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әжілісте өткен үкімет сағатында депутат Шавхат Өтемісов Білім 
және ғылым министрі Ерлан Сағадиевтен мұғалімдердің жалақысы 

МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ЖАЛАҚЫСЫН ӨСІРУ 
ҚАЛАЙ ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ...

М
қалай және қашан өсетінін сұрады. 

“Мемлекет басшысы биылғы жылғы жолдауында білім берудің 
жаңартылған мазмұнына көшетін мұғалімдердің лауазымдық жалақысын 
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 30 пайызға көбейтуді тапсырды. Со-
нымен бірге, келесі тапсырмасы 2018 жылы мұғалімдер үшін біліктілік 
деңгейін ескеретін категориялардың жаңа кестесін енгізу еді. Енді 
мұғалімдердің жалақысы біліктілік тестерін тапсыруына байланысты 
30-дан 50 пайызға дейін өсетін болады. Сайлаушылармен кездескен кез-
де осы мәселе педагогикалық қоғамдастықтың ерекше қызығушылығын 
туғызды. Осыған байланысты кейбір анықтағым келген мәселелер бар. 
Біріншіден, мұғалімдердің қандай санатына үстемақы көзделеді және 
ол неге байланысты болады? Мысалы, жұмыс өтіліне ме, оның кәсіби 
жетістіктеріне ме, қалалық не ауылдық мектеп дегенге байланысты 
бола ма? Мұғалімге еңбекақысын өсіру үшін не істеу керек? Өйткені 
олардың барлығы жаңартылған білім мазмұнымен жұмыс істемейді ғой. 
Және үстемақы нақты қандай кезеңнен бастап жүзеге асырылатынын 
түсіндіріп берсеңіз”, – деді депутат.

Білім және ғылым министрі Е.Сағадиев мұғалімдердің жалақысын 
өсіру қалай жүзеге асатынын айтты: 

– Біз жаңа оқу жылынан бастап мұғалімдерді бірыңғай тестілеуден 
өткізуді жоспарлап отырмыз. Тек қана бірыңғай тестілеу жүйесін 
енгіземіз, ал бұрынғы жүйе сол күйінде қалады. Бірыңғай тестілеу неге 
керек? Қазір бәрімізге керегі – мұғалім өзінің сабағын біле ме, білмей ме? 
Соны білу үшін, мұғалімдер дайындалу үшін бірыңғай тестілеу жүйесін 
енгізіп отырмыз.

Емтиханда мұғалімдер 100 сұраққа жауап береді, оның 70 сұрағы 
пән бойынша болады. Ал 30 сұрақ білім беру әдістемелері мен заңдар 
сияқты сұрақтарға арналған. Қазіргі уақытта сұрақтар дайын, бірнеше 
қабылдайтын құжаттар бар. Оның бәрін екі-үш айдың ішінде дайындасақ, 
жаңа оқу жылынан мұғалімдерді тестілеуден өткізіп, әрі қарай деңгейін 
көтеруге механизм енгіземіз. Бұл көп мемлекетте бар жүйе. 

Бірыңғай тестілеуден біліктілік деңгейін көтеруге мүдделі мұғалім-
дердің бәрі өтуі қажет. Бірақ, мысалы, мұғалімдер екі-үш жыл бұрын 
біліктілік деңгейін көтерсе, әрі қарай жұмыс істеуге болады. Келесі 
кезеңде ғана тестілеуден өтетін болады. 

Бәрі  деңгейге  бөлінген.  Ең  жоғары деңгейіне сұрақтың тоқсан 
пайы зына – педагог-зерттеуші,  80 пайызына – педагог-сарапшы, 70 
пайы зына –  педагог-модератор, 60 пайызына – педагог жауап беру керек. 

Екі кезең болады. Бірінші, ұлттық бірыңғай тестілеуден өтеді. 
Екінші, комиссия шешетін болады. Яғни, қазіргі жүйе қалады. Біз тек 
қана бірыңғай тестілеу нәтижесін комиссияға беріп отырамыз.

“Sputnik Қазақстан” хабарламаларынан алынды
(19.03.2018 ж.) 
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

үгiнгi таңда жалпы бiлiм беретiн орта мектеп жаңа қоғам мектебi, болашақ 
мектебi, яғни саналы халықтық мәдениетке бағытталған, баланың 

ӘОЖ (УДК): 159.922.761

РӨЛДІК  ОЙЫНДАР  АРҚЫЛЫ  ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ДАМУЫНДА  ТЕЖЕЛУІ  БАР  ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ТАНЫМДЫҚ  ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН  ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Шынар КАРИПБАЕВА,
Қазақ инновациялық-гуманитарлық заң университетінің 
аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі,
Маржан ҚАЛЫБЕКОВА,
Қазақ инновациялық-гуманитарлық заң университетінің 
бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі 
мамандығының 4-курс студенті
   Семей қаласы,  Қазақстан

«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның 
шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың 
қалыптасуы мүмкін емес». 
      В.А. Сухомлинский

Аннотация. Психикалық дамуы тежелген балалардың ерекшеліктерін 
басшылыққа ала отырып балаларды мүмкіндіктеріне қарай дамыту, оларға сеніммен 
қарап, жеке тұлға ретінде өмірге бейімдеу, оқытудың тиімді тәсілдерін іздестіру, 
пәнге қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі жұмыстар атқарылады. 
Мақалада осы мәселе көтерілді.

Түйінді сөздер. Психикалық дамуы тежелген (ПДТ) балалар, логопед, дефекто-
лог, рөлдік ойындар.

Б
жекебасының дамуына, жеке тұлға болып қалыптасуына жағдай жасайтын, 
бәсекеге қабiлеттi, елдiң ертеңi болатын жас ұрпақты өсiрiп, дамытатын мектеп 
болуы тиiс.

Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» заңында: «Бiлiм беру жүйесiнiң 
басты мiндеттерiне: бiлiм бағдарламаларын меңгеру үшiн жағдайлар жасау 
және жеке адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкiндiктерiн дамы-
ту, адамгершiлiк пен салауатты өмiр салтының берiк негiздерiн қалыптастыру, 
жекебасының дамуы үшiн жағдай жасау арқылы парасатты байыту», – деп атап 
көрсеткен. Осыған байланысты қоғам алдына оқушының жекебасын үйлесiмдi 
дамытуға бағыттайтын мiндеттер қойылып отыр. Отанымыздың әрбiр болашақ 
азаматын жан-жақты тәрбиелеп, бiлiм беру арқылы дамыту ең жауапты iс.

Жалпы орта білім беретін мектептерде үлгерімі төмен оқушылардың елу 
пайызы психикалық дамуы тежелген /ПДТ/ балаларды құрайтындығы бүгінгі 
күні ғылыми түрде дәлелденіп отыр. К.С. Лебединская, В.И. Лубовской, т.б. 
дефектологтар зерттеулерінде балалардың жас мөлшері бірдей болғанымен, 
психикалық дамуы әртүрлі, яғни интеллектуалды қабілетінің жасына сәйкес 
келмейтіндігін ерекше атап көрсеткен.

Д.Эльконин бала психикасының дамуында ойынды «Жетекші іс-әрекет» 
сөз тіркесімен сипаттайды. Д.Эльконин еңбектері балалар ойынының  
әлеуметтік  табиғатын ерекше мәдени құрылым ретінде түсіндіреді, ол ойынды 
ересектердің  қоғамдық өмірін бейнелеу деп анықтайды.
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Психикалық дамуының негiзгi бұзылыстары интеллектуалды даму деңгейi, 
яғни, зейiнi, есте сақтауы, ойлауы, кеңiстiктi бағдарлауы төмен болып келедi. 
Осы себептерге байланысты психикасы дамуы тежелген (ПДТ) балалардың 
оқу үлгерiмi төмен болады. Оның негiзгi белгiлерi: сабаққа белсендiлiгi 
байқалмайды, берiлген тапсырмаларды үлкендердiң көмегiнсiз дұрыс орындай 
алмайды, сыныптастарымен аз араласады, өз ойын ашық айта алмайды, оқу 
мен жазу, есептеулерде көп қателер жiбередi, тез шаршағыш, зейiнi тұрақсыз 
болады, өз өзiн төмен бағалауы; қоршаған ортаға сенбеушiлiкпен қарауы; өз 
күшiне деген сенiмсiздiгi. Қазіргі таңда елімізде арнайы білім беруді қажет 
ететін балаларға арнайы мектептер мен жалпы мектептердің ішінен арнайы сы-
ныптар ашылуда.

Бiлiм беру мекемесiнде оқитын психикасының дамуы тежелген балалар әр 
уақытта нәтижеге жету үшiн бақылаудан тыс қалмауы қажет. Сонымен бірге әр 
баланың физиологиялық, психологиялық жас ерекшелiктерiн ескере отырып, 
сынып жетекшісі, психолог, логопед, дефектолог және ата-ана тығыз байланыста 
болып, түзету жұмыстары тиімді жүргізілген жағдайда жұмысымыз нәтижелі 
болады. Психикалық дамуы тежелген балалардың ерекшеліктерін басшылыққа 
ала отырып, балаларды мүмкіндіктеріне қарай дамыту, оларға сеніммен қарап, 
жеке тұлға ретінде өмірге бейімдеу, оқытудың тиімді тәсілдерін іздестіру, пәнге 
қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі жұмыстар атқарылады.

Қазіргі озық технология заманында психикалық дамуы тежелген бала-
ларды заман талабына сай, түрлі әлеуметтік жағдайлардан адаспай, дұрыс 
жол таба алатын, еңбеққор азамат етіп қалай әзірлеп шығаруға болады деген 
сұрақ жұмыс жасап жүрген әрбір ұстазды шығармашылық жұмыстар мен 
инновациялық технология әдіс-тәсілдерін іздеуге итермелейді.  Сабақта ойын 
әдіс-тәсілдерін қолданып, мүмкіндігі шектеулі балалалармен, көбінесе, ойын 
арқылы жұмыс жасаған тиімді. Сондықтан ойын арқылы балалар өмірден 
көптеген мәліметтер алып білімін жетілдіреді. Ойнай жүріп балалар қоршаған 
орта жайлы білімдерін толықтырады, дербес шешім қабылдауға дағдыланады, 
ойлау барысында ұтқырлық пен тапқырлық танытады. Ойын әсері арқылы бала 
өз қасиетін қалай қанағаттандыра алатынын, қандай қабілеті бар екенін байқап 
көреді. Түрлі ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, зейінділігін 
арттырумен қатар ерік, сезім түрлерін де дамытады. 

Соның ішіндегі ең бір маңызды да қолайлы тәсіл – рөлдік ойындар 
арқылы психологиялық дамуында тежелуі бар оқушылардың танымдық 
қызығушылықтарын қалыптастыру. Рөлдік ойын  –   бұл өмірлік жағдайлардың 
белгілі бір мінез-құлық немесе эмоционалдық  жақтарын  меңгеру  ниетінде  
алдын-ала  бөлінген  рөлдер  арқылы  қатысушы топтардың сахналап ойна-
уы. Ойынға қатысушы оқушылар мұғалімдермен өзара қарым-қатынастарын 
көтереді әрі өздерінің қабілеттерін тексеруге мүмкіндік тудырады, сонымен 
қатар ұйымдастыру қабілеттерін арттыра отырып сабақ кезінде қуаныш сезімін 
оятады.

Баланы оқуға қызықтыру және дамыту мақсатында, қоршаған ортамен бай-
ланысын нығайту үшін күнделікті сабақ алдында ашықтық, сенімділік деңгейін, 
эмоционалдық еркіндігін және ұжымда бірауыздылық орнатуға жағдай жасай-
тын жұмыстар жүргізген жөн.

Оқу үрдісінде тиімді ойындардың бірі төмендегідей:
1. Рөлдік   ойындар.
2. Іскерлік  ойындар.
а) Іскерлік оқу ойындары: саяхат ойындары; блиц ойындары.
ә) Өндірістік ойындар.
Рөлдік ойындар – интербелсенді әдістердің тиімді бір түрі.
Рөлдік ойындар екіге бөлінеді: әрбір оқушы рөлде ойнайды, оқушылардың 

шағын топтары рөлде ойнайды.
Рөлдік ойындар шағын топтарда (3–5 қатысушы) жүргізіледі. Қатысу-

шылар карточка арқылы (тақтада, қағаз парақтарда және т.б.) тапсырма  алады, 
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рөлдерді бөледі, жағдайды ойнайды және барлық топқа ұсынады (көрсетеді). 
Оқытушы балалардың мінез-құлқын ескере отырып рөлді өздері бөледі.

Танымдық ойындардың да түрлері көп. Мысалы, сөзжұмбақ, сөз тізбек, 
кроссворд, викторина, психологиялық жаттығулар, логикалық есептер, тре-
нинг, тест, т.б. Танымдық ойындар жас ерекшеліктеріне қарай күрделене түседі. 
Адам бойындағы қызығушылығын, қабілеттерін арттыруға, білімін шыңдауда 
танымдық ойындардың алар орны ерекше. Адамның танымы биіктеген сайын, 
дүниеге көзқарасы да кеңейе түседі.

Саусақ ойыны – ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан – әрі үлкен 
мәні бар мәдени шығармашылық. Саусақ ойынын ойнай отырып, балалар 
қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды, жан-жануарларды, құстарды, 
ағаштарды, т. б. көптеген бейнелерді бейнелей алады.

Қорыта келгенде, мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудағы жаңа техно-
логияларды қолдану: біріншіден, оқушылардың білімін берік меңгерту құралы 
болса, екіншіден, балалардың сабаққа деген қызығушылығын, белсенділігін 
арттырып, білім сапасын көтеру болып табылады.

Әдебиет
1. Қазақстан  Республикасының  білім  беруді  дамытудың  2011–2020  жылдарға  арналған  

 Мемлекеттік бағдарламасы.
2.  Мектептегі психология журналы//2013. – №10.

Резюме
В статье излагаются различные мероприятия, направленные на улучшение возможно-

стей детей, доверие к ним, адаптацию к жизни отдельных лиц, поиск  эффективных  методов    
обу чения  и  повышение  интереса  к предмету  на основе  особенностей детей с умственной 
отсталос тью.

Summary
The article outlines various activities aimed at improving children's opportunities, trust in them, 

adapting to life as individuals, searching for effective teaching methods and increasing their interest in 
the subject on the basis of the characteristics of children with mental retardation.

азақстан Республикасының «Білім туралы» 
Заңында әр баланың интеллектуалды дамуы мен 

МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ
ҚЫЗМЕТТЕРІН ЖОБАЛАУ

Бибігүл ДӘРКЕНБАЕВА, 
«Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №190 жалпы 
білім беретін  мектеп»  коммуналдық-мемлекеттік 
мекеменің химия пәні  мұғалімі
  Алматы қаласы, Қазақстан

Қ
шығармашылық  тұрғыдан шыңдалуы мемлекеттік 

саясат негізінде қолдау тапқан. Болашақта елдің тұтқасы болар  азаматтар-
ды тәрбиелеу үшін бүгінгі оқу үдерісін дұрыс ұйымдастырып, жаңалыққа 
дер кезінде бейімделе білуге тиіспіз. Қазіргі білім саласында үрдіске айнала 
бастаған тенденцияның  бірі  мектептегі ғылым негіздерін әртүрлі салалардың 
өзара байланысы мен интеграциясы арқылы үйрету талабы болып отыр. Жас 
ұрпаққа сапалы білім беріп, әрқайсысының дара шығармашылық қайнарын 
ашу үшін мектеп мұғалімі білімді жан-жақтылау қағидасын басшылыққа алуы 
керек. Яғни, мұғалім – озық ой мен шынайы тәжірибенің иесі. Оның негізгі 
мақсаты – оқушыларға сапалы білім беру, тәрбиелеу және дамыту міндеттерін 
жүзеге асыру бағытында жеке тұлғаға шығармашылық орта туғызу. Баланың 
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өздігінен ізденісі мен ойлы қабылдауы үлгілі сабақ бола бермейді. «Сабақ – 
оқытушының педагогикалық мәдениетінің айнасы», – дейді В.Сухомлинский. 
Ендеше, сабақ педагогикалық шығарма болу керек. Сабақта шығармашылықтың 
нәтижесі көрініс берсе ғана оқытудың барысы тиімді болмақ. 

Озат ұстаз оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту бары-
сында оқыту мен тәрбиелеу әдістерінің жаңа түрлерін іздей отырып, өзі 
шығармашылықты тұлға болып дамиды.

В.И. Загвязинский шығармашыл ұстазға «жаңашылдық пен өңдеу» тән 
деп көрсетеді. В.А.Кан-Калик және Н.Д. Никандаров тұжырымдары бойынша, 
«шығармашыл ұстаз – оқу-тәрбие үдерісінің берілген шеңберінен тыс шыға 
білу қабілеті», – деп көрсетеді [1; 48]. 

Құрғақ ойлау мен жаттап алудан гөрі өз ізденісінің нәтижесі немесе 
шығармашылық әрекетінің жемісі болған жағдайда ғана оқушы білімді терең 
меңгере алады. Қазіргі дидактикалық жүйе қағидаларын басшылыққа ала оты-
рып, танымдық белсенділікті арттыру, дара және топтық әр деңгейлі оқыту 
түрлерін тиімді пайдалану нәтижесінде оқушы мен оқытушы қызметінің тығыз 
байланысы туындайды.

 Оқушыларға сапалы білім беретін мұғалімнің мақсаты төмендегідей бо-
луы тиіс:

– сабақта оқу үрдісінің озық тәжірибелерін, түрлі педагогикалық әдістерін 
пайдалану;

– жаңа технологияны пайдаланудың соңғы нәтижелерін дамыту;
– оқушының шығармашылық жұмысына жол ашу;
– оқушы өзінің ғылыми таным әдістерін саралай отырып, диалектикалық 

ойлауын дамытуға жағдай туғызу.
Ал шығармашыл мұғалім іскерлігіне мыналар жатады:
– оқу-тәрбие үрдісін оқушының диагностикалық зерттеу нәтижесінің 

негізінде құруы;
– оқу-тәрбие жоспарын икемдей білуі.

