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“...ДЕР КЕЗІНДЕ АЛЫНҒАН,
ІСКЕРЛІКПЕН ПАЙДАЛАНЫЛҒАН
АҚПАРАТ...”

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымының кандидаты, 
доцент

Бас редактор сөзі

Ж аһандану жағдайында ХХІ ғасыр за-
манауи өркениетінің саяси мәдениет, 

адамгершілік және рухани құндылықтарының 
девальвацияға ұшырау себебі, ақпараттық кеңістіктің дағдарысы бо-
лып отыр. Бұл ретте бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі ерекше. 
Адамдардың қоғамдық санасына бұқаралық ақпарат құралдарының 
ықпалы жеке адамның рухани әлемінің негізін, ақпараттық базисін 
қалыптастырады. Педагогикалық баспасөз тұтастай немесе ішінара 
ҚР білім проблемалары, оқыту теориясы мен тәжірибелеріне арналған  
газеттер мен журналдардың бүкіл жиынтығын қамтиды. Соңғы жыл-
дарда Қазақстанда педагогикалық журналистиканың рөлі артып 
отыр. Мұнда білім үдерістері саласында болып жатқан ашықтық пен 
қолжетімдікті қамтамасыз ете отырып, мемлекет пен елдің ұлттық 
білім жүйесіне қатысушылар арасындағы диалогқа ықпалдастық жа-
сайды, оларды жаңғыру үдерістеріне бейімдейді. 

 Республикалық ғылыми-педагогикалық «Қазақстан мектебі» жур-
налы – өткен ғасырдың бірінші ширегінің соңына қарай Қазақ өлкелік 
партия комитетінің шешімімен, дәлірек айтқанда, 1925 жылдың та-
мыз айында “Жаңа мектеп” атауымен дүниеге келген қазақ баспасөзі 
тарихындағы ең бірінші педагогикалық басылым. Журналдың 
алғашқы нөмірінде Молдағали Жолдыбайұлының (жауапты 
шығарушы), А.Байтұрсынұлының, Т.Шонанұлының, Б.Сүлейұлының, 
С.Сейфоллаұлының (алқа мүшелері), С.Сәдуақасұлының, 
М.Дулатұлының, Б.Майлиннің, Ж.Аймауытұлының, М.Әуезовтің, 
Ә.Бөкейхановтың (журнал авторлары), т.б. аты-жөндері көрсетілген. 
Бұлардың бәрі журналдың аяғынан қаз тұрып кетуіне белсенді үлес 
қосты. 

1925  жылдан  1933  жылға дейін “Жаңа мектеп”, одан кейін “По-
литехникалы мектеп” (1933), “Ауыл мұғалімі” (1933–1938), “Халық 
мұғалімі” (1939–1960) деп әртүрлі аталып, 1960 жылдан бүгінге дейін 
«Қазақстан мектебі» деген атпен тұрақты шығарылып келеді. 

Журнал ұстаздардың ең сенімді серігіне, жәрдемшісіне айналып, 
бүгінгі күнге дейін мұғалімдердің күнделікті оқу-тәрбие ісінде пайда-
ланатын көмекші құралы ретінде қызмет етіп келеді. 

Қазіргі уақыттарда ғылыми-педагогикалық ақпараттарды 
педагогикалық ғылымның жаңа жетістіктерін игерудің неғұрлым 
жедел түрлері ретінде қолдануды, бірінші кезекте педагогикалық 
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бұқаралық ақпарат құралдарында ұсынылған озық педагогикалық 
тәжірибелерді білім жүйесінің әрбір маманына түсіндіру аса маңызды 
екенін айта кеткен орынды. 

Аймақтардағы білім жүйесінің жағдайы және дамуы, оның іс-
әрекеттерінің тиімділігі және оқыту мен оқушыларды тәрбиелеудегі 
қол жеткен нәтижелер жөнінде кеңінен ақпарат беру мақсатын 
көздейді. 

Сіздердің назарларыңызға 2016 және 2017 жылдардағы ҚР 
аймақтарында  біздің  басылымға жазылу қарқынын ұсынып отыр-
мыз: 

Кез келген іс-әрекеттің бастапқы шарты – ақпараттық түсіндіру. 
Генри Форд: «Бизнес табысының негізі дер кезінде алынған, 
іскерлікпен пайдаланылған ақпарат» депті. 

Ақпарат ағыстары аса молайған кезеңде педагогикалық 
қауымдастық өзінің ақпараттық іс-әрекеттерін оқтын-оқтын рефлекс-
теу қажеттілігіне душар болады. 

Аймақтардағы құрметті білім беру жетекшілері, біздің 
педагогтердің БАҚ материалдарын қалай пайдаланатыны,  білім беру 
сапасын арттыру үшін тәжірибе алмасуға қаншалықты белсенді және 
ашық екендігіне назар аударыңыздар. 

Алматы қаласы.

№	 	 Облыстар	 	 	 	 						2016	 						2017
1.  Алматы  облысы         355        53
2.  Ақмола облысы          11 
3.  Ақтөбе облысы            42        70
4.  Атырау облысы          119                    70

5.  Алматы          106                    40

6.  Астана           60 

7.  Шығыс Қазақстан облысы         214                    93

8.  Жамбыл облысы           40        22

9.  Батыс Қазақстан облысы         128        73

10.  Қарағанды облысы          124 

11.  Қостанай облысы          28                    3

12.  Қызылорда облысы          58 
13.  Маңғыстау облысы           83        51
14.  Павлодар облысы          35        5
15.  Солтүстік Қазақстан облысы        17 
16.   Оңтүстік Қазақстан облысы          167        24
  Барлығы          1590 682   08.02.2017
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Жақсының аты өшпес

өлеген Айбергенов 1937 жылы сегізінші  наурызда Қарақалпақстанның 
Қоңырат ауданындағы Хорезм кеңшарында дүниеге келген. Әкесі 

ТӨЛЕГЕН  ТОЙЫ  ТАРҚАМАЙДЫ

Әбдісаттар  ӘЛІП (ТӘШІМБЕТ), 
Қазақстан Журналистер және Халықаралық 
Жазушылар одақтарының мүшесі

Қысқа қайырылған ғұмыр

Т
Айберген іскер, есепке де, шаруаға да жүйрік жан  болған екен. Өкінішке 
қарай, Төлеген он төрт жасқа келгенде  әкесінен айырылып қалады. Сөйтіп 
анасы Жібек Қонарбайқызының  тәлім-тәрбиесін көріп өседі. Алдымен 
жетіжылдық, сонан соң Максим Горький атындағы орта мектепте  оқыған. 
1959 жылы Ташкенттегі Низами атындағы  педагогикалық институтының 
филология  және тарих факультетін  бітіреді. Еңбек жолын туған жерінде 
мұғалім болып бастайды. Қоңырат ауылындағы  бастауыш мектепте ұстаздық 
қызмет атқарады. 1962 жылы Шымкент облысының Сарыағаш ауданы-
на  көшіп келеді. Үш  жылдай  сондағы кешкі жұмысшы жастар мектебінде 
директорлық қызмет атқарады. Аудандық  «Қызыл ту», «Крaсное знамя» 
газеттері редакциясының жанынан Қасым Аманжолов атындағы әдебиет, 
мәдениет, өнер бірлестігін құрып, соған жетекшілік етеді. Осы ауданның аты-
нан айтыскер ақындардың Оңтүстік  Қазақстан өлкелік айтысына қатысады. 
1965 жылы көптен аңсаған арман қаласы – Алматыға қоныс аударады. 
Қазақстан Жазушылар одағы жанындағы  көркем әдебиетті насихаттау бю-
росында ұйымдастырушы боп қызмет істейді. Жеке шығармашылығымен 
айналысады.

Тырнақалды өлеңдері  республикалық баспасөз беттерінде 1957 жылдан 
жариялана бастайды. Кезінде атақты ақын Әбділда Тәжібаев оған алғысөз 
жазып, сәт сапар тілеген екен.  Туған жерге деген албырт сағыныш пен мөлдір 
махаббатқа толы бір топ өлеңдері 1961 жылы шыққан  «Жас дәурен» атты 
ұжымдық жинақта басылады. Ақын қазақ поэзиясына өзіндік жаңа ырғаққа 
құрылған, тегеурінді екпін, асау сезімге бай, әсем нақышпен өрнектелген 
боя уы қанық жауһар жырлар әкелді. «Арман сапары» (1963), «Өмірге саяхат» 
(1965), «Құмдағы мұнаралар» (1968), «Мен саған ғашық едім» (1970, 2005), 
«Аманат» (1975), «Бір тойым бар» (1981, 1989, 2001), балаларға арналған 
«Бақшаға саяхат»  сурет-кітапшасы (1985), төрт томдық шығармалар жинағы 
(2013)   жарық көрді. Сондай-ақ таңдамалы өлеңдері «Мир созвездий» (1987) 
деген атпен   орыс тілінде басылды. Бірқатар өлеңдері «Поэты Казахстана» 
(Мәскеу қаласы, 1977, орыс тілінде), «Струны домбры» (1979),  «Степно-
вы ритмы» (1983, екеуі де – украин тілінде) атты ұжымдық жинақтарда жа-
рияланды.  «Ақерке – Ақ Жайық», «Жаңғырған Маңғыстау», «Қазақстан», 
«Атамекен», «Адамдар», «Сені ойладым», «Мені ойла», «Мені ізде», «Ақ 
қайыңдар», «Бір тойым бар», «Сағыныш», «Сайрашы, сандуғашым», 
«Марфуға», «Зәурешім-ау!», тағы басқа бірқатар өлеңдеріне жазылған әндер 
ел арасына кеңінен танымал. 

Қайтыс болғаннан кейін «Құмдағы мұнаралар» атты жыр жинағы үшін 
1974 жылы Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты  атағы 
беріледі. 1997 жылы ақынның «Таңдамалы өлеңдер жинағы» мен ол туралы 
жазылған «Біргемін мен сендермен» атты естелік кітап жарық көрді. Оған 
отыз шақты әріптес қаламгер мен әдебиеттанушы ғалымның Төлеген ту-
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ралы толғаныстары енгізіледі.  Өз замандастарының, жалпы әдебиетсүйер 
қауымның ұсыныс-пікіріне байланысты 1987 жылы Қазақстан ЛКСМ 
Орталық Комитеті мен Қазақстан Жазушылар одағының «Жалын» журна-
лы Төлеген Айбергенов атындағы сыйлық белгілеген. Адамзат баласының 
өмірі  қысқа немесе ұзақ  жасағанымен емес, мән-мағыналы, өнегелі ғұмыр 
кешкенімен өлшенері хақ. Осы орайда ғұмыры қысқа қайырылса да ұрпағына 
мол мұра қалдырған ақын есімі ұмытылмастан, қашанда ардақтала бермек.  

Өрнекті өлең – өрісті
Өткен ХХ ғасырдың  алпысыншы жылдарындағы қазақ поэзиясы жайлы 

сөз  қозғағанда Тоқаш Бердияров, Мұқағали Мақатаев, Жұмекен Нәжімеденов, 
Тұманбай Молдағалиев,  Қадыр Мырза Әли, Фариза Оңғарсынова есімдерін 
тілге тиек етпей кете алмаймыз. Осындай шынайы шығармашылық бәсекедегі 
сұрыптаудан суырылып ілгері шыққандардың бірі – Төлеген Айбергенов бо-
латын. Оның лирикасының ең басты қаһарманы – Сағыныш дер едік. Қай 
жырын оқысаңыз да осындай сағыныш сазы есетін. Туған жерге, елге  де-
ген сағыныш, достарға деген сағыныш. Әрине, мұның бәрі ақын бойындағы  
мөлдір махаббат болатын. Мәселен, Мұхтар Шахановқа арнаған «Сағыныш» 
атты өлеңі:

Сағындым жаным, мен сені!
Көркіңді жүрген қуаныш қылып мендей  ме екен бар ағаң...
Шын інім болсаң, бас бұрма, жаным, өсек-ғайбатқа бораған.
Қажет жерінде қатыгездік пен қаталдық керек десек те,
Адамның заңғар ұлылығын, сен, сағынышымен есепте..., –

деп бастауы біздің осы пікірімізге нақты дәлел  дер едік. Ата-анасына, ағайын-
туыс, бауырларына, қырмызы қыздарға  бағышталған өлеңдерден де соны 
байқауға болады. Замандас әріптесі  Темірхан Медетбек Төлеген Айбергенов 
туралы: «Ол  өзінің Отанға деген  сүйіспеншілігін айнала тіршіліктегі  әрбір 
әуендер мен әуездерден, үндер мен дыбыстардан,  саздар мен сарындардан, 
тылсым пернелер мен  сиқырлы иірімдерден, күн нұрымен жалт-жұлт ет-
кен шағылыстар мен сан тарапқа самаладай боп жамырап ағылған сабы-
лыстардан табады», – деп тебіреніп, толғанады. Шынтуайтында да Төлеген 
ақын адам бойындағы туған жерге деген сағыныш сияқты ардақты, қасиетті, 
асыл байлықты бар дауыс,  бар үнімен, асқақ сезіммен жырлайды.  

Төлеген Айбергенов поэзияны барынша құрмет тұтатынын «Ақындық» 
атты өлеңінен айқын аңғарамыз:

Ақын боп өмір кешіру оңай деймісің, қарағым,
Аузында болу бұл өзі сыздаған барлық жараның.
Көкірегіңе құйып ап әлемнің асқақ бар әнін,
Қосудың арпалысы бұл – тоғыспас жолдар торабын.
Ол өзінің қысқа ғұмырында жазған өлеңдері мәңгілік жасайтыны-

на бек сенді. Соның арқасында  қазақ поэзиясында өшпес із қалдырып, 
төл әдебиетіміздің алтын қорынан берік орын алатынын күнібұрын білген 
сыңайлы. Әйтпесе ақын:

...Өле берсін күншілдер күйігінде,   Ақ жаңбырлар тоздырған тау сияқты,
Өз ғасырым өзімнің иінімде.           Мен өлемін өзімнің биігімде!, –

деп сәуегейлік жасамас еді ғой.
Ол қазақ ақын-жырауларын түгел жатқа білетін. Ақан сері Қорамсаұлы, 

Ілияс Жансүгіров, Қасым Аманжоловтан көп нәрсе үйренген. «Өзіңе 
дейінгілерден он мың жол өлеңді жатқа білмеген ақын ақын емес», – деп 
жоғары талап қойған  оның атақ-даңқы мен дақпырты ерте шыққан. 

Ешкімді алалап, бөліп-жармайтын ақын жұрттың бәрімен адами, достық 
рәуіште қарым-қатынас жасай білетін. Әбділда Тәжібаевты өзіне ұстаз әрі 
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қамқор әке деп санаған. Төлеген Айбергеновтың Шәмші Қалдаяқов, Мұхтар 
Шахановпен айырылмастай дос  екенін бүгінде екінің бірі жақсы біледі. 1966 
жылы Мұхтар Шахановтың алғашқы жыр жинағының жарық көруіне ықпал 
еткен екен. Бұдан бөлек Тоқаш Бердияров, Әбу Сәрсенбаев, Зәкір Асаба-
ев, Өмірзақ Қожамұратов,  Мақсұт Нетәлиев,  Еркінбай Әлімқұлов, Смағұл 
Елубаев, Асқар Сүлейменов, Мыңжасар Маңғытаев және тағы басқалармен 
жақсы қарым-қатынаста болған. 

Ақын отты өлеңдерімен қоса-қабат әңгімелер, әдеби мақалалар, очерктер 
(«Темірқазық»), ойтолғақтар, күнделіктер де жазған. Кітапты көп оқығаны 
бірден байқалады. Абай Құнанбаев, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, 
Әбділда Тәжібаев, Хамит Ерғалиев, Әбу Сәрсенбаев, Ғафу Қайырбеков, 
Сырбай Мәуленов, Жұмекен  Нәжімеденов, Мұқағали Мақатаев, Қажым 
Жұмағалиев, Еркеш Ибраһим және тағы басқа әріптестерінің  өлеңдеріне тал-
дау жасайды. «Жұлдыз» журналының 1967 жылғы № 10  санында жарияланған 
«Өрнекті өлең – өрісті» атты мақаласында алпысыншы жылдардағы қазақ 
поэ зиясы жайлы тебірене ой толғайды.   

1967 жылғы жаймашуақ жаздың жайсаң шағы. Тамылжыған тамыз 
айының соңғы онкүндігінде Өзбекстанда Қазақстанның әдебиет, мәдениет, 
өнер күндері өтеді. Төлеген Айбергенов Қарақалпақстанға  бөлінген де-
легацияны басқарып келеді.  Сол сапарында айтулы ақын аяқастынан 
мәңгілікке  көз жұмды. Ол небәрі отыз жаста ғана болатын. Бір топ ақындар, 
атап айтқанда, Диқан-баба Әбілев, Сағынғали Сейітов, Нұтфолла Шәкенов, 
Әбдікәрім Ахметов, Қабдікерім Ыдырысов, Саттар Сейітқазин, Мұқағали 
Мақатаев, ақынның жан жары Үрниса Айбергенова   оны соңғы ақтық сапарға 
шығарып салады. Төлеген Нөкіс қаласындағы зиратқа жерленеді. Қандай 
қайғы, қандай өкініш!  Сонда Мұқағали Мақатаев  «Төлегенге» атты сегіз 
шумақ қаралы өлең жазған екен. Қазақ поэзиясының мұзбалағы:
Тұңғыш көрдім өлгенін шын ақынның          Торғай-өлең шырылдап бара жатты
Қызарып батты ертеңгі шығатын күн.      Аузында Ажал деген сұрапылдың..., –
деп егіліп, езілген.                   

Ақынның  екінші – мәңгілік өмірі
«Құмдағы мұнаралар» атты жыр жинағы жарық көріп, қаламгер 

қауымның талқысына түскеннен кейін Қалаубек Тұрсынқұлов: «Біз Төлегенді 
енді білдік, тұңғиық терең, дархан да заңғар ақыннан көз жазып қалдық» 
деген тебіренісінде  өзекті  өртейтін өкініші бар.  Төлеген Айбергеновтың таң 
шығындай мөлдір сезімдерімен, тебіренген теңіз толқындарындай тегеурінді 
ақындық қуаты мен шығармашылық шабытын   қаламдас замандастары аса 
жоғары бағалаған. Ғабит Мүсірепов: «... Амал бар ма, біз, қазақ әдебиеті, екі-
үш дарыннан ерте айырылдық. Олар  – Абдолла, Баубек, Төлеген», Әбділда 
Тәжібаев:	« ... Біз поэзиямыздың тағы бір алтын тұтқасын аштық. Аштық 
та, Төлеген  дүниесін көрдік»,  Әбіш Кекілбаев: «... Төлеген,  сөз жоқ, талант.  
Дара  талант,  сара  талант...  Төлеген  Айбергенов   шығармашылы- ғы  
–  өлімді жеңіп шыққан  өмір шаттығының жыры», Фариза Оңғарсынова: 
«...Әртүрлі гүлзарларымен, даланың самалымен, жусанның иісі, таудың 
бұлағымен  – өзімен-өзі тыныш жатқан поэзиясының қалғымалы тірлігіне 
кенет көтерілген  мұхиттың жал-жал толқындарындай ағысты екпінмен 
әсер еткен Төлеген Айбергенов поэзиясы қазақ өлеңінің өресін биікке 
көтереді», Қуандық Шаңғытбаев: «...Ақынның асқақ жырын ғажайып ғұлама 
жылдардың шежірелі  беттерінде сөйлеп тұрған сырға балап, осынау сыр 
жылдар парағы аударылғанда жабылып кетуі мүмкін екенін  тыңнан тауып 
айту арқылы өлімнің  өзін сылқым образға  айналдырған Төлеген Айбергенов  
өлеңдеріндегі  су жаңа нұсқалықты  эпитет  көлегейлеп, көрсетпей тұрған 
жоқ, қайта айқындап, аша түсіп тұр» деген екен. 
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Иә, шынтуайтында да  ақиық ақын Төлеген Айбергеновтың есімі 
ұмытылмақ емес.  Екінші – мәңгілік өмірі басталғалы бері оның мерейтойла-
ры, еске алу кештері, ақынның өмірі мен шығармашылық жолына арналған 
ғылыми-теориялық конференциялар жиі өткізіліп келеді. Шымкенттік кәнігі 
кәсіпкер, мақтаулы меценат  Бекен Төлешовтің демеушілігімен «Түркі әлемі» 
студиясының директоры Доқтырхан Тұрлыбек «Айбергенов әлемі» атты бей-
нефильм түсірген. Ақын шығармашылығын кеңінен насихаттау мақсатында 
дәл осындай атаумен арнайы журнал да жарық көреді. Оның бас редакто-
ры – ақынның қызы, ғалым, филология ғылымының докторы Салтанат Ай-
бергенова. Шырайлы Шымкент шаһарындағы көшелердің біріне Төлеген 
Айбергеновтың есімі берілген. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы 
мешіттің бас имамы Дәулет қажы Исабеков сол көшенің бойына ақынға 
ескерткіш орнату ниетінде жүргені қандай ғанибет. Сарыағаш қаласында 
ақын есімін иеленген жалпы орта мектеп бар. Төлеген Айбергенов атындағы 
әдебиет, мәдениет, өнер бірлестігі жұмыс істейді. 

Ақынның  50 жылдық мерейтойына орай Қазақстан Жазушылар 
одағында поэзиялық кеш өткізілді. 60  жылдық мерейтойы Өзбекстандағы 
республикалық қазақ ұлттық мәдени орталығының ұйытқы болуымен Таш-
кент қаласы мен Қарақалпақстанда кеңінен тойланды. 70 жылдық  мерейтойы 
Астанадағы «Конгресс-Холл» сарайында, Сарыағаш ауданында кеңінен атап 
өтілді. 75 жылдық  мерейтойы Алматы облысының Қарасай ауданындағы 
ұлан-асыр тойға ұласты. Биылғы 80 жылдық мерейтойының бастамасы 
ретінде  Алматыда «Төлеген Айбергенов поэзиясы және қазіргі заман» атты  
халықаралық ғылыми-теориялық  конференция ұйымдастырылып отырғаны 
үлкен мерей.                    

Сөз соңында айтарымыз – ақиық ақын, телегей-теңіз шалқар шабыт иесі 
Төлеген Айбергеновтың кезінде баспасөз бетінде жарияланған прозалық 
дүниелерін жинақтап, кітап етіп шығарсақ, құба-құп болар еді.  Алматыда 
ақын мұражайын ашу да – бүгінгі уақыт талабы. Биылғы 80 жылдық ме-
рейтойына орай  жыр мүшәйрасы мен ақындар айтысын ұйымдастырып 
жіберсек, тіптен керемет болар еді! 

Шымкент қаласы.

О, адамдар, біргемін мен сендермен,
Ықыласыңа еш нәрсені теңгермен.
Сендер менің бақытымның бұлағы,
Сендер менің дарыныма жел берген.
Өздеріңмен өмір шыңын бірге астым,
Жарты құртты бөліп жедім, сырластым.
Дүниеге келгенім жоқ шет жүріп,
Рақатын ойлау үшін бір бастың.
Гүлстанға айналдырған тақырды,
Болат қолдар, алғыр милар ақылды,
Сүйемін мен, сүйемін мен сендерді
Алар демім қалғанынша ақырғы.
Менің үшін бірдей тілің, жынысың,
Көбің ана, көбің аға-інісің.
Достық өскен, ерлік өскен ортаңа
Енген сайын кеңи түсер тынысым.
Не кездессе өздеріңмен көрмекпін
Қарапайым адамдары еңбектің!
Барлығын да бағыштар ем сендерге
Махаббатын маған берсе жер-көктің.

АДАМДАР
Төлеген АЙБЕРГЕНОВ
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енің қолымда 1982 жылы Москва қаласындағы «Педагогика» баспасы-
нан шыққан «Преподавание истории в школе» атты Кеңес Одағы  ағарту 

ӘДІСКЕРЛІК ӘЛЕМІНЕН 
САМҒАҒАН ҒАЛЫМ

Ботагүл  ТҰРҒЫНБАЕВА, 
педагогика ғылымының докторы,
профессор

М
министрлігінің ғылыми-әдістемелік журналының  төртінші саны. Алпыс ал-
тыншы бетінде Қазақ ССР Ағарту министрлігі Орталық мұғалімдер білімін 
жетілдіру институтының қызметкері Ш.Т.Таубаеваның «Педагогика ғылымы 
мен тәжірибесі бірлігі жолында» (На пути к единству педагогической науки и 
практики) атты мақаласына орын беріліпті.

Мақалада автор Қазақ ССР-да соңғы жылдары мектеп, аудандық 
әдістемелік кабинеттер, облыстық білім жетілдіру институттары жұмысында 
педагогика ғылымының жетістіктері мен озат тәжірибені практикаға 
ендіруде айтарлықтай жетістіктер бар екенін баяндайды. Бұл бағытта 
ұйымдастырылған республикалық семинарлар, арнайы білім жетілдіру курс-
тары, теориялық конференциялар жұмыстарына талдау жасайды.     

Автор республика деңгейінде  танылып, іс-тәжірибесі таратылып жатқан 
Қостанай облысындағы тарих пәнінің алдыңғы қатарлы мұғалімдерінің  
еңбектерін Одақ көлемінде жарқырата жеткізіп, дәлелдермен дәріптейді.          

Ал 1985 жылдың 19–21 қарашасында Петропавл қаласында Қазақ ССР 
Оқу министрлігінің ұйымдастыруымен өткен ғылыми-практикалық кон-
ференцияда жоғарыда айтылған мәселеге арналып, оның үш жүзден аса 
қатысушылары  (ғалымдар,  әдіскерлер,  мектеп  басшылары  мен  мұғалім-
дер)  – пленарлық мәжілістер, секция жұмыстары, ашық тәжірибе алмасу 
сағаттарында ғылым мен мектеп тәжірибесінің байланысын сапалық жаңа 
биікке көтеру жолдары, әдіс-тәсілдері жөнінде пікір алысады. (Бұл жиынға 
атақты ғалым, академик Ю.К. Бабанский қатысқан еді.) Осындай алқалы 
жиынның бел ортасында жүрген де, ең бірінші кезекте әдіскерлердің  ғылыми, 
кәсіптік-педагогикалық, басқару біліктілігін ғылым жаңалықтарымен байыту 
жұмысын жолға қою туралы пікір білдірген де Шәркүл	Таубайқызы. Бұл 
жайындағы мақала «Қазақстан мектебі» журналының 1986 жылғы үшінші 
санында жарық көрген.

Иә, біздің мақаламыздың кейіпкері педагогика ғылымының докторы, 
профессор, елге танымал әдіснамашы ғалым 1977–1985 жылдары Орталық 
мұғалімдер білімін жетілдіру институтының тарих және қоғамтану кабинетінің 
әдіскері,  1985-1986 жылдары сол институттың озат педагогикалық тәжірибені 
ендіру кабинетінің меңгерушісі қызметтерін атқарған Шәркүл Таубайқызы. 

Халқымыздың ұлы ағартушы ұстазы А.Байтұрсынұлынан бастау алған, 
кейiнгi әдiскер ғалымдардың легін жалғастырушы,  «әдiстеме» деп аталатын 
ғылымның дамуына үлес қосып, оның әдіснамалық негіздері турасындағы 
теориялық мәселелерде толғамды да салиқалы ой айта алған ғалым деп 
білеміз. Шәркүл Таубайқызы осынау бір уақытты «тәжiрибелiк алтын қордың 
жинақталуына мүмкiндiк берген,  Республика көлемiндегi мұғалiмдердiң 
педагогикалық тәжiрибесi мен шеберлiгiн шыңдаудың қайнаған қазанында 
жүрген  бақытты жылдары» ретінде бағалайды. 

Жаныңда жүр жақсы адам
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1947 жылы Қызылорда облысы Шиелі поселкісінде дүниеге келген 
қағілез де қабілетті қыз ұстаз болсам деген  арманын жүзеге асыру үшін облыс 
орталығындағы Мәншүк Мәметова атындағы Қазақ қыздар педагогикалық 
училищесіне түседі. 

Оқуын 1965 жылы қызыл дипломмен бітірген  Шәркүл Таубайқызы 
білімін әрі қарай жалғастыру үшін  Қазақ педагогикалық институтының та-
рих факультетіне қабылданады. Бұл оқу орнын да 1969 жылы үздік бітірген 
қыз елге оралып, Жаңақорғандағы № 3 мектеп-интернатта еңбек жолын бас-
тайды. Осы оқу орнында ұстаздықтың ұлы жолына түсіп, шын тәрбиеші 
болудың тек шыңдалу арқылы келетініне көзі жетеді. 

Оқу мен бiлiмге деген құштарлық 1971–1974 жылдары Шәркүл 
Таубайқызын Абай атындағы Қазақ педагогика институтының аспирантура-
сына алып келді.  Аспирантурада әдістеме мәселесінің теориялық негіздерін 
меңгере жүріп, республикалық, одақтық ғылыми басқосуларға қатысу 
мүмкіндіктеріне ие болады.  Солардың бірі – 1973 жылы Бакуриани, Тбилиси 
қалаларында өткен халықаралық жас ғалымдар семинарына аспиранттар ара-
сынан таңдап алынып,  белгілі ғалым Н.Д. Хмельдiң бiрнеше күн әр қырынан 
дайындауымен сөз сөйлеп, табысты оралуы еді. 

Аспирантураны  табысты аяқтаған ол еліміздің Ағарту министрлігіне 
қарайтын  Орталық мұғалімдер білімін жетілдіру институтына қызметке 
қабылданады. 

1983–1986 жылдар аралығында Шәркүл Таубайқызы бірнеше рет 
Мәскеуде бүкілодақтық семинарлар, конференцияларда баяндама жасау 
бақытына ие болды. Осы байланыстар нәтижесінде белгілі ғалымдар мен 
озат педагогтердің қатысуымен түрлі конференция, одақтық оқулар мен 
тәжірибе алмасулар өткізу сеніп тапсырылса, оны абыроймен атқаратын. 
Озат педагогикалық тәжiрибенi насихаттау тақырыбына арналған курстық 
жұмыстар мен семинарларға дәріс оқу үшін ғалымдар Ю.К. Бабанский, 
В.И. Журавлев, М.М. Поташник, А.М. Моисеев, П.В. Худоминскийлер  
шақырылатын. Әрине, бұл істердің басында жас ғалым, кабинет меңгерушісі, 
шаршамайтын Шәркүлдің жүргенін жоғарыдағы сурет айғақтаса керек.

Қай саланың маманы болмасын жоғары оқу орнында алған білімін 
тұрақты жетілдіріп отырғанда ғана жетістіктерге жететіні белгілі. 

Орталық мұғалімдер білімін жетілдіру институтының ұжымы СССР Педагоги-
ка ғылымдары Академиясы мен Ленин атындағы Москва мемлекеттік педагогикалық 
университет ғалымдары: Т.И.Шамова, В.И. Журавлев, М.Плоткин, П.И. Худоминский, 
ОМБЖ институты директоры Л.И. Гусев және оның орынбасары С.Г. Бескоровай-
ныймен бірге.
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Әдістемелік жұмысты ол, ғылым және озат педагогикалық тәжірибе 
жетістіктеріне, оқу-тәрбие жұмысының нақты талдауына негізделген 
әрбір мұғалімнің, ұстаздың, тәрбиешінің, білім беру ұйымы басшысының, 
білім беру жүйесінің басқа да қызметкерлерінің педагогикалық мамандық 
дәрежесін және кәсіби шеберлігін көтеруге, тұтас педагогикалық ұжымның 
теориялық мүмкіндігін дамыту мен көтеруге және оқушыларға нақты білім 
беру, тәрбиелеу, дамытудың үйлесімді деңгейіне жетуге бағытталған өзара 
байланысты шаралардың, қызметтердің жүйесі ретінде сипаттайды. 

