім беру мекемесін дамытуда 
жаңашыл жобалар, авторлық курстар мен педагогикалық технологияларды  
жасақтау.

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

Болашақ маманмұғалімдерді дайындау соңғы уақытта педагог 
тұлғасының кәсіби қалыптасуына әсер ететін тиімді факторларды іздеуге 
бағытталған өзгерістерді талап етуде. Жоғары педагогикалық оқу орнын  
бітірген түлек жоғары білім ала отырып, үнемі білім беру мекемесі қоятын 
міндеттерді орындай алмай жатады. Осыдан кедергілер туындайды да, 
педагогикалық кәсіби кері кету орын алып кетуі әбден мүмкін.  Сол себепті, 
жас маманға ұжым тарапынан психологиялық қолдау көрсетіліп, әдістемелік 
жұмыстарға тарту кеңінен жүзеге асқаны жөн.

Әдебиет
1. Қазақстан  Республикасының  білім  беруді  дамытудың  2005–2010  жылдарға  арналған  

 бағдарламасы. – Астана, 2005. – 71б.
2.  Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. – Астана, 2007.
3. ӘлФараби. Философиялық трактаттар. – Алматы: Ғылым, 1973.  – 251б.
4.  Баласағұн Ж. Құтты білік//Көне түркі тілінен аударған және алғысөзі мен түсініктерін  

 жазған – А.Егеубаев. – Алматы: Жазушы, 1986.  – 613б.
Шымкент қаласы.



109

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Қаншама заман өтсе де, маңызын жоймаған халықтық педагогиканы тәлім–
тәрбенің түп қазынасына айналдыру – атаананың да, мектеп ұйымының, 
мұғалімдердің де басты борышы. 

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

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

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

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

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

Халықтық педагогика – тәрбиенің қайнар бұлағы
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сыншама ұланғайыр 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,  «жылыжылы сөйлесең, 
жылан да інінен шығады»  дегенін  әр бағытта  шала түсініп, оның  ұрпақ  
тәрбиесіндегі таптырмас  құрал  екенін  білмейақ  өтер ме едік?  Не  үш  тілек 
пен  үш  бағытты ұстанып,  үш  әрекетке бастаған  жолына түспей, бейхабар боп 
одан да кетер ме едік?  

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3сурет.                                            4сурет.

5сурет.                                          6сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7сурет.                                          8сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

жүргізу;
– АКТны пайдалана отырып, оқушыларды өз бетінше ізденуге 

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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