Мұғалімдердің ғылыми-зерттеу қызметтерін жобалау модулі
Мұғалімдердің шығармашылық жұмысы

         Зерттеу тақырыбын таңдау                      Зерттеу зертханасын құру

Зерттеу базасын реттеу

         Жалпы ғылыми                                                Педагог зерттеушілер кеңесі
         мәселелерді шешу           (ғылыми кеңес) 
                                                               
                 

    Жұмыс түрлері:                                     Ғылыми жинақ: 
      семинар,                                                 әдебиет,
         конференция                                         қолжазбалар

Ғылыми жұмыстың нәтижесі: 
бағдарламалар, методикалық құрал,  есеп, мақала, мониторинг

Ғылыми жұмысты қорғау:
– оқушыларды шығармашылық әрекетке ынталандыруы;
– оқушыларға ақыл-кеңес беруі;
– көмекші ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқу-тәрбие үрдісінде тиімді 

пайдалануы жатады.
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Оқытудағы шығармашылық әдісіне:
– оқушының бұрын байқалмаған, іске асыра алмаған мүмкіндігін ашу;
– оқушының өз бетінше жұмыс істеуге деген құлшынысын құрметтеу;
– оқу жоспарын құруда оқушының жекебас ерекшеліктерін ескеру;
– оқушылардың бос уақытта айналысатын істерін оқу-тәрбие үрдісімен 

ұштастыра білу.
Сапалы білім берудегі мұғалімнің шығармашылық әрекетінің алғышарттары 

теориялық зерттеу барысында анықталған [2: 91].
Олар:
– позитивті Я – концепциясының болуы;
– бағыт-бағдарлы және табанды болуы;
– қалыпты көңіл күйінің болуы;
– оқытудың жаңа технологиясын меңгерген;
– икемділігі мен өзін-өзі басқаруы.
Жаңаша ойлайтын және заман талабына сай жұмыс жүргізетін шығармашыл 

мұғалімнің жұмысын құралған модуль арқылы жүзеге асыруға болады.
 Шығармашыл ұстаздар мектептен өз өміріне өзгеріс енгізе отырып өз 

бетінше өмір сүру жолдарын таңдай алатын оқушылар тәрбиелеп шығарады. 
Олар – ғылымдағы жетістіктерге жетіп қана қоймай, өз іс-әрекетінде сол 
жетістіктерді жетілдіре отырып, табыстарға қол жеткізуші.

Әдебиет 
1. Кан-Калик В.А.  Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 1990.
2. Білім берудегі менеджмент//1999, №4.
3. Иванов Н.Д. Научно-практические основы профессионально-педагогического самообра- 

 зования. – Алматы, 1995.

ОҚУШЫЛАРҒА  ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 
САУАТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ЖОЛДАРЫ

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

ункционалдық сауаттылық» ұғымы өткен ғасырдың ЮНЕСКО 
құжаттарында пайда болды  және кейіннен қолданысқа енді. «Ф

Функционалдық  сауаттылық – білім берудің жеке тұлғаны қалыптастырудағы 
әлеуметтік бағдарлануы [1]. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Әлеуметтік-
экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын 
дамыту  бойынша ұлттық жоспарды қабылдау  жөнінде нақты міндет қойды. 
Аталған міндет  Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елдердің қатарына 
кіруі барысында маңызды қадам болып табылады.Мұндай стратегиялық 
міндетті шешу жағдайында  белсенділігі жоғары, шығармашыл тұрғыда 
ойлауға және шешім  қабылдай алуға, кәсіби жолын таңдай алу қабілеттілігін, 
өмір бойы білім алуға дайын тұратын тұлғаның ең басты функциялық сапала-
рын қалыптастыру орта білім беру жүйесіне жүктеліп отыр. Сонымен қатар, 
ол орта білім жүйесінің парадигмасын  түбегейлі  өзгертудің негізі болып та-
былады [1]. Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-
қатынасқа түсе алу  қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен 
қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық 
сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп 
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саналатын  және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін 
білім, білік, дағдылардың жиынтығынан құралады. Ал кең мағынасында ол тек 
білік пен білімділік  әлеміне барудың жолы  ғана  емес, ол – ұлттың, елдің неме-
се жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі. Осындай 
сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда, функционалдық  сауаттылық  жеке адам-
ды дамытудың тетігі ретінде қолданылады. Функционалдық сауаттылықтың  
негізгі міндеті – мұғалім баланы оқыта отырып, оның  еркіндігін, белсенділігін, 
шығармашылық тұрғыда ойлануын қалыптастыра отырып баланы өз бетінше 
қабылдандыруға дағдыландыру [2].  Осыған орай оқушылардың алған білімдері 
негізінде әрекет ету қабілеттілік пен даналықты білдіретін құзыреттерді 
қалыптастыру орта мектептердегі  қазақ тілі пәні  басым бағыттарының бірі 
болып табылады.Ой-өрісі кең  тұлғаны қалыптастыруда тіл пәнінің орны ерек-
ше. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру – тіл бағытындағы пәндердің 
оқушылардың өмірлік дағдыларын дамытудың басты шарты, оқушының 
логикалық ойлау қабілеттерін дамытудың үйлесімді жолы. Сабақта әртүрлі 
әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың  тілдік жүйесі мен ортасын да-
мыту, сөйлеуге дағдыландыру, өз ойын жетік айтуға, сауатты жазу мен  әдеби, 
мәдениетті сөйлеуге кез  келген жағдайда қолдана білуге үйретеді.

Функционалдық  сауаттылықты жүзеге асырудың негізі – оқыту нысан-
дары мен әдістері. Тәуелсіз қазақ елінің оқулықтарының мазмұны ұлттық 
құндылықтарды басшылыққа ала отырып жазылып, оны оқыту мен жүзеге 
асырудың  жаңа әдістері, интерактивті жүзеге асуы тиіс. Осы негізде білім алған 
мектеп оқушылары теориялық білімдерін практикалық тұрғыда қолданумен 
қатар мемлекеттік тілдің келешегіне үлкен жауапкершілікпен қарауға 
тәрбиеленеді [3]. Бұл тұрғыда біз алаш арыстарының бірі – Ж.Аймауытовтың: 
«Балаға ең қымбат, ең жылы, жақын нәрсе – туған елі, туған жерінің 
құбылыстарын білу балаға өте қызық. Мұндай оқыту жүйесі жергілікті 
өмірге, табиғатқа терең мазмұн беріп, оларды баланың санасында жандан-
дырып, оларға баланың махаббатын арттырады, бала әлеумет тұрмысына, 
төңіректегі әлемге терең көзбен қарап үйреніп, жолығатын қиындықты  оңай 
шешетін болады, бұрынғыдай мектептен шыққан соң бала үйренген білімін 
ұмытып қалмайды, қайта білгенін өмір жүзінде пайдаланатын болады. 
Балаларға туған жердің табиғатын, туған елдің әдет-ғұрпын, мінезін үйреніп, 
хәкімшілік, әлеумет  мекемелерімен, олардың  қызметтерімен, сауда кәсібімен, 
қатынасу жолдарымен таныстырып, жергілікті тарихи ескерткіштердің  
қатынасын түсіндіріп, балаларды бұрын білмейтін, жат нәрсемен яғни 
әлеумет ғылымымен таныс қыламыз», – деп бүгінгі заманауи білім беру тала-
бына сай функционалдық  сауаттылық мәселесіне дәл сол терминді айтпаса да, 
терең талдау жасап, нанымды тұжырым айтқан [4].

Функционалдық  сауаттылықты жүзеге асырудың тағы бір негізі – ата-
аналардың  балаларды оқыту мен тәрбиелеуге белсенді  қатысуын  қамтамасыз  
етуі.  Ата-ана бала бойына жас кезінен адами құндылықтарды  дарытып, саналы 
өмір сүруге баулуға борышты. Ата-ананың  бала  тәрбиелеуге функционалдық  
сауаттылығын көтеру мектеп мұғалімдерімен тығыз байланыс жасап, екі жақты 
әріптестік әрекетінің негізінде қалыптасады. Яғни ата-ананың баласының ерек-
ше қасиетін тануы,  оны түрлі жағдаятта түсініп, қол ұшын беруі, олардың 
қабілетін дамытуға, бойына рухани құндылықтарды қалыптастыруға, жағымсыз 
мінез-құлық, әдеттерден арылтуға көмек беретін функционалдық  сауаттылық 
ата-ана бойында да болуға тиіс.

Жалпы орта білім саласындағы халықаралық бақылау білім, ептілік және 
дағдылар ретінде білім нәтижесін меңгеру деңгейі мен түйінді құзыреттердің 
қалыптасу деңгейі жеке бағаланады. Мұндай тәсіл Блум таксономиясына 
негізделеді.  Ол тәсіл арқылы мақсатқа жетудің 6 деңгейі көрсетіледі. Мәселен:

1.  Білу –  бұл категория  нақты  фактілер мен бүкіл теорияға дейінгі оқылған 
материалдарды еске сақтаумен және қайталап көрсете білумен шектеледі. 
Оқушы терминдерді, нақты фактілерді, негізгі түсініктерді, ережелерді біледі.

2. Түсіну – негізгі көрсеткіші ретінде материалдарды айтудың бір түрінен 
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екінші түріне айналдыра білуді, құбылыс пен оқиғалардың даму бағытын жо-
рамалдай білуді  айтуға болады. Оқушы фактілерді, ережелерді, қағидаларды 
түсіндіре біледі, оқиғаларды суреттей алады.

3. Қолдану – бұл категория оқылған материалдарды нақты жағдайларда не-
месе жаңа жағдайларда қолдана біледі. Оқушы заңдарды, теорияларды нақты 
практикалық жағдайларда қолданады.

4. Талдау – бұл категория материалдарды құрылымдық бөлімдерге жіктей 
білу қабілетін көрсетеді. Оқушы бүтін материалдарды жіктей алады; олардың 
арасындағы байланысты анықтай біледі; бүтін затты ұйымдастыру қағидаттарын 
біледі; түсіндіру логикасындағы қателіктер мен кемшіліктерді көре біледі. 

5. Жинақтау – бұл категория жаңалығы бар бүтін затты құрастыруда оның 
жеке элементтерін қолдана біледі. Оқушы шығарма, баяндама, реферат жазады; 
эксперимент жасау жоспарын құрастырады. 

6. Бағалау – бұл категория әртүрлі материалдардың мағынасын бағалай 
білуді көрсетеді. Оқушы жазбаша мәтіннің логикасын бағалайды; бар дерек-
терге жасалған қорытындының сәйкестігін бағалайды [4].

Функционалдық сауаттылықты жүзеге асыруда білім алудың кедергілері де 
кездеседі. Бұл кедергілер барлық жағдайда кері әсерін тигізеді [4]. Олар:

1. Рейтингомания. Біздің және басқа да елдердің кез келген экономикалық 
немесе әлеуметтік саласында рейтингілеу індеті тарап кетуі.                                       

2. Фактілік білім – бұл шектеулі білім. Тек фактілерді білу оқушының 
функционалдық сауатын дамытпайды, керісінше, бұрынғысынан қарағанда 
төмендетіп  жібереді. Ол фактілік білімді оқушы өмірде қолдана алмайды.          

3. Кітап оқуға баулу  – қазіргі жастардың басты проблемаларының бірі. 
Ресми деректер бойынша мектеп жасындағы балалардың 40 пайызы әдеби 
мәтінді түсінуге қиналатындығы дәлелденген.Адамда жадтың бірнеше түрі 
бар, оның ішінде ең маңыздысы визуалдық жад. Оқу барысында визуалдық 
жадта мәтіннің жазылу үлгісі сақталып қалады, кейін мәтін жазу кезінде адам 
өзі автоматты түрде жадында сақталып қалған жазу үлгісін қолданады.

4. Әлеуметтік мәселелер. Бұл мәселелер қажеттіліктерден тұрады. Абра-
хам Маслоудың қажеттіліктер пирамидасы бойынша ең бірінші кезекте 
қанағаттандырылуға тиісті қажеттілік  –  физикалық қажеттілік (баспана, тамақ,  
және т.б.), кейінгі орында материалдық қажеттілік тұрады екен (Маслоудың 
қажеттіліктер пирамидасы 6 сатыдан тұрады). Ал біздің демократиялық 
қоғамымызда негізгі қажеттіліктерді қанағаттандырмай, олардан аттап, ең 
соңғысы – рухани қажеттілікті қанағаттандыруға ұмтылыс өте жиі байқалады.

5. Оқулықтар проблемасы. Бұл проблема қалған проблемалардың туында-
уына себепші десек те болады. Біріншіден – оқулықтың жетіспеуі, екіншіден – 
оның өте төмен сапасы. Сапасыз оқулық оқушы түгіл мұғалімнің оқып түсінуі 
қиын. Осындай мәтінді оқыған кез келген оқырманның оқуға деген ықыласы 
лезде жоғалады [4].

Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары 2011–2020 жыл-
дарына арналган мемлекеттік бағдарламасында айқын көрсетілген. Сондай-
ақ, Елбасының Жолдауындағы оқушылардың функционалдық  сауаттылық 
мәселесінің алаш арыстарының да ой-тұжырымдарынан  қалыс қалмағандығын 
жұртшылық назарына ұсынған болатын.Сондықтан да функционалдық 
сауаттылыққа байланысты атқарылар іс-шараларда алаш арыстарының ұлт 
болашағы, оның сауатты, білімді, рухани дүниесі бай, ұлтжанды азамат 
тәрбиелеудегі педагогикалық көзқарастары үнемі басшылыққа алынуы қажет 
деп тапсырған болатын.
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иректор... Ол қажыры мен қайратын, іскерлігі мен ізденімпаздығын, 
ақылы мен айбынын, шеберлігі мен шыншылдығын мектептің 

ДАРЫНДЫ  ДИРЕКТОР, 
ҚАРЫМДЫ  ҰСТАЗ

Айжан ЕЛШІБЕКОВА,
«Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №190 жалпы 
білім беретін мектеп» коммуналдық-мемлекеттік 
мекеменің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
   Алматы қаласы, Қазақстан

“Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. 
Өйткені, мұғалім – мектептің жүрегі”. 
         Ы.Алтынсарин

Д
бүгіні мен болашағына арнаған жан десек қателеспейміз. Біздің  Шәкәрім 
Құдайбердіұлы атындағы №190 жалпы білім беретін мектептің директоры 
Еңсепбаева Сабила Мырзашқызы – дәл жоғарыдағы  айтылған теңеулерді 
бойына жинаған еңбекқор жан. Осы кісінің басқаруымен 2014 жылдан бері 
жұмыс істеп келе жатқан ұжым бірталай жетістіктерге жетті. Басқарушы 
ретінде Сабила Мырзашқызы өзін жоғары білікті маман, шығармашылық 
тұрғыда ойланатын, барлық қоғамдық қатынастарда адамгершілікті бірінші 
орынға қоя білетін, кәсіби біліктілігі жоғары маман. Өзі жұмыс жүргізіп 
отырған ұжымның педагогикалық кәсіби біліктілігін көтеру ісін жүйелі 
жүргізуі нәтижесінде мұғалімдер мен оқушылар жақсы жетістіктерге қол 
жеткізуде.  2016-2017  жылы  №190 мектеп БҰТ-де жоғары көрсеткіш көр-
сетіп, жоғары межеге көтерілді.

Еңсепбаева Сабила Мырзашқызы жоғары оқу орнын бітірген 1985 жыл-
дан бері білім беру ісінің   барлық кезеңдері – тәрбиеші, мұғалім, әдіскер 
ретінде жақсы еңбек жолын басынан өткерген тәжірибелі ұстаз. «Жақсының 
жақсылығын айт – нұры тасысын»  дейді қазақ даналығы. Басшымыздың 
ұйытқы болуымен жас өскін шәкірттеріміз әртүрлі бәйгелерде бақтарын сы-
нап, қалалық және республикалық олимпиадаларда жүлделі орындар иелену-
де. С.М.Еңсепбаеваның өзі дайындаған оқушылар да республикалық олим-
пиадалардан бірнеше мәрте жеңімпаз боп оралды. 

2016-2017 оқу жылында мектеп бітірген 15 түлектің үшеуі – «Алтын 
белгі» иегері, 1 оқушы – ерекше белгідегі аттестатпен аяқтап, 8 оқушы 
мемлекеттік грант иегері болды.  

С.Еңсепбаева мектеп тізгінін ұстағалы ұстаздар қауымы да биіктерден 
көріне  бастады.  Атап  айтсақ, 6 әріптесіміз «Ыбырай Алтынсарин» 
медалімен,  3 ұстаз  «Білім  беру  ісінің  үздігі» медалімен марапатталды. 
Ф.А. Хаджиева,  М.У. Насырова, Р.Х. Исламова сынды әріптестеріміздің 
шәкірттері Түркияның Анталия қаласында өткен халықаралық білім жарыс-
тарынан олжамен оралды.  

С.М. Еңсепбаева 30-дан астам мақалалар мен жаңашыл бастамалардың 
жаршысы, сондықтан да оның есімі бірнеше энциклопедияларда үздік ұстаз 
ретінде енгізілген. 2017 жылдың 11 қазанында «Егемен Қазақстан» газетінің  
№195 басылымында жарық көрген «Жаңартылған оқу бағдарламасының 
орны ерекше» атты мақаласы оқырмандар мен әріптестері арасында жылы 

Басшы беделі – мектеп мерейі
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қабылданып, мақтауға ие болды. Осы еңбектері Сабила Мырзашқызының 
қоғам, әріптестер, ұжым, оқушылар мен ата-ана алдындағы  биік абыройын 
көрсетсе керек. 