1985–1988 жылдар аралығында КСРО Педагогикалық ғылымдар 
академиясының құрамындағы Жалпы педагогика ғылыми-зерттеу инсти-
тутының (қазiргi Білім беру стратегиясын дамыту институты), озат 
тәжiрибенi жинақтау және ендiру зертханасында атақты ғалым педагогикалық 
ғылымтану, білім беру философиясы мәселелерімен айналысатын  профессор  
Я.С.Турбовскойдың жетекшілігімен диссертация дайындайды. Ол жұмыс 
1992 жылы «Система деятельности институтов усовершенствования учите-
лей по изучению, обобщению и использованию передового педагогического 
опыта» тақырыбында кандидаттық  жұмыс ретінде қорғалды. 

Ғалым өз зерттеуінде әдістемелік жұмыс мазмұнына: рухани мәдениетті 
көтеру, философиялық білімді жаңарту және адам мен экология бойынша 
қазіргі кезеңдегі білімдер жүйесімен қарулану, теориялық деңгейде білім 
беру мазмұнын жаңарту, пән бойынша оқушының білім мен біліктілік 
құрылымын жетілдіру, оқу әрекетінің қазіргі кезеңдегі теориясы мен 
әдістемесін меңгеру сияқты компоненттерді жатқызады. Бұл жұмыстардың 
мақсаты – мұғалімді педагогикалық шығармашылыққа жеткізетін білім, 
білік, дағды мен зерттеу мәдениетінің, руханияттың бірін-бірі толықтыруы 
ретінде анықтайды. Әдістемелік жұмыстар мұғалімнің өзін-өзі дамыту ба-
рысында кәсіби құзыреттілігін арттыруға ықпал ететін іс-әрекеттердің, өзара 
байланысқан әдіс-тәсілдерінің нақты жиынтығын кұрайды, дей келе, оның: 
мақсат, ұйымдастыру ұстанымы, мазмұны, формасы, әдістері және нәтиже 
сияқты элементтер жиынтығынан тұратынын ашып көрсетеді. 

1997 жылы елiмiзге кең танымал ұстаздардың тәжiрибесiн насихаттау 
мақсатында жазылған “Передовой педагогический опыт” атты кiтабында бұл 
мәселелер кеңінен сипатталады. Ғалымның әсіресе, мәселелік топ деп ата-
латын әдістемелік жұмыс формасына беретін сипаттамада, топ мүшелерінің 
өз тұжырымдамаларын  немесе әдістемелік  жаңалықтарының талдамасын 
жасап, практикаға  енгізумен айналысатындығына, ондай жұмыстарда зерт-
теу тақырыбы  мен мәселелерін негіздеу,  күтілетін  нәтижелерге  болжам жа-
сау, зерттеу әдістерін таңдау сияқты маңызды міндеттер қамтылатындықтан 
міндетті түрде ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі белгілері бола-
тындығына ерекше назар аударады. 

XX ғасырдың 60–70 жылдары ғылым мен теорияның өзара байланы-
сын сипаттайтын мектеп-зертханалар немесе атаулы мектептер пайда бола 
бастады. Елімізде Ш.Таубаева жүргізген ғылыми-әдістемелік жұмыстар 
негізінде республикамыздағы белсенді, ізденіс үстіндегі ұстаздар өздерін 
қолдаушыларымен бір ұжым болып атаулы мектептер аясында қызмет ету-
ге ынта білдірді.  Олардың қатарында  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің май-
талман мұғалімі шығыстық Қанипа Бітібаева, атыраулық Құсни Айтқалиев, 
алматылық бастауыш мектеп мұғалімі Күләнда Ерешева, математик Архимед 
Мыңбаев пен географ Ұлжалғас Есназарова, т.б. бар. Жер-жерлерде құрылған 
аталмыш мектептер облыстық, республикалық әдістемелік ұйымдардың 
жетекшілігімен еліміздің мұғалімдерінің озат тәжірибелерін тану, тарату-
мен айналысты. Осылайша жеке мұғалімнің бастамасы, бір ғана сыныптың, 
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мектептің жетістігі барша мұғалімдер қауымының қызығушылық танытып 
қолдауымен педагогикалық  ерекше  бір құбылысқа айналғаны хақ. 

Шәркүл Таубайқызының 1998–2001 жылдары Абай атындағы Алматы 
мемлекеттік университетінің педагогика кафедрасының докторантурасын-
да оқыған уақытын «ғылым» атты тереңнің тұңғиығына бойлаған кезі деуге 
әбден болады. 

Орталық мұғалімдер білімін жетілдіру институтында жинақтаған 
тәжірибе нәтижесінде әдістемелік жұмысты ғылыммен ұштастыру идеясын 
тарата отырып, «ғылыми-әдістемелік жұмыс» ұғымының ғылыми айналымға 
енуін, оның  бір-бірімен тығыз байланысқан оқу-әдістемелік  және ғылыми-
зерттеушілік жұмыс  сияқты  бөліктерден тұратындығын негіздейді. Мұндағы 
оқу-әдістемелік жұмыс педагогтерді оқу жоспары мен бағдарламасын құруға 
бағыттап, оқушыларды үздіксіз жалпы білім беруге даярлау идеясын жүзеге 
асырады, оқу-тәрбие үрдісінің сапасын қамтамасыз ететіндігін негіздейді. 
Ал ғылыми-зерттеушілік жұмыс – оқушылардың оқу материалын меңгеру 
тетіктері мен заңдылықтарын айқындауға, педагогикалық ғылыми зерттеудің 
әдіснамасы мен техникасын меңгеруге көмектеседі, білім беру мазмұнының 
жаңаруына байланысты жаңа әдіс-тәсілдерді, технологияларды меңгеру, 
оқушылардың білім, білік, дағдыларын бағалау критерийлерін анықтау жол-
дарын үйретеді деген  қорытынды жасайды. 

Мәселеге осылайша тереңдеген ол мектептегі ғылыми-әдістемелік 
жұмыстар – мұғалімнің зерттеушілік мәдениетін қалыптастырудың алғы-
шарты болуы тиіс деген тұжырымға келеді. Ол әдістемелік жұмыстың 
мәні мен мазмұнын, құрылымын айқындай отырып, мұғалімнің кәсіби 
дайындығын көтеруде педагогикалық әрекеттің биігі зерттеушілік деңгейге 
жеткізетін төмендегідей жолдарды басып өтуі қажеттігін негіздейді: 
психологиялық-педагогикалық семинарлар; практикум-семинарлар; ғылыми-
конференциялар, ғылыми-әдістемелік еңбектер жазу, т.б. Бұл сатылардың 
атқарар қызметін айқындайды. 

2000 жылы шыққан “Исследовательская культура учителя: методоло-
гия, теория и практика формирования” атты монографиясында   мұғалімнің 
зерттеушілік мәдениетінің құрамаларына біртұтас педагогикалық үдерісті, 
ғылыми зерттеу жұмысын, озат тәжірибені жинақтауды, мектеп тәжірибесіне 
педагогикалық ғылымның жетістігін ендіруді, инновациялық әрекетті 
іске асыруға даярлықты жатқызады. Мектеп мұғалімдерінің зерттеушілік 
мәдениетін қалыптастырудың ғылыми негіздері мәселесіне арналған  
Ш.Таубаеваның ғылыми жұмысында бұл сапаның жалпы білім беретін мек-
тепте, жоғары оқу орнында, білім беру қызметкерлерінің мамандығын арт-
тыру жүйесінде қалыптастырудың әдістемесі ұсынылады. Осылайша ол 
еліміздің педагогика ғылымындағы жаңа бағыттың негізін салды. 

Ғалым жалпы білім беретін мектепте әдістемелік жұмысты инновациялық 
бағытта ұйымдастыру мәселесіне ерекше көңіл бөліп, «инновация» ұғымынан 
«инновациялық үдеріс» ұғымының шығатынын және педагогикалық 
әдебиеттерде оған жаңалықты  жасау, меңгеру, пайдаланып, тарату үрдісі де-
ген түсінік берілетіндігіне тоқталады. Инновациялық үдерісті  «жаңалықты 
жасап, меңгеріп, пайдаланып және  таратудағы  кешенді іс- әрекеттер жүйесі» 
деп қабылдай отырып, оның әдіснамалық ұстанымдарын ұсынады. 

Ш.Таубаеваның  пікірінше, инновациялық мектеп оның әрбір мүшесінің 
әлеуметтік  және  психологиялық  қасиеттерін  біріктіріп, сіңіре  білген  
өзіндік құрылымы әкімшіліктің нұсқауымен ойластырылып, деген-
мен қызметті өз беттерінше ұйымдастырушы (жасаушы), инновациялық 
қозғалыстағы, формалды емес,  даму деңгейі  жоғары дәрежедегі ерекше топ. 
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Инновациялық мектеп инновациялық топ педагогтері үшін дұрыс жол сілтеп, 
шешім қабылдап қана қоймайды, сонымен бірге сыртқы жағдай ықпалына, 
қарама-қайшылықтарға төзімділік, өз-өзіне сенімділік қабілеттерін де 
қалыптастырады.  

Педагогикадағы жаңашылдық хақында доцент С.Н. Лактионовамен 
бiрлестікте жазылған  “Педагогическая инноватика как теория и практика 
нововедений в системе образования” деген ғылыми еңбегі ғалымның осы 
бағыттағы ой тұжырымдарының кесек туындысы деп бағалаймыз.

Мектептегі ғылыми-әдістемелік жұмыстың басты қатысушылары 
мұғалімдердің кәсібилік деңгейін арттырудың бірден-бір жолы зерттеушілік 
әрекет екендігіне тәжірибелік тұрғыда көз жеткізген Шәркүл Таубайқызы 
2001 жылы кәсiби бiлiм берудiң теориясы мен әдiстемесi мамандығы бо-
йынша профессор  Г.А. Умановтың жетекшілігімен “Научные основы фор-
мирования исследовательской культуры учителя общеобразовательной 
школы” деген тақырыпта докторлық диссертациясын табысты  қорғайды. 
Шәркүл Таубайқызының  ғылыми ой-пікірлерінің шоқтығы биік мәселесі 
мұғалімдердің зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру осылайша үлкен 
ғылымға айналады.

Ш.Таубайқызы бар өмірін мектеп практикасына педагогика ғылымының 
жаңалықтарын ендіру, педагогикалық жұмыста ғылым мен тәжірибенің өзара 
байланысын орнату мәселесіне арнаған, әлі күнге дейін осы екі бағыт ара-
сында «алтын көпір» ретінде ғылыми еңбектермен толықтырып келе жа-
тыр.   Әдістемелік жұмысқа нәрін, ғылымға бәрін берген ұстаз – әдіскер – 
ғалымның бiз тек бiр ғана қырын тағылым алу үшiн саралап қарастырдық  
десек болады.

«Болмасаң  да  ұқсап  бақ, бір ғалымды көрсеңіз» дейді ұлы Абай. Ара-
мызда жүрген Шәркүл Таубайқызындай педагогика ғылымының майталма-
нын өзім дәріс беріп жүрген кафедра магистранттары және докторанттары-
мен кездестіріп, шын ғылымның қалай жасалатыны жайлы тәжірибесімен 
бөлісу, ақыл-кеңес беру, сұрақтарға жауап беру шарасын өткізген едім. Сол 
кеште болашақ ғалымдар жазған арнау өлең біздің қадірлі әріптесіміз жайлы 
ойларымыздың әдемі қорытындысы іспетті. 

 
Ғылымға шын ықыласын білдіріп,
Баршамызға ғылым жолын ұқтырып.
Ұстаз-ғалым Шәркүл Таубайқызының
Ғылымдағы жүрген жолы мықтылық!

Дархан елдей дара екен жаныңыз,
Білім шамын жаныңызға жағыңыз.
Сіздер жүрген ғылым жолы қадірлі,
Құнын біліп ілесеміз бәріміз.

Сара екен жүрген әрбір жолыңыз,
Ардақты ұстаз өмірде аман болыңыз.
Ғылым жолын таңдаған  біздей жастарға
Дәл осылай жиі келіп тұрыңыз.

     
Біз де өз тарапымыздан еліміздің  біртуар ғалым қызына  зор денсаулық 

тілеп, әлі де ұзақ жылдар шығармашылық табыстарыңызбен қуанта 
беріңіз дегіміз келеді.

Алматы қаласы.
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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

азіргі кезеңдегі білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында жеке 
тұлғаның шығармашылық бағыттылығын қалыптастыру – оқушы  

ОҚУШЫ ҚАЖЕТТІЛІГІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕ 
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ РӨЛІ

Арайлым  ҚАРЖАУОВА,
«Ы.Алтынсарин атындағы жалпы орта мектебі» 
коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің 
қазақ  тілі мен әдебиеті пәні  мұғалімі

Қ
қажеттілігін қамтамасыз етуде.  Қажеттілік  неден туындайды? Ол оқушы 
білімін, білік-дағды деңгейін саралаудан пайда болады. Мысалы А,В,С 
деңгейіндегі оқушылардың әдебиет пәніне деген  қажеттілігін қамтамасыз 
ету үшін оқу үдерісінде сабақ мақсаттарына қарай әртүрлі әдістерді пайда-
ланамыз. 

 Әдебиет пәнін оқытуда ең тиімді әдіс-тәсілдердің бірі – сын тұрғысынан 
ойлау. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту – әлемнің түкпір-түкпірінен 
жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Мақсаты – барлық жастағы 
оқушыларға сабақ барысындағы кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, 
екі ұйғарым, бір пікірдің біреуін таңдауға, саналы шешім қабылдауға үйрету. 
Сын тұрғысынан ойлау – шыңдалған ойлау. Бұл деңгейдегі ойлау жұмысты 
дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, 
белгілі бір жетістіктерге жетері сөзсіз. Білімнің болашақта пайдаға асуы, 
қажетке жарауын қалыптастырады. Көп ақпаратты талдай, жинақтай оты-
рып, ішінен қажеттісін алуға үйретеді. 

Осы орайда өз тәжірибемнен Абай шығармашылығын оқытудағы әдіс-
тәсілдерімді ортаға сала кеткенді жөн көрдім. Абай шығармаларын оқытуда 
тиімді әдіс-тәсіл оқушы қызығушылығын арттыру, сезіміне әсер ету, қиялын 
ұштау, сол арқылы шығармашылыққа жол ашу, оқушыға еркіндік беру деп 
түсінеміз.

Абайдың табиғат лирикасын оқытқанда бұл әдістерді пайдалану 
оқушылардың өлеңді үстіртін жыл мезгілі туралы ғана өлең деп қабылдамай, 
ондағы көтерілген проблемалық жағдайларды көре білуге, талдай алуға 
үйретері сөзсіз.  Оқушылардың өздігінен жұмыс істеуінде С деңгейіндегі 
оқушыға мынадай сұрақ-тапсырмалар берген орынды деп есептеймін.

1. «Қыс»  өлеңіндегі  адамның  көңіл  күйін білдіріп  тұрған  жолдар-
ды  тауып, оны   «Жазғытұры» өлеңімен салыстыр.  «Жазғытұры» өлеңіндегі 
көңіл күйдің керісінше   болу себебі неден?

2. Өлеңнен адамның жасына, кәсібіне қарай көктемдегі іс-әрекетін, көңіл 
күйін білдіріп  тұрған сөздерді тауып жаз.

3. Көктемнің жер бетіне, жан-жануарларға, адамзатқа, табиғатқа әкелген 
өзгешелік   құбылыстарын саралап айт.

Бұл деңгейдегі оқушыларға тапсырмалар жеңілден күрделіге қарай 
берілетіні баршамызға мәлім. Олар  баяу  әрекет  етеді,  сыныпқа  ілесе  ал-
майды.  Егер  осыларды  есепке  алмасақ,  оқуға  деген  қызығушылықтары  
төмендейді,  сыныптастарынан  қалып  қояды.  Бұл  оқушылар  үшін  өткен  
материалдардан  тапсырмалар  берілуі  керек  және  тапсырмалардың  көлемі  
шағын  болуы  тиіс.   
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4. «Бұл кім?»  деген  атаумен слайд арқылы суретпен жұмыс беріледі.  
Суретте бейнеленген жандар Абай өмірінде қандай орын алған? (ауызша ой 
дамыту жұмысы).

5. «Сандар  сөйлейді» математикалық ойыны (слайд арқылы берілген сан-
дар бойынша   Абай өміріне қатысты мәлімет айту).

6. Іздендіру бағытында Абай туралы пікірлер жинау берілді. «БАП» әдісі 
(басқа адамдар пікірі).

 «Блум жүйесі» бойынша құрылған сабақ үдерісінде «Бағалау» дегенде 
біз, көбіне, түсінбей оқушыны бағалауды айтамыз. Ал, дұрысында бағалау 
сол күнгі тақырыпты, автордың ойын оқушы көзқарасымен бағалауын айта-
мыз. Мен бағалауды оқушыларға мынадай тапсырмалар беру арқылы орын-
даттым.

1. Абайдың бүгінгі өткен өлеңдерін салыстыр. Оқушы әр өлеңнің өзіне 
тән ерекшелігін, сосын ұқсастығын айтады. 

2. «Бір айналым сөйлесу» әдісі арқылы оқушы Абайға баға береді.
3. Автотест (оқушы білімін саралау жолы).
4. Абай қарасөздерінің өзіндік ерекшеліктеріне баға берейік: сөйлемдері 

қысқа,  мағынасы кең; ой саларлық мағынасы бар, ғибрат (үлгі) беруді 
көздейді, философиялық сұрау басым; өзі жауап береді; өз-өзімен кеңес, ой-
пікір білдіру үлгісінде келеді.

Абайдың поэмаларын, қарасөздерін оқытуда тиімді тәсілдер оқушы-
лардың түсінігіне сай берілгенін қадағалауымыз қажет. Қарасөздерді оқытуда 
ұстаз мәнерлеп оқу, түсініктемелі оқу, сарамандық жұмыстарды пайдалану-
ды жөн көреді. Ақынның әр қарасөзін оқытуда оқушыларға берілетін білім 
мазмұнымен таныстырады, оған талдаудың үлгісін көрсетеді. Пікірлесу 
сұрақтары мен оқушылардың білім-білік дағдыларын жетілдіру бағытындағы 
жұмыстар мен талаптарға көп көңіл бөледі. Осы бағытта А, В деңгейіндегі 
оқушыларға төмендегідей әдістерді пайдаландым. 

1. «Салыстырмалы талдау» әдісі. Абайдың «Жазғытұры» өлеңі мен 
Ыбырайдың қай өлеңінің арасында үндестік бар?

2. «Ой салыстыру» әдісі. «Абай мен Мұқағали поэзиясындағы үндестік» 
(зерттеушілік бағытта ізденіп жүрген оқушыларға тиімді).

Мысалы, Абай: Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін...
Мұқағали: Жазсам, жазам жырды мен жасырмаймын,
   Жаралы жүректерді емдеу үшін...
Абай: Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,
       Жоқ-барды, ертегіні термек үшін...
Мұқағали: Ермек үшін немесе өлмеу үшін.
   Ермек үшін белгілі жырламасым,
   Ермек десе ел мейлі тыңдамасын.
3. «Фишбоун» әдісі. 29-қарасөзіне қатысты құруға болады. «Фишбо-

ун» ағылшын тілінен аударғанда «балық қаңқасы» дегенді білдіреді. Балық 
қаңқасының үстіңгі бөлігіне қазақ мақал-мәтелдерін жазады, астыңғы 
бөлігіне Абайдың сынын жазады, әр сыннан кейін оқушы өзіндік ой-пікір, 
тұжырымды ауызша айтады. Мысалы: 

 

  Мақал-мәтелдер                   Абайдың сыны                   Өз пікірің

Ардан кеткен соң, тірі болып 
жүргені құрысын.
Сұрауын табамын, қалауын табамын 
деп жүріп, қорлықпен өмір өткізгенше, 
малды не жерден сұрау керек, не аққан 
терден сұрау керек.

Жарлы болсаң, арлы болма

Қалауын тапса, қар жанады
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Біз жиырма тоғызыншы сөз арқылы Абайдың қазақ мақалдарының  
кейбіріне берген бағасымен, сынымен таныстық, өз ойымызды білдірдік.  Абай 
тек мақалдарды сынап қана қоймаған, кей қарасөздеріндегі ойлары қанатты 
сөздерге айналып кеткен. Әсіресе, 37-қарасөздері осындай сөздерге бай.

4. Абай афоризмдерін сәйкестендір (37-қарасөзіне қатысты).

Абай қарасөздерінің бізге берері көп, үлгі аларлық насихат сөздерге толы 
екеніне көзіміз жетті. «Пікірі жоқ адамнан қорық» дейді шығыс даналығы.   
Әрбір адамның өзіндік мені, өз пікірі болуы керек. 

5. «Факт немесе пікір» әдісі (11-қарасөзіне қатысты).

6. «Креативті матрица» әдісі.  Абайдың 42-қарасөзіндегі «Қазақтың 
жаманшылыққа үйір бола беретұғынның бір себебі – жұмысының жоқтығы» 
деген сөйлеміне талдау жасағым келіп тұр.

Атың шықпаса, жер өрте       Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат?
Алтын көрсе, періште        Періште алтынды не қылсын, өзінің
жолдан таяды        көрсеқызар сұмдығын қоштағалы айтқан.
Ата-анадан мал тәтті,       Ата-анасынан мал тәтті көрінетұғын 
алтын үйден жан тәтті.        антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? 
          Ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың 
          ісі емес пе?

Білімдіден шыққан сөз,    Екі жаққа үңілдім
Жұмысы жоқтық,     Досы көппен сыйлас
Тамағы тоқтық 
Ғылымды іздеп,      Артқы толқын – інілер.
Дүниені көздеп
Досы жоқпен сырлас    Талаптыға болсын кез.
Дүниеде жалғыз қалған адам –    Адамның өлгені

Алдыңғы толқын – ағалар,   Аздырар адам баласын

1.     Адамның адамшылығы істі бастаған-   Кез келген істі бірігіп, ұйымшылдық-
        дығынан білінеді, қалайша бітірген-     пен бастаған дұрыс. Бастаған істі тез
        дігінен емес.                                бітіремін деп әркімге өтірік айтса, қарыз-
         ға ақша алса ол істің қалай бітіргендігі-
         нің еш мәні болмайтындығын айтып тұр.
2.     Мен егер закон қуаты қолымда бар       Адамның кез келген уақытта өзін қолына 
        кісі болсам, адам мінезін түзеп бол-      алып, түзеле алатындығын айтады.
        майды деген кісінің тілін кесер едім. 
3.     Дүниеде жалғыз қалған адам –    Жалғыздық құдайға жарасқан. 
        адамның өлгені. 
4.     Бақпен асқан патшадан     Білімге құштарлық, адал 
        Мимен асқан қара артық.     еңбекті насихаттайды. 
       Сақалын сатқан кәріден 
       Еңбегін сатқан бала артық. 

Р/с Абайдың сөзі           Сенің сының немесе пікірің

Проблема    Маскүнемдік       Қатыгездік                 Ластану               Отбасынан
Не?           Нашақорлық       Өшпенділік                (санасы, ойы)     айырылу 
Адамдар     Жастар      Отбасы  үлкен-            Жастар             Әке-ана-бала  
Кім?                                      дері мен жастары
Орын          Үйде       Отбасында, қоғамда Демалыста       Отбасында
Қайда?      Ауылда     Үйде  Қоғамда
       Қалада                

Түйін: Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын.
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7. «Екі жақты түсіндірме күнделігі» әдісі.
А. Шығыстағы Ескендір Зұлқарнайын мен Абайдың «Ескендір» 

поэмасындағы  ерекшеліктері:
– Ескендір бейнесі жағымды болып бейнеленді;
– он сегіз мың ғаламды билеуші;
– жер бетінде теңдесі жоқ әрі батыр әрі қолбасшы ретінде суреттелді;
– ақылшысы – Қызыр;
– қай қаладан екені айтылмайды.
Абайда:
– Ескендір бейнесі қатал, тойымсыз, қанішер қолбасшы болып суреттеледі;
– ақылшысы – Аристотель;
– Македония шаһарынан екендігі айтылып, әкесі Филипп патша 

болғандығы баяндалады.
Салыстыра отырып талдау жасасақ, Абай Құнанбаев жазған 

«Ескендір» поэмасындағы Ескендір бейнесі шынайы тарихтағы Александр 
Македонскийдің тұлғасы. Сюжетіне келсек те тарихи оқиғамен  ұқсас. Сонда 
ұлы ақынның поэмасы реалистік әдіспен жазылған туынды екенін көрсетеді.

Ә.  «Екі жақты түсіндірме күнделігі» әдісі.  
8. Абайдың «Ескендір» поэмасын өткенде оқушы білімін жинақтап, са-

ралауда SWOT талдау өте тиімді.
 Оқу үдерісінде   ең  озық әдістерді игеру, іздену арқылы бала бойына 

дарыту, одан өнімді нәтиже шығара білу – әрбір ұстаздың басты міндеті.  
Сабақтарда түрлі әдіс-тәсілдерді  қолдана отырып, төмендегідей табыс 
критерийіне  қол  жеткіздім. Оқушыларды жеке тұлғаға балап, олардың іс-
әрекет түрлерін, мақсатын қалыптастырдым,  өзіндік дербес ізденуге бау-
лыдым. Әрбір оқушыны өз беттерімен көркем туындыны оқуға, талдауға, 
бағалауға жетелей отырып, сабаққа деген қызығушылығын арттырдым. 
Нәтижесінде, сыныптың  әдебиет пәнінен білім сапасы 84,6 пайызға көтерілді, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысатын оқушылардың  саны  артып, 
аудандық «Жарқын болашақ» ғылыми жобалар байқауынан  А.Ғалымжанова 
«Абай жолы» роман-эпопеясындағы амандасу мен  қоштасудағы  тілдік  
бірліктер, республикалық «Жас зерттеуші» қашықтық ғылыми жоба-
лар байқауынан Е.Ержанов, «Фариза Оңғарсынова шығармаларындағы  
әйел  образы», «Жадыра, жас дарын!» І республикалық көркемсөз оқудан 
А.Темірғалиев, «Бейбітшілік  әлемі» фестиваль  конкурсынан  көркемсөз 
оқудан  А.Мәдениет, республикалық  «Менің Президентіме менің тілектерім» 
тақырыбында эссе байқауынан Г.Бауыржанова сынды оқушыларым жүлдегер 
атанды. 
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азақ елі тарихына үңілсек, ана тілімізде алғашқы мектептің 
Алаш қозғалысы мен Алаш партиясының қайраткерлік 

ШӘКӘРІМ  ШӘКІРТХАНАСЫ

С.СЕКСЕНБАЕВА,
Шәкәрім атындағы үш тілде оқытатын көпбейінді 
гимназияның  бастауыш сынып мұғалімі

Қ
еңбегінің арқасында 1917 жылы желтоқсан айының бас кезінде Семей қаласында  
ашылғанына көз жеткізуіңізге болады. Алаш автономиялық республикасының 
өкіметі Алашорда алғаш ашқан қазақ мектептерінің тұңғышы деп бүгінгі Се-
мей қаласындағы Шәкәрім атындағы үш тілде оқытатын көпбейінді гимназия, 
сол гимназияны біз шартты түрде Шәкәрім шәкіртханасы деп атап отырмыз.

«Алаш және Алаш ұранды» тарихи сөздерді талдай отырып, ғылым 
әлеміне  енгізушілер: хакім Абай мен шежірешіл ұстаз Шәкәрім болғанын 
біз зерттеуімізде атап көрсетеміз. Абай мен Шәкәрім Алаш жайындағы асыл 
ойларын  әрі қарай өрістетіп, өмірге түпкілікті енгізген адамдардың біреуі, 
Алаштың көсемдерінің бірі – Міржақып Дулатұлы болған. Ол Алаш тарихы ту-
ралы бірнеше зерттеу мақалаларын жариялай отырып, өзінің 1912 жылы жарық 
көрген «Азамат» атты жинағына мынадай өлең жолдарын ұрани сөз етіп алған.

Мен біткен ойпаң жерге аласа ағаш,      Қалғанша жарты жаңқам мен сенікі – 
Емеспін жемісі көп тамаша ағаш.          Пайдалан шаруаңа жараса, Алаш!
Азаматтық антына адал Алаштың Жақаңы (Мір-Жақыбы) өзінің қоғами 

саяси және ақындық шығармашыл жұмыстарын жиып қойып, алғашқы 
Алаш мектебінің шәкірттеріне арналған ІІ томдық есеп құралын әзірлеп, оны 
1917 жылы жарыққа шығарған. Сөйтіп Ақаң (Ахмет Байтұрсынұлы) қазақ 
әріптерінің жазу әліпбиін өмірге әкелсе, ал Жақаң цифр жазуының тұңғыш 
қазақша әліппесін «Есеп құралы» деген атпен екі рет баспадан шығарған. 

Біз бұл зерттеуімізде алғашқы Алаш мектебінде қолданылған 
М.Дулатұлының «Есеп құралын» бүгінгі Шәкәрім гимназиясында инноватика-
лап (жаңартпалап) пайдаланып келеміз.

Жеке тұлғаны дамытудағы алдыға қойған мақсатымыз: білімді, білікті, 
шығармашылықпен жұмыс істей алатын, жылдам өзгеріп отыратын ортада 
өмір сүруге бейімделген, өздігінше дамуға, өз ойын толық жеткізе білуге, өзінің 
және қоғамның мүддесі үшін мейлінше өзін-өзі іс жүзінде көрсете білетін жеке 
тұлғаны дамытып қалыптастыру.

Алдымызға мынандай міндеттер қойылады: шығармашылықпен жұмыс 
істей алатын белсенді, әлеуметтік жауапкершілігі мол, адамгершілігі жоғары, 
денсаулығы мықты, рухани бай, мәдениетті, бәсекеге қабілетті тұлғаны 
қалыптастыру.

Ұлтымыздың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов «Білім біліктілікке 
жеткізетін  баспалдақ,  ал біліктілік – сол  білімді  іске  асыра  білу дағ-
дысы», –  деп  білім мен біліктілік жайлы  үлкен ой айтқан.Ендеше білім 
берудің нәтижелілігі мұғалімнің шеберлігіне, шығармашылығы мен кәсіби 
құзыреттілігіне тікелей байланысты. Мұғалім шығармашылығы мынандай іс-
әрекеттерден көрінеді:

– алдына нақты мақсат қоя білуі;
– мақсатқа жету жолындағы міндеттердің айқын болуы;
– озық үлгідегі педагогикалық тәжірибені шебер ұштастыра білуі;
– атқарылған жұмыстардың нәтижесін қадағалап бағалауы.
Жеке тұлғаны қалыптастыруда мына ұстанымдар басшылыққа алынуы 

тиіс:
– мұғалім мен оқушы арасында өзара түсіністіктің болуы;
– оқушыға сенім білдіруі;
– іс-әрекетіне ерік беру, көтермелеу;
– адамгершілік қасиетін дамыту;
– өзін-өзі тәрбиелеуге жағдай жасау.
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Мектеп балаға бірден-бір әсер ететін орта. Сол себепті, жеке тұлғаны 
қалыптастыру міндеті мектепке жүктеліп, оқушының жеке қабілетін дамытуда, 
дарынын ашуда және қоғамдық белсенді әрекетін жүзеге асыруда мұғалімдердің 
іс-әрекеті мен озық тәжірибесі, қабілеті мен шеберлігі шешуші рөл атқарады. 
Ол үшін оқыту ісіне жаңа әдіс-тәсілдер дайындап, тәжірибеге енгізуге тиіспіз.

Осындай мақсатпен  бастауыш сынып оқушыларының арасында «Бастау» 
математикалық курсын жүргізіп келе жатырмыз. 

Математикалық «Бастау» курсының мақсаты – бастауыш сынып 
оқушыларының математика пәнінен алған білімдерін тереңдету, логикалық 
ойлау қабілеттерін дамыту болып табылады. Оқушылардың танымдық 
қызығушылықтарын дамытуға жағдай жасай отырып, баланы ізденімпаздыққа 
және өзіне сенімді болуға ұмтылдырып, ақыл-ой деңгейін қалыптастырады. 
Курста жүргізілетін жұмыста оқушының ой белсенділігін, сапалы ойлана 
білуін жетілдіреді. Логикалық тапсырмаларды жиі орындайтын балалар ғана 
тез шешімге келеді, бағдарлама материалдарын оңай, терең игереді.