Иә, қиыны мен қызығы мол мектептің шаруашылық өмірі де басшының 
көкейінде жүретін күрделі мәселенің бірі. Мектептің орналасқан аумағы тау-
лы  жер  болғандықтан,  жертөледе  ылғал  өте  көп көтерілген. Соның сал-
дары – көгерген қабырғалар мен әрлеуі түскен сынып бөлмелері. Міне, осы 
күрделі мәселені шешу барысында қалалық Білім басқармасының алдын тоз-
дырып, Мәслихат депутаттары алдында өзі жұмыс істеп отырған мектептің 
қам-қарекетін қалайда түгендеу, қандай жолмен болмасын бір игілікті нәрсеге 
қол жеткізу үлкен дипломатиялық парасаттылық пен табандылық көрсету – 
тек өз ісіне адал, еңбекқор адамның ғана белгісі. Қыс мезгілінде шатырдан 
аққан су оқу кабинеттерінің қабырғаларын алып жатты. Осы жағдайды тек 
Сабила Мырзашқызы ғана қажетті жұмыскерлер мен қаражатты шебер ұқсата 
білуінің арқасында оң нәтижеге қол жеткізген еді. Еткен еңбек пен төккен тер 
зая кетпегенін уақыт көрсетуде. Бүгінде шағын ғана 2 қабатты осынау білім 
ордасы береке мен жайлылық мекені сияқты. Алайда, осы мекенді ұстаздар 
мен оқушылар үшін жасап, жайлы, ыңғайлы оқу кабинеттерін, спорт залы 
мен акт залын жабдықтау қыруар еңбектің жемісі болды. 

Сабила Мырзашқызының еңбек тәжірибесі бірталай жандарға, 
ұстаздарға, оқушыларға тіпті мектептің шаруашылығының айналасында 
жүрген жұмысшыларға да үлгі бола алады. Мектептің жертөлесінде  бүгінде 
екі – ұлдар мен қыздарға арналған технология кабинеті, үлкен психологиялық 
тренинг өткізу бөлмесі, биология кабинеті және гардероб жұмыс істеп тұр.

Мектептің жаны мен жүрегі бола білген осынау жақсы жан, мектеп ди-
ректоры С.М.Еңсепбаеваның мақалалары «Қазақстан мұғалімі», «Айқын», 
«Республика ұстаздары», «Алматы ақшамы» және «Егемен Қазақстан», т.б. 
басылымдарда жарық көрген.

Жас жеткіншектерге сапалы білім мен тәрбие беру ісіндегі еңбегі үшін 
Сабила Мырзашқызы 2010 жылы «Қазақстан Республикасының  білім беру 
ісінің құрметті  қызметкері», «Халықаралық ұстаздар одағының мүшесі»   
төсбелгілерімен марапатталды.

2016 жылы білім саласына еткен елеулі қызметі үшін «Нұр Отан» 
партиясының  Мақтау  грамотасымен,  2014  жылы  Білім  министрінің, 
Алматы қалалық Білім басқармасының, Әуезов, Бостандық аудандық білім 
басқармаларының  және Алматы облысы, Қарасай ауданы Білім басқарма-
сының Мақтау грамоталарымен марапатталған. Ұлағатты ұстаз, мектеп ди-
ректоры әкесі Мырзаштың ізін қуған қызына ата-анасы да риза деп ойлаймыз.

Сабила Мырзашқызының тірегі – оның мықты отбасында. Қазіргі 
таңда балалары – Нәдір, Әсел, Ғалымжан, Ақмарал жоғары оқу орындарын 
бітіріп, еліне қызмет етіп жатқан азаматтар болса, қызы Аружан  Назарбаев 
университетінің студенті. Отағасы Талғат – ғылым жолын қуған профессор, 
ұстаз, сүйікті немерелерімен тату-тәтті өмір сүруде.

Сабила Мырзашқызы – озық басшы, педагог қана емес, талапшыл, 
жауапкершілігі мол адам. Оның айрықша қасиеті – еңбексүйгіштігі, үлкенге 
құрметі, балаға деген махаббаты. 

Қай кезде де ерен еңбек пен төзімділікті биік мақсат етіп ұстанған ди-
ректор  Сабила  Мырзашқызының  алар асулары әлі де алда екеніне кәміл 
сенеміз. 

Ұстаз – бала жанының бағбаны. Ұстаз мектепте оқушыларды әрі 
тәрбиелейді, әрі оқытады, әрі ақылшы, әрі дос, әрі құрбы рөлін атқарады. 
Сол ұстаздардың ұстазы – Сабила Мырзашқызының әрқашан дені сау болып, 
еңбегінің жемісін көріп, мектебіміздің көркеюі жолында шығармашылық  
табыстарға жете беруіне тілектеспіз.
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лбасы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: 
«Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда бар 

Мерейтой

ЖОЛ  ТАБАЛЫҚ  АҚЫЛМЕН

Сабила  ЕҢСЕПБАЕВА, 
«Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №190 жалпы 
білім беретін мектеп»  коммуналдық-мемлекеттік 
мекеменің директоры
   Алматы қаласы, Қазақстан

«Адамдық борышың – халқыңа қызмет қыл,
Ақ  жолдан айныма, ар сақта – соны біл!»
             Ш.Құдайбердіұлы

Е
қасиет. Бүгінде табысты болудың ең  басты факторы білім екенін әркім 
терең түсінуі керек. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік 
қоятын ұлт қана табысқа жетеді» деген болатын. Аталмыш мақалада «ру-
хани код» ұғымы арнайы сөз болады. Бұл – көпқырлы, терең мағыналы ка-
тегория. Сондықтан да оның мазмұны объектісіне қарай алуан түрлі болып 
келеді. Ұлттық код төл құндылықтарымызда өмір сүреді десек, қазақтың 
құндылықтар жүйесі – оның тілінде, тілінің көркемдігі – әдебиетінде айқын 
көрінеді. Міне, осы тұрғыдан алғанда, ұлтымыздың руханият әлемінде 
өзіндік орны бар шоқжұлдыз – Шәкәрім Құдайбердіұлының әдеби-көркем 
шығармашылығы Елбасы айтқан рухани код ұғымының сыры мен сипатын 
танытуға қызмет етеді. Шәкәрім – қазақ мәдениеті мен тарихында орны 
зор, замандастарынан ойы озық, еңсесі биік ерекше тұлға. Ол – заманның 
озық ойлы демократы, ірі ағартушысы, терең ойшылы, қоғам қайраткері. 
Жарты ғасырдан астам еріксіз үзілістен соң халық алдына қайта шыққан 
мақтан тұтар ұлы тұлғаларымыздың бірі. Шәкәрім – әрі ақын, әрі тарихшы, 
әрі өз заманының үлкен ойшылы еді. Сөз шебері қазақтың әдебиетін жаңа 
белеске көтеріп, қара өлеңді түрлендіре түсті. Ол қазақ жазба әдебиетінің 
көшбасшысы – Абайдың тәлімін алып, тағылымын көрген ізбасар інісі еді. 
Туыстық жолмен ғана емес, ұстанған жолы да немере ағасымен тамырлас-
тұғын. Советтік жүйе көрнекті ақынның атын біржола ұмыттыруға ұмтылса 
да, «жақсының – аты, ғалымның – хаты өлмейді» деген қағида тағы да өзінің 
күмәнсіз шын екенін дәлелдегендей – бүгінгі ұрпақ ақын мұрасымен сусын-
дап өсуде. Өйткені, оның шығармалары арадан ғасырға жуық уақыт өтсе де, 
өз мәнінен айырылған жоқ. 

 Ұлы ақынның  атын иемденген №190 мектептің тарихы – терең, 
соқпағы – шиыр. Мектеп Қарасай ауданы, Энергетик ауылынан Алматы 
қаласының Бостандық ауданына ауысты. Содан бері материалдық базасы 
күшейіп, жөндеу жұмыстары да қарқын ала түсті. 1958 жылы іргесі қаланған 
білім ұясының 60 жылдық мерейтойы Шәкәрім атамыздың 160 жылдық то-
йымен тұспа-тұс келіп отыр. Бүгінде ақынның мерейтойына орай арнайы іс-
шаралар ұйымдастырылып жатыр. Қос тілде білім беретін мектепте әртүрлі 
ұлт өкілдері оқиды. Бір жағынан, алтын ұя мектебіміз білімнің ғана емес, 
ынтымақ пен бірліктің де ұйысқан ордасындай.        

«Жақсы мұғалім – мектептің жүрегі», – деп Ы.Алтынсарин айтқандай, 
кез келген білім ошағының оқ бойы озық жүруі үшін оның ұстаздар ұжымы 
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мықты болуы шарт. Біздің мектебімізде осындай ұстаздар аз емес. Өз ісін 
сүйетін, өзінің уақытын аямай, баланың бақытын аялай білетін мұғалімдерден 
кенде емеспіз. Қазіргі таңда мектепте 39 мұғалім, 1– ғылым кандидаты, 
2 – ҚР білім беру ісінің  құрметті  қызметкері, 3 – «Ыбырай Алтынсарин» 
медалінің иегері, 5 – «Білім көшбасшысы» («Лидер образования») медалінің 
иегері, 15 – жоғары санатты, 16 – І санатты мұғалім қызмет істейді. 35 ұстаз 
жаңартылған курстан өтсе, 10 адам деңгейлік курстарды сәтті аяқтады. 
Ұстаздарымыздың бәрі дерлік республикалық, қалалық және аудандық 
деңгейде ұйымдастырылатын конференцияларға, педагогикалық оқулар мен 
семинарларға белсене қатысады. Мектеп түлектері – алғашқы мұғалімдері 
Ан Э.Р., Исламова Р.Х., Арыстанбекова Ұ.Ү., Аямбекова Г.Б., Федотова О.Г., 
Үмбеталиева К.Б., физика пәні мұғалімі Хаджиева Ф.А., химия пәнінен  
ғылым кандидаты Даркенбаева Б.С., тарих пәнінің мұғалімдері – Насырова 
М.У.,   Киикова Р.Т.,   Нұрашова  А.А.,   математика   пәнінің  мұғалімдері –  
Балетова Г.Р., Нығматуллина И.И., Шаймұханова С.М.,  орыс тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімдері – Мусина Л.Г., Толстун А.М., Агеева Н.Р., география пәні 
мұғалімдері – Сатбаева Ж.А., Хаиржанова Н.А.,  қазақ тілі пәні мұғалімдері – 
Батырбекова Н.А., Оспанова Ф.А., Нарымбаева Ж.Д.,  дене шынықтыру пәні 
мұғалімдері – Алдабергенов  Е.Е., Амраев А.И.,  ағылшын пәні мұғалімдері – 
Сұлтанбаев Г.А., Құмаржанова А.А., биология пәні мұғалімдері – Жұмагұлова 
К.А., Сүлейманова А.А., информатика пәні мұғалімі Сарманбетова А.К., му-
зыка пәні мұғалімі Мұхамеди Ж.Ж., мектеп психологі Вершинина Е.В.,  т.б. 
көптеген ұстаздарын ерекше сүйіспеншілікпен  еске алады. 

Елбасымыз адами капиталдың жаңғыру негізі екенін атап айтқан бо-
латын. Адам капиталы дегеніміз – жеке тұлғаның бойындағы білімділік, 
тәрбиелік, жан-жақтылық, кәсіби маман ретіндегі қабілеттілік, ізденімпаздық, 
адамгершілік сияқты құндылықтар. Осы құндылықтардың бәрі мұғалімдердің 
бойынан табылуға тиіс. 2016-2017 оқу жылынан бастап жаңартылған білім 
беру аясында жалпы білім беретін оқу бағдарламалары іске асырылуда. 
Бұл жаңа жүйе халық тарапынан түрліше қабылданып жатқаны рас. Кон-
серваторлар тың жүйеге түсінбеушілік танытса, жаңалыққа жаны құмар, 
алға ұмтылушы жаңашылдар  қуанышпен қарсы алып,  үздіксіз үйреніп, 
бағдарлама ерекшелігін бағалауда. Біз XIX ғасырдың білім беру ортасы-
мен, ХХ ғасырдың мұғалімдерімен ХХІ ғасырдың балаларына заманға сай 
білім беруге бет қойдық. Әр адам заманға сай, табысты да білімді болу үшін 
қандай дағдыларды меңгеруі керек? Әрине, әр халық ең бірінші өз тілін 
жетік білуі керек, еліміздегі халықтар достығына жетектейтін – орыс тілін, 
халықаралық тіл – ағылшын тілін білу маңызды. Қазіргі таңда жаңарған білім 
беру бағдарламасында осы үш тіл де жаңа жолға қойылғандығын ата-ана-
лар мен ұстаздар жақсы қабылдады. Үкімет тарапынан үш тілді білім беруді 
ұйымдастыру мақсатында қаржы бөлініп, ұстаздарды қосымша ағылшын 
тіліне үйретуде. Жаңалық қашанда қарсылыққа тап болады. Бұл – заңдылық. 
Десе де, біз озық дүниені шұғыл үйренуге, кезіккен қиындықтарды еңсеріп, 
бірлесе еңбек етуге тиіспіз. Өйткені, біздің бүгінгі еңбегіміздің жемісі – 
ертеңгі ел мерейінің үстем болуының кепілі. Осыны түсініп қана қоймай, 
терең түйсінген ұстаздар қауымы қоғамдық жұмыстарға да белсене қатысып, 
ұрпақ тәрбиесіне де ерекше көңіл бөліп келеді. Мысалы, №190 мектептің 
бас тауыш  сынып  мұғалімдері – Ан Эльвира Раильевна мен Үмбеталиева 
Келбет Мұхтарханқызы бағдарлама мен оқу-әдістемелік құралдарына дән 
риза. «Тек уақыт тапшы» дейді ұстаздар. Өздері өтініш жазып, биыл да 
бірінші және екінші сыныптарға қуана дәріс беріп келеді. Ата-аналар да риза, 
балалар да қуанышты. Басында айтып кеткендей, консерватор ата-аналар 
да жоқ емес, оларға семинар, жиналыс, жеке дидарласу арқылы жаңалықты 
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түсіндірудеміз. Жаңартылған оқу бағдарламасының бір артықшылығы сол, 
онда мұғалім шығармашылығына еркіндік бере отырып, шынайы өмірмен 
байланыс басты орында тұрады. Оқу барысында ұстаз да, оқушы да басты 
рөлде болады. Ұстаз оқушыны өз бетінше ізденіп, көбірек мәлімет жинауға 
ынталандырады. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауда да үлкен 
ерекшелік бар. Басында критериалды бағалау мен жиынтық бағалауды 
қамтуында да көптеген түсінбеушілікке тап болдық. Қазір «Өрлеу» БАҰО 
АҚФ және Педагогикалық шеберлік орталығының  ұйымдастырған білім 
шыңдау курстарының арқасында төселіп қалдық. Әр сабақ білім әлеміне 
саяхатқа шыққандай болуы тиіс! «Бес саусақ бірдей болмайды» демекші, 
бағдарламаны толық меңгере алмайтын оқушылар да кездеседі. Олармен 
қосымша жұмыс істеу қарастырылған. Қазіргі латын әліпбиіне көшу жоспа-
ры да қуантады.  

Әлемде қарқын алған заманауи үрдістерге ілесу аясында қолға алынып 
жатқан сандық бағдарламаларға көшу үдерісі еліміздегі білім беру саласына 
да үлкен серпін беріп, айтулы өзгерістердің орын алуына түрткі болуда. Бас-
тауыш сынып мұғалімдері өз сабақтарын жаңарған тәсілдер арқылы өткізе 
отырып, «оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» әдістерін кеңінен 
қолдану арқылы оқушылардың білім деңгейін көтеруде көптеген жұмыстар 
атқаруда. Мектеп түлектері көптеген жылдар бойы аудандық, қалалық, 
республикалық және халықаралық олимпиадаларда, «Дарын» және «Зерде» 
қалалық және республикалық ғылыми жобалар жарыстарында, оқушылардың 
республикалық КҒА ғылыми жобалар байқауларында, қалалық «Turan-
junior» ғылыми жобалар байқауларында, халықаралық зияткерлік «Ақбота»,   
«Орыс қонжығы», «British Bulldog», «Алтын руно» марафондарында жүлделі 
орындарға ие болды. Анталия  қаласынан өткен олимпиадада   6 бала алтын 
медаль алып қайтты. Соның ішінде тарих пәнінің мұғалімдері – Насырова 
Модангул Усмановна мен  Киикова Рахима Темірәліқызының бастамасы-
мен мектеп оқушылары Шәкәрім, Абай, Мұхтар сынды алыптардың туған 
өлкесі – Семей қаласына барып,  Шәкәрім атындағы көпсалалы үш тілде 
оқытатын көпбейінді гимназияда өткен «Шәкәрім және Алаш» іс-шарасына 
қатысып, алғыс хат пен дипломдар алып  қайтты. Оқушылар делегациясын  
қабылдап, осы іс-шараларды ұйымдастырған Семей қаласы көпсалалы гим-
назия  директоры А.М.Аубакирова мен мектеп ұжымына айтар алғысымыз 
шексіз. Мектептің алдына қойған негізгі мәселесі педагогикалық ұжымға 
жаңартылған оқыту технологиясын терең меңгеру арқылы жоғары нәтижеге 
бағытталған білім беру, интеллектуалды және рухани бағытты өзін-өзі 
жетілдіре алатын, бәсекеге қабілетті,  дарынды тұлға тәрбиелеу болып табы-
лады. Бұл бағытта мектепте  «ЭНИКО» ғылыми қоғамы құрылып, оқушылар 
ғылыми  жобалар  сайысына  қатысып, талай жеңістерге ие  болды.  Олар:  
Тилова  Зарина,  Басария  Елена, Жүсіпова Дана,  жетекшісі – Нығгматуллина 
И.И.; Тлеужан  Дана,  Шаймұханова  Аружан,  жетекшісі – Даркенбаева Б.С.;  
Мұхамметқалиева   Ж.,  Тлеужан  Б.,  Даркенбаева  Ұлмекен,   жетекшісі  
– Балетова Г.Р. Халықаралық олимпиада жеңімпаздары: Бегалы Томирис, 
Жүсіпова  Дана,   Бабаева  Халимат,  Канатов  Азамат, Софиева  Софият, 
Ахматова А., Муллаева  Сания, Усманова Аким.  Жетекшілері – Еңсепбаева 
С.М., Хаджиева  Ф.А., Насырова М.У., Сүлейманова А.А., Исламова Р.Х. 
Республикалық, қалалық, аудандық көлемде ұйымдастырылған олимпиада-
лар  мен жарыстардан бірнеше дүркін жеңімпаздарды мақтан ете аламыз. 

Сонымен қатар, ата-аналар қауымымен етене жұмыс істегенде ғана ай-
тулы  жетістіктерге жететініміз сөзсіз. Себебі, бала тәрбиесі – ортақ іс. Міне, 
сондықтан да ата-аналар мектеп стратегиясының құрамдас бір бөлігі болып 
саналады. Ата–аналар бастауымен   әкелер  қауымы  өз бетінше Шәкәрім 
атындағы «Оқу және демалыс» бұрышын ұйымдастырды.
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Спорт – денсаулық кепілі. Мектепте 
бірнеше дүркін өз салмағында таэквондо-
дан  халықаралық,  республикалық,  қалалық 
жарыстардың  жеңімпаздары  бар. Олар: 
Ан Кирилл,   Шеин   Владимир,   Биттиров   
Магомед,  Зенькович  Анастасия.  Мектепте  
«Отбасы және  спорт»  қоғамының  жетекшісі  
Алдабергенов  Еділ   Ержанұлының   жұмы-
сы жақсы жолға  қойылған. Әр мере-
ке сайын және демалыста міндетті түрде 
оқушылар-ұстаздар, оқушылар-ата-аналар, 
ұстаздар-ата-аналармен  жиі  жарыстар   
ұйымдастырылады. Сол ойындарға өзім де 
қатысамын немесе қазылар алқасы құрамында 
боламын. Балалардың қуанышында шек бол-
майды. Дені сау ұрпақтың ғана болашағы 
жарқын болмақ! 

«Гүлдер» ансамблінің бұрынғы бишісі 
Вершинина Елена Викторовна мектепте 
бишілер ансамбліне жетекшілік етеді. Бүкіл 
мектеп оқушылары бірдей киіммен алаңға 
шығып флеш-моб билегенде тамсанбайтын 
адам жоқ! Осы жылдар арасында ол би жа-
рыстарында  бірнеше  дүркін  жеңімпаздарды 
тәрбиеледі:  Шаймұханова  Аружан,  Белору-

ков Кирилл, Искакова Ясмин, 
Эрикова Айгерим және «Гра-
ция» би тобының мүшелері. 
Бүгінгі таңда мектептің 60 
жылдығы қарсаңында 15 жыл 
ішіндегі түлектер жиналып би 
билемек.

Қорыта айтқанда, қазір-
гі  таңда уақыт жаңаша көз-
қарасты, жаңартылған білім 
беруді талап етеді. «Шәкәрім 
Құдайбердіұлы  атындағы  №190  
жалпы   білім  беретін мек-
теп» коммуналдық-мемлекеттік 
мекемесі ұжымы 60 жылдық 
дәстүрін сақтай келе, жаңаша 
көзқараспен алға басып келеді. 
Мектебіміз  мақаланың басында 
айтқандай, қазақ халқының ұлы 
данышпан кемеңгері Шәкәрім 
Құдайбердіұлы атында екенін 
мақтан  ете  отырып,  ақынның: 

«Көрмесе де көзімді,  Кейінгі жандар қабылдар, 
Білмесе де өзімді,  Айтылған түзу сөзімді», – 

деген жолдарының мәні біздің мектептің жастарына арналғандай!  Жастардың 
атынан біз де ақынға: «Қабылдаймыз айтылған түзу сөзіңізді, баба!», – деп 
ойымызды қорытпақпыз.
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2. “Қазақстан мектебі” №4, 2018.

Оқытудың жаңа инновациялық технологиялары

азіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне 
көшіп келеді, ол – ақпараттық кезең. Елбасымыздың 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ

Алмаш НҰРАШОВА, 
«Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №190 жалпы 
білім беретін мектеп»  коммуналдық-мемлекеттік 
мекеменің  тарих пәні мұғалімі
  Алматы қаласы, Қазақстан

Қ
«Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» аты Жолдауының негізгі тірегі әлемдік 
стандарттар деңгейінде білім беру болып табылады. Оқыту үрдісінде 
жаңалықтар пайда болуда, оларды зерделеп, талдап, нәтижелі болса, 
іс-тәжірибеде қолданады. Білім беруде инновациялық бағыт пайда бо-
лып, оқу-тәрбие үрдісінде енуде. Инновация ағылшын тілінде жаңаны 
енгізу, жаңаша бастау деген мағынаны білдіреді екен. Сөздің ауқымды 
мағынасында ғылымның жетістіктері мен озық тәжірибеге негізделген 
техника мен технологияларды және еңбекті ұжымдастыру мен басқару 
салаларындағы жаңалықтарды өмірге енгізу болып есептеледі. Та-
рих пәнінде инновациялық қызмет дегеніміз елдегі жинақталған білім, 
оқыту әдістемелері, тәсілдері, оқыту технологиялары, оқытудың түрлі 
техникалық құралдарын оңтайлы, ұтымды, мақсатты ойластыра, орынды, 
мерзімінде пайдалану, оқу үдерісін тиімді қайталау, басқаруды жетілдіру 
болып есептеледі. 

Инновациялық жүйе – ұстаздардың білімі мен біліктілігін, тәжірибесі 
мен әдістемесін, оқу орнының материалдық-техникалық базасын, 
шәкірттердің білімдерін, талаптарын, жалынды бастамаларын, асқақ ар-
мандарын жетілдіріп пайдалану, әріптестердің ынтымақтастығы, ата-
аналардың қолдау-қуаттарын және басқа да көптеген мәселелерді қамтитын 
тұтасқан бір дүние.

Бұл жүйенің басты қозғаушы күші ғылым жаңалықтары, тарих 
пәнінің үздік ойлары, елдің әлеуметтік, экономикалық-саяси жедел 
жаңару жолындағы табыстары, оқыту мен тәрбиелеу жұмыстарындағы, 
ғылыми-әдістемелік зерттеулердегі, озық тәжірибелер нәтижелері мен 
ұсыныстарды, сапалы еңбек табыстары, бірыңғай ұлттық тестілеудегі 
жетістіктер болып табылады. 

Ақпараттық технологияның көмегімен жүргізілетін сабақтарда 
оқушылар өзін белсенді және еркін, оқытушымен тең дәрежеде ұстай ала-
ды. Тарих сабақтарында ақпараттық технологияны енгізу арқылы сабақтың 
белсенділігін арттыруға, дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға, сабақты 
шапшаң жүргізуге, өздік жұмыстың көлемін көбейтуге болады. Тарихшы 
ұстаз АКТ қолдану арқылы әртүрлі сабақтарға тұсаукесерлер дайындап, 
интерактивті тақта мүмкіндіктерін шебер қолдана білсе, сабақтың тартым-
ды әрі қызық өтетіні анық. Сондай-ақ, ол оқушы белсенділігін де артты-
рады. 

Әр сабақта интернет, электронды пошта, электронды оқулық, ғаламдық 
ақпарат жүйесін пайдалана білуі тиіс. Ақпараттық технологиялардың 
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бірі – интерактивті тақта, мультимедиалық және онлайн сабақтары. 
Интерактивті тақтаның мүмкіндіктері мұғалімдерге баланы оқытуда бейне 
және ойын бағдарламаларын тиімді пайдалануға жол ашады. Сондықтан 
бұл тақтамен әр сабақты қызықты өткізуді ойластырып, жоспарлаймын, 
себебі, қолда бар мүмкіндіктерді пайдалану арқылы оқушыларды жаңа за-
ман технологиясын игеруге үйретеміз.

Демонстрациялық материалдар даярлап, сыныппен кері байланыс 
жасау үшін интерактивті тақтаның мүмкіндіктері шексіз. Интерактивті 
тақтаға термин сөздерді жазып сөздікпен жұмыс жүргізу оқушылардың 
сөздік қорын байытып, қажетті мәліметтерді еске сақтауына мүмкіндік 
береді әрі осы тақырыпқа деген қызығушылығын арттырады. 

Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі – оның қатысымдық құрал 
бола білуі. Бұл – мәтіндерді оқу, сұхбат жасау, жазу, тыңдау әрекеттері. 
Мысалы,  8-сыныпта «Ішкі Бөкей ордасындағы 1836–1838 жылдардағы 
шаруалар көтерілісін» өткен кезеңде көтеріліс басшылары туралы мате-
риал жинақталып, өте құнды тұсаукесер жасалып, толық мәлімет беріледі. 
Бейнефильм көрсетіліп, электронды оқулықтан мәліметтер беріледі. 
Электрондық оқулықтарды қарапайым оқулықтарға қарағанда пайдала-
ну ыңғайлы және оларда өзін-өзі тексеру жүйесі бар. Бұл электрондық 
оқулықтың өзіне тән артықшылығы болып табылады. Сондықтан, өзін-
өзі тексеру жүйесі оқушы мен оқытушының арасындағы байланысты 
күшейтеді. 

ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан, адамзатқа компьютерлік 
сауаттылық қажет. Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнын 
жаңартумен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын 
қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы мақсатты жүзеге асы-
руда ақпараттық технологияны пайдалану айрықша орын алады. Көптеген 
жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері тарих  пәні  сабақтарында 
ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда. Осыған байланысты  
күнделікті сабаққа:

– мультимедиа (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, 
электрондық оқулықтарды);

– компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақтаны); 
– интернет және т.б. көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай 

нәтиже береді. 
Мұндай қондырғылар оқушылардың қызығушылығын арттырып, 

зейін қойып тыңдауға және алған мәліметтерді нақтылауға мүмкіндік 
береді. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту мұғалімнің 
сабақ өткізу тәсіліне де байланысты.  Қазіргі таңда оқудың интерактивті 
әдіс-тәсілдері аз емес.  

Ақпараттық технология негіздері тұлғаның тарих  пәнінен алған білім 
сапасы мен сауаттылығын кеңейтуге жәрдемдеседі, мысалы: интернет 
сайты арқылы жоғары деңгейдегі көрнекіліктерді пайдалануға болады. За-
ман ағымына қарай сабаққа  видео, аудио қондырғылары мен теледидар-
ды, компьютерді қолдану оқушының дүниетанымын кеңейтеді. Әсіресе, 
оқулықтағы тарауларды қорытындылау кезінде оқушылар қосымша мате-
риалдар жинақтап, білімдерін кеңейтіп, танымдық белсенділігін арттырып 
қана қоймай, қисынды ойлау жүйесін қалыптастырып, шығармашылығын 
дамытады. Тестік тапсырмалар орындайды. 

Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі, бұл оқушыларға өз 
бетімен немесе бірлескен түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, 
ізденуге, өз жұмысының нәтижесін көріп, өз-өзіне сын көзбен қарауына 
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мүмкіндік береді.  Сабақтың  сәтті  өтуі, біріншіден, мұғалімнің  біліміне, 
іскерлігі мен тәжірибесіне  байланысты  болса,  екіншіден,  сабақ  материа-
лына,  ал  үшіншіден,  сынып типіне,  төртіншіден,  мұғалім мен  оқушының 
көңіл күйіне  де  байланысты.   Сабақты  тартымды  әрі  сәтті  өткізе  
білу  мұғалімдер  қауымынан  көп  ізденуді, білімділікті, қабілеттілікті 
және тапқырлықты қажет  етеді. Ақпараттық технологиялардың бірі – 
интерактивті тақта, мультимедиалық және онлайн сабақтары. Оқыту 
үрдісін компьютерлендіру мақсатында интерактивті тақтамен жұмыс 
жасау тиімді. Қазіргі уақытта Қазақстанның жалпы орта білім беретін 
мектептерінің барлығы дерлік интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген. 

Тақтаны қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын, 
интеллектуалдық танымын, білім сапасын арттыруға болады. Мысалы:  
тарих  пәнін оқытуда интерактивті тақтамен жұмыс жасауда оқушылардың 
қызығушылығын танытып қана қоймай, шығармашылық қабілеттерін 
дамыту мен жаңа ақпараттық технологияны меңгеруге, оны пайдалана 
алуына мүмкіндік береміз. Сабақта интерактивті тақтаның элементтерін 
пайдалану, дайындалған арнайы тапсырмаларды тыңдап қана қоймай, 
көздерімен көріп, оны жетік түсінуге дағдыланады. Интерактивті тақтаны 
пайдалану арқылы оқушылардың білімін тексеру үшін әр тарауды аяқтаған 
кезде немесе жаңа сабақты бекіткен уақытта тестілеу әдісін қолдануға бо-
лады. Оқушылардан бір уақытта жауап алуға мүмкіндік береді. Тестілеудің 
нәтижелерін құрылған график арқылы тексеріп, сол уақытта бағалауға бо-
лады. Жауап нәтижелерін бақылап және оқушылардың материалды түсіну 
деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Интерактивті тақтаны пайдалану 
арқылы тестілеген кезде мұғалім оқушылардың білім деңгейін анықтай 
алады. Оқушыға тест сұрақтарына жауап беруі үшін уақыт беріледі. 
Бұл жүйе тұйық оқушылардың ойын білдіріп, жалқау оқушылардың 
қызығушылығын арттырады. Оқушылар жауаптарын құпия түрде бере 
алады.

Қазіргі заманның даму қарқыны мұғалімдерден шығармашылығын 
жаңаша, ғылыми-зерттеу бағытында құруды талап етеді. Компью-
тер және ақпараттық,  технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту 
үдерісі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырады. Бүгінгі 
таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін 
қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы 
заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі 
жоғары болмақ. Жаңа ақпараттық техникаларын пайдалану соңғы уақытта 
мектептегі білім беру жүйесінде маңызды бағыттардың бірі болып табы-
лады. Мультимедиалық технологиялар, көбіне, компьютерлік сыныптарда 
қолданылады. Қазіргі уақытта сабақ материалына байланысты көптеген 
компакт-дискілер бар. Жалпы  оқушылардың  ақпараттық технология 
негіздерінен алған білімі арқылы: оқушының пәнге деген қызығушылығы 
артады, шығармашылық қабілеттері шыңдалады, жылдам ойлауға 
машықтанады, оқушылар өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланады. 

Ақпараттық технологияның мұғалім жұмысына ең тиімдісі – 
оқушылардың білім олқылықтарына үнемі зерттеу жасап, түзету 
жұмыстарын жүргізуге пайдасы бар. Қазіргі заманның даму қарқыны 
мұғалімдер шығармашылығын жаңаша, ғылыми-зерттеу бағытында 
құруды талап етеді. Сондықтан, ХХІ ғасыр – информатика ғасыры, 
яғни ақпараттандыру   технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің 
болашағы – жас ұрпаққа  заман талабына сай білім беріп, жан-жақты 
дамуы на ықпал ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті талап етеді.
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Көкейкесті

өкек аналардың» жаңа туған сәбиінен бас тартып, қараусыз қалдыру 
әрекеттері қазіргі таңдағы ең түйткілді мәселелердің біріне айналды. 

ӘОЖ (УДК): 37.018.1

«КӨКЕК  АНАЛАРДЫҢ» ҚАТЫГЕЗ ІС-
ӘРЕКЕТІ – ҚОҒАМДЫҚ  МӘСЕЛЕ

Ғалымжан  СҰЛТАНБАЕВ,
«Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №190 жалпы 
білім беретін  мектеп»  коммуналдық-мемлекеттік 
мекеменің  ағылшын пәні мұғалімі  
   Алматы қаласы,  Қазақстан

«К
«Хабар» телеарнасының ақпаратына сүйенсек, жыл сайын елімізде дүние 
есігін ашқан 1200 қазақ баласы тастанды атанып, жетімдік қамытын киеді 
екен. Олардың біразы балалар үйінде тәрбиеленсе, енді біреулері шетел-
ге сатылып кетеді. Шетел асып, болмысынан айырылған қазақ балаларын 
айтпағанда, елдегі балалар үйлерінде тәрбиеленген жас өскіннің көбінің 
қазақы қасиеттен ада болатынын уақыт көрсетіп отыр [1]. Жыл өткен сайын 
тастанды балалар санының көбейіп бара жатқанын ескерсек, мұның өзі қазір 
осы елдің иесі болып отырған қазақ халқы үшін ұлттық қасіретке айналып 
бара жатқанын бағамдауға болады. Бұл – қоғамдық мәселе. Сондықтан да, 
«көкек аналардың» қатыгез іс-әрекеті – қоғамдық мәселе ретінде» деп атала-
тын тақырыпты зерттеу – бүгінде өзекті мәселе болып табылады.

«Көкек ана» ұғымы. Адам – табиғаттың бір бөлігі. Көкек құсының бұл 
қылығы адамдарға да жат болмағаны ма?  «Халық айтса, қалып айтпайды» 
демекші, перзенттерін туа тастап кеткендерді қоғамымызда «көкек ана» 
дейді. Құрсағынан шыққан сәбиін жөргегімен жат құшағына тастап кететін 
аналарды көкекке балап, «көкек ана» атандыру тегін емес. Себебі, санасыз 
жануардың өзі де баласын ешқашан тастамайды, қанаттылардан тек көкек 
қана балапанын басқа ұяға қияды. Адам тағдырын таразыға салып, өлшеп-
пішіп жүргендер мына жалған заманда жер басып, қаннен-қаперсіз өмір 
сүріп жүр.

Ал көкек құсты ғалымдар зерттей келе мына тұжырымдарды жасаған 
екен, мәселе көкек құстың аналығында емес, аталығында жатса керек. 
Неге екені белгісіз, әйтеуір көкек аталық өз жұмыртқасына өш келеді екен. 
Сондықтан балапанын жыртқыш әкеден қорғау мақсатында көкек аналық ба-
лапанын өзге ұяға әкетуге мәжбүр болатын көрінеді. Екінші бір зерттеушілер 
көкек құстың дене жаратылысы балапан басуға қабілетсіз дегенді алға тарта-
ды.  Көкек фоликулының жетілуі ұзақ уақытқа созылады, егер ол жұмыртқа 
басуға отырар болса, онда алғашқылары ашылып жатқанда соңғылары әлі 
жұмыртқа күйінде қала береді. Осы тұжырымдар көкектің жұмыртқасын 
өзге ұяға салу себептерін түсінуге жол ашады. Дегенмен, бұл әлі де зерттеуді, 
зерделеуді қажет ететін мәселе. Аталмыш ерекшелік көкек құсының өзіндік 
даралығы болса керек [2]. 