Бағдарламада арифметикалық ребустар шешу, логикалық есептер шығару, 
сиқырлы шаршылардың жауабын іздеу, арифметикалық амал таңбаларын, 
жақшаны қойып есептеу, заңдылықты ескере отырып, жетпей тұрған фигура-
ларды салу, графикалық материалдарды табуға ерекше мән берілген.

«Оза оқыту» технологиясын пайдалана отырып 4-сыныпта 5-6 сынып ма-
териалдары енгізілген. «Аудан, көлем» , «Шеңбер, дөңгелек» тақырыптары 
тереңірек қарастырылып оқытылады. 5-сыныптан «Бөлшек», «Үлес», «Пайыз», 
«Оң сандар мен теріс сандар», «Рационал сандар», «Параллель және перпен-
дикуляр түзулер» тақырыптары қамтылған. Сабақ жоспарының тақырыптарын 
құруда оқушылардың жоғары деңгейдегі тапсырмаларды орындай алатыны 
ескеріліп,  тапсырмалар негізге алынды.

Логикалық тапсырмалар жеке тұлғаның өзіндік ойлау қабілетін дамыту 
мен қалыптастыру болып табылады. Берілген тапсырмалар мазмұны жағынан 
бір-біріне ұқсамайды. Бұл баланың ой-өрісін дамытып қана қоймай, оны 
байқағыштыққа, шапшаңдыққа, ойын дәлелдеуге де үйретеді. Әр сабақ сайын 
тапсырмалар қиындайды, көлемі көбейіп, тапсырманы орындау жылдамдығы 
артады. Соңғы бірнеше жыл қатарынан бастауыш сыныптар арасында өтетін 
облыстық олимпиадада  математика пәнінен оқушыларымыз жүлделі  І, ІІ, 
орындар алып келеді. Кейінгі бес жыл қатарынан бастауыш сынып оқушылары 
республикалық «Бастау» математика олимпиадасына қатысып, жоғары лигада 
жүлделі  І , ІІ, ІІІ орындарды иеленді. 

2015-2016 оқу жылында республикалық  «Бастау» математикалық олимпиа-
дасында сыныбымдағы оқушы  Ғалымов Әлихан Гран-при иеленді. 

«Бастау» курсына қатысқан 4-сынып оқушылары 5-сыныпқа барғанда бір 
сыныпқа орналастырылды. Мақсатымыз – математика пәні бойынша білімдерін 
әрі қарай тереңдете отырып логикалық есептерді шығарту, жоғары деңгейдегі 
тапсырмаларды орындату, білімдерін шыңдай түсу.

Келтірілген дәйектемелер мен түйіндемелерімді тұжырымдай келе, ке-
лешекте «Бастау» математикалық курсты оқу нәтижесінде балалардың 
қызығушылығы артып, іздену және тез ойлау қабілеттері дамиды. Танымдық 
тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктері 
артады. 

Баланы жеке тұлға ретінде қалыптастырып, ой-өрісін кеңейту үшін бас-
тауыш сыныптан бастап, логикалық тапсырмаларды кеңінен насихаттап үйрету 
бүгінгі күннің өткір де, өзекті мәселесі болып табылады.   

Әдебиет
1. Дулатұлы М. Бес томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Мектеп, 2002.
2. Нұрсұлтанов  К.Н.,  Сексенбаева С.   Он  екі  жылдық   бастауыш   мектепте   Абақ есеп- 

 құралын қолданудың методикасы мен технологиясы. – Семей, 2007. – 159-бет.
3. Нұрсұлтанов Қ.Н., Сексенбаева С. Он  екі  жылдық  мектепте экономикалық  мазмұнды  

 есептемелерді оқытуды қамтамасыз ету хақында. – Алматы,  2007. – 278-бет. 
Семей қаласы.
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аманауи ғылыми-технологиялық үрдістердің қарыштап дамуы білім 
беру жүйесінің алдына үлкен міндеттер қойып отыр. Оқушылардың 

ОҚУ КАБИНЕТІ – САБАҚ САПАСЫНЫҢ 
БАСТЫ КӨРСЕТКІШІ

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

З
таным көкжиегін кеңейтіп, кемел де келісті тұлға етіп тәрбиелеуде 
мұғалімнің өз жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыруы маңызды десек, 
ол жолдағы бас ты құрал – оқу кабинеттерін жүйелі жабдықтау болып та-
былады. 

Ел Президенті Н.Назарбаевтың «Балаларды Отанды, туған жерді, 
өзінің халқын сүюге тәрбиелеу – мұғалімнің аса маңызды да қадірменді па-
рызы» деген сөзі жас ұрпақты ұлттық құндылықтар мен жалпыадамзаттық 
игіліктер аясында тәрбиелеуді және әрбір жас өскіннің жан-жақты дамуы-
на жол ашу қажеттігін көрсетеді. Аталмыш мақсаттар мен білім беру 
стандартын басшылыққа ала отырып, оған жету үшін мынадай әдістерді 
қолдану қажет деп санаймыз:  сабақ, сабақтан тыс дәстүрлі және дәстүрлі 
емес шаралар, картамен жұмыс істетіп, номенклатура жаттату, жұмыс 
дәптері, сабақтан тыс үйірмелер, ауа райын бақылау, дарынды оқушымен 
жұмыс жүргізу, ақпарат желісі, кабинет, өлкетану жұмыстары,  саяхатқа 
шығу, әдебиеттермен танысу арқылы және т.б.

Осылардың негізінде мынадай міндеттерді қойдық.                                                                                                                                  
1. Оқушыны картамен жұмыс істей білуге үйрету, тұрғылықты 

жерлерін бағдарлау біліктілігін қалыптастыру.
2. Оқушыға оқулықты, қосымша материалды игерте отырып, матери-

алды жүйелей білуге үйрету.                                                                                           
3. Оқушының ауызша, жазбаша сөздік қорын молайта отырып, гео-

графиялық сауатын арттыру. 
4. Оқушының білім дағдысын қалыптастыруда ауа райын бақылау, 

жұмыс дәптері, т.б. білім көздерін пайдалану.     
5. Өз өлкесінің физикалық-географиялық ерекшеліктерін ұғындырып, 

табиғатқа, туған жерге деген махаббатын күшейту.  
«Географиялық мәдениет» туралы мәселені алғаш В.П. Максаков-

ский   көтерген болатын. Оны екі аспектіде түсіндіруге болады:   гео  графия  
ғылымының негізгі теориялық және қолданбалы мәселелерін білуі тиіс гео-
граф мамандардың кәсіби мәдениеті,  география саласынан қазіргі заманғы 
өркениетті қоғамның азаматы ретінде ел халқының барлығы білуге тиіс 
жалпы қарапайым түсініктер қамтылады. География пәнінің мұғалімдері 
аталған екі топтың арасындағы рухани көпір іспетті. Максаковскийдің 
пікірінше, «географиялық мәдениет» ұғымы 4 компоненттен тұрады. 

1. Әлемнің географиялық келбеті – география ғылымының әлем 
жөніндегі түсінігін береді, қоршаған ортаны жаңғыртуға үлес қосады. 
Бұл адамның табиғат пен қоғамға қатынасын бейнелейтін географиялық 
танымның негізі.                                                          

2. Географиялық ойлау – бұл ұғымға алғаш рет Н.Н. Баранский түсінік 
берген. «Географиялық ойлау – біріншіден, түйгенін картаға түсіретін, 
аумаққа негізделген ойлау, екіншіден, кешенді ойлау. Бір элементтің, 
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бір саланың  ауқымымен  шектелмейтін ойлау». Оның негізгі белгілері: 
а) зерттелетін нысандардың географиялық сипаты (географиялық орны, 
бас меридиан экватордан қашықтығы, жер бедері, т.б.); ә)географиялық 
болмысты қарастырғанда синтездеудің жоғары дәрежеде болуы; б) әрбір 
географиялық нысанның өзіндік дара сипаты болатындығын терең түсіну.                                                                                                                     

3. Географиялық зерттеу әдісі – географиялық мәдениетті меңгеруді, 
географиялық ғылымның әдістерімен танысуды қажет етеді. «Әдіс» – ла-
тынша мақсатқа жетудің жолы, әрекет етудің түрі. Оған: сипаттау әдісі, 
картографиялық, салыстырмалы әдіс, сандық әдіс, математикалық үлгілеу, 
географиялық ақпараттық жүйелер.                                                                                                   

4. Географияның тілі. Географиялық мәдениетті меңгеруде өзіндік 
ерекшелігін бейнелейтін географияның тілін жақсы меңгеруді қажет етеді. 
Ол: а)  түсініктер  мен  ұғымдар;  ә) деректер  мен  сандық  мәлімет, да-
талар;  б) географиялық атаулар;  в) географиялық бейнелер. Түсініктер 
мен ұғымдар теориялық зерттеуге жол ашады. Ал сандар тілі ғылымға 
дерек ретінде қажет. Ол сол ұғымды нақтылай түседі, ал даталар белгілі 
бір оқиғаның дәл календарлық мерзімін анықтайды. Н.Н. Баранский кар-
та тілін білуді географиялық ойлаумен тікелей байланыстырған, өйткені, 
өзінің ой түйіндерін  картаға сала алатын адам географиялық ойлауға ие 
деген сөз. Міне, географ мұғалімнің сырт бейнесі осындай шаблонда болса 
ғана  нәтижеге  жете  аламыз.   Ол нәтижені   география   кабинеті  арқылы:  
1) географиялық білім негізінің қалануына; 2) мұғалімнің кәсіби шеберлігін 
арттыруға, өз іс-әрекетін жоспарлап ұйымдастыруға; 3) күнделікті 
табиғатқа бақылау жасау арқылы  табиғатпен байланысуы; 4) оқушының 
ынта-жігерін арттыра отырып оқушы мен ұстаздың білім шеберханасына 
айналдыруға; 5) өлкетану жұмыстарын жүргізуге; 6) дарынды оқушымен 
жұмыс жүгізуге; 7)  баланың күнделікті саяси  сауаттылығын  арттыруға,  
сыртқы  өмірмен  байланыста  болуға; 8) табиғатты сүюге, оны қорғай оты-
рып, Отан байлығына үнемшілдікпен қарауға тәрбиелеу қажет екендігін 
түсіндік. Алдымен кабинеттің көркемдік түсіне тоқталайық. Жаратылыс-
тану – бұл табиғаттану. Ал табиғат түсі жасыл екені анық. Жасыл түс – 
адамға жылы энергия беретін һәм тыныштандыратын түс. Сондықтан, 
кабинеттің ішкі көркемделуі (қабырға, перде, ілінген стенділер түсі, т.б.) 
тек жасыл түсті болады. Кабинеттегі стенділер екі түрлі: тұрақты және 
ауыс палы. Тұрақты стендіге күнделікті сабаққа қажетті стенділер, ал ауыс-
палы  стендіге  сынып  бұрышы,  ауа  райының бақылау календары кіреді. 

Сыныптың  алдыңғы қабырғасына  міндетті  түрде жарты шарлар карта-
сы, тақта, геохронологиялық кесте орналасқан. Ал солтүстіктегі қабырғаға 
«сынып бұрышы», «Қазақстанның физикалық картасы», «Дүние жүзінің 
саяси картасы», «Туған өлке табиғатын сүй және аяла!» (Қазақстанның 
пайдалы қазбалар картасы мен ауылымыздың көрікті жерлерінің суреті) 
атты стенділер  ілінген.  Барлық  сыныптарға  қажет  болғандықтан, артқы 
қабырғаға – «Жер пішіні, құрылысы, қабаттары», «Жердің Күнді айна-
луы», «Гидросфера» тұрақты стенділері ілінді. Терезе алдына әр материкте 
кездесетін гүлдерді қоюға тырыстық. Мысалы, Африка кактусы, Альпі фи-
алкасы, Қытай  раушан  гүлі,  Оңтүстік  Америка  фикусы,  ең ежелгі өсім-
дік – папоротник (қырыққұлақ). Осы гүлдер туралы альбом жасау – үйірме 
мүшелерінің жұмысы.  Кабинеттің артқы жағына үйірме мүшелерімен 
бірігіп, жер бедерінің макетін алинекс гипспен жанартаудың атқылауы, 
биік (Хантәңірі), аласа таулар, жазықтар, өзендер, көл, мұздықтар түрінде 
жасап шықтық. Мұның өзі географиялық білімнің қалыптасуына әсерін 
тигізері анық.
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Оқытушының сауатты шәкірт тәрбиелеудегі негізгі қайнар көзі – 
мұғалім зертханасы. Кабинетте 5–11 сыныптардың сабақтарына қажетті 
көрнекіліктер тізімі жинақталған арнайы папкалар бар. Мысалы, сабақ 
жоспары, методикалық нұсқау, тест, баспа материалдары, сарамандық 
жұмыстар, электронды оқулықтар, қорықтар, экология, интернетпен 
жұмыс, саяхатшылар өмірі,  суреттер, кестелер, карта, глобус, т.б. Табиғатты 
зерттеп, онымен байланыс жасау оқушыны қырағылыққа, шыдамдылыққа, 
топпен жұмыс істеуге, қолжазба жазуға, саралау мен қорытуға үйретеді. 
Үйірме мүшелерімен бірге жергілікті өңірдің ауа райын бақылауға алдық. 
Ауа температурасын күніне 4 рет өлшеп айлық, жылдық орташа темпера-
тура көрсеткішін шығардық. Әсіресе, ауа райын бақылау, қарт адамдармен 
әңгімелесу, географиялық орны мен ауа массаларының тұрғылықты жердің 
ауа райына қалай әсер ететінін білу оқушыларды белсенділікке жетеледі. 
22 желтоқсаннан 10 наурызға дейін Қытай жуы деп аталатын суық ауа 
массасының әсерін естігенде оқушылар таңданды. Тоғыз күннен тоғыз рет 
қайталанатын аталмыш суық ауа массасының бірінші, екінші және үшінші 
кезеңінде «ит қататын», ал бесіншісінде «беліңді шеш» деп аталып кет-
кен түрінің біздің ауылға қаншалықты әсері бар екендігін түсінді. Дарын-
ды оқушымен жұмыс жүргізу оны ізденімпаздыққа жетелейді. География 
пәнінің бір тармағы болып саналатын және география кабинетінде болуға 
тиісті өлкетану жұмыстарын жазу, зерттеу – алға қойған міндеттеріміздің 
бірі. 

Еліміздегі басты оқиғалар мен әлеуметтік-саяси өзгерістер хақында 
оқушыларды хабардар етіп отыру – олардың бойындағы отаншылдық 
сезімін күшейте түсері сөзсіз. Сондықтан, әр сабақтың алдында 3–5 ми-
нут елдегі негізгі жағдаяттарға уақыт айыру географиялық білімнің 
қалыптасуына сеп болды. Ал уақыттың тапшылығынан сабақ шеңберіне 
сыймаған кейбір отандық және әлемдік географтарды таныстыру үшін 
конференция, ауызша журнал, бейнетаспалар көру сияқты сабақтан тыс 
шаралар өткізілді. Мысалы, Шоқан Уәлихановтың туғанына 175 жыл 
толуына орай өткен сабақ пен С.Мұқановтың  «Аққан жұлдыз» еңбегі 
жөніндегі конференцияны тілге тиек ете аламыз. Сондай-ақ, 2016 жылда  
«Даланың дара дарыны» атты ауызша журналымызды өткіздік. Кабинетте 
оқушыны географиялық біліммен сусындататын түрлі-түсті суреттер, таб-
лица, кестелер, бейнетас палар, әдеби кітаптар болуы қажет. Кабинетте 6–9 
сы ныптарға арналған таблица, карталар бар. Әр партаға орташа көлемдегі 
глобустар алынған. Басқа пәндер секілді, географиядан да үлгерімі төмен 
оқушылардың болуы заңды. Географияның іргетасын ұғындыру үшін 
оларға қосымша уақыт бөлініп, арнайы сабақ өткізіледі. Оқушы білімін 
сараптауда ашық, жабық тест, номенклатура сұрау, саяхат, ойын, реферат-
тар, т.б. маңызды рөл атқарады. Сондықтан кез келген жұмысты атқаруда, 
оқушыға бағыт-бағдар беруде «географиялық мәдениет» қалыптастыру 
үшін оқу кабинеті қажет-ақ. Кабинетте міндетті түрде болатын құжаттар:   
кабинет төлқұжаты,  құралдардың инвентарлық тізімі, қауіпсіздік ережесі 
(аптечка), мектеп әкімшілігінің кабинетті қабылдау актісі, оқу кабинетінің 
жоспары.

Сабағымызды ұтымды ұйымдастырғанда ғана оқушылардың 
бойындағы шығармашылық қабілетті оятып, алған білімін болашақта пай-
далана білуге көмектесе аламыз. 

Алматы облысы
Райымбек ауданы.
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Педагогика ғылымы: зерттеулер

азвитие функциональной грамотности школьников в Республике Ка-
захстан определяется как приоритетная цель образования. Результатом 

УДК (ӘОЖ): 378.146

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАК МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Н.АБИШЕВА,
и.о директора филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР 
по Актюбинской области, к.ф.н.

Р
развития функциональной грамотности является овладение обучающимися 
системой ключевых компетенций, позволяющих эффективно применять ус-
военные знания в практической ситуации и успешно использовать в процес-
се социальной адаптации.

Международное мониторинговое исследование TIMSS является важным 
инструментом внешнего оценивания качества образования. Функциональ-
ная грамотность выступает одним из главных показателей качества знаний 
и умений учащихся в аспекте международных сравнительных исследова-
ний. Функциональная грамотность как результат обучения формируется по-
средством каждого школьного предмета. Данное исследование позволяет 
сравнить уровень и качество математического и естественно-научного обра-
зования учащихся 4-х классов начальной школы и учащихся 8-х классов в 
различных странах мира, а также выявить различия в национальных систе-
мах образования. Исследование проводится циклично - один раз в четыре 
года, и к настоящему времени было проведено шесть раз: в 1995, 1999, 2003, 
2007, 2011 и 2015 годах. Инструментарием развития функциональной гра-
мотности школьников, а также проверки их сформированности являются за-
дания творческого характера (задания исследовательского, занимательного 
характера, задания с экономическим, историческим содержанием, практико-
ориентированные задания).

      Надо отметить, что, к сожалению, результаты участия учащихся на-
чальной школы Казахстана в исследовании TIMSS (в области естественных 
наук и математики) в 2011 году свидетельствовали о значительном снижении 
их позиции в сравнении с результатами предыдущего цикла (2007). Прак-
тически подтверждается снижение показателей казахстанских учащихся 
по всем уровням оценивания естественнонаучной подготовки: с заданиями 
высокого уровня справились только 28%, среднего уровня – 58%, низкого – 
84% казахстанских четвероклассников. 16% казахстанских школьников не 
справились с заданиями низкого уровня сложности. По итогам мониторин-
га качества математического образования, несмотря на то, что успешность 
выполнения тестовых заданий составила 501 балл, который выше среднего 
международного уровня, также наблюдается тенденция снижения резуль-
татов по сравнению с предыдущим циклом: с заданиями высокого уровня 
справились только 29%, среднего уровня – 62%, низкого – 88% казахстан-
ских четвероклассников. Школьники показали более высокие показатели 
при выполнении заданий естественно-научного направления, направленных 
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на применение, ниже на рассуждение и знания, при выполнении заданий 
по математике более успешно выполняют тестовые задания блока знание и 
рассуждение. Исходя из вышеизложенного, следует, что учителя школ обес-
печивают учащихся значительным багажом предметных знаний. При этом 
критическим остается вопрос развития у них умений применять эти знания 
в жизни. В связи с этим на курсах повышения квалификации педагогических 
работников филиала АО «Национальный центр повышения квалификации 
«Өрлеу» - института повышения квалификации педагогических работников 
по Актюбинской области в межкурсовой и в период посткурсовой поддерж-
ки  обсуждались вопросы, касающиеся результатов  мониторинговых иссле-
дований, актуализации  ключевой  роли педагогов по развитию навыков у 
детей применять знания в разнообразных учебных и жизненных ситуациях,  
межличностном общении и социальных отношениях. 

Безусловно, определены  зоны затруднений учителей: это слабые знания 
методологии и концепции международных исследований TIMSS; ориентация 
на знаниевый подход и традиционную технологию обучения; слабое знание 
технологии подготовки младших школьников к участию в международных 
исследованиях образовательных достижений учащихся TIMSS; неумение 
проектировать условия формирования математической, естественнонаучной 
грамотности и грамотности чтения младших школьников в современной на-
чальной школе.

 Предприняты филиалом АО «Национальный центр повышения квали-
фикации «Өрлеу» организационно-методические меры в рамках реализации 
Национального плана действий по развитию функциональной грамотности 
школьников на 2012-2016 годы. Так,старшими преподавателями кафедры до-
школьного воспитания и начального обучения филиала АО «НЦПК «Орлеу» 
ИПК ПР по Актюбинской области  Кенжегалиевой Д.К., Займолдиной Ж.Г. 
в период с 2014-2015 годы были разработаны учебные программы и учебно-
методические комплексы  краткосрочных курсов повышения квалификации 
по следующей тематике: «Бастауыш сынып оқушыларының математикалық 
білім жетістіктерін бағалауда TIMSS бағдарламасын қолдану», «TIMSS, 
PIRLS халықаралық зерттеулері аясында  оқушылардың функционалдық  
сауаттылығын  қалыптастыру бойынша бастауыш сынып мұғалімдері 
әрекетінің ғылыми-дидактикалық негіздері», «Научно-дидактические осно-
вы деятельности учителя начальных классов по формированию функцио-
нальной грамотности учащихся в контексте международных исследований 
TIMSS, PIRLS». В течение трех лет  кафедрой инновационных технологий 
и методики преподавания естественно-научных и гуманитарных дисциплин 
осуществлялась научно-исследовательская дятельность по организации экс-
периментальной  работы по теме «Формирование функциональной грамот-
ности учащихся» (научный руководитель Кагазбаева А.К.- д.п.н., профес-
сор).

Установлено, что  наиболее продуктивными с точки зрения международ-
ных экспертов являются такие виды организации деятельности учащихся на 
уроке, как решение задач индивидуально, с партнером, с коллективом, как 
под непосредственным руководством учителя, так и самостоятельно. В связи 
с этим  учителям необходимо владение эффективными формами и методами 
обучения для того, чтобы сформировать основы логического, критического и 
конструктивного мышления, обеспечивающего успешность достижения об-
разовательных результатов, умение применять полученные знания в учебной 
и практической деятельности. Важно обеспечить реализацию индивидуаль-
ной образовательной траектории каждого учащегося с использованием раз-
личных технологий и цифровой инфраструктуры. 
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Поэтому образовательные программы  проведенных курсов повышения 
квалификации с 2014 года были направлены на развитие профессиональной 
компетентности учителей начальных классов в сфере технологии подготов-
ки младших школьников к участию в международных исследованиях оценки 
образовательных достижений учащихся TIMSS, PIRLS; раскрытие методо-
логии международных исследований образовательных  достижений учащих-
ся TIMSS, PIRLS; ознакомление с психолого-педагогическими аспектами 
оценки достижений учащихся; внедрение опыта использования психопро-
филактических методов и приемов снятия эмоционального и физического 
напряжения в процедуре тестирования; формирование навыков поиска об-
разовательной информации в сети Интернет в рамках подготовки учащихся 
к международным исследованиям TIMSS, PIRLS; ознакомление с видами 
компетентностно-ориентированных заданий, организацией исследователь-
ской деятельности младших школьников как условия подготовки младших 
школьников к участию в международных исследованиях TIMSS и PIRLS.

С чувством воодушевления и творческого подъема восприняли учителя 
области информацию Международной Ассоциации по оценке образователь-
ных достижений IEA (International Association for the Evaluation Educational 
Achievement) в которой официально были обнародованы результаты иссле-
дования Trends in Mathematics and Science Study – 2015 (TIMSS), свидетель-
ствующие о том, что  Казахстан вошел в число стран-лидеров по качеству 
естественно-математического образования: результаты  оказались значи-
тельно выше среднего мирового показателя. 

Считаем, что фактор успешности учащихся напрямую зависит от про-
фессионального развития педагогов. Высокий процент учителей, прошед-
ших различные курсы повышения квалификации, оказал, на наш взгляд, 
заметное влияние на результаты учащихся. Поэтому важно не столько кон-
статирование фактов прохождения курсов повышения квалификации, сколь-
ко освоение новых технологий работы с учащимися, технологий, ориентиро-
ванных на результат. 

Отрадно отметить, что Казахстан продемонстрировал высокий уровень 
знаний не благодаря учащимся школ для одаренных детей, а именно его по-
казали ученики из обычных школ. 

Таким образом, успехи нашей страны в авторитетном международном 
исследовании – результат неустанного, кропотливого и творческого труда 
многих и многих учителей.
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олодой человек, который пришел в педагогический вуз, ставит перед собой 
цель  стать педагогом (учителем). Быть учителем – это высокая честь и  вы-

УДК (ӘОЖ): 378.013.77.

“ОСОБЕННОСТИ  САМОПОЗНАНИЯ И 
САМОВОСПИТАНИЯ  БУДУЩЕГО  УЧИТЕЛЯ”

Леонид МАРДАХАЕВ, 
заведующий кафедрой социальной и семейной педагогики РГСУ, 
доктор педагогических наук, профессор, 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ

Аннотация. В статье раскрывается понятие самовоспитания будущего учите-
ля; место самопознания студента в самовоспитании; необходимость самопознания 
и его функции; понимание самовоспитания как целостного явления; основные этапы 
самовоспитания студента и их характеристика.

Ключевые	 слова. Самопознание, самовоспитание, пример в самовоспитании, 
цель в самовоспитании, самопрогнозирование, самопроектирование, методы самовос-
питания.

М
сочайшая ответственность. «Прежде чем стать учителем, – подчеркивал А.С. 
Калабалин, сын воспитанника А.С. Макаренко, – надо понять, что ты будешь 
делать. Физика – это само по себе. Медведя за два года можно научить катать-
ся на коньках, поэтому за пять лет физике любого можно научить, если только 
интеллект у него нормальный, но этого очень мало, чтобы войти в контакт с 
ребенком и с ним общаться». [3, с. 247]   

Время обучения в вузе и является периодом становления личности учителя. 
Оно требует не только овладеть предметом и методикой его преподавания, но и 
сформировать качества, необходимые учителю, что диктует потребность в целе-
направленном самосовершенствовании. Студент, посредством целенаправленной 
работы над собой, меняет свои привычки, личностные качества, расширяет круго-
зор в соответствии с поставленной целью, таким образом, добивается изменений в 
своем характере, в отношении к окружающей его действительности.

Изучение отношения студентов к самовоспитанию показало, что часть из них 
не способна объективно оценивать свои возможности и недостатки.

Обучающемуся необходимо усвоить следующее. Человек по своей природе 
саморазвивающееся существо. Источником саморазвития выступают природные 
данные  человека, среда, в которой он находится, и личная активность в работе 
над собой. Целенаправленное самовоспитание позволяет человеку  сознательно 
влиять на саморазвитие, формировать у себя необходимые ему качества личности, 
овладеть искусством управления самосовершенствования. «Правильно говорят, – 
писал великий чешский педагог Я. Корчак (1878–1942), – тот, кто не умеет сам 
себе приказать – "Перестань!", у кого нет сильной воли – тот раб: всякий дове-
дет его до белого каления. Мудрец сказал, что приказывать другим легко, а вот 
научись-ка быть господином своих собственных мыслей и чувств...». [4, с. 388] 

Самовоспитание студента – это его целеустремленная, активная деятельность 
над собой по закреплению, формированию и развитию, при необходимости, из-
житию у себя, определенных качеств личности и привычек поведения под воздей-
ствием личных потребностей и требований среды. Это прежде всего осознанная 
деятельность человека над собой в интересах  самосовершенствования.

Процесс самовоспитания представляет из себя глубоко внутреннее (интим-
ное) явление. Он далеко скрыт от постороннего взгляда и изучать его протекание 
на примере конкретного человека представляется достаточно затруднительным. 
Исследования показывают, что практически каждый человек в той или иной сте-
пени, периодически занимается  работой  над  собой  для  достижения  частных  
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целей. По стечению обстоятельств, перед человеком возникает необходимость 
что-то сформировать, развить у себя, что-то преодолеть, заставить чего-то добить-
ся своим отношением, поведением или деятельностью и он старается реализовать 
замысел. Практическая сторона такой работы над собой может не требовать от 
человека  больших  усилий, но  определенный  след она обязательно оставляет, в 
зависимости от достигаемого результата.  В данном случае речь  идет не о системе 
самовоспитания человека, а о способности его решать частные задачи работы над 
собой.

Изучение проблемы самовоспитания показывает, что ее можно представить 
как взаимосвязанные циклы, блоки целенаправленной педагогической деятельно-
сти человека над собой по достижению определенной цели (совокупности целей) 
личностного развития, качественного изменения  в себе, как в содержательном, 
так и в поведенческом плане.

Начальному циклу самовоспитания студента предшествует определенный 
период, формирования элементарного интереса к себе как к человеку, своим до-
стоинствам и недостаткам, возможностям по самосовершенствованию и, на ос-
нове этого, потребность в методах и методиках самопознания. Затем следует це-
ленаправленная деятельность по удовлетворению этого интереса. Именно в этот 
период студенту следует овладеть элементарными основами работы над собой: 
внимательности к себе, что и как он делает, говорит; уважительному отношению к 
мнению других людей по оценке тебя; самокритичности. 

Педагогический цикл самосовершенствования во взаимосвязи с основными 
элементами можно представить в виде (схемы 1.).

Схема 1.
Педагогический	цикл	самосовершенствования

Рефлексия – анализ своей деятельности,  текущих
результатов, самокорректирование работы над собой

Дальнейшее самопознание и изучение  возможностей, 
а также путей их развития, самосовершенствования

Принятие 
решения

Цель 
и задачи

Планирование 
работы

Реализация 
плана

Оценка 
результата

Выбор идеала, примера, 
создание образа 
к чему стремиться

Само-
познание

Само-
диаг-
ностика

Самопро-
гнозирова-
ние

Самопро-
ектирова-
ние

Результат

Содержание 
самовоспитания

Формулирование
личных правил

Условия обстановки, стимулирующие или тормозящие процесс самовоспитания
Каждый этап включает определенные подэтапы.
На	этапе	предшествующим	принятию	решения студентом на самовоспита-

ние, он на основе сформированного видения возможностей человека, накопленно-
го личного опыта, под воздействием среды (личных устремлений, рекомендаций 
по овладению профессией, видения реальных примеров поведения и деятельности 
педагогов, настроя в учебной группе по отношению к  самовоспитанию и других 
факторов) выбирает себе идеал или пример, иногда создает некий абстрактный 
образ (модель), которому он хотел бы подражать или каким бы стать. Такой идеал, 
пример может быть достаточно четко представляемым студентом в лице конкрет-
ного педагога, либо присутствовать в его сознании в виде определенных проявле-
ний (внешнем виде, общении, компетенции и пр.). Он побуждает будущего учите-
ля к самосовершенствованию и помогает ему определиться, в общих чертах либо 
в конкретном образе, к чему стремиться в работе над собой. 
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Нельзя исключать, что пример для студента мог быть у него сформирован еще 
до поступления в университет и он к нему стремится. О таких людях писал извест-
ный русский критик В.Г. Белинский (1811–1848) «Счастливы те молодые люди, 
которые имеют случай под руководством опытных, ученых, добродетельных и 
образованных наставников усовершенствовать себя и предуготовить к опасному, 
хотя и весьма непродолжительному пути по трудной дороге жизни. Но стократ 
счастливее, если они, чувствуя пользу доброго воспитания, своим стремлением к 
усовершенствованию, своею ревностию приблизиться  к  предложенной цели об-
легчают труды своих наставников» [2, с. 18].