«Көкек аналардың» қатыгез іс-әрекеті – қоғамдағы жаңа тенденция 
ретінде. «Торғай екеш торғай да, Балапанын қорғайды. Ана безсе баладан, 
Бәрінен де сол қайғы, – деп сонау Кеңес заманында әнші  Мейрамбек Беспаев 
орындаған  Алтынбек  Қоразбевтың  «Бозторғай»  әні  тыңдаушыларының 
жанарына еріксіз жас үйіртіп, жүректерін елжірететін. Тастанды балалар 
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мәселесі сол кезде-ақ бар болатын. Ал, қазір бұл мәселе, тіпті ушығып кетті. 
Бұрынғы кездері аналар балаларынан заңды түрде бас тартатын, тастанды 
балалар жоқ емес, ол кезде де тастандылар болды, бірақ, қазіргі кездегі тас-
танды балалар  қоғам тарапынан көңіл аудартатындай жағдайда. Себебі, 
қазіргі кездегі «көкек аналар» өз балаларын адамның жаны түршігетіндей етіп 
қатыгездікпен тастап кетіп жатыр. Мәселен, жаңа туған өз нәрестесін қоқыс 
жәшіктеріне лақтырып кету, қоғамдық орындарға, әжетханаларға тастап кету, 
жүріп бара жатқан көлік терезесінен лақтырып жіберу, т.б.  Бұл аталғандар 
тек соңғы кездері ғана қоғамдағы жаңа тенденция ретінде байқалуда.

«Көкек аналардың» қатыгез іс-әрекеттеріне мысалдар келтіре кетейік. 
Қазақстанда туа сала баланы қатыгез жолмен тастап кету соңғы кездері 
көбейіп бара жатыр [3]. Мысалға:  

–  Қазақстан халқының тең жартысы Таразда қоғамдық әжетханадан 
табылған тастанды бөбек тағдырына алаңдаумен болды. Ажал аузынан аман 
қалған сәби Тараз қаласына жеткізіліп, Ахметовтер отбасы алғашқылардың 
бірі болып сәбиді асырап алуға ниетті екендіктерін білдірді. Ерлі-зайыпты 
қазір қажетті құжаттарды жинауға белсене кіріскен. Алайда, сәбиді қолына 
алып еміренген әйелдің арманының орындалу-орындалмауы екіталай сияқты.

–  Көкшетау қаласында 1986 жылғы азаматша өзінің баласын қоқысқа 
лақтырып жіберген. Қазіргі таңда ол азаматша ұсталып, тергеу жүргізілуде.

– 18 қаңтарда  Жамбыл облысында жол бойына тасталған сәбидің әкесі 
делінген ер адам ұсталды. «Бүгін құқық қорғау органдарының қызметкерлері 
қаза тапқан сәбидің әкесі делінген ер адамды ұстады. Ол  1997 жылғы, Та-
лас аудандық Үшарал ауылының тұрғыны. Оқиға 13 қаңтарда таңғы уақытта 
болған. Әйел өзінің жүкті қызын алып, көршісінің көлігімен Таразға жолға 
шығыпты. Жолда қыз толғатып, ұл бала туған. Осыдан кейін Ақкөл ауылына 
кіреберісте оқушының шешесі жаңа туған сәбиді көлік терезесінен лақтырып 
жіберген. Алған жарақатынан сәби оқиға орнында шетінеп кетті. Көлік 
жүргізушісі есеңгіреп, бұл қылмысқа қатысының жоқтығын айтып отыр.

«Көкек аналардың» қатыгез іс-әрекетінің себептері:
– отбасылық және әлеуметтік-тұрмыстық мәселелер;
– әйелдің жалғызбасты болуы себебінен, қорқыныш-үрейі;
– баланы дүниеге некесіз алып келгендігінен ата-анасынан қорқуы;
– кәмелет жасқа толмай жүкті болып туғандығы;
– ер адамдардың жауапкершіліктерінің аз болуы;
– әлеуметтік стереотиптер: айналадағы «адамдардың сөзінен», «ұяттан», 

т.б. 
– БАҚ, ғаламтордың, ондағы түрлі әлеуметтік желілердің жағымсыз 

әсерлері (жаһандану мәселесімен байланысты);
– жекебас психикалық ауытқушылық мәселелері.
 «Көкек аналардың» қатыгез іс-әрекетінің алдын алу шаралары:
– қоғам тарапынан заңмен бекітілген шектеулер қою, тыйымдар салу;
– «көкек аналардың» қатыгез іс-әрекетін қоғам деңгейінде талқылау, 

толыққанды зерттеу, себеп-салдарын тереңірек ашу;
– осы мәселеге қатысты ата-аналардың жауапкершіліктерін арттыру;
– мектеп қабырғасынан бастап осы мәселеге арналған тақырыптық 

тәрбие шараларын ұйымдастыру;
– мектеп қабырғасында оқушылармен медицина қызметкерлерінің, пси-

холог мамандарының қатысуымен сұхбаттар, тренингтер өткізу.
Қазақта: «Балалы үй – базар, баласыз үй – қу мазар» дейтін жақсы мақал 

бар [4]. Шындығында, бүкіл әлемде бала сүйе алмайтын қаншама отбасы-
лар бар. Бұлар осы мақалды естісе, онсыз да қанталаған жүрегіне жаншып 
пышақ сұққандай болатын сияқты. 

Бұрынғы ата-бабаларымызда «тастанды бала» деген болмаған дейді. 
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Ал қазіргі кезде біздің елде жетімдер үйінің бар екендігі және онда балалар 
санының көбеймесе, азаятын түрі жоқ. Және көптеген асыраушылар шет 
елдіктер екенін құлағымыз шалып жатады. Бұл аздай, «тастанды бала», «ба-
ладан бас тарту» ұғымдары қазіргі таңда жолда қалуда. Оның орнын «қатыгез 
көкек ана», «тасжүрек ана» ұғымдары басуда.

Баласының көзін жәудіретіп, тағдыр тауқыметіне тастап кеткен 
аналардың жасаған қылмысын ешқашан кешіруге болмайды. Ол туралы 
қасиетті Құран кітабында да жазылған. Себебі, дүние есігін ашқан әр бала, 
әр пенде бақытты болуға тиіс. Көкек құсы да балапанын басқа ұяға тастап 
кетерінде басына баспана тауып бермей ме? Ал адамдар арасында жағдай 
мүлдем басқа. Баласының болашағын ойлап, қамқор болатын жайды мақсат 
тұтқан аналарымыз баршылық, әрине. Дегенмен, пышақтың да екі жүзі бола-
ды. Өзегін жарып шыққан баласын басқа ұяға тастап кеткен «анасымақтар» 
нәрестесінің бақытын емес, қарабасының камын күйттейді. Алтын құрсақ 
аналарымыз сонау ел басына күн туған заманда, отызыншы жылдарда да 
дүниеге бала әкеліп, өсіріп жеткізген. Халықтың жағдайы тұрақты және 
тыныштық кезеңінде елімізде тастанды балалар санының көбейіп кеткендігі 
арқамызға аяздай батады. 

ҚР ұлттық  кітапханасынан

2018 жылғы 6 наурызда Н.Дәулетова атындағы залда әйгілі башқұрт 
жазушысы Айгиз Баймұхаметовтың «Тастамашы, ана!» атты прозалық 
кітабының тұсаукесері өтті. 

Айгиз Баймұхаметов – журналист, жазушы, Башқұртстан және Ресей 
Жазушылар одақтарының мүшесі, Шайхзада Бабич атындағы мемлекеттік 
республикалық жастар сыйлығының лауреаты.

Ол 1988 жылы  27 қазанда Башқұртстандағы Белорецк ауданының, 
Абзаково ауылында көпбалалы отбасында дүниеге келген. Ата-анасынан 
ерте айырылған соң балалар үйінде тәрбиеленген. Башқұрт мемлекеттік 
университетінің башқұрт филологиясы мен журналистика факультетін 
аяқтаған. 

Башқұрт әдебиетінің талантты өкілінің бұл кітабы орыс, татар, чуваш, 
әзірбайжан, моңғол тілдеріне аударылып, үлкен сұранысқа ие болған. Осы 
хикаят бойынша Башқұрт мемлекеттік театры мен Бурят мемлекеттік драма 
театрында қойылымдар сәтті қойылып келеді.

«Тастамашы, ана!» кітабын қазақ тіліне аударған – ақын, Жастар одағы 
«Серпер» сыйлығының лауреаты, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі 
Саят Қамшыгер.

Бұл кітапта Айгиз Баймұхаметов ата-анасынан айырылған жетім 
балалардың аянышты тағдырын баяндайды. Балалар үйіндегі ұл-қыздардың 
өмірі қарапайым, оқырманға түсінікті тілде суреттеледі. Жазушы бас 
кейіпкер Ілиястың жан дүниесін ашу арқылы бүгінгі қоғамның бет-бейнесін 
көрсеткісі келген. Кітапты оқыған балалар ата-ананың қадірін түсініп, 
бақытты бағалауды үйренеді. Үлкендер жас ұрпақтың мейірімге зәру екенін 
ұғынады. Кітап балалар мен жасөспірімдерге, барша оқырман қауымға 
арналған.

Тұсаукесерге Уфадан автор Айгиз Баймұхаметов арнайы келді, көптеген 
зиялы қауым мен ақын-жазушылар, журналистер, мектеп мұғалімдері мен 
оқушылары, жалпы оқырман қауым қатысты.
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“Табысты менеджер – 2017” республикалық байқауы 

мір деген өткелі бола тұра, өтуі қиын өзен іспетті. Сол өмірде басы-
на қонған бақытының  кәусарынан  қана ішкен пенденің арманында 

ЗАМАНАУИ БАСШЫ: 
ТАБЫС ФОРМУЛАСЫ

Екпін  НҮСІПБЕКОВ,
«Шилісу» негізгі мектебінің директоры 
   Алматы облысы, Кербұлақ ауданы,  Қазақстан

Ө
шек жоқ шығар, сірә. Арман демекші,  армансыз адам – ормансыз бұлбұл 
демеуші ме еді. Асқақ арманым алға жетелеп, мамандық таңдап, білім алу 
жолында қаншама қиындықтың куәсі болсам да, маман атанып, машықтану 
жолында ащы тердің кермек дәмі бал татып, заңғар асуды  қажырлы 
қайратымды сарқа жұмсап,  еңсеру кезіндегі кедергілерге тап болсам 
да арманым алдамапты.  Сонда ғана еткен еңбектің, төгілген тердің  зая 
кетпегенін аңғардым. Көп мамандықтың ішінде терең білімділікпен қатар, 
ептілік пен икемділікті, кәсіби шыңдалған  шеберлікті, өзгенің баласын 
өз баласындай  жақсы көретін  ізгілік пен мейірімділікті  аса қажет ететін   
ұстаздық мамандығы менің өмірлік кредома әрі тағдырыма айналды. Олай 
дейтінім, ұстаз еңбегі, әуелі, адами құндылықтармен қатар,  адамзат қоғамы 
тарихындағы  ғылым негіздерінен білім беру міндетін иеленсе, екіншіден, 
тәрбиелейтін шәкірттерімен  ыстық ықыласқа толы қарым-қатынас орна-
тып, өмір сүруге деген бала құштарлығы мен оның тылсым тағдырына  
бағдар етуді  кіршіксіз мойнына алған мамандық  иесін айғақтайды. Жер 
ортасы жастан асқан шағымда ширек ғасыр еңбек қылған басшылық 
қызметімнің  ертеңгі еңбекте жетер бақытыма, мақсатқа жеткізер уақытыма, 
достық іспен қасты да жеңетініме,  арлы да адал іске, абыройлы атаққа апа-
ратынын бағамдадым.  «Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады»   
деген ұлы Абайдың нақылының мәнін  маған дәріс берген, тәрбиелеген, 
сенім білдірген ұстаздарымның ақылынан аңғара білдім. Заманауи мектеп 
басшысы ретінде  табысқа жетудің формуласын тапқандай болдым. «Заман 
қамын ойлаған саналылықтың белгісі, адам қамын ойлаған даналықтың 
белгісі» дейтін дана қазақтың бір баласы ретінде осы тәмсілдің астарына 
үңіліп бақтым. Үңілген сайын бойымды күш-қуат  кернеп, ыстық сезімге 
бөлендім. Одан да бетер жігерленіп, алға ұмтылдым.

ХХІ  ғасырдың  нағыз  ұстазы,  «табысты  менеджері» қандай болмақ 
керек?  Әрине,  ол өз кәсібінің майталманы, осы мақсатқа рухани күш-
жігерін, пайым-парасатын  сарп еткен дарын иесі. Бұл – әркімнің қолынан 
келе бермейтін,  ерекше  талантты  қажет  ететін,   қиялы  шексіз  адамға 
тән қасиет.

Сондай-ақ  ол күнбе күнгі өзінің көп қырлы, жауапкершілігі мол 
еңбегінде мазмұны әртүрлі кездейсоқ жайттардың туындап отыраты-
нын біліп, сол мәселелердің оң шешімін табуға үнемі дайын болуға тиіс. 
Сондықтан да  табысты  менеджерді   ұжымының әр мүшесінің  жан дүниесін 
танып-білуші әрі әріптесін жеке тұлға ретінде көретін, шығармашыл да-
рын иесі ретінде құрметтейтін  өз оркестрінің дирижері  деуге болады. 
Татулықта табыстың  мол болатынын аңғардым. Табысқа жетудің кілті –  
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табандылықтың, қажырлылықтың, еңбекқорлықтың еншісінде деп білемін.  
Бүгінгі заман талабына сай мектептің  басшысы болу одан да көп міндеттер 
жүктейді. Өткен ғасырда  алаш арысы Мағжан Жұмабаев:  «Қазақтың 
тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізде құрылуына ба-
рып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға (қазақ жанына) 
үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге 
болады», – деп еді. Бүгінгі мектеп  сол серт үдерісінен шыға алды ма?! 
Сондықтан,  сол талапқа  сай  өз мектебі ұжымын шексіз сыйлағандықтан, 
мамандығын жан- тәнімен сүйгендіктен мұғалім, ең алдымен, өзінің 
интеллектісін көтеруі керектігін ұғынып, дүниеге деген көзқарастарын, 
мәдени құндылықтарын биіктетуі керек деген бағыттамын. Олай болмаған 
жағдайда заман  ағымына ілесу мүмкіндігі шектеледі. Мектебімде еңбек 
ететін  мұғілімдерден осыны талап еттім.  Білім алып, озық тәжірибені 
үйреніп қана қоймай, одан соң оны басқа әріптесіне  үйретпеу – мол дүние 
жиып, оны керегіне жаратпай  қойғанмен  бірдей  болады. Осы бағытта 
мұғалімдерімнің  кәсіби дамып отыруын  үнемі назарда ұстадым. «Білімді 
бір сауыттан екінші сауытқа құйғандай  біреудің  ділінен  екінші  біреудің  
діліне  қотара  салуға болмайды»  дейді Платон. Сол айтқандай, балаға 
берілген білім «тасқа түскен таңбадай» қалыпта болса, оның өмірлік бола-
тынына сенімім мол. 

«Шилісу» негізгі мектебінің ұжымы.

Ұстазы талантты болса, шәкірті талапты болатынын ұғынған әрбір 
ұстаз – шығармашыл, өзіне талап қоя алатын ұстаз. Мен ұстаздарымнан  
бала  бойындағы білімге деген талаптың, ынта мен  жігердің, құштарлықтың 
отын сөндіріп алмауын өтіндім, себебі,  ол қасиеттер болашақта нағыз 
еңбекқор адамның бойындағы мақтаныш сезімін оятарына, жігерін жануы-
на негіз бола алатынына кәміл сенемін. «Мұғалім – зор тұлға, ол күннің 
құдіретті сәулесі сияқты», – дейді К.Д. Ушинский. Ал мұғалім өз ісіне 
деген сүйіспеншілікті оқушыға деген сүйіспеншілікпен ұштастыра алғанда 
ғана шын мәніндегі мұғалім болмақ екенін түсінсе, сол – бақыт. Мұғалімнің 
сөзі де, ісі де үлгі етерліктей, басқаның ойына түрткі болып, санасына 
қозғау салатындай болғаны абзал. «Баланы тәрбиелеуде мұғалімнің өзінің 
не біліп,  не істейтіні маңыздырақ, бірақ оның ықпалымен шәкірттерінің 
не біліп, не істейтіні онан да маңыздырақ. Мұғалімдер, міне, осынысы-
мен бағаланады» деген ойшыл Цицеронның сөзін ұстаз қауымы қаперінде 
ұстаса, мәртебесінің артқаны.



25

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Балаға айтып қана қоймай, өздеріне істете алса, білім соғұрлым  тез 
меңгеріледі.  Сондықтан да асқан дарынды Иохим Форций өзі жайында: 
«Не естіп, не оқысам да, соның бәрі тіпті бір айдың ішінде-ақ ойым-
нан шығып кетеді, ал басқаларға үйреткенімді өзімнің бес саусағымдай 
соншалық айқын білемін» деген екен. Сол себепті  табыстарға жету үшін 
шәкірттерінің өз бетінше ізденуіне мүмкіндік жасап, жол сілтегенді 
кеңес қыламын. «Өз  ісіне деген сүйіспеншілігі жоғары  мұғалім жақсы 
мұғалім болады. Егер мұғалім өз бойындағы іс пен шәкірттеріне де-
ген сүйіспеншілікті біріктірген болса, ол – кемел ұстаз» (Л.Н. Толстой). 
Мұғалімнің бүкіл мақтанышы – білім нәрімен сусындатқан шәкірттерінде. 
Бүгінгі мұғалімнің  ең жауапты міндеті – өз заманына сай адам қалыптастыру 
болып табылады. Егер мұғалім ортасында өте беделді болса, ол мұғалімнің 
әсерінің іздері шәкіртінің бойында бүкіл өмір бойы қалып қояды.  Өзінің 
шәкірттеріне құзыреттілік талаптарын дарыта алатын мұғалім зор даңққа 
бөленеді. Ал мектеп басшысы мұғаліміне сенім білдірмесе, оқу игі жемісін 
бере алмайды.  Жемісті еңбек еткен ұстаз ақылдың, үлкен ұстамдылықтың, 
мейірімділіктің, биік адамгершілік сияқты қасиеттердің иесі болып қала 
береді. 

Мен үшін ата-ана үні, әріптес үні, оқушы үні зор маңызға ие. Олай 
дейтінім,  ата-аналардың ақылы, әріптестеріңнің зерделі ойы , шәкіртіңнің 
өзіндік  пікірі, өмірге деген көзқарасы, ой толғамы бей-жай қалдырмауға 
тиіс. Ол  үндер  үлкен жетістіктерге жетелейді. Адам Флетчер: «Оқушы 
үні – жастардың  оқу  мен  білім  беру  аясындағы  жеке  және  ұжымдық 
перспективасы мен әрекеттері. Бұл анықтама оқушылардың бүгінгі күнгі 
мүмкіндіктерін түсінуге көмектесе алады» дейді. Расында, болашақтың 
тұтқасын ұстайтын бүгінгі жастардың ой-өрісін біліп, пікірімен санаспау 
қателік деп түсінемін.              

Пенсильвания  және  Дьюк университетінің зерттеушілері жиыр-
ма  жыл бойы  Американың  ішінде  700-ден  аса  баланы  салыстырмалы 
түрде зерттеген. Қоғамға қарап өскен балалардың жиырма жылдан кейін 

«              »
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парасатты азаматқа айналғанын күткен. Зерттеу барысында өз ортасымен 
ойнап өскен бала есейгенде әр адамның халін түсініп, оған көмек қолын 
созуға даяр  тұратынын, барлық мәселені өз еркімен еркін  шеше алатынын, 
оқуын жақсы аяқтап, диплом алып, тұрақты  жұмысқа орналасатын адамға  
айналатынын  дәлелдеген.  Ал бала шағында  өзгелермен дұрыс қарым-
қатынас орната  алмаған  балалар  өскен соң, жазым басып,  қылмыстық  
жазаға  кесілген, кейбірі орналасқан жұмыс орнынан айрылып қалған. 
«Әр ата-ана баласы аяғынан тұрып кеткенше, оған қоғамды ұғынуды, 
қоршаған ортада әртүрлі жағдай орын алатынын, әлемде түрлі адам-
дар кездесетінін айтып, ақыл беріп отырғаны дұрыс. Өз бетімен кеткен 
балалардың көпшілігі ситуациялық жағдайдан шыға алмай қалатыны 
осыдан. Оның арманына қанат бітіріп, мақсатына сенім ұялата білген 
ата-ана баласының болашақта қандай тұлға болатынын біле алады» 
дейді зерттеушілер.

Қорыта келгенде айтарым, мектеп басшысы ретінде табысқа жетудің 
жолы – адал еңбектің, шынайы шешімнің нәтижесі деп білемін.

2018 жылдың 28 ақпанында Будапештте (Мажарстан) жоғары оқу орындарының 
ректорларының Мажарстан-Қазақстан форумы өтті. Форум жұмысына Қазақстан 
және Мажарстанның 60-тан астам университеттерінің өкілдері, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің, Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер министрлігінің, Мажарстанның адам ресурстарын қорғау министрлігінің және 
Мажарстандағы Қазақстан Республикасының Елшілігінің өкілдері қатысты.

Ашылу рәсімі Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Қайрат 
Әбдірахмановтың, Білім берудің мемлекеттік министрі Лазло Палковичстің, 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі Бибігүл Асылованың 
және Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының ректорлар кеңесінің 
төрағасы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан 
Сыдықовтың құттықтау сөздерімен басталды.

Форумның  басты мақсаты – екі ел арасындағы, сондай-ақ екі елдің универ-
ситеттері арасындағы екіжақты ынтымақтастықты дамыту және нығайту болды.

Форумның жұмыс бөлімі Қазақстандағы білім реформасын, жоғары білім беру 
жүйесін, сондай-ақ Қазақстандағы білім беруді дамытудың басым бағыттарының 
енгізілуімен басталды.

Пленарлық мәжілісте Мажарстан мен Қазақстан тараптары Қазақстан мен 
Мажарстан арасындағы бағдарлама аясында одан әрі ынтымақтастық және даму 
бойынша баяндамалар жасады, сондай-ақ екі елдің университеттері арасындағы 
серіктестікті нығайту туралы пікір алмасты.

Форумның қорытындысы бойынша екі елдің университеттері арасында 15-тен 
астам келісім-шарт жасалды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ректорлары кеңесі 
мен Мажарстан ректорлары конференциясы арасындағы өзара түсіністік туралы 
меморандумға қол қойылды.

Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі 
Бибігүл Асылова Мажарстанның Мемлекеттік білім хатшысы Ласло Палковичспен 
екіжақты кездесу өткізді.

Кездесу барысында білім және ғылым саласындағы мәселелер, сондай-ақ 2013 
жылғы 19 қарашада қол қойылған Білім және ғылым саласындағы ынтымақтастық 
туралы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі мен Мажарстан 
Республикасының адам  ресурстары министрлігі арасындағы келісімді кеңейтуге 
байланысты мәселелер талқыланды.

Министрліктің  баспасөз  орталығынан

ВЕНГРИЯ  ЖЫЛ  САЙЫН  ҚАЗАҚСТАН  СТУДЕНТТЕРІНЕ 
200  БІЛІМ  ГРАНТЫН  БӨЛЕДІ
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Тұлға

әуелсіздік алған күннен бергі уақыт ішінде еліміздің өткен тарихын қайта 
зерделеу, ақтаңдақтардың ақиқатын айқындау мәселесі елімізді танытар 

АКАДЕМИК Х.АРҒЫНБАЕВТЫҢ
ҚАЗАҚСТАН ЭТНОГРАФИЯСЫНЫҢ 
ДАМУЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

Нұрдәулет  НЕМЕРТОВ, 
«Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №190 жалпы 
білім беретін мектеп»  коммуналдық-мемлекеттік 
мекеменің тарих пәні мұғалімі
  Алматы қаласы, Қазақстан

Т
мемлекеттік деңгейдегі маңызды істердің бірі болды. Өйткені бостандық 
желінің есуі арқасында төл тарихымызды өзіміз жалтақсыз саралауға, оған 
ұлттық таным тұрғысынан баға беруге кең жол ашылып, соңғы мүмкіндіктер 
туды. Осы уақыт аралығында ұлт тарихын жаңаша парақтап, зерттеп, зер-
делеуде түрлі ғылыми ұйымдар мен мекемелер, жекелеген ғалымдар өзіндік 
үлестерін қосты. Міне, осындай қазақ халқының қалың да қатпарлы тари-
хын оқырман қауымға жеткізуде, ұлттық құндылықтарды ұлықтап, ата-ба-
ба тарихының ақтаңдақ беттерін анықтау жолында атсалысқан ғалымдар 
арасында тарих ғылымдарының докторы, көрнекті этнограф-ғалым Халел 
Арғынбаевтың орны оқшау, шоқтығы биік. ХХ ғасырдың елуінші жылда-
ры қазақтың көрнекті ғалымы, академик Ә.Х.Марғұлан бастаған ұлттық 
этнограф-ғалымдар шоғыры қалыптасты. Ұлттық этнография ғылымы 
көшбастаушыларының бірі Халел Арғынбаев сынды жас ғалымдар туған 
халқының тұрмысы мен салт-дәстүрлері, әдет- ғұрыптары жөнінде түбегейлі 
ғылыми зерттеулер жүргізе бастады. Халел Арғынбаев – қазақ халқының 
ұлттық этнология ғылымының іргетасын қалаған көрнекті этнограф-ғалым. 
Ол – кең құлашты, көп қырлы зерттеуші. Тек этнология ғылымына ғана 
емес, оның қаламынан туындаған еңбектері тарих, этнология ғылымдарына 
негізделген. Солардың ішінде «Қазақ отбасы» (1996) атты монография 
халқымыздың кешенді өмірін қамтыған. Бұл ғұламаның көп жылдық қомақты 
еңбектерінің бірі – автордың 20-30 жыл бойы ел арасынан, архивтерден 
және бұрын-соңды баспа жүзін көрген әдеби мұралардан жинаған қыруар 
этнографиялық деректердің негізінде жазылған тарихи-этнографиялық зерт-
теу еңбегі [1]. Монографияның негізгі мақсаты – қазақ халқының ұмытылып 
бара жатқан озық әдет-ғұрыптарын кеңінен насихаттап, одан ғибрат алуға 
үндеу. Кітаптың ғылыми-танымдық маңызы, әсіресе қазіргі қазақ қауымы 
үшін тәлім-тәрбиелік мәні зор. Жастардың отбасын құрып, бақытты өмір сүруі 
үшін керекті кеңестер, өрелі өсиеттер аталмыш туындыда аз емес. Осындай, 
қазақ отбасының эволюциялық даму жолын көрсеткен ғұламаның еңбектері 
еліміздің алтын қорында сақталуда. Х.А. Арғынбаевтың ерекшеліктерінің 
бірі, ол өз халқының өте бай салтын, әдет-ғұрпын, заттай әрі рухани 
мәдениетін, тілін жетік білетін ғалым болатын. Сондықтан да, оның жарық 
көрген ғылыми мұралары халық арасына кең таралатын. Ол айналысқан, 
жан-жақты зерттеген мәселе – отбасының кешегісі мен бүгіні. Отбасы 
тәрбиесі ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан адам баласының әлеуметтік 
ортасы. Халықтың салт-санасы мен әдет-ғұрыптарының іргетасын қалауы. 
Сондықтан, отбасы тәрбиесі халықтың ой тәжірибесінен, ұлттық дәстүрмен 
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бірге дамып, ұрпақтан-ұқпаққа жалғасып келе жатқан тарихи мұра десек 
те болады. Отбасының құрылымына зор маңыз беріліп, мәнін қорғаған, 
отбасының ар-намысын сақтауға, сырын шашпауға, мүшелерін бір-біріне 
қатысты адалдыққа тәрбиелеген. «Отан отбасынан басталады» деген сөздің 
мәнісі де осында [1]. Этнография – нәзік ғылым, оны өз халқының ішінен 
шыққан маман-этнографтар шығып зерттеген кезде ғана бағы жанады. Осы 
тұрғыдан алғанда Х.Арғынбаев қазақ этнографиясының көшбасшысы бол-
ды. Х.Арғынбаевтың көп жылдар зерттеген мәселесінің бірі – қазақтың төрт 
түлік мәдениеті. Зерттеуші бұл жұмысты бастаған кезде, 1950 жылдары 
бүкіл Қазақстанда мал шаруашылығы атам заманнан келе жатқан дәстүрлі 
әдістермен бағылатын еді, сондықтан қазақ жерінің түкпір-түкпірінде жүріп 
малшылармен, көнекөз қариялармен жүздесіп, бай тәжірибелерін жазып 
алды. Бұрынғы зерттеушілер байқамаған қазақ жерінің үш жүзге бөліну 
қағидасына сәйкес, әр аймақтың жетекші түліктері болатынын анықтады. 
«Арқаға барсаң – жылқышымын деме, Жетісуға барсаң – қойшымын деме, 
Үшқиянға барсаң түйешімін деме» деген тәмсілдің ғылыми негізін сарала-
ды. Ұлттық этнография саласында Х.А.Арғынбаев қазақ халқының тұрмысы 
мен мәдениеті, қоғамдық, отбасылық қарым-қатынастары туралы аса бағалы 
зерттеулер қалдырды. Ол кеңестік қилы кезеңнің бұралаң соқпақтарынан 
өтті. Сол кездегі ғылым саласындағы таптық қатаң талаптың аясында туған 
халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын ғылыми дәлдікпен зер-
делей білді. Қазақ қоғамының рухани байлығы оның бірнеше іргелі моно-
графиялары мен 200-ден астам ғылыми-танымдық мақалаларында, зерделі 
пайымдауларында терең көрініс тапты. Қазақ халқындағы отбасы мен неке 
туралы бірқатар еңбектері жарық көрді. «Қазақ халқындағы отбасы мен 
неке» (Алматы, 1964), «Қазақ отбасы» (Алматы, 1996) еңбектерінде Халекең 
20–30 жыл бойы ел арасынан жинаған этнографиялық деректер мен мұрағат 
құжаттары, тарихи-әдеби мұралар негізінде қазақ халқының отбасылық 
дәстүрін салиқалы түрде зерттеп шыққан. Бұл зерттеулерде халқымыздың 
дәстүрлі отбасы және отбасылық қарым-қатынастары, некелесу түрлері 
мен оған байланысты салт-дәстүр, әдет-ғұрыптары терең қамтылған. 
Әр кезеңде өмір сүрген шетелдік ғалымдар мен саяхатшылар өздерінің 
күнделіктерінде осынау табиғатпен етене жақын, дана қазақ халқы туралы 
тамсана жазғаны белгілі. Қазақтың ата салты, қонақжайлылығы, отбасылық 
дәстүрі мен әдет-ғұрыптары оларды қайран қалдырды. Халел ағамыз бүкіл 
саналы ғұмырын осы бай мұраны жинақтауға арнап, өзінің зерттеулерінде 
жалпыұлттық салт-дәстүрден өз жан дүниесіне азық боларлық алтын арқау 
іздеген оқырманға, осынау қасиетті қазынаны тереңірек меңгеруге жол салып 
берді. Халқымыздың ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы этнографиялық 
өмірі – күнделікті тұрмысы мен әдет-ғұрпы, отбасылық қарым-қатынастары 
ұлы Абайдың шығармаларында айқын суреттелетінін білеміз. Ақынның 
150 жылдық мерейтойы қарсаңында шыққан «Абай» энциклопедиясындағы 
«Халық қазынасы» атты көлемді мақаласында Х.А. Арғынбаев Абайдың 
өмір сүрген кезеңіндегі халық тұрмысын, салт-санасын өлеңдері мен 
ғақлияларында сол қалпында көркем бере білгенін тағылымды түрде 
көрсетеді. Сондай-ақ, Х.А.Арғынбаев өмірінің соңына қарай жасап кеткен 
аса құнды түйінді еңбегі «Қазақтар» (тарихи-этнографиялық шолу. Алма-
ты, 1995) атты монографиясы еді. Бұл зерттеу қазақ халқының тұтас этнос 
ретінде қарастырылатын этнографиялық өмірін, оның материалдық және ру-
хани мәдениетін, отбасы, некелік қарым-қатынасын жан-жақты зерттейтін 
құнды басылым. Еңбекте халқымыздың шаруашылық кәсібі мен ұлттық киім-
кешегі, тұрғын үйі мен азық-түлігі, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрі, діни наным-
сенімі жайында ел арасынан жиналған экспедициялық мәліметтер, мұрағат 
деректері молынан қамтылған [2]. Елі үшін қызмет еткен зерделі ғалымның 
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«Қазақтар» еңбегімен егіздің сыңарындай өлмес мұрасының бірі – «Қазақ 
шежіресі» зерттеуі. Егіні жиналып алынған атыздан дән терген торғайдай, 
ғұмыр бойы ел ішін аралап, жарғақ құлағы жастыққа тимей халық аузы-
нан, ежелгі салт-тұрмыстан дерек жинаған асыл азаматтың еңбегі бүгінде 
еш кеткен жоқ. Жаңа мыңжылдықтың басы саналатын 2000 – Мәдениетті 
қолдау жылында ұлты үшін аянбай тер төккен ағамыздың еңбегі (С.Мұқанов, 
В.Востровтармен бірге) «Атамұра» баспасынан «Қазақ шежіресі хақында» 
деген атпен жарық көрді. Қазақ халқының ұлттық тарихын зерттеуде тайпа-
лар мен рулардың шығу тегі, шежірелік деректер ерекше рөл атқарады. Осы 
тұрғыда «Қазақ шежіресі хақында» еліміз бүгінгі тәуелсіздік алған тұста үш 
жүздің шежіресін тереңнен тартып, байыпты, бірегей еңбек саналады. Бұл 
этнография саласының нар тұлғалары саналатын тарих ғылымдарының док-
торлары – Х.Арғынбаев пен М. Мұқановтың 40 жыл ғұмырларын сарп ет-
кен шежіре нағыз ұлттық, ғылыми тұрғыдан үлкен таным-білікпен жазылған 
ұлағатты басылым. Еліміз еркіндікке қолы жеткен бүгінгідей белесті кезеңде 
халқымыздың біртуар азаматы, этнография ғылымының көшбасшысы Халел 
Арғынбаев ағамыздың есімі жаңа қырынан жарқырап көрінері анық. Зерделі 
ғалымның мұрасы ғылыми ортада ғана емес, теңіз түбінен маржан тергендей 
талмай еңбектенген қазақ сахарасының сан тарабында, көнекөз қариялар мен 
ізгілікті жандардың жүрегінде сақталып, өзі өткен сүрлеу-соқпақ даланың 
дүбірлі жолында сайрап жатқаны ақиқат. 
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азақтың Д.Нұрпейісова, Қ.Жантілеуов, Ж.Қаламбаев, Д.Мықтыбаев, 
Т.Момбеков, Г.Асқаров, У.Бекенов, Қ.Ахмедияров, Ә.Есқалиев, 

ҰЛЫ  ҰСТАЗДАР  КӨШІ

Жазира МҰХАМЕДИ,
«Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №190 жалпы 
білім беретін мектеп»   коммуналдық-мемлекеттік 
мекеменің  музыка пәні мұғалімі
    Алматы қаласы, Қазақстан

«Құлақтан кіріп бойды алар, 
Әсем ән мен тәтті күй».
       Абай Құнанбаев

«Қ
А.Үлкенбаева, т.б. дәулескер домбырашылар орындауындағы 1000 күй 
ұлтымыздың ұлы қазынасы ретінде туған халқының жүрегіне жол тарт-
ты. Оның бүгінгі және болашақ ұрпақтың рухани азығы мен игілігіне ай-
налатынына және жаңа ізденістерге бастап алдағы уақыттарда жарас-
ты жалғастығын табатынына кәміл сенемін», – деп еліміздің Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтпақшы, ұлы ұстаздар қазынасы әлі 
күнге дейін өз құндылығын, маңыздылығын сақтап келуде. Сақтап ғана  
қоймай болашақ  ұрпақтың  дамуына  негіз,   азық  беретін   тамыры  бо-
лып  тұр.   Олар – қазақ халқының әйгілі әнші, күйші, композиторларының 
ұлы туындыларын сақтап  жеткізген  Қали Жантілеуов, Манарбек Ержанов, 
Жүсіпбек Елебеков, Жаппас Қаламбаев, Ғарифолла Құрманғалиев,  Дәулет 
Мықтыбаев, Төлеген Момбеков сынды ұстаздарымыз, халқымыздың өнер 
саңлақтары. 