Как отмечал А.С. Калабалин: «Мне повезло, что я видел человека, на которого 
хотел быть похожим. Я не стал на него похожим, но я у него очень много взял для 
того, чтобы быть полезным в своей профессии детям. Я очень многому научился, 
прежде чем придти к детям. Я их брал не физикой, не математикой, я их брал 
тем, что и в футбол играю, и в волейбол, и мастер спорта по тяжёлой атлетике, 
и на руках пойду, и кашу сварю, и траву скошу» [3, с. 51].

На	этом	этапе	студент, в соответствии с выбранным примером и накоплен-
ным знанием  о человеке,  должен стремиться познать себя, используя самодиагно-
стику. «Познай самого себя» – эта мысль записана на храме Аполлона в Дельфах 
(6 – 4 века до н.  э.). Платон (древнегреческий  философ 427 – 347 гг. до н.э.) под-
черкивал, что эта мысль как абсолютная истина пришла семи мудрецам Древней 
Греции (Фалесу, Питтаку, Бианту, Солону, Клеобулу, Мисоне и Хилону (VI в. до 
н. э.), которую они и написали на стене храма в Дельфах. В ней они увидели «на-
чало мудрости», который всякий может усвоить [См.: 6, т. 1, с. 455]. Существо этой 
мудрости раскрыл древнегреческий философ Сократ (470–399 до н.э.), которое 
представлено древнегреческим писателем и историком Ксенофонтом (примерно 
444 – 356 до н.э.). Он подчеркивал, что для человека познание себя – дело перво-
степенной важности. В процессе него человек узнает свои способности, наблюдая 
за собой, выявляет какими он обладает качествами, свои слабости. «Кто не знает 
своих слабостей, не знает себя». Сократ подчеркивал: «Знание себя дает людям 
очень много благ, а заблуждение относительно себя – очень много несчастий. 
Кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и распознает, что он может 
и чего он не может. Занимаясь тем, что знает, он удовлетворяет свои нужды и 
живет счастливо, а не берясь за то, чего не знает, не делает ошибок и избегает 
несчастий. Благодаря этому он может определить ценность также и других лю-
дей...» [5, с. 158].

Анализ представленного существа позволяет выделить в нем, что познание 
себя дает возможность человеку:

–  овладеть искусством самопознания;
–   знать себя, свои возможности, сильные и слабые стороны, что позволяет че-

ловеку, управлять собой при принятии решений, наиболее полно реализовать себя 
в жизни и предупредить от действий, которые могут сказаться на его авторитете, 
способности добиться результата, а также видеть перспективы самосовершенство-
вания;

– познавать других людей их возможности, сильные и слабые стороны, что 
исключительно важно в процессе взаимодействия, но главное при совместной дея-
тельности и при организации какой-либо деятельности.   

Для самопознания необходимо самоосознание	его	важности. До  этого сту-
денту необходимо дойти самому, почувствовать особую нужду в самопознании, 
самоизучении. По существу начинается первый	 этап	 самовоспитания. В этом 
случае возникает новая проблема: что изучать в себе? Студенту, несомненно, по-
может знание Государственного образовательного стандарта, где излагаются тре-
бования к профессиональной подготовленности педагога и совет наставника. 

Изучение литературы и личный опыт свидетельствуют о том, что к общим 
базовым качествам личности педагога относятся: нравственность в поведении и 
поступках; образованность (подготовленность как преподавателя); культура внеш-
него вида и общения (интеллигентность – как проявление внутренней культуры); 
разносторонность знаний (эрудиция) и другие. В курсе «Введение в специаль-
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ность» студентам излагаются требования, предъявляемые к личности преподава-
теля, обращают внимание на необходимость развития профессионально-важных 
качеств педагога (педагогическую наблюдательность, педагогическое воображе-
ние, педагогический такт и др.) даются рекомендации по их формированию и раз-
витию. 

Самоизучение, самопознание позволяют студенту провести самодиагности-
ку и принять	решение для себя: будет ли он заниматься самовоспитанием или 
нет. При положительном решении завершается первый	этап	самовоспитания – у 
студента возникает следующая проблема: что формировать, развивать и как это 
делать? Для этого нужны специальные знания и требуется дальнейшее изучение 
специальной литературы. На данном подэтапе могут быть полезны советы компе-
тентного человека, преподавателя. Здесь же происходит дальнейшее предметное 
(в тех областях, которые в первую очередь интересуют студента) изучение возмож-
ностей человека и путей их самореализации в интересах самосовершенствования.

Познание себя, своих возможностей, соотнесенные их с требованиями к вы-
пускнику, позволяет студенту достаточно компетентно провести самопрогнозирова-
ние, т.е. определить к чему он может стремиться и как этого можно добиться путем 
самосовершенствования. Необходимо учесть, что на данном этапе определяются 
перспективные и ближайшие цели, задачи самовоспитания и пути  их решения.

Он определяет: цели, задачи, этапы работы и сроки – что необходимо делать, 
чтобы добиться достижения планируемого – второй	этап	самовоспитания. Цели 
и задачи самовоспитания должны быть реальными и доступными. Они подраз-
деляются  на ближние, средние и дальние. Предметом особого внимания дол-
жны быть ближайшие цели, они позволяют получить опыт работы по самосовер-
шенствованию, сформировать уверенность в работе над собой и в последующем 
скорректировать средние и дальние перспективы. Практика работы со студентами 
убедительно свидетельствует, что слишком примитивные цели превращают идею 
самосовершенствования в игру, которая быстро надоедает, а слишком высокие, 
дос тичь которые бывает очень сложно, вызывают разочарование и потери смысла. 
Достижение целей в работе над собой формирует уверенность в своих силах, опыт, 
показывает перспективы, что способствует формированию конструктивной рабо-
ты над собой по самосовершенствованию.    

На основании целей и задач разрабатываются программа и план работы над 
собой (чаще – только план) – третий	этап	самовоспитания. Они составляются 
на определенные периоды жизни (перспективные планы): на год, семестр, месяц, 
и уточняются на неделю, день (текущий план). В них, как правило, отражаются: 
по каким направлениям студент предполагает работать над собой; какие качества 
личности он будет развивать и совершенствовать; какие недостатки устранять (из-
живать); посредством чего планируется практически  осуществить  намеченное 
(что именно планирует делать для достижения намеченного); примерные сроки 
выполнения.

На этом этапе, начинается разработка необходимых саморекомендаций, кото-
рые могут  помочь студенту обеспечить достижение определенных целей само-
воспитания. Эти рекомендации в последствие будут уточняться, корректироваться 
и дополняться. Со временем они становятся основой саморегламентации и само-
управления человека, его качественной характеристикой. К таким рекомендаци-
ям, например, можно отнести личные	правила	(принципы)	поведения.	В жизни 
каждого человека, на основе личного опыта, складываются свои правила и/или 
принципы, которые становятся для него нормой. Они определяют наиболее ха-
рактерные проявления человека в его отношениях, манере общения, поведения, 
деятельности в различных условиях обстановки. 

У каждого студента, как свидетельствует жизненный и педагогический опыт, 
тоже есть такие правила (принципы), которые находят отражение в его повсед-
невном поведении, общении, отношении, деятельности. Важно выделить их, из-
ложить на бумаге, проанализировать, уточнить, что-то вычеркнуть и чем-то до-
полнить. В последующем чрезвычайно важно повседневно придерживаться их, 
анализировать свои действия и поступки, сравнивая с ними,  добиваться превра-
щения их в определенную норму личного поведения.
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С такими правилами можно познакомиться по дневникам многих вы-
дающихся людей прошлого. Приведу один из примеров личных правил выдаю-
щегося польского педагога-гуманиста, писателя, врача и общественного деятеля 
Януша Корчака (1878 – 1942):  «А  вот мои проверенные на опыте правила:

1. Если трудно,  исправляйся не сразу, а постепенно.
2. Выбирай для начала лишь один, самый легкий недостаток и прежде всего 

кончай с ним.
3. Не падай духом, если долго нет улучшения или даже есть ухудшение.
4. Не ставь слишком легких условий, но такие, чтобы ты мог выиграть.
5. Не слишком радуйся, если сразу отучишься – избавиться от приобретен-

ных недостатков легко, а от врожденных трудно.
Делая то, что не любишь, и не делая того, к чему привык, ты закаляешь волю. 

А это самое главное. Стань хозяином своих  рук, ног, языка, мыслей...» [4, с. 388]
Определяя личные правила, следует помнить рекомендацию мыслителей 

Древней  Греции,  которые учили в работе над собой «ничего сверх меры» [6, т. 1, 
с. 455]. Всякая деятельность должна планироваться с учетом личных возможнос-
тей студента. При этом важно не допускать надрыва и слабой нагрузки возмож-
ностей, что способствует их наиболее полному проявлению и развитию. Чувство 
меры выступает определенным критерием уровня напряженности работы студен-
та над собой.

Изложенные правила являются важным средством самовоспитания студента: 
самоизучения, самоконтроля, самоуправления и т.д.

Следующий	этап самовоспитания – непосредственная	работа	студента	над	
собой по самовоспитанию, формированию новых, совершенствованию и разви-
тию положительных и устранению (изжитию) отрицательных качеств личности и 
привычек.

В литературе сложились определенные методы работы студента над собой.  
О некоторых из них уже речь выше в соответствие с потребностями текста. Наи-
более важными из них следует выделить следующие:

Самообязательство – это сознательное обязывание себя заниматься самовос-
питанием, руководствоваться определенными (выработанными для себя) правила-
ми (принципами), обеспечить достижение, стоящих перед студентом (поставлен-
ных перед собой) целей. Непосредственно с ним связано самонапоминание. Раз 
взял на себя обязательство, то надо его неукоснительно выполнять! Самонапоми-
нание выступает и средством самовнушения: раз надо, раз определил себе, что 
надо делать, то необходимо выполнить.

Самоорганизация состоит в личной организации своего поведения и дея-
тельности в соответствии с выработанными правилами. Главное здесь заключает-
ся в умении студента управлять собой, продумывать последовательность и необ-
ходимые условия обеспечения качества деятельности и добиваться осуществления 
поставленной цели, реализацией личных правил (принципов).

Самовнушение	– это осознанное управление собой, своими чувствами и дей-
ствиями, своим состоянием. Умение произвольно владеть собой, приказывать себе 
имеет исключительно большое значение для педагога. Такое умение вырабатыва-
ется посредством тренировок. Ими можно овладеть каждому, кто занимается. Пе-
дагогическая практика убедительно подтверждает важность самоуправления. Оно 
позволяет сдерживать себя в неблагоприятной ситуации, не допускать необдуман-
ных действий, сохранять бодрость духа в кризисных педагогических ситуациях. В 
этом особая роль принадлежит самовнушению. 

К	 самопринуждению	 в процессе самовоспитания прибегают тогда, когда 
требуется устоять перед соблазном, удержать себя от какого-либо вредного влия-
ния, а также проявлению самодисциплины: «сказал (обещал) – надо выполнить». 
Оно требует развитости волевых качеств и способствует их развитию. Происходит 
мобилизация своих сил на принуждение себя к действию. Важным условием са-
мопринуждения является высокая требовательность человека к самому себе. Са-
мопринуждение может выступать в форме самоприказа, самоограничения, само-
запрещения и др.

Положительно может сказываться на самовоспитание	самопоощрение.	Суть 
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его заключается в том, что человек ставит себя в условия: если я сделаю (добьюсь 
определенного уровня в деятельности), то ...  (каждый сам  определяет,  что для 
него  может  быть  поощрением:  театр,  кино,  книга,  конфета,  какая-либо  игра    
и пр.).

Работа над собой требует повседневного самоконтроля,	 самонаблюдения	
над собственной деятельностью, ее текущей результативностью, рефлексии и са-
мокорректирования. Под рефлексией	(от позднелатинского reflexio – обращение  
назад) понимается самонаблюдение, самопознание, осмысление той динамики, 
которая происходит в самом человеке.

Самоконтроль, самонаблюдение осуществляются в процессе работы студента 
над собой. При этом они могут выступать в двух  видах: непреднамеренные, про-
исходящие самопроизвольно, и преднамеренные, осуществляемые в соответствии 
с поставленной целью.  В начальный период самовоспитания на первый план вы-
ступает преднамеренный самоконтроль, самонаблюдение. Человек сам заставля-
ет себя контролировать, что и как он делает, анализировать свою деятельность и 
ее результативность. В соответствии с получаемыми данными, в зависимости от 
того, удовлетворяют они этого человека или нет, он вносит коррективы в сам про-
цесс своей деятельности, определяет перспективы на будущее. Постоянно при-
сутствуя в процессе деятельности человека, они (самоконтроль, самонаблюдение) 
постепенно превращаются в непреднамеренные, становятся для него нормой.

Самокритика является действенным средством, если она используется разум-
но и при этом не теряется чувство меры. Здоровая самокритика – одна из положи-
тельных черт характера, позволяющая студенту быть скромным, не зазнаваться, не 
успокаиваться на достигнутом результате, внимательно относиться к критическим 
замечаниям товарищей.

В самовоспитании важен также самоотчет о проделанной  работе над собой. 
Самоотчет сопровождается анализом результатов работы студентов над собой, 

что объединяет его с	заключительным	этапом	самовоспитания, который мож-
но назвать результативным. Он определяет, что удалось и что не удалось в реа-
лизации намеченного. На этом этапе происходит самодиагностика, критический 
анализ достигнутого и принимается решение на дальнейшее самовоспитание, что 
является началом качественно нового цикла. Он является прямым продолжением 
предыдущего. Заключительный этап самовоспитания подводит итог работы сту-
дента над собой. Он же – начало первого этапа качественно нового уровня (цикла) 
самовоспитания, что делает процесс непрерывным.

Изучение особенностей самовоспитания студентов позволяет выделить в нем 
качественные характеристики такие, как: направленность, компетентность, актив-
ность, систематичность.

Направленность характеризует цели самовоспитания. Среди них особое ме-
сто занимают те, которые способствуют формированию и развитию профессио-
нально важных качеств, всестороннему развитию личности. 

Компетентность	– студента со стороны того, насколько он грамотно, со зна-
нием дела организует и осуществляет работу по самосовершенствованию. В ней 
проявляется подготовленность студента к осуществлению задуманного им в ра-
боте над собой. Она может формироваться у него посредством метода «проб и 
ошибок», либо овладением научно обоснованными методиками, описанными в 
учебных пособиях или рекомендованных методически подготовленными людьми. 

Активность во многом определяет интенсивность	в	целенаправленной	ра-
боте студента над собой. Она сказывается на эффективности его самостоятельной 
работы. Один человек может ставить перед собой высокие  цели, но при этом про-
являет пассивность и не достигает их.  Другой – больше говорит о  недостатках, 
но мало проявляет конкретности в деятельности по их устранению. Третий – по-
стоянно,  целенаправленно и  интенсивно  работает над собой, добивается в этом 
конкретных результатов.

Систематичность свидетельствует о том, в	какой	степени	самовоспитание	
стало	некой	системой,	привычкой	постоянной самостоятельной работы студен-
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та над собой по самосовершенствованию или играет эпизодическую, случайную 
роль. В зависимости от отношения к самовоспитанию оно может быть частным 
(стремление добиться какой-либо цели), эпизодическим (от случая к случаю) или 
системным (студент постоянно работает над собой, для него это стало нормой по-
вседневной жизни и деятельности).

Таким образом,  направленность показывает над чем и для чего студент за-
нимается самовоспитанием; компетентность – уровень владения им методами и 
методиками самосовершенствования; активность – энергичность в работе по до-
стижению целей самовоспитания; системность – в какой степени работа студента 
над собой носит частный характер или является качественной характеристикой, 
нормой его отношения к себе, своим возможностям.

Начальный	 (эпизодический)	– выражается в самостоятельной работе сту-
дента по отдельным вопросам в зависимости от обстановки или появившегося 
желания при активности, обеспечивающей достижение определенных положи-
тельных результатов. Компетентность для этих студентов часто определяется дея-
тельностью методом проб и ошибок и характеризуется частной эрудицией (кое-что 
знает). Примером проявления студентом данного уровня может быть его решение 
и практическая деятельность, направленные на избавление от сложившейся отри-
цательной привычки, формирование (развитие) у себя отдельных волевых, нрав-
ственных или другие качества личности. 

Достижение студентом определенных положительных результатов в работе  
над  собой  свидетельствует о сформированности у него начального уровня само-
воспитания. Именно от него следует желание дальше работать над собой. 

Переходный	– присущ человеку, который начинает планировать самовоспи-
тание, ставит перед собой конкретные цели на более длительный период времени. 
Характерными особенностями этого уровня являются: сформированность у сту-
дентов определенных навыков самосовершенствования, владение ими основами 
самовоспитания; проявление достаточной активности, позволяющей достигать 
положительных результатов в работе. 

Системное	самовоспитание	– высший уровень самостоятельной работы сту-
дента над собой. Такой уровень свидетельствует о том, что самовоспитание пре-
вратилось у человека в привычку, сложившуюся систему самосовершенствования, 
которая дает положительные результаты. Он четко представляет к чему может 
стремиться и как этого добиться. Считается, что у студента на этом уровне сфор-
мировано индивидуальное искусство в работе над собой, постоянная требователь-
ность к себе, своему самосовершенствованию и высокая целенаправленная актив-
ность в самосовершенствовании.

Практическая реализация этого достигается посредством постоянного целе-
направленного самоконтроля, самовнушения, самоубеждения и других методов. 
Однако развитие профессиональных, физических качеств, расширение кругозора, 
а также некоторых волевых качеств требует специальных условий и времени. 
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Summary

The article reveals the concept of self-education of future teachers; place of self-knowledge of the 
student in self-education; the necessity of self-knowledge and its functions; understanding of self-education 
as a holistic phenomenon; the main stages of development of the student and their characteristics; the 
relationship of the stages of training; methods of training; difficulties in self-education and advice to the 
student of pedagogical University.
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Кәсіптік-техникалық оқу орындарында

шқоңыр ауылындағы кәсіптік оқудағы көпсалалы 
колледжі колледж ретінде 2013 жылдан бері кәсіби ма-

ОҚЫТУДЫҢ   ДУАЛДЫ  
ЖҮЙЕСІН  ЕНГІЗУ

Құлмұрат  ӘУЕСБАЕВ,
кәсіптік оқудағы  көпсалалы колледждің
дәнекерлеуші пәні  оқытушысы

Ү
ман даярлаумен айналысып келеді. Чигамбаева Жұпаргүл басқарып отырған 
ұжымда 65 білікті маман қызмет етеді. Мұнда «Тамақтандыруды ұйымдастыру», 
«Үйлер мен ғимараттарды салу және  пайдалану», «Пісіру ісі», «Электр-газбен 
дәнекерлеуші», «Автокөліктердің электр жабдықтарын  жөндеуші электрик», 
«Автокөліктерді жөндеуші слесарь», «Құрылысшы» мамандықтары бойынша 
мамандар дайындалады. 

Колледжде студенттердің лайықты білім алуына барлық жағдай жасалған. 
Білім беруде жаңа технологиялар кеңінен қолданылады. Мысалы, дуалды білім 
беру жүйесіне сәйкес оқу орны «Дәулет серпін», «Ақсу» ЖШС, «Сигма» ЖШС 
мекемелерімен тығыз байланыс орнатқан. 

Дуалды білім беру жүйесі – білім берудегі теория мен тәжірибе арасындағы 
алшақтықты барынша жоюға арналған жүйе. Осы жағынан бұл жүйе өзінің 
тиімділігін әлем елдері арасында әлдеқашан дәлелдеп берді. Қазақстан оқу 
орындары үшін де жаңа жүйе деп айтуға келмейді. Себебі, Кеңес үкіметі кезінен-
ақ мамандар осыған ұқсас қағидамен дайындалды және оның нәтижелері де 
айтарлықтай жақсы болды. 

 Өз мамандығы бойынша түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіштерінің 
төмен болуы – Т және КО жүйесі енгізілген оқу орындарының басты мәселесі. 
Бұл мәселені шешу үшін қазіргі уақытта техникалық және кәсіби білім беру 
жүйесі жаңартылып, басқарудың жаңа жүйесі енгізілуде. Мұндағы басты 
міндет – білім алушыларды жұмыспен қамту мәселесі болып отыр.

Қазіргі уақытта кәсіби білім беру – әлеуметтік қорғаныс құралы, адам 
өмірінің әртүрлі кезеңдеріндегі тұрақтылығының, өзін-өзі кәсіби жетілдіруінің 
кепілі. 2011–2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасының бір бөлімі Т және КО шеңберіндегі мемлекеттік саясат 
туралы болды. Т және КО жүйесін модернизациялау туралы мемлекеттік 
бағдарламаларды жүзеге асыру форматы бірнеше іс-шараларды қамтыды. 
Бәрінен бұрын бұл оқу орындарын бірыңғай оқу орындарына, колледжге ай-
налдыру жолымен қайта ұйымдастыру болды. Сонымен қатар мамандар-
ды қос деңгейлі дайындау қарастырылған. Онымен бірге арнайы пәндердің 
оқытушылары мен өндірістік білім беру шеберлерінің шетелде біліктіліктерін 
арттыру ойластырылған. 

Кәсіби білім беруді жаңарту мамандарды дайындаудың дәстүрлі жүйесіне 
бірқатар өзгерістер енгізу керек екенін көрсетеді. Қазіргі уақытта білім берудің 
дуалды жүйесі – әлемдегі кәсіби-техникалық кадрларды дайындаудың тиімді 
тәсілдерінің бірі. Білім берудің бұл жүйесін Елбасының атап көрсетуі де осы-
ны айқындайды. Оның басты ерекшелігі –  білім берудің оқу орнында емес, 
кәсіпорында жүргізілетіндігі. 

Дуалды үлгі кәсіптің, болашақ маман мен мемлекеттің мүдделерін бір ар-
нада түйістіреді. Бұл жүйе білім алушы өз уақытының 70-80 %-ында өндірісте 
болып, тек 20-30 %-ында ғана колледжде болуына негізделген.

Дуалды жүйе қатысушылардың барлығының – кәсіпорындардың да, 
жұмысшылар мен мемлекеттің де мүдделеріне жауап бере алады. Кәсіпорын 

3. “Қазақстан мектебі” №4, 2017.
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үшін бұл – өзі үшін кадр дайындау мүмкіндігі, жұмысшыларды іздеу мен 
таңдап алу, оларды қайта үйрету мен бейімдеуге кететін шығындарды үнемдеу. 

Жастар үшін дуалды білім алу – ересек өмірге оңай бейімделудің өте 
жақсы мүмкіндігі, себебі, олар оқып жүріп-ақ кәсіпорыннан өз еңбектері үшін 
ақшалай төлем ала алады, ал оны бітірген соң өздері алдын ала қыр-сырын 
меңгерген жұмыстарына қол жеткізеді. 

Дуалды оқыту жүйесінің артықшылықтары қандай?
– Біріншіден, бітірушілердің жұмысқа орналасуының өте жоғары пайыздық 

көрсеткіші қамтамасыз етіледі, себебі, олар жұмыс берушінің талаптарына 
толықтай жауап бере алады.

– Екіншіден, білім алуда ең жоғары мотивацияға қол жеткізіледі. Студент-
тер кәсіпорынға алдымен әлеуетті жұмысшылар ретінде орналасып алады да, 
ары қарай қызығушылықпен оқиды. 

– Үшіншіден, «теориядан тәжірибеге дейін» ұстанымы жүзеге асады, 
себебі, студент көбіне мәтіндермен емес, өндірістік жағдаяттармен жұмыс 
істейтін болады. Қиын теория тәжірибе арқылы оңай меңгеріледі және студент 
шынайы кәсіби міндеттерді орындауды үйренеді. 

– Төртіншіден, мамандарды дайындау сапасын жұмыс берушілер 
бағалайды. Бірінші күннен бастап білім алушы уақытының көп бөлігін жұмыс 
орнында өткізіп, өзінің дағдылары мен зейінін көрсетеді. Жұмыс берушілер 
болашақ мамандардың дайындық деңгейін тікелей өндірістік жағдайларда 
бағалау мүмкіндігін алады. 

– Бесіншіден, дуалды жүйені енгізу нәтижесінде колледж аймақтағы 
нарықтың қажеттілігін есепке ала отырып бағдарламалар жасап шығарады, 
өз әлеуетін арттырады, оқытушы құрамының біліктіліктерін арттырады және 
мұның бәрі кадрларды дайындау сапасы мен колледждің бәсекеге қабілеттілігін 
арттырады. 

– Алтыншыдан, бюджетке түсірілетін жүктеме азаяды. Кәсіби білім беруге 
байланысты шығындардың бір бөлігін кәсіпорын төлейді.

Алайда қазіргі уақытта индустрия мен кәсіпорындар бұған дайын емес. Ал 
құқықтық және нормативтік алғышарттар жасалып қойылған. 

Кадрлар дайындау (қайта даярлау) бағдарламасы емтиханмен аяқталады. 
Оны кәсіпорынның, білім беру мекемесінің және үшінші жақтың (тәуелсіз 
сарапшылар) өкілдерінен құралған комиссия қабылдайды. Емтиханды сәтті 
тапсырған студенттер мамандығы бойынша жұмыс істеуге құқық беретін куәлік 
(сертификат) алады.

Дуалды білім беру жүйесін кәсіптік оқудағы көпсалалы колледжіне 
енгізу туралы айтар болсақ, бұл оқу орнында мамандар дайындауда осы жүйе 
элементтері кеңінен қолданылады. Колледж осыған байланысты «Дәулет 
серпін», «Ақсу» ЖШС, «Сигма» ЖШС мекеме өкілдерінің қатысуымен әртүрлі 
семинарлар, шеберлік сағаттары, дөңгелек үстелдер жиі өткізіліп тұрады. 
Колледж студенттері әр жылдың қыркүйек пен ақпан айларының аралығында 
осы кәсіпорындардан тәжірибеден өтеді. Сондықтан жұмыс берушілерде осы 
кезеңде студенттердің білімі мен дағдылары туралы пікір қалыптасады. Соны-
мен қатар тәжірибеден өту кезінде студенттер кәсіпорынның жұмыс режимімен, 
экономикалық мүмкіндіктерімен танысып отырады. Арнаулы пәндердің 
оқытушылары мен кәсіби білім беру шеберлері әлеуметтік серіктестердің 
кәсіпорындарында тағылымдамадан өтіп отырады. Осылайша оқу орны дуал-
ды жүйенің арқасында өндірістің белгілі бір қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
бағытталған білім берудің тиімділігін арттыруға қызмет етуде.

Әдебиет
1. Шерстнева  Н.В.  Дуальное  обучение  –  перспективная  система   обучения   в   ТиПО.  

  http://pedagog.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1947:2013-04-25-15- 
  19-19&catid=70:2012-04-18-07-08-22&Itemid=95

2. Вопросы перехода на дуальное образование, http://forum.eitiedu.kz/index.php/2012/01/04/ 
  dualnaya-model-p-t-obrazovaniya/ 

Алматы облысы
Қарасай ауданы.



35

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

жүргізуші. Қазақстан – қазақ халқының атамекені. Осы 
тұғырлы орданың айбарлы есімін естігенде сан қилы 

ОТАНЫМ  МЕНІҢ  –  ТӘУЕЛСІЗ  
ҚАЗАҚСТАН

Нұрбек  АСЫЛБЕК, 
№7 колледждің өндірістік оқыту шебері

1-
күй кешеміз. Асқар таудың биік белесінен жайнап, бүкіл әлемге қуаттана 
қарап, өзін мәңгілікке хабарлап тұрған «Қазақстан» атты жазуды байқап, 
оның мәртебесі жоғары, мерейі үстем, тұғырын тот баспайтын ел екенін 
мақтанышпен сезіп қуанамыз.

Қазақстанның басты әрі өрісті байлығы – халқы шын тебіреніп, ұмтыла 
алға адымдап барады.

2-жүргізуші. Міне, осындай республикамыздың егінді даласы, күмі-
сін шашқан көлдері, кенге байтақ өңірі, малға толы өрісі Қазақстан 
Республикасының болашақ ұрпағы, келешек азаматтары сендерге мұра бо-
лып қалады.  

(Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны орындалады.)
1-жүргізуші.  Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Ұлы тұлғаларды білмейінше 

бірде-бір дәуірді дұрыстап тану мүмкін емес», – деп айтқан. Жерінің 
азаттығы үшін күрескен халықтың біртуар ерлерін, батырларымыз бен ұлт 
қайраткерлерін еске алып, рухтарына тағзым ете отырып, тарих қойнауына 
саяхат жасаймыз.

2-жүргізуші. Ұшқан  құстың  қанаты талатын  қазақтың байтақ даласын 
ақ  білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен ата жауларынан қорғап қалған, 
бұдан бес жарым ғасыр бұрын даңқты Керей мен Жәнібек бабаларымыздың 
Қазақ хандығы  да талай тар жол, тайғақ кешулерді бастан кешкен. 

1-жүргізуші.	 Қазақ хандығының 550-жылдығы – тәуелсіздік пен 
теңдіктің, ынтымақ пен елдіктің көрінісі. 

Көрініс: «Ұлы көштің басталуы».
Киіз үйдің іші.
Керей сұлтан мен Жәнібек сұлтан сұхбат құруда, үйге бір топ ақсүйектер 

кіреді.
– Ассалаумағалейкүм, ағалар!
– Уағалейкүмүссәлам, төрлетіңдер. 
Ақсүйектер	 басшысы. Біз бір маңызды мәселемен келіп отырмыз. 

Елді бей-берекетсіздік жайлады. Хан-екем соғыстарды үдетіп, салықтарды 
көбейтті. Әскери дайындықсыз батырларды қудалау негізінде ойраттардан 
жеңілгені өздеріңізге мәлім. Бөлінетін кез келмеді ме екен?

Жәнібек. Иә, сөздеріңіз рас, ханның қаһарына жергілікті сұлтандар мен 
қарапайым халық та ілігіп отыр. Өз алдымызға ел болатын күн келді.

Керей. Бар қазақты біріктіретін уақыт келгенін халық та түсінді, 
соңымыздан ереді деп сенемін.

Жәнібек. Елдігімізді сақтау үшін туған жерден жырақтауымызға тура 
келіп тұр. Моғол ханы Есенбұға  хан тағына отырды. Бірақ бауыры Жүніс 
темір әулетімен одақтасып, ағасына қарсы шығуда. Есенбұға інісіне қарсы 
одақтас іздеуде. Сонда жол тартсақ қайтеді?

Керей. Иә, көшсек көшейік. Сол жаққа барып, Ұлы жүзбен бірігейік. 
Сұлтандар. Біз дайынбыз, бастаңыздар көшті!
Сұлтан. Біз сіздермен біргеміз. 
Жәнібек. Кереке, ұзақ жолға шыққалы тұрмыз. Өзіңіз бата беріңіз.
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Керей.	 
Жолыңды Алла қолдасын,         Жалпақ емес, жақсы жермен танысқын.
Жаманшылық болмасын.        Алла жебеп, ұшқан құспен жарысқын.
Кетілмесін тұлпарыңның тұяғы,       Көңілің шат, ат-көлігің арымай,
Қайырылмасын сұңқарыңның қияғы.       Отбасыңмен аман-есен табысқын.
Барған жерде құшақ жая қарсы алсын,     Әумин!
Жақсы адамдар, жайсаң жандар зиялы.

2-жүргізуші. Қайран қазақ елі.... Жас ұрпаққа айтылмаған, жеткізе 
алмаған  жан  дүниеңді дір еткізер сырға, мұңға толы тарих парақтары қаншама 
әлі. Оған куә мына жатқан кең сары дала, заңғар таулар, өзен-көлдер, құм 
шөлдер, тарихи ескерткіштер: мазарлары қираған ежелгі қалалар.  Ғасырлар 
бойы ата-бабаларымыздың топырақ иісі мүңкіп тұр. 

1-жүргізуші. Сонау «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» заманынан 
бастап репрессия жылдарына дейінгі аралықта халқымыздың далада өмір 
сүру, не жойылып кету қаупі тұрған еді.

2-жүргізуші.	Дегенмен, қазақ ұлты «тәуелсіз», «еркін» деген мағынаны 
білдіретін «қазақ» деген атына сай әрқашанда азаттыққа қол жеткізу үшін 
талпынды, күресті, шайқасты. «Мың өліп, мың тірілсе де» қазақ болып қала 
берді, әр ұрпақ өзінен кейінгілерге Тәуелсіздікті арман етіп, ұлттық мақсат 
ретінде аманат етті.

Көрініс: «Ата-бабам аңсаған Тәуелсіздік». 
Абылай.	Уа, халқымның көсемдері, осынау қиын-қыстау заманда ел-

басына «жоңғар» деген атпен қара бұлт төніп тұрған жағдайда, халықты 
біріктірер қариялар – өздеріңізсіздер. Маған сіздердің ақыл-кеңестеріңіз ке-
рек.

Төле	би.  Дұрыс, ел болып біріксек, ешқандай жау бізді ала алмайды. 
«Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді».

Қазыбек	би. Әр руға шабандоздарымызды жіберейік, халыққа хабар айт-
сын.

Әйтеке	 би. Жөн! Ел ішінен қол жинауымыз керек. Рулар арасындағы 
кикілжіңді артта қалдырып, айбарлы батырларымыздың басын біріктіріп, қас 
жауымызға қарсы шығайық.

Бұхар	жырау. Армысың, Абылай?!
Абылай	хан.	Армысыз, Бұхар баба!
Бұхар	 жырау.	 Біз бармыз-ау, хан ием. Қазақтың халін айтсаңдаршы, 

сол мендегі зар, сол мендегі запыран...Қандыауыз жоңғар қазағымды құл 
қылғысы келеді. Қызымды басыбайлы күң, ұлымды мұрны тесілген құл 
қылмақ. Қайран қазақтың халі өте нашар, Абылай. «Берекесі жоқ елдің, 
бірлігі жоқ». Не қылмақ ойың бар, а, Абылай?

Абылай.
Азаттық жолы – азапты  Болмасын деп қара жер,
Төземісің, әлеумет!   Жойқын жаудың жолында,
Төзсең егер, әлеумет,  Жойылмасын деп қайран ел.
Зорлықты жеңер ар-намыс  Азаттықтың қаны үшін,
Шығарар тардан тәуекел.  Болашақтың бағы үшін,
Тәуекелге бел байлап,  Ұлы жорық бастаймын!
Қазақтың қайсар намысы  Еремісің, әлеумет!

Халық. Абылай! Абылай! Абылай!
Төле	би.
Уа, көсіле шабар жерің бар,  Құлдық ұрсаң дұшпанға ,
Ту көтерген ерің бар.  Арылмайтын сорың бар...
Қол боларлық елің бар,  Халық өзіңе сенді.  
Атадан қалған сара жолың бар.
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Төле	би.	
Бір үйдің баласы болма,  Ақты ақ деп бағала,
Көп үйдің санасы бол!  Қараны қара деп қарала.
Бір елдің атасы болма,  Өзегің талса өзен бойын жағала,
Бар елдің данасы бол!  Басыңа іс түссе, көпшілікті сағала.
Бір тонның жағасы болма,  Өзіңе-өзің кәміл бол, халқыңа әділ бол.
Көп қолдың ағасы бол!  Жауыңа қатал бол, досыңа адал бол!

1-жүргізуші. Қазақ халқының XVII ғасырдағы тарихи арпалысқа толы, 
жер бетінде бар болу, не жоқ болу деген жанкешті тынымсыз заманы еді.

2-жүргізуші.	 Ресей мемлекеті өз мақсаты үшін жерімізді отарлап, 
халықты аяусыз езгіге ұшыратты. Осы саясатқа көзін жұмып қарап отырған 
жергілікті хандар мен билерге, орыс үкіметінің озбыр саясатына қарсы Иса-
тай мен Махамбет, Кенесары, Сырым, Есет, Жанқожа бастаған көтерілістер 
найзағайдай бұрқ етті.

Махамбет.
Өздеріңдей хандардың,  Еділдің бойы ен тоғай
Қарны жуан билердің,  Ел қондырсам деп едім.
Атандай даусын ақыртып,  Жағалай жатқан сол елге
Лауазымын көкке шақыртып Мал толтырсам деп едім.
Басын кессем деп едім.

1-жүргізуші.  Қазақ халқының санасына сәуле шашып, өнер-білім арқылы 
ұлттың санасын оятуды ойлаған қазақ зиялыларының ізашары – ұлы Абай 
болса, Шоқан, Ыбырай, Міржақып, Сұлтанмахмұт жолын жалғастырушы 
болды. 

Абай	монологі.
Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,      Көрсеқызар келеді байлауы жоқ,
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.             Бір күн тыртың етеді, бір күн бұртың.
Жақсы менен жаманды айырмадың,         Бас-басына би болған өңкей қиқым,
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың.        Мінекей, бұзған жоқ па елдің сиқын?...

Сұлтанмахмұт.
Қараңғы қазақ көгіне  Жылытуға мен кірермін.
Өрмелеп шығып күн болам!  Еңбек, бейнет тарауы,
Қараңғылықтың кегіне  Рахатқа сарқылар.
Күн болмағанда кім болам!?.  Қыздырып күннің қарауы
Мұздаған елдің жүрегін  Надандық теңізі тартылар! 

2-жүргізуші.	 Тарих санасында: «Оян, қазақ!» – деп жар салған қазақ 
зиялыларының жаңа шоғыры Сәкен, Ілияс, Бейімбет, Тұрар, Мұстафа, 
Әлихан, Ахмет аталарымыз өктемдіктің құрбаны болды.

Әлихан	 Бөкейханов.	 Азаттық таңы оятты. Тілекке құдай жеткізді... 
Күні кеше құл едік, енді бұл күні теңелдік. Біздің іздегеніміз Алаштың аты 
бәйгеден келгені. Бұл болып тұрған заман Алаштың азаматына зор жүк. Бізде 
бірлік болып, іс қыла білетін шебер табылса, алаштың баласы бақыт жолына  
түсті. Кейінгі ұрпақ не алғыс, не қарғыс бере жүретін алдымызда зор міндет 
бар. Осыны аңғар, жұртым, қазақ!

1-жүргізуші.
«Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде,         Ұрпақ атар сексен мен жүздігімді
 Деп жырлар сорлы қазақ мен өлгенде.       Тарихтың түкпірінен сөз келгенде», – 

деп халқымыздың қаһарман перзенті Бауыржан Момышұлы көрегендікпен 
айтқан осы бір өлең жолдары бүгінгі таңда мерейтойлары аталып, тойланып 
жатқан талай ұлы тұлғаларға тән.  

2-жүргізуші. Соғыс даласына қазақтың ұлдарымен бірге өрімдей қара 
көз қыздары өз еріктерімен аттанған болатын. Шығыстың батыр қыздары 
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Әлия мен Мәншүк және Хиуаз апаларымыз майдан даласында жаудың зәресін 
ұшырып, құтын қашырғаны тарихтан белгілі.

1-жүргізуші. Уақыт өте келе КСРО тағдыры да пісіп жетілді. Тарихта 
«Құйын - 86» мәңгі есте қалатындай тәуелсіздік күресін жалғастырған жас-
тар тобы. Сол отты оқиғадағы жастар ерлігі Тәуелсіздігіміздің бастауы бол-
ды. 

2-жүргізуші. 1986 жылдың 16 желтоқсаны Тәуелсіздік үшін арпалыстың 
соңғы нүктесі болды.

1-жүргізуші. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігін жариялады. Қазақстан Тәуелсіздікке қол жеткізген 25 жылдың 
ішінде  дамыған нарықтық экономикаға өтіп үлгерді. 

2-жүргізуші. «Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол – Тәуелсіз 
Қазақстан», – деп Елбасымыз айтқандай, кең байтақ Қазақстан – туған 
өлкеміз, оны сүйіп, құрметтеу – барлығымыздың парызымыз.

Ән: «Қазақтай ел қайда?».  
1-жүргізуші.	ХХІ ғасыр – Қазақстанның алтын ғасыры боларына сенеміз. 

Бұл бейбітшіліктің, тұрақтылық пен гүлденудің ғасыры болады. Қазақстан 
халқы ұлы тарихтың иесі атануға лайық. Біз көздеген мақсатымызға міндетті 
түрде жетеміз. Аңсарлы азаттығымыз бен тәу етер тәуелсіздігіміз баянды бол-
сын! Мәңгілік Ел болу жолындағы ұлы істеріміз жаңа дәуірлерге жол ашсын! 

2-жүргізуші. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойын және халық-
аралық EXPO-2017 көрмесін табысты өткізіп, еліміздің әлеуетін әлемге паш 
етеміз. Ұлы жолдағы сапарымыз сәтті, болашағымыз жарқын болсын!

Оңтүстік Қазақстан облысы.

2017 жылы 4 сәуірде Сапарғали Бегалин атындағы қалалық кітапханада 
халықаралық балалар кітабы күні аясында «Кітап көкжиегіндегі ғажайыптар» 
атты шара өтті. Бұл күнді дат ертегішісі Ганс Христиан Андерсеннің туған күніне 
орай атап өтуді әйгілі неміс жазушысы Йелле Лепман ұсынған болатын. Соның 
негізінде 1967 жылдың 2 сәуірінде Жастарға арналған кітаптардың халықаралық 
кеңесі қаулы қабылдаған. 

Содан бері 2 сәуірде халықаралық балалар кітабы күнін  атап өту дәстүрге ай-
налды. Атаулы күннің демеушісі  ретінде байқау бойынша жылда ұлттық IBBY сек-
циясы бар бір елді таңдап алады. Демеуші ел балалар кітабы күнінің тақырыбын 
анықтап, плакат шығару үшін атақты суретші-иллюстраторды, жолдау жазу үшін 
авторды  шақырады.  Биылғы жылы жолдау жазу және  плакат шығару құқығы 
Ресейге бұйырып, балалар жазушысы Сергей Махотин және суретші-иллюстратор 
Михаил Федоров таңдап алынды.    

Шараны ұйымдастырушылар Жер бетіндегі  жас ұрпақтың рухани байлығын 
арттыруда кітап оқудың және оны кеңінен насихаттаудың айрықша маңызды 
екендігін айтады. Аталмыш шарада бірнеше нөмірлер ұйымдастырылды. Атап ай-
татын болсақ, шет тілдер әдебиеті бөлімінде «Когда книга оживает» арт-сағаты орыс 
және ағылшын тілінде өтсе, бастауыш сынып оқушыларына қызмет ету бөлімінде 
«По дорогам добрых сказок...» атты ойын – викторина орыс тілінде өтті. Сондай-
ақ, қазақ тілінде «Ғажайып ертегілер ізімен» ойын-викторинасы кітапхананың акт 
залында ұйымдастырылды.   

Оқырмандар жазушы-публицист, деректі кино саласының маманы, режис-
сер Анвар Мамраимовтың «Взгляд» кітабының тұсаукесеріне қатысып, автордың 
өзімен пікір алмасты. Жазушы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің  жоғалып кеткен 
шырақшыларын іздестіруге қатысқаны  жайлы  журналистік зерттеулерін  және 
Париждік  Лувр мен Петербордағы Эрмитажға да  барып, әулиелер тағдырын 
зерттегенін баяндап берді. Қонақтар балалар драма үйірмесі дайындаған 
С.Маршактың «Он екі ай» ертегі спектаклін тамашалап, қазақ тіліндегі «Кітаптар 
әлеміне саяхат» атты фольклорлық сағатқа қатысты. 

Халықаралық балалар кітабы күні 
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алық даналығы  «Жаңбыр жауса  – жер ырысы, батыр – туса ел ыры-
сы» деп аталы сөзге арқау еткен батырларын сонау ықылым заман-

Ұстаз ойы, ұсынысы 

«АҢЫЗ  АДАМДЫ»   АРДАҚТАУ – ҰЛТТЫҚ 
 ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ  ҰЛЫҚТАУ

Айнұр  МОЛДАЖИМОВА, 
«В.Г.  Белинский атындағы орта мектебі,
мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар» 
коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алматы облысы
Қарасай ауданы
Қаскелең қаласы.
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дам тәрбиелеу – ұлы міндет. Ұлы міндет қашаннан ұлы күреспен ғана 
жүзеге асырылады. Осындай ұлы міндетті арқалаған, оны бала бойына 

ӘЛЕМ			ӨЗГЕРУІМЕН			БІЗ		ДЕ			ӨЗГЕРЕ		АЛАМЫЗ

Айша   АМАНЖОЛ,
«Шеңгелді»  шағын  жинақты  жалпы  орта  
мектебінің  мұғалімі

А

“Ұлттың   бәсекеге   қабілеттілігі  бірінші  кезекте  
оның  білімділік деңгейімен   анықталады”.

Н.Назарбаев

жайлап көктеткен және де дамытатын  орта – мектеп. Олай болса, мен өзімді 
«Мен – ұстазбын» деп мақтанышпен айта алатыныма бақыттымын. Ұстаз  
бақыты – өз  еңбегіңді  аямау, өзгенің   баласын  аялаудан тұрады.

Бүгінгі  таңда  Елбасымыздың «Ұлт  жоспары – қазақстандық  арманға 
бастайтын  жол» тақырыбындағы  жоспарлы   қадамында:  «Білім  беру   сала-
сында  мектепке дейін және  мектепте  білім  берудің  жаңа  үйлестірілген 
стандарттарын  әзірлеу  және  бекіту   бойынша  жұмыстар  жүргізілсін 
және білім  беру  үш  тілде:  қазақ,  орыс, ағылшын тілдерінде  жұмыс  
жүргізілсін», –  деп  ұстаздарға  үлкен  талап  қоюда.  Қандай  да  болмасын  
кез  келген  істі  бірден  мойынсұнбай  арада  біраз  түсінбеушіліктер  де,  
қарсы  сұрақтар  да  болады. Кез  келген  істің  ақ  пен  қарасы болады  емес 
пе? Білім  берудегі  жаңа  реформа  кімді  де  болса  ойға салуда. Шындығында, 
кеше ғана  табалдырық  аттаған  бүлдіршінді  үш  тілде  оқытсақ  ауыр  бол-
май  ма, оны  меңгере  ала  ма?  Бірақ  бұл сұрақты  әрбір  мұғалім «Сіз  өз 
балаңыздың  үш  тілде сөйлегенін  қаламайсыз ба?»  деп сауал  қою  арқылы   
жауап  табуына  болады  емес пе?

Қай  уақытта   болмасын  заман  көші  кімді  болса  да  өз  ырқына 
бағындырып, өмірдің  асау  толқыны  заманауи  жаңалықтарға  батыл  шешім  
қабылдай   білуге  үйретеді. Еліміздің білім  саласындағы  педагогтер  үшін  
біліктілікті  арттыру  және  жан басына  шаққандағы қаржыландыру  бойын-
ша ваучерлік модульдік  жүйе  іске  асып   келеді. Үш  деңгейлі Кембридж  
технологиясын  оқыту  мен  оқу  үдерісі  өзінің  оң  шешімін  тауып  отыр. 
Жеке  тұлғаны  сыни  тұрғыдан  ойлауға  баулу, ой  еркіндігіне  ырық  беріп,  
жағдаятты  жан-жақты  сараптауға  мүмкіндік туғызу және  тиімді бағытты   
таңдау Кембридж технологиясының  міндеті. Сондай-ақ, бізге  әлемдік  
деңгейде  даму  үшін  үш  тұғырлы  тіл  саясатын  міндеттеді.  Бұл  дегеніміз  
30  елдің  қатарына  біз  тек   қана  қазақша  сөйлеу  арқылы  кіре  алмай-
мыз  ғой. Әлем  сөйлеп  отырған ағылшын  және  орыс   тілдерін  меңгермей  
тереземіздің  тең  болмайтыны  белгілі. Мұғалім  ретінде бағдарламаның  
ауыр  екенін  түсінемін, ауыр  тұсы да  бар. Жас  ерекшеліктеріне сұрыпталып,  
зерделеніп   жасалған деп  жатады. Бірақ мына  дамыған  қоғамда  тұлғаның  
білім  мен  ғылымына  үлес  қосқан  кезімізде  бұл  ауырлық  етпейді.  Тіпті 
кешегі  алаш  ұранды әдебиет  өкілдерінің  қай-қайсысының  да  кітаптарын  
оқысаң  білімнен  кеш  қалғанымызды  баян  етеді... 

Мен өз тәжірибемде  тақырыпқа  терең үңілген сайын мектептегі өзім 
сабақ беретін сыныптағы балалардың жанына, ой-өрісіне, санасына, болмыс-
бітіміне, мінезіне, тіпті кескін-келбетіне жан-жақты барлау жасап  отырамын. 
Сондағы  байқағаным,  оқушыларды сын көзімен емес, сүйсіну, жатсынбай, 
жатырқамай көру тұрғысынан қарап таразылаймын. Сол көруге әуес, білуге 
құмар бала көңілін төрткүл дүниедегі тіл құдіреті мен тәрбие негізін кез  кел-
ген  оқушы  бойынан  табарың  сөзсіз.

Елімізде 2016–2019  жылдарға  арналған  білім  мен   ғылымды  дамытудың  
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мемлекеттік   бағдарламасы қабылданды. Енді білім  сапасын   көтеру  үшін 
жоспарланып  отырған  іс-шаралардың  жүйелі  түрде  кезек-кезегімен  іске  
асырылуын  қамтамасыз  етуге  біздер,  ұстаздар  қауымы  атсалыса  білсек,  
алынбайтын  қамал  жоқ деп  ойлаймын.  «Тәуекел  түбі  желқайық,  өтесің  де  
кетесің», – деп  дана  халқымыз  бекер  айтпаған.  Елбасымыз өзі де «Саусақ   
бірікпей,  ине  ілікпейді», –  деп  бір  Жолдауында  айтып  өтті  емес пе?  Де-
мек, еш  қорқудың  қажеті  жоқ, әлем  елдерімен  тереземізді  тең  ұстайтын  
біліміміз  болса, оны  жас  ұрпаққа   дамыта  алатын  түрлі  реформадағы 
оқыту  үлгілері  тұрса, ендеше ұстаздар  қауымы  жан-жағымызға  қарап,   біз 
де  неге  өзгермеске?

Жаны  жайсаң  жақсы  адамда  жаттық  болмайды. Оның түздегі өмірі 
де – үйдегі тірлігі, үйдегі өмірі де – түздегі тірлігі де бір бүтін деген осы. 
Ол өзімнің мұратты ісім – ұрпақ тәрбиесі. Бұл жолда,  ҰСТАЗ  жолында  
еңбек ету – өз ғұмырын, өз күш-қайратын бағыштаған жанның ғана қолынан 
келетінін  айтқым  келеді.

Оңтүстік  Қазақстан  облысы 
Отырар  ауданы.

Министрліктің баспасөз орталығынан

2017 жылы Астана қаласында 28 наурыз күні республикалық физика-математика 
мектебінде (Түркістан к-сі, 2/1) қазақ, орыс және ағылшын тілдері бойынша 1-сынып 
мұғалімдері арасындағы «Бірінші сыныпқа арналған бірыңғай базалық оқулықтар: ой-
най отырып оқимыз»  бейнесабақ көріністері республикалық сайысының жеңімпаздары 
марапаталды.  

Сайысты ұйымдастырғандар: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаменті, «Алматыкiтап» баспа-
сы мен «EDUStream» білім компаниясы. 

Қатысушылар: қазақ, орыс, ағылшын тілдерінен сабақ беретін бірінші сыныптың 
педагогтері, бастауыш сыныптың жаңартылған білім мазмұны бойынша сынақтан 
өткен 30 мектептің мұғалімдері.

Мемлекеттік және екінші (орыс, ағылшын) тілдерді оқыту сайысы жаңартылған 
білім мазмұны бойынша педагогтердің қызметін өзектендіру және оқытуды 
инновациялық түрлендіру тәжірибелерімен бөлісті. 

Сайыстың басты мақсаттары – қазақ, орыс, ағылшын тілдерінен сабақ беретін 
педагогтердің жаңартылған білім бағдарламасын іске асырушы белсенді мұғалімдерді 
іріктеу; қазіргі заманғы тілдік білім беруді дамытудың негізгі үрдістерін танымал 
ету әрі педагогтердің озық жетістіктерін және  1 сыныптың білім мазмұнын жаңарту 
тәжірибесін кеңінен насихаттау болып табылады.

Біздің еліміздің педагогтері бұл сайысқа алғыспен өз пікірлерін білдірді. Білім 
саласында қолданылып жүрген 1000-нан астам жұмыстар осы сайысқа ұсынылды, 
оның ішінде 261 педагог қазақ тілі, 250 педагог орыс тілі, 511 педагог ағылшын тілдері 
бойынша қатысты. Бірнеше іріктеудің нәтижесінде 185 мұғалімнің жұмысы келесі 
сайысқа жіберілді. Бұл үштілділік білім беруді енгізуге қатысты білім мазмұнындағы 
жаңашылдыққа қызығушылықтың жарқын көрінісі болып отыр. 

Сайыста 6 айдар бойынша жеңімпаздар анықталды:
– «Үздік бас мұғалім – мемлекеттік қазақ тілінен бірінші сыныптың озат мұғалімі»;
– «Нені үйретеміз?» және «Екінші тілді бірінші сынып оқушыларына қалай 

үйретеміз?»;
– «Бірінші сынып оқушыларына арналған ағылшын тілі»;
– «Тілді үйрету сабағы – шеберлік шыңы»;
– «Өз ісінің хас шебері»;
– «Іскерлік байланыс – нәтижелі сабақ». 
Сайыс жеңімпаздарын анықтау үшін тәуелсіз қазылар алқасы тағайындалды. Ма-

рапаттау рәсіміне сайыстың 48 лауреаты мен дипломанттары іріктелді. Олар  – Аста-
на, Алматы, Ақтөбе, Тараз, Қостанай, Жітіқара, Қарағанды, Жезқазған, Маңқыстау, 
Мақтаарал, Талдықорған, Қапшағай, Түркістан, Үшарал, Шортанды және басқа да ау-
ылдардан суырылып шыққан мұғалімдер.
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Мектеп психологі бұрышы

дам өмірге келген сәттен бастап үлкен әлеуметтік ортаға тап болады. 
Оның осы ортада өзін нық,  еркін  сезінуі мен үйлесімді  дамуы үшін 

БАЛАНЫҢ  ДЕВИАНТТЫ  ТӘРТІБІ

Мөлдір  ЖҮНІСОВА,
Ш.Батталова атындағы жалпы орта білім беретін 
мектебінің әлеуметтік педагогі

Аннотация. Мақалада девиантты оқушыларды тәрбиелеу және оқыту жолдары 
әлеуметік педагог қызметінің бір бағыты ретінде қарастырылады.

А
көптеген  факторлар қажет. Қазіргі көпмәдениетті қоғамда балаға  сырт-
тан  әсер етуші  жағдайлар оның жаңа қалыптасып келе жатқан тұлғасына 
ауқымды әсерін тигізеді. 

Мемлекеттің даму көрсеткіштері қандай болмасын, сол қоғамда ерекше 
назар аударуды қажет ететін топтар әр уақытта табылады. Олардың қатарына 
физиологиялық, психологиялық немесе әлеуметтік дамуында ауытқулары 
бар адамдарды жатқызамыз. Әр заманның мәдени және тарихи тұрғыдан 
қалыптасқан саналық көзқарастарына сәйкес,  ауытқушылықтары бар адам-
дармен қарым-қатынас та сан қилы болғаны мәлім. Мысалы, Ежелгі Спарта-
да оларды асқан қатыгездікпен сынап, тіптен жанын қиып, бақилық етсе, ал 
өзге жерлерде аяушылық пен түсіністікпен қарайтын.

Бүгінгі таңда АҚШ пен Батыс Еуропа мемлекеттері қоғамдағы 
ауытқушылықтары бар адамдарды интеграциялау концепциясын жүзеге асы-
руда. Осыған орай, олар қоғамнан бөлінбей, оның тең құқылы мүшесі  ретінде 
қабылданады. 

Жасөспірімдердің  мінезіндегі ауытқушылықтың  себептері мен фактор-
ларына  тоқталып өтсек:

– дұрыс тәрбиеленбегендерінің себебінен қажетті білімдердің, 
біліктердің, дағдылардың жоқтығы, мінез-құлқындағы жағымсыз  топтардың 
қалыптасқандығынан баланың, жеткіншектің өзін  дұрыс  ұстамайтындығынан  
туындайтын  әлеуметтік-педагогикалық олқылықтар;

– жайсыз   отбасылық  өзара қарым-қатынастар, жағымсыз  психологиялық  
ахуал,  оқудағы  жүйелі  сәтсіздіктер,  сынып   ұжымдарындағы  құрбыларымен  
өзара қарым-қатынастың орнамағандығы, ата-аналарының,  мұғалімдердің,  
сыныптас жолдастарының дұрыс емес (әділетсіз, дөрекі, қатал)  қатынас-
тарынан  туындайтын  терең  психологиялық   жайсыздықтар;

– психикалық және  физикалық  денсаулығы мен дамуы  жағдайындағы 
ауытқушылықтар,  жас  ерекшелік  дағдарыстарындағы,  мінез  акцентуа-
циясы  және  басқа да  физиологиялық,  психоневрологиялық  ерекшеліктер  
себептері;

– қараусыз  қалумен,  қоршаған  ортаның кері  ықпал етуімен және осының 
негізінде дамитын  әлеуметтік-психологиялық  дезадаптациямен,  әлеуметтік  
және жеке  құндылықтарының  жағымсыз  түрде ауысуы мен жағымсыз жайт-
тар.

Қоғамда кездесетін ауытқушылықтарды салыстырмалы түрде төрт топқа 
бөлеміз: физиологиялық, психикалық, педагогикалық және әлеуметтік.

Физиологиялық ауытқу. Бұл – медициналық тұрғыда анықталатын 
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денсаулықтағы кемшіліктер. Медицинада жас ерекшеліктеріне және жыны-
сына сай өзіндік  көрсеткіштер (салмақ, бойы, кеуде) сипатталады.

Психологиялық жетіспеушілік – уақытша немесе ұдайы қайталанатын 
психикалық жетіспеушілік. Оның қатарында оқу процесіне кері әсер 
етуші сөйлеу кемістігі, өзін эмоционалды еркін сезінбеу, ми қабығының 
зақымдануы, ақыл-ой кемістігі, психикалық дамуының кеш жетілуі бар. 

Педагогикалық ауытқушылық – стандарттармен, оқу үлгерімінің сапасы-
мен, оқушының индивидуалды дамуымен анықталады.

Әлеуметтік ауытқу – әлеуметтік нормамен тығыз байланысты. Ортада 
қабылданған нормаларға сәйкес есепке алынады. 

Физиологиялық ауытқушылық белгілері: көру, есту аппаратының 
бұзылуы;  тірек-қимыл аппаратының бұзылуы. 

Психикалық ауытқушылық белгілері: психикалық дамуының тежелуі;  
ойлау дәрежесінің төмендеуі;  тіл мүкістігі;  эмоционалды еркінің болмауы;  
дарындылық. 

Педагогикалық ауытқушылық белгілері:  жалпы білім алудағы ауыт-
қушылық;  кәсіби қызмет алуға қарсылығы.

 Әлеуметтік ауытқушылық белгілері:  жетімдік;  жағымсыз  мінез-
құлықтар;  алкоголь, нашаны қолдану;  жезөкшелік; қылмысқа бару.

Әлеуметтік нормадан ауытқушылық типтері
Мектепте жұмыс істейтін педагогтер, тәрбиешілер балаларды оқытып-

тәрбиелеу барысында, сабақтан көп қалатын, тәртібі нашар, білім деңгейі 
төмен, құрбыларымен тіл табыса алмайтын, ашуланшақ, бұзақылықтар 
жасайтын балаларды жиі кездестіреді. Әлеуметтік педагог немесе психо-
лог мамандар мұндай оқушыларды «девианттық мінез-құлықты балалар», 
«мінез-құлқында ауытқуы бар оқушылар», «қиын тәрбиеленуші» қатарына 
жатқызады. 

«Қиын» оқушыларды тәрбиелеу және оқыту қазіргі таңда психикалық 
проблема ретінде күн тәртібінен түспей отырғаны мәлім. Мұның өзі «қиын 
оқушылар» санының жылдан-жылға өсіп отыруымен байланысты болса ке-
рек.

Педагог-ғалымдар «қиын» балалар немесе «девианттық мінез-құлықты 
балалар» мәселесін жан-жақты зерттеуде. Бұл мәселемен 20-30 жылдары 
еліміздің  аса  көрнекті  педагогтері  мен  психологтері  А.С.  Макаренко,    
С.Т. Шадский, Л.С. Выготский, А.П. Блонский шұғылданды. Ол елуінші 
жылдарға дейін обьективті жағдайларға байланысты тоқырап қалды да, 
тек сол жылдардан кейін «қиын» балалар мәселелерін қолға алғандардың 
еңбектері жемісті бола бастады.

Ауытқушы  (девианттық)  мінез-құлық  деп  қоғамда  қалыптасқан  
нысандарға  сәйкес  емес әлеуметтік  мінез-құлықты  айтамыз  (И.Невский).

И.А. Невский қиын баланың пайда болуы отбасындағы, мектептегі 
жүргізілетін оқу-тәрбие жұмыстарының жеткіліксіздігінен деп түсіндіреді. 
Яғни, ата-ана тарапынан, мектеп қабырғасынан жылулық сезінбеген, 
мейірімділік көрмеген оқушы өмірде өзін «ешкімге қажетсізбін»  деп есеп-
теп, ашуланшақ, агрессивті, қатыгез болып өседі.            

Белгілі  әлеуметтанушы  И.Кон девианттық мінез-құлықты  психикалық 
денсаулық,  құқық,  мәдениет  немесе адами қалыптарының жалпы қабыл-
данған  қалыптардан ауытқыған іс-әрекет жүйелері ретінде қарастырады. 
Бейімделуші мінез-құлықтың тұжырымына сәйкес кез келген ауытқушылық 
бейімделудің  бұзылуына  алып  келеді (психикалық, әлеуметтік, әлеуметтік-
психологиялық, қоғамдық).    
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Ағылшын  психологі  Хевитта  және Дженикс қиын балаларды екі үлкен 
категорияға бөлген.

1. Әлеуметтік  формадағы  антиқоғамдық  мінез-құлыққа  тән  балалар.
2. Әлеуметтік  емес антиқоғамдық агрессивті мінез-құлықты балалар. 

Бұл балалардың  отбасымен, қатарластарымен  қарым-қатынасы  нашар, эмо-
циялары бұзылған, агрессивті, қатыгез әрі кекшіл балалар.

Бірқатар ғалымдар қиын балалардың қалыптасуын өмірдің қолайсыз 
жағдайларымен және әлеуметтік-биологиялық факторлармен байланыстыра-
ды.

Қиын оқушының пайда болу себептерін анықтағанда, біріншіден, 
отбасындағы тәрбиеге, ал екіншіден, мектептегі оқу-тәрбие мәселесіне 
аса көңіл бөлеміз. Өйткені, көптеген психолог ғалымдардың зерттеулеріне 
жүгінетін болсақ, оқушылардың мінез-құлқындағы қиындықтардың пай-
да болу себептерін отбасындағы дұрыс тәрбие бермеудің салдарынан 
болатындығын анықтады.

1. Отбасының әлеуметтік және экономикалық жағдайы.
2. Ата-ананың баласына немқұрайлы қарауы.
3. Қараусыз қалған бала немесе шектен тыс қамқорлық.
Осы орайда нақты фактілерге жүгінер болсақ,  жайсыз отбасылардың, 

яғни «қиын ата-аналардың» көбеюі – әлгіндей қиын балалар санының арта 
түсуіне әкеледі.

«Қиын балалардың» қалыптасуына әдетте, отбасында үш түрлі себеп бо-
латыны анықталды. Олар: ата-ананың теріс үлгісі, әке-шешесінің біреуінің 
болмауы, үй ішінде еңсені басатын ауыр жағдай – отбасында өне бойы боп 
тұратын ұрыс-жанжал. Өкінішке қарай, отбасының теріс ықпалын айтып 
көрсету оңай, түзету қиын.