Жалпы білім беретін мектептердің 4 сыныбы «Музыка» оқулығының 
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бірінші бөлімінде (Алматы, «Атамұра», 2015) ұлағатты ұстаздардан 
ғасырлар бойы сақталып бізге жеткен ән-күйлер және олардың аңыз 
әңгімелері оқушылар үшін өте тартымды да көрнекті әсер қалдыратындай, 
ойларына сұрақтар тудыратындай  жеткізілген.  Осы оқулық арқылы да 
осындай ұстаздардың бар екені, олардың қажымас еңбегі арқылы болашақ 
ұрпаққа  қазақ музыкасының аса құнды жауһар туындылары мұра ретінде 
қалғандығы туралы жақсы түсінік беріледі. 

Осы ұстаздардың бірі – Қали Жантілеуов 1902 жылы Батыс Қазақстан 
облысы Жаңақала ауданында туған.  Ол кішкентай кезінен бастап музыкаға 
әуес болды.  Құрманғазының, Дәулеткерейдің, Түркештің, Динаның, т.б. 
күйшілердің 60-тан асқан күйлерін тартқан.

Батыс өңірінің күйшілік дәстүрін жалғастырушысы атанған Қали 
Жантілеуовтың орындауынан Құрманғазының «Адай», «Серпер», «Ақбай» 
сияқты атақты күйлері Құрманғазы атындағы оркестрдің репертуарына 
енгізілді. 

Еңбегі бағаланып, Қазақстанның халық артисі атағы, «Құрмет белгісі» 
орденімен марапатталды. 

Қали Жантілеуов Батыс өңірінің төкпе дәстүрін жеткізсе, Төлеген Мом-
беков Қаратау өңірінің шертпе күй дәстүрін сақтап қалды. Сүгір Әлиұлының 
«Телқоңыр», «Шалқыма», «Жолаушының  жолды  қоңыры», «Ыңғайкөк» 
және т.б. да  күйлері  қазақ музыка өнерінің қазыналары ішінен өз орнын 
алды.

  Құрманғазы Сағырбайұлы                                    Қали Жантілеуов 
Жаяу Мұса, Ақан сері, Біржан сал, Мәди Бәпиұлы әндерінің нақышын 

бұзбай жеткізген орындаушылар Арқа өңірінің әншілік дәстүрін бойы-
на сіңіріп өскен ән өнерінің майталмандары  – Манарбек Ержанов пен 
Жүсіпбек Елебеков.

          Біржан сал Қожағұлұлы                                    
Манарбек Ержанов – жастайынан-ақ Сарыарқаның әншілік 

мектебінің қыры мен сырын жетік меңгеріп, Біржан салдың, Ақан серінің, 
Жарылғапбердінің, Естай мен Жаяу Мұсаның, Шашубайдың әндерін та-
мылжыта шырқады.

Манарбек Ержанов
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Жүсіпбек Елебеков өзінің көпқырлы сан-салалы әншілік таланты 
арқылы отандық музыкалық мәдениетіміздің тарихына өлшеусіз үлес 
қосты. Ол халқымыздың ән өнерінің жарқын беттерінде сөнбейтін жарық 
жұлдызына айналып, оның атақ-даңқын биікке көтерген, бүкіл қазақ дала-
сын оның әр тасы мен жылғасы, әр ауылына дейін әнге көмген, халқы мен 
жерін әнге бөлеген өнер тарланы.

Оның репертуарында Сегіз сері, Біржан сал, Ақан сері, Мәди, Ыбы-
рай, Естай, Майра, Жарылғапберді сияқты қазақтың халықтық кәсіби 
композиторларының ел арасына кең жайылған жарқын да тамаша әндері 
болды. Әнші бұларды нақышына келтіріп әрлеп, өңдеп өз мәнерімен шира-
та, шарықтата классикалық дәрежеде биікке көтеріп мінсіз етіп орындай да, 
жеткізе де білді.

Ақжігіт Қорамсаұлы                               Жүсіпбек Елебеков

Қобыз дәстүріне келсек, қазақтың қобыз дәстүрін жалғастырушылар  
Жаппас Қаламбаев пен Дәулет Мықтыбаев – қазақтың көне тарихымен  
бірге жасасып  келе  жатқан  қасиетті қобыз аспабының ел арасында кеңінен 
таралуына өлшеусіз үлес қосқан, Қорқыт пен Ықыластың өнерін ілгері 
жалғастыруға бүкіл саналы ғұмырларын арнаған батыл, ержүрек адамдар. 
Билік өкілдері қобыз аспабында ойнаған бақсыларды қудалаған заман-
да қудаланудан, тіпті өлімнен де қорықпаған ержүрек ұстаздар халықтың, 
Ықыластың, Қорқыттың күйлерін өз ұрпақтарының қолына сый ретінде 
тапсырған. Солардың арқасында қобызға арналған күйлер сақталып қалып 
қазіргі қобыз мектебінің іргетасын қалады. 

Жаппас Қаламбаев ұлт мәдениетіміздің дәстүрлі көрнекті өкілі, 
қылқобыз өнерін дамытуда оның еңбегі айрықша. Ол орындаушы ретінде 
қалың жұртшылықтың сүйіспеншілігіне бөленді. Оның шығармашылық 
мұрасы мен орындаушылық шеберлігі, өзінің қайталанбас сипаты мен 
көркемдік құндылығы рухани байлығымыздың биік саласына айналды. 
Халқымыз бен үкіметіміз Жаппас Қаламбаевтың еңбегін жоғары бағалап, 
оған Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген өнер қайраткері деген құрметті атақ бер-
ген. 

Ықылас Дүкенұлының  «Ерден», «Аққу», «Қамбар», «Кер толғау», 
«Шыңырау», т.б. күйлері Дәулет Мықтыбаевтың орындауында қазақ 
радиосының алтын қорында сақталған. Д.Мықтыбаев ұлттық музыкалық 
мұраны, орындаушылық дәстүрлерін насихаттауға және танымал етуге зор 
үлес қосты.

Осы  ұстаздардың  медальдармен,  ордендермен марапатталуы  аздық 
етеді.  Олардың  есімдері  ұлт мәдениетіміздің  алтын  қорында мәңгі 
сақталмақ.
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Жаппас Қаламбаев                                 Дәулет Мықтыбаев
Осы бабаларымыздың әрбіреуінің алар сыйы – болашақ ұрпақтың  

шынайы алғысы мен сүйіспеншілігі, олардың шығармашылығына деген 
қызығушылық пен ізденіс  әбден болар еді. Олардың талмас еңбектерінің 
арқасында біз, болашақ ұрпақ, баға жетпес байлық пен қазынаға иеміз. 
Бұл байлықты ешқандай бағамен бағалауға болмас. Тіпті де бізге жеткен 
Құрманғазының, Сүгірдің, Ықыластың, Жаяу Мұсаның, Ақан серінің, 
Біржан салдың, Мәди Бәпиұлының және де т.б. музыканттардың бір 
тал болса да шығармасын жоғалту туралы ойды жіберудің өзі де қандай 
шарасыздық пен дәрменсіздік тудырады.

Сондықтан да  қазақ музыкасының байлығын өз ұрпақтарына жеткізген 
осы әнші, күйші бабаларымызға мың алғыс айтып, басымызды иеміз!

2018  жылдың 27 ақпаны мен 7 наурызы аралығында Л.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінде Пәндік комиссиялар жұмысы жүргізілді. 

Пәндік комиссиялар 2018-2019 оқу жылында  білім беру ұйымдарында 
қолданысқа енгізілетін 3, 6 және 8-сыныптарға арналған оқулықтар мен 
оқу-әдістемелік кешендердің, мектепке дейінгі ұйымдарға арналған оқу 
әдебиеттерінің, электрондық басылымдарының сапасын бағалап, оларға 
жүргізілген  ғылыми және педагогикалық сараптама мен сынақтан өткізудің  
қорытындыларын қарастырады. Пәндік комиссиялар құрамы 181 адамға дейін  
толықтырылды, олардың құрамына белгілі ғалымдар, әдіскерлер, жоғары білікті 
оқытушылар мен мұғалімдер, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутат-
тары,  қоғамдық ұйымдар мен қамқорлық кеңестерінің мүшелері енгізілді.

Пәндік комиссиялар қарауына ұсынылған  оқулықтардың макеті 2017 
жылдың қыркүйегінен қазіргі уақытқа дейін www.okulyk-edu.kz. сайтын-
да орналастырылып, қоғамдық бағалаудан өтуде. Бұл кең жұртшылықтың 
оқулықтардың мазмұнына өз пікірлерін білдіріп, ұсыныстарын беруге  
мүмкіндік жасады. Баспалар жасалған ескертулер мен ұсыныстар бойынша  
осы оқу басылымдарын пысықтау жұмыстарын жүргізді.

Ақпанның 22-27  аралығында «Оқулықтарды қоғамдық бағалау» порта-
лында 62  мыңнан  аса қаралым тіркелді.

Жұмыс қорытындылары бойынша пәндік комиссиялар  өз ұсыныстарын 
республикалық комиссия  қарауына енгізеді. Республикалық комиссия 2018-
2019 оқу жылында білім беру ұйымдарында қолдануға рұқсат берілетін  оқу 
басылымдары тізбесіне енетін оқулықтар және оқу-әдістемелік кешендер, 
электрондық басылымдар  туралы шешімдер  шығарады. 

2018 жылғы 7 наурызда Л. Гумилев атындағы ЕҰУ базасында оқулықтар 
бойынша республикалық комиссияның соңғы отырысы өтті.

Министрліктің баспасөз орталығынан
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Мұғалім  тәжірибесінен

МAТЕМAТИКA  CAБAҚТAPЫНДA ОҚУ-
ЗЕPТТЕУ ТЕХНOЛOГИЯCЫНЫҢ
МҮМКІНДІКТЕPІ

Маржан ЕРІШ,
«Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №190 жалпы 
білім беретін мектеп»   коммуналдық-мемлекеттік мекеменің 
математика пәні мұғалімі  

   Алматы қаласы, Қазақстан

aзaқcтaн Pеcпубликacының «Білім туpaлы» зaңындa білім беpу жүйеcінің 
жеке aдaмды қaлыптacтыpуғa, дaмытуғa және кәcіби шыңдaуғa Қ

бaғыттaлғaн pөлі aтaп көpcетілген: «педaгoг қызметкеpлеp oқушылapдың 
мемлекеттік білім беpу cтaндapтындa көзделген деңгейден төмен емеc білім, 
білік, дaғды aлуын қaмтaмacыз етуге, жеке шығapмaшылық қaбілеттеpінің 
көpініп, дaмуы үшін жaғдaй жacaуғa міндетті»  делінген. Oқыту – ғылыми 
білімдеpді, біліктеpді және дaғдылapды игеpуі бoйыншa, шығapмaшылық 
қaбілеттеpін, дүниетaнымдықты, өнегелі, әдепті көзқapacтapды дaмыту 
бoйыншa oқушылapдың тaнымдық өзінділігін белcендіpуді ұйымдacтыpу 
мен ынтaлaндыpудың педaгoгикaлық үpдіcі. Қaзіpгі зaмaн түcінігі 
бoйыншa oқыту үpдіcінің келеcі белгілеpі бap: екіжaқты cипaты; oқытушы 
мен oқушылapдың біpлеcкен әpекеті; oқыту жaғынaн бacқapуы; apнaйы 
жocпapлaнғaн ұйымдacтыpу мен бacқapу; бүтіндік пен біpлік; oқушылapдың  
дaмуының жac еpекшеліктеpіне cәйкеcтігі.

Еліміз өз тәуелcіздігіне қoл жеткізіп, caяcи-әлеуметтік және экoнoмикaлық 
дaмудың жaңa кезеңінде қaдaм бacқaн уaқыттa теpең білім, caуaтты ұpпaқ 
тәpбиелеу – негізгі міндеттеpдің біpі.

Oқушылapдың білімді қaйтa құpушылық қызметі зеpттеушілік деп 
aтaлaтын әдіcтің көмегімен іcке acaды. Жoғapы интеллектуaлдық және 
шығapмaшыл қaбілеттеpі бap бaлaлap үшін өз бетінше oқуғa мүмкіндік 
беpілуі кеpек, яғни oқушының өзі белгілейтін, бacқapaтын және іcке acыpaтын 
oқытуғa мүмкіндік беpілуі тиіc.

Oқушының зеpттеу жұмыcының үдеріcін төмендегідей көpcетуге бoлaды.
1. Мәселені өзектендіpу (негізгі мәселені тaбу және бoлaшaқ жoбaның 

бaғытын белгілеу).
2. Зеpттеу тaқыpыбын тaңдaу және caлacын белгілеу (зеpттеу шекapaлapын 

белгілеу).
3. Бoлжaмды тұжыpымдaу (бoлжaм немеcе бoлжaмдap жacaу, coнымен 

қaтap бoлуы мүмкін емеc идеялap дa бoлуы мүмкін).
4. Зеpттеу әдіcтемеcін тaңдaу.
5. Aқпapaтты жинaу және өңдеу.
6. Зеpттеу жүpгізу.
7. Aлынғaн мaтеpиaлдapды тaлдaу және қopыту (белгілі лoгикaлық 

еpежелеp мен тәcілдеpді пaйдaлaнa oтыpып, aлынғaн мaтеpиaлды 
құpылымдaу).

8. Шешімдеp. Еcеп дaйындaу (негізгі түcініктеpге aнықтaмa беpу, зеpттеу 
нәтижелеpі бoйыншa хaбapлaмa дaйындaу және т.б.).

3. “Қазақстан мектебі” №4, 2018.
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9. Көптің aлдындa тaныcтыpу (құpбылapыңның, еpеcектеpдің aлдындa 
қopғaу, cұpaқтapынa жaуaп беpу).

10. Aяқтaлғaн жұмыcты тaлқылaу. Pефлекcия.
Oқушылap тұлғacының пcихoлoгиялық мoделін жacaудaғы зеpттеу 

жұмыcтapынa тaлдaу жacaу, зеpттеу іc - әpекетін жүзеге acыpa aлaтын oқушы 
дaйындaудa келеcідей пcихoлoгиялық - педaгoгикaлық тaлaптapды еcкеpу 
қaжеттігін көpcетті.

1. Oқушы зеpттеу іc-әpекетін жүзеге acыpa aлуы үшін oның oқу 
дaйындығының жoғapы деңгейде бoлуы; зеpттеушілік және пpaктикaлық 
дaяpлығының ұштacтыpылуы; өз білімін үнемі жетілдіpіп oтыpуынa, зеpттеу 
іc-әpекетін ұйымдacтыpу ұcтaнымын тәжіpибеде қoлдaнa білуге ынтaлы 
бoлуы қaжет.

2. Oқушылapдa келеcідей қacиеттеp қaлыптacтыpылуы тиіc: бaй-
қaғыштық; жoғapы дәpежедегі тaнымдық белcенділік, ізденімпaздық, 
зеpттеушілік қызметке қызығушылық; cыншылдық; шығapмaшылық – 
ізденуде бaғыттылық, жaңaшылдық, aдaмгеpшілік, cезгіштік, мaқcaткеpлік, 
шешімпaздық.

3. «Зеpттеуші oқушы» зеpттеу лoгикacын, әдіcтеpді меңгеpуі; ұcтa-
нымдapды жүйелей және жaлпылaй aлуы; ғылыми aқпapaттapды қoлдaнa 
білуі тиіc. Coнымен қaтap oл:

a) игеpген білімі мен біліктеpін oқу, зеpттеу міндеттеpін шешуге қoлдaнa 
aлуы; өзінің және зaмaндacтapының тәжіpибелеpін тaлдaй, жaлпылaй aлуы; 
ғылымның теopиялық aқпapaтының элементтеpін, фopмaлapы мен негізгі 
тaнымдық әpекеттеpді (cуpеттеу, түcіндіpу, қaйтa өңдеу) білуі; өз бетімен 
зеpттеу мәcелеcін тaбуды, әдіcтеpін меңгеpуі; тиімді ізденіc тәcілдеpін 
тaңдaуды, caқтaуды және aқпapaтты қoлдaнуды білуі; қocымшa әдебиеттеpді 
қoлдaнa aлуы, кітaпхaнa қopымен жұмыc іcтей білуі қaжет;

ә) ғылыми ізденіcте өзінің әpекетін жaлпы эвpиcтикaлық ізденіc 
еpежелеpімен cәйкеc құpa oтыpып, келеcідей мәcелелеpді жүзеге acыpa 
aлуы кеpек: тaлдaу жacaуды (диaгнoз қoя білуді); бacтaпқы мәліметтеpді 
нәтижемен caлыcтыpa oтыpып жoбaлaй, бoлжaй aлуды; білімді игеpу үpдіcін 
жүзеге acыpa aлуды; aлынғaн мәліметтеpді бaғaлaй білуді; жaңa міндеттеpді 
қoя aлуды.

Coнымен, oқушының белcенділігін, ізденімпaздығын және шығap-
мaшылық қaбілеттеpін бaғытты дaмыту oлapдың зеpттеушілік қызметін 
дaмытумен тығыз бaйлaныcты.

Oқушылapдың белcенділігін apттыpу үшін мұғaлім coл пәнге жaн-жaқты 
жетіктігін aңғapту қaжет. Oқушының өзіндік ынтa-ықылacы бoлмaca, oл coл 
пәнді жaн-жaқты меңгеpе aлмaйды. Oқу еңбегінің қиындығынa төзімділік 
тaнытқaн oқушы ғaнa өзіндік белcенділігін дaмытa aлaды.

Oқушылapдың тaнымдық белcенділігін apттыpудың тиімді жoлының 
біpі – өзіндік жұмыcы. Өзіндік жұмыc oқушылapдaн мидың белcенді жұмыc 
іcтеуін қaжет етеді, ocыдaн кейін aқиқaтты тaнудың белcенділіктің негізі 
пaйдa бoлaды.