Бала теріс әрекеттерге мұғалім мен ата-ана бақылауынан шет қалған кез-
де барады.

Девиантты іс-әрекеттің қалыптасу  себептері:
– отбасында берекенің болмауы;
– түсінбеушіліктер мен ата-ана тарапынан қамқорлықтың жетіспеуі;
– тәрбие берудегі кемшіліктер;
–  қоғамдық міндеттер мен күйзелістерді жеңе алмау;
– өмірлік дағдының болмауы, айналасындағы адамдармен, құрбы-құр-

дастарымен жиі тіл табыса алмауы;
– өз бетінше шешім қабылдай алмау;
– агрессиялық жарнаманың болуы;
– балалар мен жасөспірімдердің бос уақыттарын дұрыс игере алмауы.
Балалардың тәртіптерінің төмендеуі мен нашарлауы 3 топқа бөлінеді. 
І топқа – күнделікті мектеп режимін бұзатын, оқығысы келмейтін, 

кішігірім ұрлық жасап, анда-санда темекі тартып, шарап ішетін оқушылар 
жатады.

ІІ топқа – осындай кемшіліктермен қатар қоғамдық орындарда бұзақылық 
жасап, үлкендерді сыйламайтын оқушылар жатқызылады.

ІІІ топқа – денсаулығы нашар, ақыл-ойы өз жасына сәйкес дамымаған, 
нерв жүйесі әртүрлі ауруларға ұшыраған жасөспірімдер жатады.

Мұндағы І топ оқушыларын «тәртібі төмендеген оқушылар», ІІ 
топтағы оқушыларды «тәртібі нашар оқушылар», ІІІ топтағы оқушыларды 
«тәрбиеленуі қиын оқушылар» деп атаған жөн. Себебі,  І және ІІ топтағы   
оқушыларды  ғылыми түрде ұйымдастырылған оқу-тәрбие үдерісінде 1-2 
жылда қайтадан тәрбиелеуге болса, ІІІ топтағы оқушылардың сырқаты 
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болғандықтан ұзақ тәрбие жұмыстарын жүргізіп, қажет болғанда емдеу әдісі 
жүргізіледі.

Дәстүрлі түрде теріс қылықтар девиантты, деликвентті және криминалдық 
болып бөлінеді.

Девиантты мінез-құлық – теріс қылықтың бір түрі, микроәлеуметтік 
орта қарым-қатынасына, жас ерекшелік шамасына сәйкес болатын мінездегі 
ауытқулар. Оны басқаша антидисциплинарлы тәртіп деуге болады. Бұл 
мінез-құлыққа жататын әрекеттер: демонстрация, агрессия, қарсы шығу, 
алкогольдікке үйрену, ерте нашақорлық, антиқоғамдық іс-әрекеттер.

Деликвентті мінез-құлық. Девианттылықтан айырмашылығы – жасаған 
теріс іс-әрекетінің  қайталанып отыруы.  Және  осы  қарсыласулар  нәтижесінде 
бала бойында сәйкесінше стереотиптердің қалыптасуы. Өз кезегінде, бұл 
топқа жататындар қылмыстық әрекеттерге бармайды. Деликвенттіліктің 
келесі типтерін бөледі:

– агрессивті зорлық әрекеті: зәбірлеу, кемсіту, ұру, жеке тұлғаға 
бағытталған әрекеттер;

– зиян тигізуші әрекеттер: ұсақ ұрлық, материалды игілікке қол жеткізу 
үшін қоқан-лоққы көрсету;

– нашаны тарату және сату.
Қылмыстық (криминалдық). Уақыт өте келе қылмыстық іс-әрекеттердің 

жиілеуі,  қылмыстық істердің кодекстері бойынша қарауға дейін жетуі. Ол 
қылмысына байланысты келесідей жіктеледі:

– қылмыс түріне және аморалды әрекетіне байланысты;
– қылмысының көлемі мен масштабына байланысты;
– ауытқудың ішкі құрылымына байланысты;
– ортаға байланысты бағытына қарай.
Жасөспірімдердің ассоциалды мінез-құлықтарын  спорт, өзіндік және 

жеке жұмыстарды ұйымдастыру, отбасындағы белсенділікті арттыру, 
ұжымдағы әрекеттерге қатыстыру арқылы жеңуге болады.

«Қиын» жасөспірімдермен жұмыс әдістемесі.
1. Қолдау әдістемесі – ең әуелі олардың сабаққа деген құлшынысын 

қолдау, ой-пікірлерін, ұсыныстарын талдау.
2. Жеке талап қою әдістемесі – оқушының өзіне деген сенімін бекіте 

түсу үшін оның мүмкіндігіне қарай жүктеме беру.
3. Жеке тұлғаның қатынас әдістемесі – өзінің мүмкіндігін ескере оты-

рып, түрлі іс-әрекет түрлеріне қатыстыру арқылы дамуына ықпал жасау.
Қазіргі кездегі  жасөспірімдердің  жүрген ортасы қолайлы  емес. Өйткені,  

бала  ауытқушылық  мінез-құлықтың  әртүрлі  нысандарын  мектепке  бара   
жатқанда да, аула  мен қоғамдық  орындарында  да, тіпті  үйде де  көреді. 
Дәстүрлі  ұлттық  құндылықтар  нормасының  босауы,  ата-ананың, әсіресе,  
отбасындағы  әке  беделінің  төмендігі,  мінез-құлықтың  тұрақты  үлгілері  
мен   моральдық   шекаралардың  жоқтығы,   әлеуметтік  бақылаудың  босаң-
суы  –   жасөспірімдер  ортасындағы  ауытқушы  және өзін-өзі  жоюға  мінез-
құлықтың  өсуіне ықпал етеді.

Әдебиет
1. www/ akorda / kz.
2. Галагузова М.А. Социальная педагогика. – Москва, 2003.
3. Василькова Ю.В. Социальная педагогика.  – Москва, 2000.
4. Воспитание  трудного  ребенка,  Дети  с  девиантным  поведением //Под  редакций М.И.  

 Рожкова. –  Москва, 2001.
5. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие  теориясы мен әдістемесі//Оқу  құралы. – Алматы: Дарын, 2004.

Қарағанды облысы
Шет ауданы.
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әңгі лаулап жану үшін ғаламда,  Үлкен арман керек екен адамға...” 
атты кәсіби-шығармашылық бағыттағы тәрбие сағатын өткізудегі 

«МӘҢГІ ЛАУЛАП ЖАНУ ҮШІН ҒАЛАМДА,
ҮЛКЕН АРМАН КЕРЕК ЕКЕН АДАМҒА...»

Гүлжанар ИМАШЕВА, 
“Федоровка” қазақ жалпы орта білім беретін мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі,  
Ұлғаным ЫДЫРЫСҚАЛИЕВА,  
осы мектептің кітапхана меңгерушісі

“М
мақсатымыз – оқушыларды армандай білуге баулу, тіл мәдениетін, көп ал-
дында  сөйлеу өнерін үйрету, отансүйгіштікке тәрбиелеу, оқушының жүрегі 
қалаған мамандықты айқындау мақсаты көзделді. 

Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, Үлкен болып қалу үшін ғаламда,
Үлкен бақыт табу үшін ғаламда. Үлкен арман керек екен адамға! –  

деп толымды талант, сөз шебері Мұхтар ағамыз жырлағандай, адамға үміт 
отын жандыратын – арман.  Біз күн сайын «нағыз өмірді» армандаймыз. Егер 
терең ойлайтын болсақ, шындығында адамға арман керек-ақ, ол бізге бағыт, 
күш-қуат береді, үмітімізді жалғап отырады. Бүгінгі ашық тәрбие сағатымыз 
жарқын болашақтың бейнесі – біз армандаған мамандық  туралы болмақ. 

Мына өмірде жүрегіңде, бойыңда ыстық қан барда,
Болмысты да, болмасты да болады деп арманда, –  

деп ақын Мұқағали Мақатаев та арман жайлы жырлаған...
– Арман деген не? – деп бір жігіт қарияға сауал қойғанда, қазыналы қарт:

“Арман дегеніміз ақыл-ойдың шындығы. Құс – ұшсам дейді, бала – өссем 
дейді, қыз – көрікті болсам дейді, жігіт – жүректі болсам дейді, қарт – жүзге 
жетсем дейді, ұстаз – шәкіртіме үлгі болсам дейді. Арманға адаспаған жетеді, 
адасқан жете алмайды. Арманына ақылды жетеді, ақымақ бұл өмірден түңіліп 
өтеді”, – деп жауап беріпті.

Өнерге өзінің қайталанбас қолтаңбасын қалдырған сан қырлы талантты 
ақын Исрайыл ағамыз арманды ақ қанатты құсқа, мәрмәр мүсінге теңейді. 
Ал біздің оқушыларымыздың арман туралы ойлары қандай екен? Осы жер-
ден оқушыларымыздың арман туралы пікірлерін білсек қайтеді? (тақтаға 

45  минут
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сұрақтар шығарылады, оқушылар сол сұрақтар төңірегінде өз пікірлерін ай-
тады).

Әңгімелесу
1. Сен болашақ мамандығыңды таңдадың ба?
2. Қандай мамандық таңдайсың?
3. Таңдаған мамандығың жөнінде не білесің?
4. Мамандығыңның өзіндік ерекшелігі.
5. Бұл заман талабына сай ма?
6. Бұл мамандықтың еңбек нарығында қажеттілігі.
7. Мамандықты қай оқу орнынан аласың?
Әлемде 40 мыңға жуық әртүрлі мамандықтар бар. Статистердің зерттеуі 

бойынша,  жыл  сайын 25 млн. адам өзінің жұмыс орнын ауыстырып, оның 
12 % өз қызметіне қайтып оралады екен. 

Өзің келіспейтін тұжырымдарды таңдап алып, ойыңды дәлелде.
1. Мамандық бір-ақ рет біржола таңдалады. 
2. Мамандық таңдау қалтаның қалың болуына байланысты.
3. Отбасы және достарыңның ақылына сүйеніп мамандық таңдауға бо-

лады.
4. Қартайғанда да мамандық таңдауға болады.
5. Жақсы білім алу үшін қымбат оқу орнына түсу керек.
6. Ақша болса, мамандық қажет емес.
7. Таңдайтын мамандығымды болашақ табысым анықтайды.
8. Мамандық таңдау – күнкөріс қамы.
Мектеп кітапханашысы Ұ.Ыдырысқалиева мамандыққа байланысты 

жинақ папкасындағы мамандықтар кестесін, таңдау пәндерін, оқу орындары-
мен таныстырып, тың мағлұматтар берді. 

Мамандықтар классификациясы
Орыс академигі, тәжірибелі әдіскер-психолог Климовтың зерттеуінше, 

мамандықтың бірнеше классификациясы бар. Олардың неғұрлым белгілілері 
еңбек пәніне негізделеді. Еңбек пәні бойынша жіктелетін мамандықтар 5 
топқа бөлінеді:

– адам – техника;
– адам – адам;
– адам – белгі жүйесі;
– адам – табиғат;
– адам – көркем образ.
Адам – техника: бұл типке техникалық құрылғылармен жұмыс жасайтын 

ұшқыштар, матростар, электромонтерлер, слесарьлер жатады.
Адам – адам: мұнда мамандық иесі үшін еңбек нышаны болып басқа адам 

табылады, ал қызмет сипаттамасы – басқа адамдарға әсер ету, адамдармен 
жұмыс істеу. Мұндай мамандықтарға мұғалім, дәрігер, журналист, сатушы, 
заңгер, банкирлер жатады.

Адам – белгі жүйесі: бұл типті таңдаған адамдар абстрактілі ұғымдармен 
жұмыс жасауды білуі керек және ой-өрісі өте кең болу керек. Бұл бухгал-
терлер, оқымыстылар, ЭЕМ операторлары, зертханалар мен ғылыми орталық 
жұмысшылары. 

Адам – табиғат: бұл тип мамандары өлі және тірі табиғат құбылыстарын 
танып, зерделеумен айналысады. Олар – мал дәрігері, агроном, гидролог, ме-
ханизатор, тракторист, эколог.

Адам – көркем образ: бұл типке өнер мен көркемөнерге бейім, талантты 
адамдар жатады. Олар – архитекторлар, дизайнерлер, суретшілер, әнші, ак-
терлер.

 Арман – алға жетелейтін жарық жұлдыз, адам адал еңбек етіп, қиындыққа 
мойымай, қажырлылық танытқанда ғана өз мұратына жетеді, яғни арманы 
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абақтың мақсаты: химиялық элементтер жайында алған білімдерін 
тереңдету, сілтілік металдар жөнінде мағлұмат беру; металдардың  

СІЛТІЛІК  МЕТАЛДАР:  НАТРИЙ  МЕН  КАЛИЙ

Ләззат  ЖАҚЫПБЕКОВА, 
«Қызылжар» орта мектебінің химия пәні мұғалімі

С
қасиеттерін, маңызын талдау, реакция теңдеулері арқылы жаза білуді ары 
қарай дамыту;  әртүрлі тапсырмалар орындату арқылы оқушылардың білімін  
жетілдіру және белсенділігі мен қызығушылығын   ояту, еңбектерін бағалай 
білуге, сүйіспеншілікке, оқушының шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, 
өз ойларын жеткізе білуге, ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 

Сабақтың  барысы.
І. Қызығушылық ояту.
Сілтілік металдардың атауын таңбасымен және атомдық нөмірімен 

сәйкестендір: 

Натрий  Li   11

Литий   Na  3

Калий  Rb  37

Рубидий  Cs  19

Цезий  K  55

ІІ. Жаңа сабақ тақырыбы: 
«Сілтілік металдар».

Периодтық системадағы қай 
топ   осылай аталады,  не үшін? 

Бүгінгі тақырыбымыз – 
сілтілік металдар жайында не 
білесіздер? Әрқайсысыңыз дәп-
тер леріңізге не білетіндеріңізді 
жазыңыздар. (Жазып болған соң 
оқушыларға мәтін таратылады.)

жүзеге асады. Әйтпесе, арман қиялға айналып, келешектің қамы болмай, 
ақиқат өмірден алыс, тек ойлап қана ұғатын адам санасындағы әлемге айна-
лады.

Адамды, санай берсең, көп арманда,  Тамақсыз табысы жоқ кәріптерге 
«Мінсіз бақ, сансыз дәулет» деп арманда. Жалғыз күнгі тамақтың тоғы 
Мергенге түзу мылтық, оқ арманда,      арманда. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(Ш.	Құдайберді)
Армандарыңыз орындалсын! Біліммен, өнермен алға самғаңыздар! деп 

бүгінгі тәрбие сағатымызды аяқтаймыз.
Батыс Қазақстан облысы 
Теректі ауданы.

Сілтілік металдар: натрий, калий.
1. Сілтілік металдар периодтық жүйенің І тобының негізгі топшасында 

орналасқан. Олар: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.  Бұлардың іс жүзіндегі маңыздылары: 
Na, K. Қалған сілтілік металдар осыларға ұқсас. Натрий таралуы жөнінен ал-
тыншы орында, калий – жетінші орында. Олар тек атом радиустары бойын-
ша ғана ерекшеленеді. Олар s элементке жатады. Атом радиусы, химиялық 
белсенділігі топтарда жоғарыдан төмен қарай өседі. Ең кіші радиус Li-де, ал 
ең үлкені Fr-да. Реакция кезінде +1 тотығу дәрежесін көрсетеді. 

Табиғатта кездесуі. Сілтілік металдар қосылыстарынан табиғатта кең 
тарағаны тек натрий және калий қосылыстары ғана. Мысалы: натрий хлориді 
Арал, Каспий маңында, натрий сульфаты Алматы, Қызылордада, сильвинит, 
карналит Батыс Қазақстанда кездеседі. Натрий, калий иондары тірі ағзада 

4. “Қазақстан мектебі” №4, 2017.
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маңызды рөл атқарады. Франций ядролық реакция кезінде жасанды жолмен 
алынған. Сілтілік металдарды тұздарынан электролиз әдісімен алады. 

 Кестені толтыру.

Сілтілік металдардың барлығы болар-болмас реңкті, ақ түсті, жеңіл, оңай 
балқиды. Олардың қаттылығы және балқу  температурасы жоғарыдан төмен 
қарай кеми береді. Натрий ионы жалынды сары түске, ал калий ионы күлгін 
түске бояйды. Сілтілік металдар күшті тотықсыздандырғыш және химиялық 
өте белсенді болып табылады. Олар сутегін қоса алғанда барлық бейметал-
дармен қуатты әрекеттеседі. 

Натрий тотықсыздандырғыш ретінде түсті металлургияда ядролық  реак-
торларда жылу жеткізгіш, органикалық заттарды синтездеу кезінде ката-
лизатор ретінде қолданылады. Сілтілік металдар, әсіресе цезий жарықтың  
әсерінен оң зарядталған ионға айнала алады. Оның бұл қасиеті жарық  энер-
гиясын  электр энергиясына айналдыратын аспапқа – фотоэлементке, сондай-
ақ  өздігінен жұмыс істейтін аппараттар әзірлеуге пайдаланылады. Калий 
тұздарының өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы өте зор. Натрий пероксидін 
ауаны регенерациялау үшін сүңгуір қайықтарда және ғарыштық  кемелерде 
пайдаланады. Ол көмірқышқыл газын сіңіріп ауаны тазартады.

Маңызды қосылыстары: NaOH-сілті, химия өнеркәсібінің маңызды 
қосылысы, сабын, қағаз, бояу, дәрі алу үшін және тұрмыста  NaCI – ас 
тұзы, консервілеуде және химия өнеркәсібінде натрий, хлор, сода алу 
үшін, Na2SO4 – шыны, сода, медицинада қолданылатын глаубер тұзын алу 
үшін, Na2CO3 – кальцинирленген сода, тері, формацевтика өнеркәсібі, дәрі 
алуда, NaNO3 – тыңайтқыш ретінде, NaHCO3 –  ас содасы, медицина,  кон-
дитерде қолданылады. KNO3 – азоты, калийі бар тыңайтқыш, KCIO3 – бер-
толле тұзы,  химия  өнеркәсібінде,  сіріңке жасауда, КМnO4 – марганцовка,
дәрі ретінде, зертханада оттегін алу үшін, К2СО3 – ағаш күлінде болады, 
тыңайтқыш ретінде қолданылады.

Мына заттар сілтілік металдардың табиғатта кездесетін қосылыстарының 
аттары: натрий хлориді;   сильвинит (натрий хлориді-калий хлориді);  карна-
лит (калий  хлориді-магний хлориді-6 су молекуласы);  калий  хлориді;  ми-  
к рабилит (натрий сульфаты – 10 су молекуласы).

Осы заттардың формуласын жазыңдар.
        Сұрақ     Жауап
1. Ас содасы  А  Na2O
2. Ащы тұз  Б  KOH
3 .   Поташ   В  NaHCO3
4. Натрий пероксиді Г  Nа2SO4*10H2О
5. Күйдіргіш калий Д  K2CO3

Сабақты қорытындылау. Интерактивті тақтадан Д.И. Менделеевтің 

Элементтің        Ядро құрамы     Валенттік элек-    Энергетикалық      Ион заряды
символы              трондар саны        деңгей саны
Li
Na
K

Rb

Cs
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периодтық таблицасы көрсетіліп, үй тапсырмасы бойынша ауызша тест 
сұрақтары қойылады.

– Сілтілік металдар қай топта орналасқан?
– Сілтілік металдарды ата.
– Қандай топшада орналасқан?
– Валенттіліктері нешеге тең?
– Не үшін сілтілік металл деп аталады?
– Электртерістілігі қандай?
– Тотығу дәрежесі қанша?
Үй тапсырмасы: сілтілік металдар.

Қарағанды облысы
Жаңаарқа ауданы.

ақсаты – оқушыларға қазақ халқының «Түлкі мен ешкі» атты ертегісі 
туралы түсінік беру.   

ЕРТЕГІ ТЫҢДАУ
(4-сынып негізінде)

Гүлбаршын  БЕГАЛИНА, 
С.Мәуленов атындағы №37 орта мектептің орыс 
сыныптарындағы қазақ тілі пәні мұғалімі

М
Міндеттері:  ертегі тыңдау арқылы оқушылардың тыңдау қабілеттерін 

дамыту, ертегі кейіпкерлеріне мінездеме бере отырып, тапқырлыққа, 
адамгершілікке баулу. 

Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, тыңдау, баяндау,  әңгімелеу. 
Сабақтың барысы. 
І. Ұйымдастыру кезеңі: амандасу, сынып оқушыларын тексеру, түгендеу.  
ІІ. Үй тапсырмасы: өздері білетін басқа да ертегілер жайлы әңгімелеп 

беру. 
Суреттерді ертегілермен сәйкестендіру.

Қызыл телпек

Шалқан

Бауырсақ

Түлкі мен ешкі

ІІІ. Жаңа тақырып: түлкі мен ешкі. 
1. Сөздікпен жұмыс. 
Абайсызда – внезапно
Терең апанға – в глубокую яму 
Түсіп кетті – упал 
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Неге тұрсың – почему стоишь 
Жаным жай тауып тұр – душа ликует 
Салқын – прохладно 
Шөлдедім – сильно хотел пить 
Тұп-тұнық су – прозрачная вода,  чистая вода
Секіріп үстіне мінеді – вскакивает, прыгает на него 
(Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жаздыртып, мағынасын ашу.) 
2. «Түлкі мен ешкі» ертегісін тамашалау. 
Сөздер мен сөз тіркестерін дұрыстап айтқызу. 
3. Сұрақ-жауап жұмысы. Оқушылар білімін тексеру, сұрақтар қою 

арқылы ойларын жинақтау. 
–  Бұл ертегі не туралы екен? 
–  Қандай кейіпкерлері бар? 
–  Ешкі кімнің сөзіне алданып қалады? 
–  Не себепті? 
–  Орыс халқында осыған ұқсас ертегі бар ма? 
IV. Ертегіні рөлдерге бөліп оқу.
Бір түлкі жүгіріп келе жатып терең апанға түсіп кетіпті. Су іздеп жүрген 

бір ешкі апаннан шыға алмай жатқан түлкіні көреді. 
–  Әй, түлкі батыр, не істеп тұрсың? – деп сұрайды. 
– Ой, неғыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап  әрі ыстықтап 

өліп едім. Апанның іші  салқын  әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен, – депті 
түлкі.  – Мұны естіген ешкі: «Мен де салқындап, тұнық судан ішіп ала-    
йын» деген оймен секіріп апанға түсіпті.  Сонда түлкі ешкінің үстіне шығып, 
секіріп апаннан құтылып кетіпті. «Өтірікке алданба, басың бәлеге душар бо-
лар» деген сөз осыдан қалыпты. 

V. Ертегі кейіпкерлеріне мінездеме беру.

 

VІ. Ертегі мазмұны бойынша түсініктерін тексеру.

VІІ. Ертегіні қорытындылау.
Ертегі кейіпкерлерін ата:  ешкі, түлкі. 
1. Түлкі апанға не үшін түсті? 
2. Түлкінің мінезі қандай? 
3. Ешкіге сипаттама бер. 
4. Апанда су бар ма? 
VIІІ. Үй тапсырмасы. Түлкі мен ешкі ертегісін оқып, мазмұнын айту. 
VII. Бағалау. Сабаққа белсене қатысқан оқушыларды бағалау.

Астана қаласы.

№ Тапсырма                 Сұрақ       Жауап

1.  Бір күні ешкі абайсызда апанға түсіп кетеді.     Түлкі

2.  Ешкі су іздеп жүріп апандағы түлкіні көреді.  

3.  Апанның іші салқын әрі түбінде тұп-тұнық  суы бар.  

4.  Түлкі ешкіні алдап, өзі апаннан шықты.  

5.  Ешкі түлкіге сеніп, апанға секіріп түсті.

Ешкі: сенгіш, ақымақ.                           Түлкі: қу, тапқыр, ақылды.
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ҚОРШАҒАН  ОРТАНЫ  ҚОРҒАУ

Гүлгауһар  ҚАБЫЛТАЕВА, 
“Құдайкөл” жалпы орта білім беретін 
мектебінің биология пәні мұғалімі

Ө

ХХ ғасырда өзінің негізсіз екенін көрсетті. Геологиялық күш сипатын 
алған адамзаттың табиғатты пайдалану принциптері қоғамның өзін бы-
лай қойғанда, мәңгі деп келген қоршаған ортаға қауіп төндіреді. Адам-
затты барлық нәрселердің өлшемі деп алып, оның ақыл-парасатының 
шексіздігіне кәміл сенген ғылым XX ғасырдың ортасынан бастап 
ғылыми-техникалық экспансияға шектеу қою керек дегенді айтты. Одан 
түңілген кейбір ойшылдар «адамзат –  табиғат денесіне жабысқан кесел, 
түбінде оны құртпай тынбайды» дегенге дейін барды. Табиғи ортаның 
дағдарысқа түсуін аңғарудың нәтижесінде экология ғылымы қалыптасты. 
«Экология» терминін 1866 жылы неміс жаратылыстанушысы Э.Геккель 
енгізген. Бұл ұғым грек тілінен «үй туралы ілім» деп аударылады. 
Биологияның бөлігі ретінде экология тірі жандардың өзі өмір сүретін 
ортасымен қарым-қатынасын зерттейді. Қазіргі мағынасында экология 
пәні жалпыламалық сипатқа ие болып, бүкіл тіршілік заңдылықтарын 
зерттейтін ғылымға айналып отыр.

Экологияның өзі табиғатты қорғаумен байланысты екендігі түсінікті. 
Ғылыми әдебиетте оған: табиғаттың толық тазалығын, табиғаттың 
сұлулығын,  табиғаттың мол байлығын қорғай отырып, оны адам 
қажетіне толық пайдалану деген анықтама берілген. 

Қазақстан Республикасы үшін экологиялық қауіпсіздік ең маңызды 
мәселелердің бірі болып табылады. Өйткені, біздің елімізде экологиялық 
дағдарыстың неғұрлым қауіпті көріністері белең алған. Олар: аймақтық 
техногендік шөлейттену, топырақтың құнарсыздануы; су ресурстарының 
тартылып, ластануы; атмосфераның ластануы; ормандардың селдіреуі, 
биологиялық әралуандылықтың тоқтаусыз азайып, тірі табиғаттың гене-
тикалық қорының бүлінуі; тіршілікке қатер төндіретін дүлей табиғи 
құбылыстар мен өнеркәсіп апаттарының белең алып, қауіпті әрі улы 
қалдықтардың қордалануы.

Аймақтық техногендік шөлейттену, топырақтың тозуы. 
Қазақстанның барлық жер көлемі 2724,9 мың км2. Жер қорымыздың 

көлемі өте үлкен болғанымен, оның сапасы соңғы жылдары күрт на-
шарлады. Жерді дұрыс пайдаланбау салдарынан топырақ деградацияға 
ұшырап, құнарсыздану, шөлге айналу үдерістері күшейе түсуде. Соңғы 
мәліметтер бойынша, Республика жерінің 180 млн. га немесе 60 % шөлге 
айналған. Барлық жердің 235 млн. га жазық жерлер, 185 млн. га жайы-
лым және 34 млн. га таулы аймақтар алып жатыр. Осы аталған 235 млн. 
га құнарлы жердің 180 млн.га жері жарамсыз жерлерге айналып, оның 30 
млн.га топырақ эрозиясы, 60 млн.  га тұздану,  10 млн.га  химиялық және 
радиоактивті заттармен ластанған.

ткен ғасырдың аяғында «экология» терминін био-
лог мамандар ғана қолданса, бүгінде бұл ұғым 

Қазақстандағы қазіргі экологиялық проблемалар.

көпке таныс. Табиғатты қалай илесең, соған көне 
беретін жаратылыс деген көне заманнан бергі түсінік 
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Республиканың 30 млн. га жерін өнеркәсіп, көлік, байланыс, елді 
мекендер алып жатыр. Кейбір аймақтарда топырақтың тозып бүлінуі 
және шөлге айналуы, Ертіс, Әмудария мен Сырдария өзендерінің су 
бассейнінің азаюы, Арал теңізінің тартылуымен тікелей байланысты бо-
лып отыр. Мәселен, Оңтүстік Қазақстанда Арал аймағының экология-
сына байланысты 2 млн.га жер шөлейттеніп кеткен және Жаңадария 
өңіріндегі 3 мың. га қара сексеуіл орманы біржола жойылу үстінде. Арал 
өңірі мен Сырдария өзенінің аңғары бойында топырақтың химиялық улы 
заттармен және радионуклеидпен ластануы жылдам жүреді. 

Өнеркәсіптерден шығарылған химиялық заттар Шығыс Қазақстан 
бойынша жылына 5 млн. тоннаға жетіп отырғаны тіркелген. Республи-
ка бойынша ластану деңгейі Бетпақдала, Балқаш өңірі, Мұғалжар, Ертіс 
өңірі, Маңғыстау, Каспий маңы ойпаты, Іле Алатауы жазықтарында тым 
жоғары. Сырдария, Шу, Талас, Жайық өзендеріндегі жерлер қорғасын, 
фтор, бор, мыс, пестицидтер және нитраттармен ластанған.

Республика аумағында ірі ракеталық полигондар Атырау облысының 
«Тайсойған», Балқаш көлі маңында «Ташкент-4» және «Байқоңыр» 
ғарыш айлағында орналасқан. Бұл жерлерде топырақ беті өте қауіпті улы 
гептил жанармайымен және ракета қоқыстарымен ластанған.

Су ресурстарының тартылып, ластануы.
Дүниежүзілік су қорларының ластануы бүкіл адамзат қауымын 

алаңдатып отыр. Бұл мәселе Қазақстанға да тән. Судың ластануы көп түрлі 
әрі ең соңында су экожүйесін бүлдірумен аяқталады. Су айдындарының 
ластануын былайша топтаймыз: биологиялық, химиялық, физикалық 
лас тану.

Судың сапасы, ластану деңгейі үнемі бақылауға алынып отыра-
ды. Судың құрамындағы химиялық қоспалар, тұздық құрамы, еріген 
бөлшектері мен температурасы әртүрлі болуы мүмкін.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ауыз судың 100-ден астам 
сапалық көрсеткішін ұсынған. Ал Қазақстанда ауыз су сапасы МемСТ 
287482 бойынша 30 түрлі міндетті көрсеткішпен анықталады.

Су бассейні ластануының негізгі себептері – тазартылмаған сулар-
ды өзен-көлдерге жіберу. Бұған жол беретіндер: тұрғын-үй коммуналдық 
шаруашылықтар; өнеркәсіп орындары; ауыл шаруашылығын химиялан-
дыру; халық шаруашылығының басқа да ластануы.

Қазіргі кезде ашық өзен, көл суларымен қатар жерасты сулары лас-
танып отыр. Негізгі ластанушы көздер: өнеркәсіп өнімдерін сақтайтын 
қоймалар; химиялық заттар және тыңайтқыштар; тұрмыстық қалдықтар; 
жерасты суымен жалғанатын құбырлар; ірі құрылыс учаскелері; сүзгі 
алаңдар, бұрғы-скважиналар болып табылады.

Жерасты суларында әртүрлі жұқпалы ауру тарататын микробтар, 
вирустар кездеседі. Қазақстан жағдайында өзен-көлдердің ластануы, 
көбінесе, өнеркәсіп шоғырланған аймақтарда, полигондар мен мұнай-газ 
өндіретін жерлерде жаппай сипат алуда. Өзендердің ішінде Ертіс су ала-
бы, Өскемен қорғасын-мырыш комбинаты, Лениногор қорғасын зауы-
ты, Березов кені, Зырян зауыты секілді өндіріс орындарының сарқынды 
сулармен ластануын айта аламыз. Су құрамында қорғасын, мырыш, 
сынап, т.б. ауыр металдардың шекті мөлшерден азайғаны байқалады. 
Сырдария, Шу, Талас, Қаратал, Ақсу, Лепсі, Тентек, Көксу өзендерінің 
сулары біршама аз деп есептелінеді. Соның ішінде Сырдария, Шу, Талас 
өзендері ауыл шарашылығын химияландыру мен дренажды сулармен 
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ластануда. Әсіресе, Арыс, Келес өзендері күріш пен мақта егісінде жиі 
қолданылатын пестициттермен ластанып отыр. Ақтөбе, Елек өзені амин 
өнеркәсібі есебінен және бормен ластанып жатыр. Қорғалжын, Науры-
зым, Марқакөл, Алакөл, Зайсан көлдері экологиялық тұрғыдан біршама 
тәуір деп есептелінеді. Десе де, су айдындары Орталық, Солтүстік, 
Шығыс Қазақстанда өнеркәсіп орындары, полигондар есебінен ластану-
да. Оңтүстік Қазақстан облысында ең көп ластану Бадам, Сайрам кен 
орындарында байқалады. Әсіресе, Бадам өзені бойындағы қорғасын, 
фосфор, химия өнеркәсіптерінен бөлінетін қорғасын, мырыш, сы-
нап кей жерлерде шекті мөлшерден 50 есеге дейін кететіні тіркелген. 
Су ресурстарының биологиялық ластануы Арал аймағы мен Батыс 
Қазақстанда жиірек ұшырасуда. Қазақстанның су ресурстарының сапа-
сын жақсарту және қорғау шараларын жүзеге асыру бағытында мемлекет 
тарапынан көптеген игі істер жүргізілуде.

Атмосфераның ластануы. 
Атмосфера – бүкіл  әлемнің  тіршілік  тынысы.  Бүгінгі  таңда  ат-

мосфера ауасының   тазалық   сапасы   бұрынғы  кезден нашарлауда.  
Оның негізгі себептері  –  ауаға адамның іс-әрекетінен болатын әртүрлі 
газдардың шығарылуы.  Негізінен, атмосфераның адам үшін атқаратын 
қызметі өте жоғары. Атмосфера – бүкіл әлемді таза ауамен қамтамасыз 
ете отырып, тіршілікке қажетті газ элементтерімен байытады. Жерді ме-
теорит әсерлерінен, Күн мен ғарыштан келетін түрлі зиянды сәулелерден 
қорғап, зат пен энергия алмасуларын, ауа райының қызметін реттеп, жал-
пы жер шарындағы тұрақтылықты үйлестіріп отырады. Алайда, адам 
баласы үшін орасан зор пайдалы ауа бассейні соңғы жылдары күрделі 
өзгерістерге ұшырап отыр. Ең бастысы – ауаның ластануы. Егер атмос-
фера ауасында  ластағыш  заттардың  шекті мөлшері қалыпты  құрамнан 
асып кетсе,   онда   ауаны ластанған деп санайды. Ластағыш заттардың  
негізгі көздері  –  өнеркәсіп, автокөліктер, зауыт, жылу энергетикасы, 
соғыс қаруларын сынау, космос корабльдері мен ұшақтар, т.б. жоғарыда 
аталған объектілерден атмосфераға түскен заттар ауа құрамындағы 
компоненттердің қатысуымен химиялық немесе фотохимиялық 
өзгерістерге ұшырайды. Содан соң пайда болған химиялық өнімдер суға 
не жерге түсіп, барлық тірі организмдерді, ғимараттарды, құрылыс мате-
риалдарын бүлдіреді.  

Ормандардың селдіреуі, биологиялық әралуандылықтың тоқтаусыз 
азайып, тірі табиғаттың генетикалық қорының бүлінуі.

Жер шарында өсімдіктердің 500 миллионнан астам түрі бар. Жыл 
сайын ғылыми зертханаларда олардың бірнеше жаңа түрлерін өсіріп 
шығарады. Жер шарында өсімдіктер жамылғысы біркелкі таралмаған. 
Қазақстанда орман қоры 21,8 млн. га жерді алып жатыр. Яғни, 
республикамыздың барлық жерінің 3,35%-ын құрайды. Еліміздегі орман-
дар жүйесі, негізінен, солтүстік және шығыс аймақтарда шоғырланған. 
Ормандардың бірнеше типтері бар. Олар – сексеуіл, қарағай, шырша, 
самырсын, қайың ормандары, тоғайлар мен бұталар.  Республикамызда 
ормандар аз әрі олардың күйі жақсы емес. Оның негізгі себептері – адам 
факторы, өрт, ауа райының өзгеруі мен айнала қоршаған ортаның ласта-
нуы.  

Орманды қорғау – біздің міндетіміз. Орманның адам мен жалпы 
биосфера үшін маңызы зор.  Ормандардың егістік алқаптарын қорғауда 
да рөлі зор. Орманды жерде топырақ, су және жел эрозиясы болмайды. 
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Ал ормансыз жердің топырағы кеуіп, шөлге айналады. Ағаштарды қар 
тоқтату үшін де отырғызады.  

Орманның ауаны тазартатын да қасиеті бар. Мысалы, 1 га орман бір 
күнде 220-280 кг көмірқышқыл газын сіңіріп, 180-200 кг оттек бөліп 
шығарады.  Орман, сонымен бірге, денсаулық сақтау ортасы. Сондықтан 
курорт пен сауықтыру кешендері, т.б. демалыс орындарының тек қана 
орманды жерде салынуы тектен-тек емес.

Адам баласының организмі жоғарыдағы ластаушы заттарды 
қабылдаған кезде белгілі бір деңгейге (мөлшерге) дейін ғана көтере ала-
ды. Ал зиянды заттардың одан әрі организмде көбейе түсуі денсаулықты 
бұзып, ауруға шалдықтырады. Экологиялық жағдайдың тұрақтануына  
халықтың қолдауы болмаса, оңды нәтижеге жете алмаймыз. 

Туған өлкеміздегі экологиялық хал-ахуал туралы жан-жақты мағлұмат 
беру, оны жақсарту әдістерін ойластыру, әсем табиғаттың тепе-теңдігін 
сақтау – басты мақсатымыз. Әрбір өлкенің өзіне тән ауа райы, тарихи 
ерекшеліктері бар. Сондықтан да,  табиғатты, өзіміз тұрған өлкемізді, 
орман-тоғайларды, оның ішіндегі жануарлар мен түрлі аң-құстарды, т.б. 
сақтап, қорғай білу – әрбір Қазақстан азаматының басты міндеті. 

Павлодар облысы
Екібастұз қаласы.

абақтың мақсаты – оқушыларға тері өңдеу, илеу әдістерін түсіндіріп, 
ұлттық өнерге деген қызығушылығын арттыру. Қамшы өрудің қыр-

ТЕРІ  ӨҢДЕУ  ЖӘНЕ  ИЛЕУ  ӘДІСІ

Азамат  ШАКИМОВ, 
«Талап» орта жалпы білім беретін мектеп-
балабақшасының мұғалімі

С
сырына үңілген оқушылар ұқыптылыққа үйренеді. Әдебиет, сызу, тарих, хи-
мия сынды пәндермен тығыз байланыста болған аталмыш сабақты қолөнер 
бұйымдары мен суреттерді қолдану арқылы тереңірек түсіндіруге болады. 
Ол үшін әртүрлі материалдық-техникалық жабдықтарды, тері мен таспа-
ны, «Технология», «Қазақстан өнері», «Шаңырақ» сынды әдебиеттерді 
қолданамыз.  

Тері бұйымынан әртүрлі заттар жасау үшін қайысты танып, оны илеу 
мен өңдеу әдістерін жете меңгеру керек. Ата-бабаларымыз ешқандай 
техниканың көмегінсіз-ақ осы биік дәстүрді жоғалтпай сақтаған. Бүгінде 
теріні әртүрлі техникалық құралдар көмегімен өңдейді. Теріге өң беріп, 
ширықтыру үшін көп тараған әдіс – ағаш қабығына салып бояу. Ірі қара 
малдың терісі ащы айранмен (малма. – А.Ш.) не  ұн мен кебек қосылып 
ашытылған айранның сары суымен иленеді. Терінің иі қанғанын білу үшін 
түгі жағынан ұстап, екі жаққа тартып көреді. Иі жақсы қанған тері түгінің 
түбінен ағарып жарылады немесе теріге тебен ине шаншығанда жеңіл 
сұғылса, онда терінің иі қанғаны. 15-20 күндей ащы айранға салып, ауда-
рып қозғап қояды. Теріні кептіріп, жұмыр ағашқа асып қойып, қырғышпен 
түгін, шелін, артық заттарын алады. Теріні бұрап, уқалап, жұмыр ағашпен, 
ағаш балғамен тоқпақтап жұмсартады. Көп күшті, ерінбеген еңбекті талап 
етеді. Кейде жұмсақ топыраққа көміп, май жағып та жұмсартатын әдістері 
бар. Осыларды әзірлеп алған соң  таспа немесе  тін тіліп, қамшы, т.б. 
бұйымдар жасайды. 
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Қамшының  ат қамшы, дойыр қамшы,   қасиетті қамшы, киелі қамшы, 
шыбыртқы қамшы, шашақты қамшы деген түрлері болады. Қамшы – еңбек 
құралы.  «Халуа – мырзаның сыбағасы, қамшы – жетімнің күндегі асы»,  
«Бір ағашта қанша бұтақ, біреуі-ақ қамшыға сап», «Қазанат қамшы 
тигізбейді, азамат жоғын білгізбейді» сынды мақал-мәтелдер қамшы 
жайындағы ата танымнан хабар берсе керек. 

Қамшы бірнеше бөлшектен тұрады, олар: бүлдіргі, сап, алақан, өрім, 
өзек, топшы. Ал енді оны өрудің де бірнеше тәсілі бар. Мысалы, төрт өрім, 
алты өрім және сегіз өрім деп аталатын түрлері халық арасына кең тара-
ған.                                                                                                                                                                 

Қауіпсіздік ережесін сақтау үшін оқушылар арнайы жұмыс киімін 
киіп, өткір құралдарды бір-біріне сап жағымен ұсынуы және рұқсатсыз 
тоқ көздерін қоспауы қажет. Сабақ барысында мынадай құралдар керек 
болады: өткір пышақ, өткір біз, тесікті кеңейту үшін үскі, балға, таспаны 
ысқылау үшін аша темір, тесігі әртүрлі өлшемдегі ағаш, қайрақ, қысқаш, 
ыдысқа құйылған су. 

Сарамандық жұмысты былайша жүргізу қажет:    4 өрім қамшыны өру 
үшін 4 тін немесе 4 таспа тіліп аламыз. Бір тінді бір таспа деуге болады. 
Таспаны түзу тіліп, әр таспаның қырларын алып, әртүрлі құралдар арқылы 
өңдейміз. 4 өрім қамшыны бастап өреміз. Өрген кезде мықты әрі өткір болу 
үшін оның арасына өзек салып өреді. Өзекті таспадан немесе мықты жіптен 
салуға болады. Өрілген қамшы әдемі болуы үшін өрімнің ұшын тігеміз, 
оны топшы дейді, қамшы қолдан түсіп кетпеу үшін таспа байлайды, оны 
бүлдіргі дейміз. Соңында өрімді  2 асықпен ысқылаймыз, бұл қамшының 
сәнді көрінуі үшін жасалады. 

Осы арқылы оқушылар өнердің қадіріне жетіп, қазақтың қамшы өру 
мәдениетімен танысады және ептілікке үйреніп, өз еркімен еңбек етуге, 
шығармашылыққа бейімделеді. 

Технологиялық карта (қамшы өру тәсілі).

Батыс Қазақстан облысы
Ақжайық ауданы.

  №    Орындалуы                          Сызбасы               Құрал-жабдық
 1.     Өлшемі әртүрлі таспа тілу,            Өткір пышақ, егеу, 
         таспаның қырларын           қайрақ, біз.
          алып әзірлеу.

 2. Өру кезеңі: жіптен немесе           Қайрақ, егеу, біз, таспа, жіп. 
 таспадан ортасына өзек 
 ретінде салып өру.   

 3. Өріп болғаннан кейін ұшын           Ине-жіп, біз, ағаш 
 байлау немесе топшылап тігу.           балға, егеу, қысқаш

 4. Қамшыға сап әзірлеу, саптау,            Ара, балға, егеу, бұрғы,   
 қамшыны әрлеу, әшекейлеу                        пышақ, біз, ине-жіп,
  жұмысы. Өрімді 2 асықпен           қысқаш, асықтар, лак. 
 ысқылау. 
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л жастарымен көрікті” дегендей, кез келген ел өзінің болашағын 
жастарымен байланыстырады. «Ұшқын» жас мұғалімдер мектебінің 

«ҰШҚЫН»  ЖАС  МАМАНДАР  МЕКТЕБІ

Салтанат  ҮРБІСІНОВА, 
«Федоровка» қазақ жалпы орта
 білім беретін мектебінің мұғалімі

“Біз – жастар заманның
Иесі, қожасы.
Жаралған адамның 
Жалынды, жаңасы”. 
	 	 	 Ілияс	Жансүгіров	

“Е
ашылып, өз жұмысын жаңа бағытта жүргізіп келе жатқанына да екі жылдың 
жүзі болды. Аталған мектептің негізгі мақсаты – оқытудың заманауи әдіс-
тәсілдерін үйрете отырып, жас мамандардың кәсіби шеберлігін артты-
ру болып табылады. Осының нәтижесінде жас мұғалімдер үйренген жаңа 
әдіс-тәсілдерін өз сабақтарында қолданады әрі ұжымдық қарым-қатынасын 
нығайтып, кәсіби тұрғыдан өсуге мүмкіндік алады. «Ұшқын» жас мамандар 
мектебі ыңғайлы орта қалыптастырып, фокус-топтар құруға және коучинг 
пен тәлімгерлікті ұйымдастыруға күш салады. 

Жас мамандар мектебінің жұмыс жоспары бес бөлімнен тұрады.  
«Әдістемелік көмек және коучинг» қызметі бойынша мұғалімдерге 
тәлімгерлік пен коучинг жүргізіледі. Қыркүйек айында жас мамандарға  сын-
дарлы оқытудың әдіс-тәсілдерін үйрету, көшбасшылық қасиеттерін дамыту, 
бірлескен жұмысты ұйымдастыру мақсатында фокус-топтар жасақталды.  
Жетекшілері болып деңгейлік оқу бойынша сертификатталған мұғалімдер 
тағайындалды.  Жыл бойына жас мамандар жұмысын диагностикалау 
көмегімен олардың оқытудағы қиындықтары анықталып, қажетіне қарай коу-
чингтер ұйымдастырылады. Жоспар бойынша жыл бойына жас мамандарға 
психологиялық көмек көрсетіліп, әртүрлі байқауларға қатысуына жол аша-
ды. Үнемі өз-өзін жетілдіру үшін бағыт-бағдар сілтеп, сынып жетекшілігіне 
қатысты маңызды кеңестер беріліп отырады. 

Фокус-топтар қызметінің жас мамандар үшін тиімділігі неде? Дәстүрлі 
жас мамандар мектебінде мұғалімге өз пәні бойынша тәжірибелі ұстаз 
кеңесшілік ететін, ал бүгінгі жас маманның өзі қалаған фокус-топ құрамына 
алынуы оның кәсіби дамуына, өзін ортада жайлы сезінуіне айтарлықтай 
ықпал етері сөзсіз. 

Дәстүрлі мектепте жас маман тәлімгерден үйренген әдіс-тәсілдерді  
сабағында қолданады, көп ретте әдіс-тәсілдер таңдауда қиналады, ал мектеп-
ке жаңадан келген жас маманға сындарлы оқытудың әдіс-тәсілдерін, сабақты 
жеті модульде өтуді үйрету  тәжірибесіз мұғалімге үлкен қолдау береді. 

Бұдан бұрын жас мамандар әдістемелік білімді түрлі отырыс, курс, семи-
нарларда, көбінесе, тыңдау, көру дағдылары арқылы ғана алды, яғни алынған 
ақпараттың 20 пайызы ғана есте қалары сөзсіз. Ал коучингтерде іс-әрекетке 
түсу арқылы  мұғалімдердің нақты дағдылары қалыптасады, рефлексия жа-
сайды және идеяларымен бөліседі, нәтижесінде алған білімді тәжірибеде 
қолдану жеңілірек болады. 

Сонымен қатар дәстүрлі тәлімгерлік үдерісте әдіс алмасу, талдау жұмысы, 
көбіне, екі адам арасында өтті,  ал фокус-топтарда бірлесіп жұмыс жасай 
отырып әдіс алмасу, зерттеу, бақылау жұмыстарын жүргізу әрі қызықты әрі 
нәтижелі болатындығына көзіміз жетуде.

Осы уақыт ішінде біз мынадай жетістіктерге жеттік: 
– бағдарламаның идеясын түсініп, жаңаша әдіс-тәсілдерді сабақта тиімді 

қолдана аламыз; 
– сыни ойлауға, жоспарлауға, рефлексия жаза білуге үйрендік;
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– ынтымақтастықта жұмыс жасауға, оқытудағы қиындықтарды бірлесіп 
шешуге дағдыландық; 

– өз-өзімізге деген сенімділігіміз бен көшбасшылық қасиетіміз беки түсті 
һәм қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын болдық; 

– жеке жетістіктерге ғана емес, шәкірттеріміздің де жетістіктеріне куә 
болудамыз.  

Жас мамандармен бірге жұмыс істеу барысында біз әртүрлі қиындықтарға 
тап болғанымыз рас. Мысалы, пәндік-теориялық білімнің жеткіліксіздігі, 
жауапкершіліктің төмендігі сынды жайттар қолбайлау болатыны жасырын 
емес. Сонымен қатар, мінез-құлық проблемалары кездесетін балаларды 
оқытуда психологиялық білімнің қажеттілігі де арта түсті. 

Жас мамандар мектебі болашақта жас мамандардың пәндік қана емес, 
психологиялық білімін де жетілдіруді және жаңа әдіс-тәсілдерді сабақ үстінде 
пайдалану арқылы жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыруға баулуды 
үйретуді көздейді. Сондай-ақ, жас маманның өз-өзін реттеп, іс-тәжірибе тара-
ту жайы да маңызды орынға ие болмақ.  Себебі, жаңаша оқыту бағдарламасы 
оқыту әдістерін үйреткенде, өз ойларын анық жеткізе алатын, ынталы әрі 
сыни көзқарасы қалыптасқан, сандық технологияларды еркін қолдана ала-
тын тұлға тәрбиелеуді талап етеді. Бұл талаптарға сай шәкірттерді аталған 
қасиеттер  өз  бойына  дарыған  ұстаз  ғана  шыңдай алады. Ел Президенті 
Н.Ә. Назарбаев өз сөзінде:  «Еркін  елде  өскен  ұрпақтың  рухы  әрдайым  
биік болуы тиіс. Жастары жалын жүректі, өршіл, намысты, биік рухты 
болса – ол елдің еңсесі де биік болады. Өршіл, намысшыл, жас отаншыл, 
патриот келеді, халқына, өз ұлтына адал қызмет етуге ұмтылады», –  деп 
жастардан үлкен үміт күтеді.  Ал жас ұстаздарға жігерлі,  өз ісіне  мығым, 
білікті  де  білімді  болу  ғана  жарасады.  

Батыс Қазақстан облысы  
Теректі ауданы.

oals:  To learn kinds of sports
– Students  will be able to describe pictures  using new 

SPORTS  AND  GAMES 

Gulnur  BEKBALAYEVA, 
teacher of the english language
gymnasium  Arman

G
words

– To develop speaking skills and in writing
– Students will be able to play and work in a team

Materials: Chart , pictures, cards ,CD-recorder, CD disk
Procedures:
I. Organization moment
–  Greeting
– Congratulation
– Good morning students!
– Good morning teacher !
– How are you to day?
– We are fine thank you. And how are you?
–  I’m fine thank you!
II. Opening exercises
– What  date is it to day?
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– What day of the week is it to day?
– What day it will be tomorrow?
– What day it was yesterday? 
– What is a weather like to day?
– What season is it now?
– What month is it now? 
Now we are going to speak about sports and games
– What kinds of games do you know?
(hide and seek, snow balls, monopoly, chess, cat and mouse, skipping rope, 

mime)
Ok! What kind of  sport do you know?
– What do you do usually in your gym class?
– Do physical training do people strong  and healthy?
– Are you good in sport?
– Are you fond of sport?
III. Now You will be divided in to a  two team.
Say summer and winter kinds of sport.
Look at the pictures say indoor sport and outdoor sport. And Miss Madina is a 

judge she will count points.
IV. 1)Now I will give you pictures of sports and you should describe what sport 

it is.
2) I will give one card and you should say what children can do and can’t  
V.   Game:  MIME
Good without using the word, you  must specify the sport and the other team 

must guess.
Let’s recite our poem about sport
SCHOOL  IS  OVER –  WE   CAN  PLAY 
WE CAN  PLAY  THE  WHOLE  DAY
BASKETBALL  AND VOLLEYBALL
AND  THE  BOYS CAN  PLAY  FOOTBALL!
VI.  Crossword
1)A person who has   the first place and medals ? (the winner)
2) One of the types of  sport  that used bat and ball ? (baseball )
3)A game played with rackets and a light ball, played in a rectangular court 

divided by net?   ( tennis )
4) A sport in which players are in opposite sides  of the side and divided by net?  

( volleyball )
5) A team sport game with the ball and gate ? (football)
6) A team sport game with ball and basket ? (basketball)
7) A person with yellow and red card ? (referee )
Let’s sing and song: I CAN RUN!
Dear boys and girls WHAT IS BETTER THAN TOYS ? ( SPORT )
 Let’s make conclusion:
 Do physical training do people strong and healthy?
 Do you prefer going in for sports?
 Now let’s count your  point:
VII. pace work 
VIII. Clean up
Take your goal cards cross out your goals, and set your goals for tomorrow. 

Count and write how many pages have you done.
IX.  Dismissal
Stand up! Push in your chair  and say how many pages have you done :
– Thank you  for your working  good – bye! -Have a nice day!
– Thank you for your lessons  good – bye!

Шымкент қаласы.
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лаш арысы М.Дулатовтың шығармаларын негізге ала отырып «Оян, 
қазақ!» деген тақырыпта оқырмандар конференциясын ұйымдастырдым.  

АЛАШТЫ  ОЯТҚАН – «ОЯН,  ҚАЗАҚ!»

Жамал  БЕГЕЕВА, 
“Жаңаөзен” мектеп-гимназиясының 
кітапхана меңгерушісі

А
Басты мақсат – Алаштан туған асыл азамат Міржақып Дулатовтың  өмірі  
мен  шығармашылығы  жөнінде  мағлұмат  беріп, ата тарихы мен ана тілін 
қастерлей білуге баулу. Аталмыш оқырмандар конференциясын өткізгенде 
ұлт қайраткері – Міржақып атамыздың шығармалар жинағын, фотосуреттері 
мен қанатты сөздерін, баспасөз бетінде жарияланған әртүрлі материалдар 
мен слайдтарды пайдаландым. Жиын барысы төмендегідей болды. 

1-жүргізуші.	 
Біз-дағы ғылым білсек – етпес пе едік,    Дін, дүниеміз таршылықтан азат болып,
Ілгері озғандарға жетпес пе едік.            Өнерлі ел атанып кетпес пе едік?! – 

деп  ақынның  өзі  жырлағандай,  бүгінгі  кешімізді аяулы  ақын  Міржақып  
Дулатовтың  шығармашылығына   арнаймыз.

2-жүргізуші.  Ендеше, экранға  назар  аударайық  (ақын өмірбаяны слайд  
арқылы көрсетіледі).  

1-жүргізуші.	 Ел  атағы – ерімен  шығады. Ел  байлығы  туыс  тұлғасы, 
қасиетімен  шығады. Торғай  өлкесі – сол  ерімен  аты  шыққан, елдік  ар-
намысымен  алыс  қияндарға  үлгі  берген, сәуле  шашқан  өлке, батыр, ақын, 
әнші, күйші, ғұлама данышпандарымен  даңқы  шыққан  өлке. Солардың  
бірі – жиырмасыншы ғасырдағы қазақ руханиятының жарқын жұлдызы – 
Міржақып Дулатұлы. 

2-жүргізуші. Міржақып  Дулатұлы – халық бақыты үшін күресте де, 
ағарту ісінде де, әдебиет майданында да, алғашқы баспасөз ұйымдастыруда 
да,  ұстаздық,  педагогтік қызметінде де, азаматтық өмір мен тұрмыста да 
Ахмет Байтұрсынұлымен тығыз қарым-қатынаста болған адам. 

1-жүргізуші. Міржақып Дулатұлының  тұңғыш  өлеңдер жинағы 1909 
жылы Қазан қаласындағы «Шарық» баспасынан «Оян, қазақ!» деген атпен 
басылып шығады.

...Көзіңді аш,оян, қазақ, көтер басты!     Жер кетті, дін нашарлап, хал харап боп, 
Өткізбей қараңғыда бекер жасты.           Қазағым, енді жату жарамас-ты, – 

деп ақын  халқына  өмірдің ағысын  ұқтыруға ой жіберіп, жол нұсқайды. 
2-жүргізуші. Ендеше, ақынның өлеңдеріне кезек берейік.  (Оқушылар 

өлеңдерін оқиды.) 
1-оқушы: «Жауға түскен жан».
2-оқушы: «Қайда едің».
3-оқушы:  «Сөз  ақыры».
4-оқушы:	 «Қазақ  жерлері».
5-оқушы:  «Жігіттерге».
1-жүргізуші. «Оян, қазақ!» өлеңінде бұра тарту жоқ, сол қалпында айта-

ды.
Қазақ елінің Ресей мемлекетіне қосылғанын табиғи құбылыс санайды, 

бірақ патшаның озбырлығына қынжылады.
Патша айтқан «Әділдікпен билеймін» деп,
«Дініңе һәм жеріңе тимеймін», – деп. 
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«Оқ атпай, қылыш шаппай бағынған соң,
Қалайша қадіріңді білмеймін», – деп. 
Ол осылайша ой толғайды.
2-жүргізуші. Бұл кітап жас авторға халық арасындағы абыроймен бірге 

патша әкімдері тарапынан қуғын-сүргінді алып келді. Міржақып тергеу ор-
гандары тарапынан бақылауға алынады. Осының артынша «Оян, қазақ!» 
кітабы тәркіленеді.

Алайда бұл жинақ  қазақ  халқының  азаттық күресінің дауылпазындай 
болып тарады. Осы жинақтан кейін оның авторы патша өкіметі тарапы-
нан қуғын көрді, түрмеде отырды.  Ендеше экранға назар аударайық (слайд 
көрсету). 

1-жүргізуші.
Күн көреміз қайда барып, алашым,           Сүйегі жоқ, тіске жұмсақ болған соң,
Білгіштерің хал мүшкілін қарасын.        Әркім жейді біздің қазақ баласын, –

деп ақынның өз өлеңдеріне кезек берейік. 
6-оқушы: «Қажыған көңіл».
7-оқушы: «Елім-ай».
8-оқушы: «Таза бұлақ».
2-жүргізуші. Дәл осы «Оян, қазаққа» қатысты көрген қысымы, 

қудалаулар жөнінде М.Дулатов атамыздың өзі кейіннен, 1917 жылдары 
былайша ой толғайды: «Оқушыларға  мағлұм, «Оян, қазақ!» атты   өлең  
кітабымды ескі өкімет шам  көріп, «қазақ  оянып  кетеді» деп қорқып, 1911  
жылы мені сотқа берді, сол себепті, жыл жарымнан артық абақтыда жа-
тып шықтым. «Оян, қазақ!» қазақ  арасына тарамасын деп, үкімет үкім 
салды. Сонан кейін қолға түспеген 1000 дана шамалы «Оян, қазақ!» біраз 
жылдан бері жасырынып жатыр еді. Енді, құдайға шүкір, азаттық таңы 
атты, ескі үкімет мүрдем кетті, шағымшы «бауырларымыздың» да көзі 
жоғалды», – деп жазды.

1-жүргізуші.	Алты жарым ай түрме қапасын көріп, бір жыл Қызылжарға 
саяси  көзқарасы үшін  жер аударылады. М.Дулатұлы мұнда да уақытын 
босқа өткізбей ізденумен болады. Осы жылдары қазақ әдебиеті тарихында 
тұңғыш рет роман жанрының басы саналатын «Бақытсыз Жамал» жазылып, 
1910 жылы Қазанда жеке кітап болып шығады.

2-жүргізуші. Ел ішінде теріс әрекеттердің де түбін танып, сиықты 
бұзатын сырын әшкерелейді. «Жесір даулары хақында» өлеңінде жесір дауы, 
қалың мал  шылығы  қатты сыналады. Әдетке айналған ескі салтты ғұрыптан 
аластау керектігін, жастардың теңдігін, бостандығын көксейді. Ендеше, 
құрметті көрермендер, оқушылардың «Бақытсыз Жамал» романының желісі 
бойынша дайындаған сахналық көрінісін тамашалаңыздар! 

Сахналық  көрініс:  «Бақытсыз Жамал».
1-жүргізуші.	Міржақып Троицкіде белгілі ақын, журналист Мұхаметжан 

Сералиннің редакторлығымен қазақтың тұңғыш журналы «Айқап» шыға 
бастағанда қуанышын білдіріп, өлеңмен құттықтайды:

Қайырлы сағат! Алашқа бірдей шаттыққа,       Бұл хабар қуандырар елді байтақ,
Сабыр айтып, сарғайып жеттік ақтықта.       Керегін мәтбуғаттың келген байқап.
Сілік үстіңнен шаңды, қазақ баласы!                   «Серке» тоқтап қалып еді тым ерте,
Жетер енді, оянбай біраз жаттық та.             Жасасын ғұмырлы боп енді «Айқап»! 
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Кезекті ақын өлеңдеріне берейік. 
9-оқушы: «Айқапқа». 
10-оқушы: «Шәкірт».

2-жүргізуші. «Біздің халық дүние сарайының бір қараңғы түкпірінде 
ұйықтап, ұмыт қалған секілді боп тұр», – деп ақын ашына айтады, халқын 
ұйқыдан оятуға, сілкінуге үндейді. Ендеше экранға назар аударайық (слайд 
көрсету). 

1-жүргізуші. «Оян, қазақ!» – бұл сөздің құдіреті де, қасиеті де сол – осы 
отты өлеңнің жарық көргеніне ғасырдан астам уақыт өтсе де, өз маңызын 
жойған жоқ. Біздің оянғанымыз – өз тәуелсіздігімізді, мемлекеттігімізді 
нығайтып, ана тілімізді әлем тілдерімен тең дәрежеге көтеріп, қазіргі алпауыт 
елдермен экономикамыз бен рухани әлеуетіміз бір сатыда тұруы деп ойлай-
мын. Қысқасы, ұлтымызды ұлық істерден кері тартып отырған барша  кеса-
паттарды тап басып айта білген, содан арылуға үндейді, намысқа шақырады.

2-жүргізуші.	 Міржақып  Дулатұлы 1935  жылы  қазанның  5-і  күні  Ақ 
теңіз – Балтық  каналының  бойындағы  Сосновец  станциясында, лагерьдің  
лазаретінде   ауыр  науқастан  қайтыс  болды.  Міржақыппен  бірге  айдау-
да  болған оның жиені, Торғай өңіріне танымал ақын, ағартушы Файзолла 
Сатыбалдыұлы «Міржақыпты жоқтау» өлеңінде:

...Қиянат кетпес тоқтаусыз, Күндердің күні болғанда,
Әділ сөз қалмас құптаусыз.  Міржақып  қалмас  жоқтаусыз, – 

деп  толғанады. Халқымыздың  өлгені тіріліп, өшкені  жанды.  Сол  сөздің  
шындығын,  міне, тәуелсіздік  заманында көріп отырмыз.

1-жүргізуші.	 Елу  жылдан  кейін  Міржақыптың  жамбасы  туған  жерінің  
топырағына  тиді. Оқуға  тыйым  салынған  ақын  шығармалары  жарық  
дүниеге  шығып,  өз  оқырмандарымен  қауышты. Енді «Ұлтқа  арналған  
ғұмыр»  атты  кітап көрмесіне  назар  аударайық! Көрмеге көңіл бөлу арқылы 
Алаштың көрнекті қайраткері М.Дулатұлының шығармаларымен  танысып, 
жан-жақты мағлұмат алайық. 

2-жүргізуші.  Басқа да  Алаш  боздақтары секілді Міржақыптың да ба-
сынан сан түрлі сергелдеңдер өтті. Өмірінің  соңғы  кезеңі тағы да қуғын-
сүргінмен, ауыр азаппен  өтті. Бірақ  оның  рухына  бүгінгі  ұрпақ  адал. Мен 
алаш деген, мен қазақ  деген  әрбір  адам  оның  атағын  ардақтап, аруағына 
тағзым етеді. «Азаматым! Ардағым!» – деп  жүрегінің  ыстық  мерейіне  
бөлейді. Біз де соның  біріміз. Атақ-даңқың  халқыңмен  бірге  жасай  берсін, 
әз Аға!  

1-жүргізуші.	 Сөз соңында халқының  талайлы тағдыры үшін өз өмірлерін 
бәйгеге  тіккен арыстарымыздың рухы алдында тағы да тағзым етеміз.

Кешімізді қорытындылай келе, сөз кезегін мектебіміздің басшысы 
Ноғаева Зина Орысбайқызына, кешімізге қатынасып отырған қонақтарымызға 
береміз.

2-жүргізуші. Кешімізге  өз  өнерімен  белсене  қатынасқан  өнерпаздарды   
марапаттауға  рұқсат  етіңіздер!  Көріп  тамашалағандарыңызға  көп  рақмет!  
Барлықтарыңызға  шығармашылық  табыс  тілейміз. Еліміз  аман, жұртымыз  
тыныш  болсын!

Маңғыстау облысы 
Жаңаөзен қаласы.
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

050010, Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

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

Ұялы тел.:  

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

Басуға 05.04.2017 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 64.

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” 
№4, 2017 ж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция

МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР
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Министрліктің баспасөз орталығынан



69

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz



70

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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

ТӘРБИЕ  ТУРАЛЫ  ОЙЛАРЫМ

Қалжан  ҚАСЫМОВ,
№12 орта мектептің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– әлемдік және отандық мәдениет жетістіктерін игеру, қазақ және Респу-
бликада тұратын басқа да халықтардың әдет-ғұрып пен салт-дәстүрлерінің 
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тарихын жете білу, мемлекеттік, орыс, шетел тілдерін меңгерту, т.б.
Өткен ғасырларға көз жүгіртсек, шығыстың ғұламасы әл-Фараби:  “Жас 

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

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

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

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

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

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

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

МАТЕМАТИКА  САБАҚТАРЫНДА
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  САУАТТЫЛЫҚТЫ  АРТТЫРУ

Фариза  ШЕКЕРБЕКОВА, 
№12 орта мектептің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

математика  барлық ғылымдардың логикалық негізі – күретамыры ретінде 
қарастырылады.

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

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

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

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

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

даму тарихымен байланыстыру.
Ақпараттық оқыту технологиясынан математика сабақтарында  интер-

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

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

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

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

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

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

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

Қапшағай қаласы.

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

ДЕБАТ  ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ҚОЛДАНУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Қапшағай қаласы.
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Министрліктің баспасөз орталығынан

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

КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ВЫСТАВКЕ WORLD 
BOTANIC EXPO-2016

К
турецком курортном городе Анталья.

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

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

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

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

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

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

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

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

Қарлығаш  БАЙҚОНЫСОВА,
“Көкарал” жалпы орта мектебінің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оңтүстік Қазақстан облысы
Ордабасы ауданы.



82

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

№1,	қаңтар	
С.	Бектенғалиева.	Мешін жылында мерейіміз үстем болсын! ............................3
Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму	 .................4
Р.	Мұратханова.		Тәуелсіздікпен құрдас қарашаңырақ ..........................................5
Э.	Оразбаева. Үздік мектеп кітапханашысы байқауы ........................................10
Г.	Жайылғанова. Дарынды оқушы – мектеп тарихындағы алтын әріп ...........11
Ә.	Дюсебаева. Кәсіби тұрғыдан сапалы даярлау – басты мәселе ......................13
М.	Ботаева. Дара туған ақын Сара .......................................................................16
А.	Есболатова. Желтоқсан. Тәуелсіздік .................................................................20
Қазақстандық ғалымның Ресейдегі мәртебесі .....................................................23
Н.	Кәріпбаева,	В.	Полевик,	Л.	Қажыгелдиева,	В.	Пешкова.  Көктемгі
 танымжорықты өткізу әдістемесі ..................................................................24
Қ.	Молдабаева.  Электрондық коммуникацияны ағылшын тілін оқытуда қол-
 дану ........................................................................................................................26
Р.	Садықова.  Парсы тілін оқытудың әдістемелік жақтары ............................28
Р.	Кръстева,	А.	Иванова.  Особенности системы преподавания предмета 
 “Физическая культура”.......................................................................................30
Ұ.	Серікбаева.  Ақ түске қатысты символдық ұғымдар ....................................32
К.	Қаражанова.	 Еңбек – тәрбиелеудің басты құралы ........................................34
Л.	Қабылбекова.	 Тарих тағылымы ......................................................................38
Ү.	Ақатанұлы.	 Көбейткіштерге жіктеулердің әртүрлі тәсілдері ..................39
Е.	Құсайынов. Темір, оның табиғатта таралуы, қасиеті, алынуы, 
 қолданылуы ...........................................................................................................42
Б.	Айтқалиева.	 Ғ.Мүсіреповтің “Жаңа достар” әңгімесі ................................44
Г.	Ақмағанбетова.	 Оқушы жетістігін сырттай бағалау .................................45
М.	Балғынбаева.	 Ұлы Жібек жолының қалыптасуы және тарихи маңызы ...47
Қ.	Қожағалиев.	 Аралас сабақ ................................................................................48
М.	Жамалбаев.	 Екі көрініс негізінде үшіншісін салу...........................................49
М.	Акебаева.	 Устное народное творчество ........................................................51
Қ.	Әбдірахман.	 Нағыз қазақ – домбыра ...............................................................54
С.	Ешмұқамбетова.	 Өлсе өлер табиғат, адам өлмес ........................................56
З.	Мырзаханова.	 Мейірімділік ...............................................................................58
Г.	Зубайдаева.	 Менің достарым ............................................................................60
Ж.	Наркеева.	 Елімнің бақытын тербеткен тәуелсіздік ....................................62
С.	Ұзақбаева.	 Қазақ халық педагогикасы тағылымы
G.	Yestepbergenova. Lesson plan

№2,	ақпан	
С.	Бектенғалиева.	Ұстаздар ұстаханасына жанашыр болса...   ........................3
А.	Құсайынов.	Нақты іс-шара қажет  ..................................................................4
Е.	Рақымбаев.	Орта білім беру ісіндегі кейбір өзекті мәселелер ......................12
Н.	Ахметқалиев,	А.	Құрмашева. Сапалы әрі табысты оқуға қол жеткізу – 
 басты талап ........................................................................................................19
Ж.Омарова,	Ә.	Асанова. Тереңдете оқытудың тиімді жолдары .....................22
А.	Оңғарбаева,	Ш.	Бореева. Мұғалімдерді шығармашылық жұмыстарға 
 баулу ......................................................................................................................24
Н.	Аманов. Мұғалім – мектептің ұстасы ............................................................26
А.	Аймағамбетов,	Т.	Әміртайұлы.	 Сындарлы саясат, игі идея иегері ............29
Ш.	Кәріпбаева.  Қазақ халық дәстүрлері – тәрбие құралы ................................33
Қ.	Молдабаева.  Электрондық оқулықтарды пайдалану тиімділігі ..................36
З.	Абдишева,	А.	Садвакасова.  Психофизиологиялық даму ерекшеліктері ......38
О.	Катренко.  Психологический анализ трансформаций духовно-нравственных 
 ценностей (1981–2013 году): женщина – девушка ..........................................41
С.	Бектенғалиев.  Ақтөбе жеріндегі тарих тұнбалары ....................................47
Г.	Каримкулова.	 Әліппеге мың алғыс! ..................................................................50
А.	Көрпебаева.	 Шоқан – әлемдік деңгейдегі ғалым ............................................55

“ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕБІ” ЖУРНАЛЫНДА 
2016 ЖЫЛЫ ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР



83

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Т.	Қалиева. Көпмүше және оларға амалдар қолдану ...........................................57
Н.	Әбілмәжінова.	 Мысал әңгімемен жұмыс ........................................................59
С.	Қалкөзова.	 Операдағы негізгі жанрлар ...........................................................60
A.Turdina,	N.Takeeva.	 Management of scholl children's self-guided 
 work in condition's of information system development of education ...................61
К.	Кенебаев.	 “Я тебе обязан тем что я живой...” .............................................62
А.	Аманқұлова,	Ш.	Нұғыспанова.	 Ұлағатты ұстаз
Ғ.	Әміренова.	 Темір дәуірінің негізгі ерекшеліктері

№3,	наурыз
С.	Бектенғалиева.	Наурыз – мерекеге толы мерейлі ай........................................3
Құрметке лайық ұлағатты ұстаз ............................................................................4
Тұңғыш мұражайдың алғашқы қонақтарының бірі ...............................................5
Т.	Мажикеев.	Наставник учителей .........................................................................5
И.	Байту. Наурыз – мереке, наурыз – береке ...........................................................9
Б.	Ауғанбаева.	 Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері .....11
К.	Ақкентаева.	 “Жас мамандар мектебі” – шеберліктің шыңдалу 
 орталығы ..............................................................................................................13
Ж.	Нупбаев.	 Жаңашылдық – сапалы білім кепілі ................................................16
Ш.	Ержанова.	 Оқушыларды ойлауға, талқылауға, синтездеуге үйрету ..........18
О.	Катренко.  Психологический анализ трансформаций духовно-нравственных 
 ценностей (1981–2013 году): женщина – девушка ..........................................21
Қ.	Қарабай.  Жүсіп Баласағұн поэзиясындағы есім сөздердің мағыналық
 ерекшелігі ..............................................................................................................26
К.	Сәдуақасқызы,	Г.	Сапарғалиева.  Химияны оқытуда оқушылардың 
 логикалық ойлауын жетілдіру ............................................................................30
Қ.	Молдабаева.  Ағылшын тілін үйренуде интернет мүмкіндіктері ................35
К.	Ярмухамедова.  Самостоятельная работа студентов .................................37
М.	Абсатова,	Ж.Дарханқызы,	Ж.Жұматова.	 Жақсының аты өшпес...    .......40
С.		Баймуратова.  Ученый-педагог, политработник в годы войны ....................43
Н.	Сұлтанова. Көкжиегі кең кафедра ...................................................................47
Г.	Құрманбай. Мұқағали – шырағым менің, шуағым менің .................................49
Мақсаты мен міндеті айқын қарашаңырақ ..........................................................56
М.	Әбілдаев.	 Алтын Орда және Ақ Орда ............................................................57
А.	Исқақов.	 Қазақ халқының қолөнері ..................................................................60
Z.	Smagulova. Educational system in the USA and in Kazakhstan ...........................61
А.	Бимендиева.	Қазақ кітабын шығару ісінің дамуы
Ж.	Өтеулиев.	 Оқушылардың діни сауаттылығын көтеру – ұлағатты іс

№4,	сәуір
Г.	Мұсаханова.	Өзгеріс толқыны .............................................................................3
Н.	Қалиасқарова.	Абай тағылымы – тәрбие көзі, ұлттық құндылық ...............6
Г.	Нұрмағанова. Қазақ тілі сабағы және педагогикалық технологиялар ...........8
Ж.	Ëлдашова.	 Кіріктірілген сабақтың тиімділігі ..............................................10
Г.	Көкенова.	 Математиканы оқыту арқылы оқушылардың құзыреттілігін 
 дамыту .................................................................................................................11
А.	Бейсембаева.	 Тіл үйретуде ақпараттық технологиялардың маңызы зор ..14
А.	Скакова.	 Ынталандыру әдістерінің ықпалы зор ...........................................17
Д.	Жұмағазиева. “Үздік оқу кабинеті – 2016” байқауы ......................................22
А.	Аймағамбетов,	Т.	Әміртайұлы.	 Әлиханның білім алу және ағартушылық 
 жолы    ..................................................................................................................23
Р.	Қарағұлова.  Білікті ұстаз, бірегей тұлға........................................................30
Қ.	Молдабаева.  Модуль ұғымының негізін қалаушылар .....................................33
Ш.	Кәріпбаева.  Үлгермеушілікті болдырмау жолдары ......................................35
С.	Биназаров.  Білім мен тәрбие берудің сабақтастығы ...................................37
А.	Косбармахова.  Мәдениетаралық қатысым: когнитивтік лингво-мәдени 
 кешенді үлгілеу .....................................................................................................39
А.	Досбенбетова,	Л.	Райымбек.  Учет профиля специальности студентов в 
 процессе преподавания этнопедагогики ............................................................44
Е.		Андриенко.  К вопросу о реализация деятельностного подхода в системе 
 высшего педагогического образования ..............................................................47



84

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Ұ.	Асылахунова.	 Аралас сандарды азайту ..........................................................51
Л.	Мұсақұлова.	 Жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану.......................52
Д.	Бәйменов. Қазақ хандығының мемлекеттік құрылымы .................................54
Г.	Агатаева. Урок литературы ...............................................................................58
А.	Нугуманова. Animals are in danger ....................................................................59
Н.	Әбіділда.		Жыр сапарында жолың болсын, жас талап! ...................................62
Н.	Құлназарова.	Саяхат арқылы тәрбиелеу

№5,	мамыр
Ж.	Сағындықова.	Баланы оқуға дайындау – басты мәселе .................................4
Ф.	Рысқалиева.	Жаңа технологияларды меңгеру – әр ұстаздың міндеті ..........6
Х.	Искакова. Заман талабы – білімді ұрпақ ...........................................................9
Г.	Ибраева.	 Білім кеңістігінде – инновациялық технологиялар .........................13
Н.	Такеева.	 Көптілділік – полимәдениетті тұлға қалыптастыру негізі .........16
Н.	Саяқова.	 45 минуттың қыры мен сыры .........................................................19
Ә.	Асанова.	 Мұғалім жаңашыл үрдістерге бейім болуы тиіс ...........................20
С.	Матаева,	Р.	Сыздықбаева.	 Мұғалімдердің кәсіби біліктілігін  арттыру – 
 басты мақсат ......................................................................................................24
Г.	Сарқанбаева.  Дебат технологиясын оқу үрдісінде қолдану ..........................27
Г.	Камалова,	Е.	Әмірбек.  Мультимедиа технологиясын пайдалану – заман 
 талабы ..................................................................................................................29
Қ.	Молдабаева.  Мақал-мәтелдердің  құзыреттілікті  қалыптастырудағы 
 орны .......................................................................................................................32
М.	Сайлау.  Симметрия принциптерімен Ньютон механикасында таныс-
 тыру ......................................................................................................................35
В.		Кабуш.  Самоуправление – модульная технология демократизации 
 образовательного процесса ................................................................................37
Ж.	Қожамқұлова,	М.	Белғожақызы,	А.	Амренова.	 Білім  мен ғылымның 
 көшбасшысы    .....................................................................................................42
Г.	Қаплиева.	Ұлағаты мол ұстаздық жол ............................................................43
Ж.	Каркенова.	 Электрлену және Кулон заңы ......................................................45
Р.	Рыскелдиева.	 Сутекке жалпы сипаттама .....................................................47
Ж.	Еңсепбаева. С.Мұратбековтің “Қылау” әңгімесі ..........................................48
Р.	Ақбаева. Химия және халықтық педагогика – сарамандық сабақтарда ......49
Г.	Мизанбаева. Modal verbs “May or might” .........................................................51
А.	Айдахметова.	Қазақ елі және халықтар достығы .........................................53
З.	Мырзахметова.	“Жайдарман” сайысы .............................................................54
А.	Ешмұханбетова.	“Төрт түлігім – ырысым” ...................................................55
Ж.	Наркеева.	Туған күніңмен, достым! ................................................................58
М.	Акебаева.	Использование развивающих игр на занятиях по ФЭМП .............60
Халықаралық форум өтті
Екінші  республикалық педагогикалық оқулары
С.	Төлеген.	Республикалық біліктілік арттыру курсы
С.	Орғанова.	“Денсаулық, білім және мәдениет” фестивалі

№6,	маусым
Г.	Жайлымысова,	С.	Қырқынбекова.  Музыкалық қабілеттер мен дарынды-
 лық мәселесі ............................................................................................................3
Г.	Қалмағамбетова.  Балалардың коммуникативтік қабілетін ойын арқылы 
 дамыту ...................................................................................................................5
В.		Кабуш.  Самоуправление – модульная технология демократизации обра-
 зовательного процесса ..........................................................................................7
С.	Байзахова,	Е.	Сауытов.  Сущность дуальной системы обучения 
 в колледже ............................................................................................................15
К.	Оңалбекова.	 Ұлы дала дүбірі  ...........................................................................17
Е.	Бәкіров.	Ұлтын сүйген ұлы істер атқарады ....................................................18
Ғ.	Тастемірова.	Заманауи жабдықталған кабинеттердің мүмкіндіктері .......20
Г.	Нұрмағанова. Қазақ тілін оқыту жүйесі және жаңа технология ...............22
С.	Сексенбаева.	 Озат педагогикалық тәжірибе мен инновация.......................25
А.	Қойлыбаева.	 Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы – функционалдық 
 сауаттылықты арттырудың құралы ..............................................................29



85

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

А.	Бейсембаева.	 Қазақ тілі сабағында инновациялық технологияларды 
 қолдану ..................................................................................................................32
Ә.	Хакимова.	 Заман талабына сай оқытуда жаңа технологиялардың рөлі ...34
А.	Қажыкен.	 Дәстүрлі емес сабақтардың тиімділігі .........................................37
А.	Майқынова.	 Мәртебелі мамандық   ................................................................42
Л.	Бектібаева.	 Ұлттың ұлы тұлғасы   .................................................................43
Е.	Қожахметұлы.	Абызға айналған ардагер..........................................................46
Ұ.	Есілбаева,	Ж.	Жүнісова.	 “Менің таңдаған мамандығым”  .........................49
М.	Мутиханова.	 Жазбаша қосу және азайту .....................................................51
Г.	Сатыбалдина. Қара металл кендері ..................................................................53
Г.	Омарова,	С.	Жангельдина. Сложное предложение .......................................55
А.	Бекайдаров. Формирование алгоритмической культуры на уроках
 математики .........................................................................................................57
З.	Раметулла. “Man, beast and domestic animals” .................................................58
Ж.	Қайырқұлова.	Ағаштан жасалатын құрылыс материалдары
Г.	Сейсекенова.	Су – өмір нәрі

№7,	шілде
Г.	Нұрмағамбетова.	Басқару ісіндегі жаңашылдық ..............................................3
Д.	Жұмағазиева.	Шәкірт жетістігі – мұғалімнің кәсіби біліктілігі  мен
 шеберлігінің жемісі ...............................................................................................5
Қ.	Құрманғалиева. Патриоттық тәрбие берудің басым бағыттары ............10
Р.	Чинбаева.	 Жазба жұмыстары арқылы бала сауаттылығын жетілдіру ....12
Ж.	Аманжолова.	“Үздік оқырман” облыстық байқауы .......................................18
Ш.	Таджбағамбетова.  Нарықтық педагогиканың шоу-бизнестегі рөлі ...........19
Ә.	Баймаханұлы,	М.	Құлбекұлы,	Г.	Мақпұз.  Калий сульфаты кристалының
 табиғи беттерін атомды-күш микроскоп әдісімен зерттеу нәтижелері ...22
Ғ.		Әкімбаева,	А.	Досжанова.  Театр ұжымындағы режиссер өнерінің орны 24
Б.	Қырқынбекова.  Сахна тілі пәнінде көркемсөз оқу ерекшелігі .....................27
К.	Сәдуақасқызы,	А.	Жанәділова.  “Металдардың жемірілуі және онымен 
 күрес” сабағын өткізу әдістемесі .....................................................................29
Ф.	Оразақынқызы.  Қытай тілі сабақтарында тыңдап түсіну іскерліктері 
 мен дағдыларын дамыту ....................................................................................31
А.	Дінғазықызы.  “Ерлі-зайыпты” сөзінің қытай тіліндегі түрліше бейнелеу 
 формалары ............................................................................................................33
О.	Катренко.  Психологический анализ трансформаций духовно-нравственных 
 ценностей (1981–2013 гг.): девочки подростки – младшие школьницы – 
 дошкольницы ........................................................................................................35
К.	Раймбеков.  Критерии и способы оценки знаний обучающихся рабочим 
 специальностям ...................................................................................................41
Ә.	Қапарова.	 “Ақиқат пен аңыз” романындағы Б.Момышұлы бейнесі  ...........44
Д.	Бөдесова.	 І.Жансүгіровтің “Күй” поэмасы .....................................................47
Г.	Сатыбалдина. Қайырымдылық пен мейірімділік .............................................49
Л.	Жаңабергенова. Құстар – біздің досымыз ......................................................50
М.	Рахымжанова. Фетр матасынан коллаж дайындау .....................................53
Н.	Әмірханова. Баларасы және құмырсқалар ......................................................54
А.	Бекайдаров. Правильные и неправильные дроби. Cмешанные числа ............58
Г.	Сапашева. Culture.Young scientists .....................................................................60
А.	Базарбаева.	“Қозғалыстың жас инспекторлары” слеті ...............................61
Hackday – 2016 в шестой раз в Казахстане ..........................................................62
Ағылшын тілінде өткен алғашқы олимпиада

№8,	тамыз
Т.	Амиргазиева.  Оқушылардың этномәдени дағдыларын дамыту ....................3
С.	Түгелбаева.  Қазақ антропонимдерін зерттеудегі тіл мен мәдениет
 сабақтастығы .......................................................................................................6
А.		Кокажаева,	Г.	Батырбаева.  Цели и задачи экологического образования и 
 воспитания школьников при обучении математике ..........................................9
О.	Катренко.  Психологический анализ трансформаций духовно-нравственных 
 ценностей (1981–2013 гг.): девочки подростки – младшие школьницы – 
 дошкольницы ........................................................................................................13



86

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Н.	Даумов.	“Үштұғырлы тіл” идеясының жүзеге асуының маңызы .................21
Г.	Нұрмағамбетова.	Мұғалімнің кәсіби біліктілігі – білім сапасының негізі.....23
Г.	Тілеумұханова. Ұстаз тәжірибесіндегі бірлескен топтық жұмыстың 
 тиімділігі ..............................................................................................................25
А.	Иманқұлова.	 “Білімді ұрпақ – ертеңгі болашақ” тақырыбындағы 
 жаратылыстану-математика пәндері апталығының қорытындысы ........27
М.	Ауелбай.	ЕНТ и реформа образования .............................................................29
Р.	Жүкеева.	 “Қызықты математика” интеллектуалдық сайысы ...................33
Э.	Кульясова.	 “Менің атым Қожа” .....................................................................36
С.	Юнусова. Ақкөл жағасында ..............................................................................38
Д.	Мәулетова. Математика сабағында әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдалану ....39
Ж.	Ералина. Денелердің жүзу шарттары ............................................................43
Г.	Кадешова. Әртүрлі мағыналы сөздер ................................................................45
Ж.	Тажигулова. Урок английского языка в 3 классе ............................................46
Ұ.	Адырбаева.	“Тәуелсіз елдің жаңа белесі!” .......................................................49
Б.	Кебекбаева.	Балалар әдебиетінің классигі Б.Соқпақбаев  ..............................52
Б.	Базарбаева.	“Кітап – білім қазынасы” сайыс-сабағы ....................................54
Н.	Атаниязова,	Г.	Сәрсенбаева.	Егіз балалардың фенотиптік белгілері .........60
Нәтижелі жұмыс жемісін берді ............................................................................63
Ж.	Сарманов.	Кәсіби біліктілік – уақыт талабы
З.	Сапарқұлова.	Конструктивті білім берудің маңызы зор

№9,	қыркүйек
Ш.	Имашова.	Алаш идеясы – “Мәңгілік ел” құндылықтарының негізі  ..............3
С.	Махамбетова.	Заманауи әдістемелік ұйымдастыру жұмыстары .................7
Г.	Казбаева. Мемлекеттік тілді меңгертудегі блум таксономиясының 
 тиімділігі ..............................................................................................................11
Ә.	Оспанбаева.	 Химия пәнін оқытудағы тиімді әдіс-тәсілдер .........................14
О.	Әлібаев.	Дене шынықтыру сабақтарының оқу бағдарламалары  .................15
Н.	Дәулетов.	ҰБТ – білім стандартының сапалық деңгейін көрсетуші ............21
Р.	Рахметова.	Балалардың шығармашылық ойлау мәдениеті мен елестету 
 қабілетін дамыту ................................................................................................24
А.	Дүйсенбаев.  Отбасы тәрбиесінің этнопедагогикалық аспектілері.............28
Ф.	Оразақынқызы.  Қытай тіліндегі мөлшер сөздердің зерттелуі .................33
К.		Сәдуақасқызы,	А.	Тимурқызы.  Заманауи химия сабақтарына қойы-
 латын талаптар .................................................................................................35
И.	Скибицкая.  Единый орфографический режим как форма повышения 
 уровня речевой культуры студентов экономического вуза .............................38
П.	Сүйінкина.	Ы.Алтынсарин: оқу, оқу құралы және кітапхана мәселесі 
 туралы ..................................................................................................................41
Д.	Аткеева.	 “Пирамида көлемі” тақырыбына есептер шығару .......................45
Д.	Арынова	 Топтық жұмыс ..................................................................................47
Ж.	Рамаданова. Жетістікке жету жолы .............................................................49
Ш.	Уразбаева. Бастауышта оқушылардың көркем жазуын қалыптас-
 тыру ......................................................................................................................51
А.	Туечиева. Жеке тұлғаны дамыту .....................................................................53
Н.	Дарыбаева,	Г.	Жаппарқұл. Қазіргі тіл үйретудегі айтылымның 
 маңызы ..................................................................................................................55
А.	Исмаилова,	Ұ.	Арапбаева. Оқушылардың бойына мектеп құндылық-
 тарын сіңіруде ұжымдық ықпалдасу ................................................................57
Г.	Қалтаева. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың білім беруде 
 қолданылуы ...........................................................................................................59
А.	Қожақметова. Friends .........................................................................................62
С.	Ұзақбаева.	Дарынды басшы, ұлағатты ұстаз
А.	Манкеш.	Өнегелі өмірі үлгі болар өзгеге...

№10,	қазан
Ғ.	Нәдірбекова.	Еңбекке баулу – ең бірінші кезектегі міндет ...............................3
Ж.	Шадуова.	Интеллектуалдық бағыттағы жұмыстарды жетілдіру .............5
С.	Құрманәліқызы. “Мәдени мұра” ұлттық жобасы .........................................6
Б.	Қалдыкенова.	 Мен жеті модульді қалай игерудемін? .....................................9



87

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz
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ҚАШЫҚТЫҚТАН  ОҚЫТУДЫҢ  ПЕДАГОГ
КАДРЛАРДЫҢ  БІЛІКТІЛІГІН  
АРТТЫРУДАҒЫ  РӨЛІ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дарының шеңберінде оқуға мүмкіндігі жоқ адамдардың білім алуына 
мүмкіндік жасау;

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

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

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

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

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

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

1-кесте
Дәстүрлі	және	қашықтықтан	оқыту	жүйелерінің	

	 	 	 	 	 негізгі	компоненттері  

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

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

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

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

	Дәстүрлі	оқыту	жүйесі																Қашықтықтан	оқыту	жүйесі

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

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

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

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

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

Әдебиет
1. ҚР   Білім   және   ғылым  министрлігінің 2010   жылғы  13   сәуірдегі    №16   бұйрығы- 
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4. Роберт  И.В.  Современные информационные технологии в образовании: дидактические  
 проблемы, перспективы использования. – М.: Школа-Пресс, 1994. – с. 205.

5. Беркімбаев К.М., Батырбаев Н.М., Молдалиев Ы.С., Ниязова Г.Ж. Қашықтықтан  оқыту  
 технологисы бойынша оқитын  студенттерге арналған  көрсеткіш-анықтамалық  көмек- 
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БІЛІМ  САЛАСЫНДАҒЫ  МУЛЬТИМЕДИЯ

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

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

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

– мультимедиалық технологияларды тиiмдi пайдалана алатын мұғалiмдер 
даярлау;

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

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

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

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

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

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

Мультимедиа: 
– ақпараттарды өңдейтін құралдарды жасаудың, пайдаланудың тәртібін 

анықтайтын технология;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсыну технологиясы негізінде құрылған 

ақпараттық ресурс;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсынуға мүмкіндік беретін компьютерлік 

бағдарламалық жабдық;
– пайдаланушыға бағдарламалық және техникалық құралдарды пайда-

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

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

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

ратты, интерактивтi режимде пайдалануға мүмкiндiк беретiн компьютердiң 
бағдарламалық жабдықтары.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мультимедианы  оқытуда қолданудың артықшылықтары мен кемшілік-
тері.

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

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

технологиялар есебінен жүзеге асыру.
Мультимедиалық технологияларды білім беруде қолданудың 

артықшылықтары мен қатар кемшіліктері бар.
Мультимедианың білім берудегі артықшылықтарына мысалдарды 

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

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

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

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

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

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

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

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

Бұл келтірілген қарама-қайшылықтар мультимедиалық ресурстарды 
оқыту үдерісіне енгізуді жүйелілік келіске негіздеп жүзеге асыру керектігін 
дәлелдейді.

Әдебиет
1. Досжанов Б.А. Мультимедиа және оның техникалық құрамы//Оқу құралы. – Қызылорда:  

 ҚМУ, 2004. – 81-б. 
2. Вымятнин В.М.,  Демкин  В.П. и др.  Мультимедиа-курсы:  методология и технология  

 разработки. – Томск, 2003. – с. 265.
3. Карпов П. Проекторы в учебном процессе//Техника, кино и телевидение. – 1998. – №3. –  

 с. .52–54.
4. Мультимедиа в школе//Справочник. – Калуга, 1994. – с. 196.
5. Есжанов А. Электрондық мультимедиа: ресурстары мен құралдары//Қазақстан 

мұғалімі.   – 2008. – 16 сәуір..  
6. Егорова Ю.Н. Теоретические и практические  аспекты  мультимедиа технологии// Моно- 

 графия. – Ч.:НАНИ ЧР. – 2000. – с. 189.
7. Косенко  И.И.  Изучение  мультимедиа  в  процессе  подготовки  учителя  информатики:  

 дисс…канд.пед.наук. – Москва, 1999. – с. 119.
8. Морозов М.Н. и др.  Школьное  мультимедиа: мир знаний //Мир библиографии. – 2000.  

 – №2. – с. 42–45.
9. Досжанов Б.А. Мультимедиалық құралдардың оқыту процесіндегі тиімділігін анықтау// 

 Үздіксіз кәсіби білім беру: проблемалары мен болашағы атты республикалық ғылыми- 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢАРТЫЛҒАН
БАҒДАРЛАМАНЫҢ ӘДІСТЕРІН
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІ ЖАҚТАРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты	
мың	
жыл

Ұлы	даланың	мұраты

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

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

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

үй	болу	–	
түсетін
Би	

жоламай	
нәпсіге	
Үлкен	
арылып	
нәпсіден	
Кіші

Он	үш		
жыл

Иман	мектебі

уызына	жарыту

Мәңгі	
ел	

ұрпа-
ғының	
мәңгі	
жолы

Кіші	пәледен	аоылмау	–	
хайуандық	нәпсіге	

жем	болып,	қор	болып	өту	
өмірден

	ҰЛЫ		ДАЛАНЫҢ		САН		ҒАСЫР		ЖАСЫРҒАН		СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

	Көбейту,	бөлу	топтамасы

				Ата	тәлім	мектебі

Шешендік	мектебі

Кемеңгерлік	бастау

Сандар	сөйлейді,	ойлайды,	болжайды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА		ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ		МҮМКІНДІГІН	
ПАЙДАЛАНЫП		ЭЛЕКТР		ТАРАУЫН		ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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