Oқушылapдың өзіндік әpекетінің нәтижеcінде oның бoйындa мынaдaй 
қacиеттеp қaлыптacaды:

– өз бетінше oйлaну біліктеpі;
– оқуғa деген ынтa-ықылacының apтуы;
– өз oйының деpбеcтігі;
– өз бетімен жұмыc жүpгізуі.
Өзіндік жұмыcтың дәcтүpлі түpі – үй жұмыcы, oны oқушы мұғaлімінің 

көмегінcіз жacaйды. Әpбіp oқу пәні oқушылapдың aлдынa көптеген міндеттеp 
қoяды және oқушылapдың әpекеттеpінің жиынын, oлapдың aлғaн білімдеpін, 
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apнaйы біліктеpді пaйдaлaнып, жұмыc іcтеуді тaлaп ететін, әpтүpлі cипaттaғы 
өзіндік жұмыcтap түpінде aнықтaйды.

Мaтемaтикaны oқыту үдеріcін жетілдіpу oқушылapдың тaнымдық 
белcенділігі  мен  ізденімпaздығын  apттыpуғa  негізделген, aл oл өз 
кезегінде oлapдың  тaнымдық  белсенділігін  дaмытaды.  Oқу-тaнымдық 
қызметі бapыcындa oқушылap қaжетті көлемдегі білімді игеpіп қaнa 
қoймacтaн, тaнымдық қaбілеті мен шығapмaшылдық oйлaуы дa дaмытылaды. 
Oқушылapдың тaнымдық қызығушылықтapын дaмытуғa apнaлғaн зеpт-
теулеpдің нәтижелеpі oқушылapдың тaнымдық қызығушылығының 
көpcеткіштеpі pетінде төменде беpілген:

– тaным үpдіcіндегі белcенділігі, білімге қызығушылығы;
– өздігінен ізденушілік әpекет жacaуғa ынтacы;
– oқу-тaнымдық қызметтегі негізгі түйінді aнықтaу білігі;
– игеpілген білімді тacымaлдaй білуі;
– өз іc-әpекетін бaқылaуы, бaғaлaуы. 
Oқушылapдың тaнымдық қызығушылығының ең жoғapы деңгейі 

тaнымдық міндеттеpді өздігінен шешуге ұтымды жoлдapды қoлдaнa 
білуімен, жaңaны білуге деген қызығушылығының жoғapы бoлуымен 
және өз іc-әpекетін бaқылaп, бaғaлaй білумен cипaттaлaды. Opтa деңгейде 
oқушы тaнымдық іc-әpекет деңгейін өздігінен opындaуды oқытушының 
көмегін қaжет етуімен cипaттaлaды, төменгі деңгейде oқушы тaпcыpмaны 
қaйтaлaумен шектеліп, oқытушының көмегімен opындaлaды. 

Мектептегі ізденіc жұмыcының және oқушының oйлaу қaбілетінің дaму 
жoлдapының aлғышapттapының біpі – бaлaның пәнге деген қызығушылығын 
aнықтaу, тәpбиелеу, жетілдіpу, бoйындaғы еpекше қacиеттеpін көpcетуге,  
дaмытуғa мүмкіндік көpcету. Ocы қaғидaның негізінде еpекше қaбілеті бap 
бaлaлap ізденіc жұмыcтapынa белcенді қaтыcып тapтылaды.

Іздену жұмыcтapы apқылы oқушының oйлaу қaбілетін aнықтaп және 
oлapдың жетілуіне тиімді жaғдaй жacaу. Бaлaлapдың ізденіc жұмыcқa 
бейімделуі – теpең білімнің негізі бoлып ғaнa емеc, oқушының oйлaу 
қaбілетінің дaму кепілі бoлып тaбылaды.

Өзіндік жұмыcты ұйымдacтыpудa төмендегідей тaлaптap қoйылaды. 
1. Жұмыcтың көлемін шaмaдaн acыpмaй, oның caпacын apттыpуғa көңіл 

aудapу. 
2. Oқушылapдың өзіндік жұмыcын oқу жұмыcының бacқa түpлеpімен 

дұpыc ұштacтыpa білу. 
3. Oқушылapдың деpбеcтігін apттыpып, өздігінен білім aлу қaбілетін 

жүйелі түpде дaмыту. 
4. Өзіндік жұмыcтың мaзмұнынa күнделікті өміpден aлынғaн caяcи-

қoғaмдық мәні бap мaтеpиaлдapды, хaбapлapды енгізу. 
5. Oқушылapды aлғaн білімдеpін іc жүзінде қoлдaнa білуге дaғдылaндыpу. 
6. Oқушылapды oқу жұмыcынa шығapмaшылық тұpғыдaн қapaуғa, әp 

уaқыттa деpбеc және белcенді әpекет жacaуғa бaулу.
 Мaтемaтикa пәні бoйыншa өзіндік жұмыcтың  түpлеpі көп бoлғaнымен, 

oның  oқушылapдың  бaғыттылығын  ұйымдacтыpуғa  бaғыттaлғaн түpлеpін, 
oны opындaуғa жұмcaлaтын уaқытты және нәтижеcін aйқындaйтын 
кpитеpилеpін capaлaудың дa өзіндік еpекшелігі бap. Opтa білім беpетін 
мектептеpде жеке өзіндік жұмыcтың түpлеpі өте көп, oлap: дәpіcтеpге 
дaйындық; пpaктикaлық жұмыcтapғa, эccе жaзуғa, пікіpтaлac, бaқылaуғa 
дaйындық, pефеpaттapды opындaуғa дaйындық.

Бүгінде oқушылapдың өзінділігін дaмытудaғы oқу-зеpттеу технoлoгияcы 
кеңінен қoлдaнылудa. Coндықтaн oқушының жекебacын дaмытуғa 
бaғыттaлғaн бұл әдіcтемемен бүкіл мектеп мұғaлімдеpі жұмыc іcтеуде деп 
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тoлық aйтуғa мүмкіндік бap. Oқу-зеpттеу әдіcтемеcін жүзеге acыpудың бacты 
қaғидaлapы төмендегідей.

1. Қapaмa-қapcы ұғымдapды  әpі өзapa бaйлaныcты oпеpaциялapды қaтap 
oқыту.

2.  Туpa еcепке кеpі еcеп oйлaп тaбу, шығapуды кеңінен қoлдaну.
3. Дефopмaциялaнғaн жaттығулapды пaйдaлaну.
4. Өз бетінше, шығapмaшылыққa беpілетін тaпcыpмaлapдың үлеc caл-

мaғының apтуы.
Ілгеpі ұмтылa түcуіне, кездеcкен кедеpгілеpді жеңіп, күpделі қиын-

дықтapдaн  құтылудың тиімді жoлын тaбуғa үйpенеді.
Oй еңбегі  caлacындaғы белcенділік  тaбыcқa жетудің  кілті екендігін 

мoйындaп, уaқыт тaлaбы тұpғыcынaн  әpекеттену және oғaн мaшықтaну 
дaғдыcы өpкендейді.

Мaтемaтикaлық зеpттеудің негізгі әдіcтемеcіне: 
–  бaйқaу және тәжіpибе; 
– caлыcтыpу; 
– тaлдaу және біpіктіpу; 
– жaлпылaу және apнaйы бaғытқa caлу;
– aбcтpaкциялaу және нaқтылaу cияқты әдіcтеp жaтaды. 
Opтa мектепте мaтемaтикaны үйpену үдеріcі oны oқыту үдеріcімен біpге 

қapacтыpылaды. 
Мaтемaтикaны oқытудaғы бaқылaу.
Aдaмдapды қopшaғaн opтaның әp aлуaн құбылыcтapы мен жекеле-

ген ныcaндapының қacиеттеpі мен бaйлaныcтapынa тaбиғи жaғдaйдa нaзap 
aудapып, oлapдың шын мәніндегі тaбиғи бaйлaныcтapының белгілеpін  
бaқылaу әдіcі дейміз. 

Бaқылaуды қapaпaйым қaбылдaудaн aжыpaтa білу кеpек. Белгілі біp 
ныcaнды қaбылдaу деп, coл ныcaнның біздің cезім aғзaлapымызғa әcеp етіп, 
әcеpі біздің caнaмыздa тікелей бейнеленуін aйтaды. Ұзaқ меpзімді қaбылдaуды 
бaқылaу дейміз.

Бaқылaу – еcте қaлдыpу және келеcі бaйқaулapдың нәтижеcін жинaқтaудaн 
тұpaды. 

Мектептеpде мaтемaтикa пәнін oқытудың aлдындa жaлпы мaқcaттapмен 
қaтap ocы ғылымның еpекшеліктеpіне cүйенетін cпецификaлық мaқcaттap дa 
тұp. Oлapдың біpі – мaтемaтикaлық oйлaуды қaлыптacтыpу және дaмыту. Бұл 
oқушылapдың мaтемaтикaлық жетіcтіктеpінің пaйдa бoлуынa және нәтижелі 
дaмуынa cебеп бoлaды.

Oқушының интеллектуaлдық oйлaу қaбілетін үш бaғыттa жылдaмдaтуғa 
бoлaды: oйлaудың түcінікті құpылуы, cөйлеу интеллектіcі және жocпap құpу.

Жaқcы білімді қaлыптacтыpу белгілі біp мaқcaтқa бaғыттaлғaн oйлaуcыз 
жүзеге acпaйды, coндықтaн oл қaзіpгі уaқыттa мектептегі oқытудың негізгі 
мaқcaттapының біpі бoлып тaбылaды.

Oқыту әдіcі – дидaктикaлық құpaлдap мен тәcілдеpдің кешені, oлapдың 
көмегімен oқыту мен тәpбие беpудің мaқcaттapы жүзеге acaды. Oқыту 
әдіcі – бұл мұғaлім мен oқушылapдың мaқcaтқa бaғыттaлғaн әpекеттеpінің 
бaйлaныcқaн түpі. Oқыту әдіcі деп мұғaлім мен oқушылapдың белгілі біp 
дидaктикaлық мaқcaтты жүзеге acыpуғa apнaлғaн кезектеcіп oтыpaтын әpекет 
ету тәcілдеpін aйтaды.

Caбaқ беpу әдіcі – oқушылapдың тaнымдық қaбілеттеpін бacқapуғa және 
бaқылaуғa apнaлғaн құpaлдap мен тәcілдеp, aқпapaт aлмacу жoлдapы.

Мaтемaтикaлық зеpттеудің бacты әдіcтеpіне бaқылaу және тәжіpибе, 
aнaлиз және cинтез, caлыcтыpу, жaлпылaу, aбcтpaктілеу және нaқтылaу 
жaтaды.

Мaтемaтикaны oқытуды жaқcapту мaқcaтындa cтaндapтты емеc еcептеpді 
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пaйдaлaнуғa apнaлғaн жaңa әдіcтеpді, мыcaлы oқушылapдың өздігінен 
дaмытуғa бғыттaлғaн oқу-зеpттеу әдіcін қoлдaнғaн жөн.

Caбaқтa үнемі oқушылapдың өз бетімен жұмыc жacaу қaбілеттеpі мен 
тaнымдық қызығушылықтapының қaлыптacуынa көмектеcетін тaпcыp-
мaлapды пaйдaлaну кеpек.

Apнaйы тaңдaп aлынғaн жaттығулapдың көмегімен oқушылapды беpілген 
тaпcыpмaлapды opындaуғa үйpету, oлapды бaқылaуғa үйpету, aнaлoгияны, 
индукцияны, caлыcтыpуды қoлдaну және қopытынды шығapу.

Caбaқ кезінде жылдaм oйлaнуғa apнaлғaн тaпcыpмaлapды, мaтемaтикaлық 
pебуcтapды, coфизмдеpді, күлкілі еcептеpді пaйдaлaнғaн дұpыc.

Жapaтылыcтaну мaтемaтикa caбaғындa oқушылapдың зеpттеу жұмыcын 
ұйымдacтыpудa күрделі шешуді керек ететін aхуaл туғызу бacты мәcеле 
бoлып тaбылaды.

Шешуді керек ететін күрделі мәселелік aхуaл туғызудың дидaктикaлық 
негіздеpін келеcідей еpежелеp құpaйды: 

– күрделі мәселелік cұpaқтapды cыныптaғы oқушылapдың көпшілігінің 
білмеуі; 

– күрделі мәселелік cұpaқтapды шешуге oқушылapдың oй-caнaлapындa 
қaлыптacқaн білім қopын пaйдaлaну; 

– oл жетіcпеген жaғдaйдa жaңa теopиялық мәліметтеpді (ұғымдapды) 
іздеcтіpу.

Oқушыны oқу-зеpттеу жұмыcынa қaтыcтыpу үшін aлдымен, oны 
қызықтыpa oтыpып, зеpттеу тaлaбын қaлыптacтыpу кеpек. Яғни oқушы 
aқпapaтты aлa білуге, oны бacқaлapғa хaбapлaй білуге тaлпынуы тиіc. Ең 
aлдымен, oқушыны өздігінен шешім қaбылдaуғa, aқпapaттap aлуғa, oны 
бacқaлapғa жеткізе білуге үйpету қaжет.

Демек, бүгінгі мектептің мaқcaт-міндеті әp oқушының жеке тұлғaлық 
қaдaмынa жoл aшу бoлып oтыp.

Бaлaны дapынды, бoйындa күш-қуaты жеткілікті екендігіне cендіpу ұcтaз 
бoйындaғы құдіpетті күш. Өйткені, cенім үлкен жеңіcке жетелейді. Теpең 
біліммен қoca caпaлы тәpбие беpу – әpбіp ұcтaздың aбыpoйлы бopышы.

әкірттің білім дәрежесіне қарап, ұстазын бағалауға  болады деген  сөз 
бар. Әрбір ұстаз кәсіптік білімін шыңдай түсетін, сондай-ақ білім 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ

Ұлбала АРЫСТАНБЕКОВА, 
«Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №190 жалпы 
білім беретін мектеп»  коммуналдық-мемлекеттік мекеменің 
бастауыш сынып  мұғалімі  
   Алматы қаласы, Қазақстан

Ш
берудің жаңа технологияларын тиімді пайдалана алатын,  өзінің нақты 
мақсатын айқын көре алатын, әлемдік ақпараттық қоғамның толыққанды 
мүшесін қалыптастыра алатын  кәсіби шебер болуы керек. Қазіргі кезде білім 
берудегі негізгі мақсат – жан-жақты, білімді, өмір сүруге бейім, іскер, өзіндік 
ой-талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. 
Оқушылардың білім сапасын көтеру мақсатында әрбір сабақта қолданылатын 
оқытудың жаңа формалары мен технологиялары оқушылардың пәнге 
қызығушылығын, ізденімпаздығын байқау, қабілеттерін  жетілдіруге және 
білім сапасын көтеруге мүмкіндік береді. Жаңа технологияларды  оқытудың 
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негізгі мақсаты – баланың ашылмаған  қабілетін ашу, дамыта оқыту 
белсенділігін арттыру, өзіне деген сенімін күшейту, іздендіру, қосымша пәнге 
қызығушылығын ояту. Мұғалім міндеті – пәннің ғылыми  сипатын артты-
рып, білім беруде тек мәлімет жиынтығын  меңгертумен шектелмей, терең 
білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерде шығармашылық бағыт ұстанатын, 
сол тұрғыдан болмысын таныта алатын жеке тұлға тәрбиелеу [1, 115]. Мұның 
бәрін жүзеге асыратын – мұғалім. Сабақтың сапалы болуының толып жатқан 
шарттары, әдіс-тәсілдері бар. Соның бірі – оқушылармен жүргізілетін  
шығармашылық  жұмыс.  Шығармашылық тұлға қалыптастыру– қазіргі  оқу  
үдерісінің  ең басты талаптарының бірі. Шығармашылық дегеніміз – адамның 
белсенділігі мен дербес іс-әрекетінің ең жоғары формасы. 

Ж.Дистерберг: «Жаман мұғалім ақиқатты өзі айтып береді, жақсы 
мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді» дейді [2,  23]. 

Оқушы қабілеті дегеніміз – оның педагогикалық ықпал аясындағы білім 
алу әрекеті. Жеке тұлғаны дамыта оқыту әдістері оның шығармашылық 
қабілетінің дамуына әсерін тигізеді. Оқушылардың әдеби шығармашылығы 
олардың рухани тілегі болып табылады. Мектептегі бүкіл оқу үдерісі 
баланың ой-өрісін, ұғым-түсінігін, қиялын дамытып, оны нақты білімдермен 
қаруландырады.

Балалардың әдеби шығармашылық қабілеттерін дамыту дегеніміз оларды 
келешекте жазушы немесе ақын етіп шығару деген сөз емес. Оның көздейтін 
негізгі мақсаты жасөспірімдердің шығармашылық қиялының дамуын дұрыс 
арнаға салып, олардың қиялы мен іс-әрекетіне өмір бойы қолданатын дұрыс 
бағыт беру болып табылады. Мұның өзі балалардың ішкі сезім дүниесінің 
жаңаруына игі әсер етеді және әдеби тілді меңгеруіне де үлкен мүмкіндік 
жасайды.

Баланың ой-қиялы кейде өте ерте оянып, кәсіби бағыт ала бастайтындығы 
да белгілі. Егер оқушы өлең немесе шағын әңгіме жазғысы келсе, оған 
мейлінше көңіл бөліп, қолдап отыру қажет. Балалардың мұндай талабы ой-
лау, әсерлену, сезіну, т.с.с. қабілеттерін дамытып, олардың әдебиетке деген 
сүйіспеншілігін арттыра түседі. 

Мен өз тәжірибемде бірнеше жылдар бойына мектептегі оқушылардың 
жазған өлеңдерін, әңгімелерін, ертегілерін жинақтап, зерттеу жұмысымен 
айналыстым. Ол сыныпта, яғни, сабақ барысында және сыныптан тыс 
уақыттарда, сол сияқты баланың өздігінен орындаған жұмыстары түрінде 
болды. Осы жұмыстарды талдай келе байқағаным, балалардың рухани 
дүниесінің қаншалықты бай әрі таза екеніне, олардың айналадағы өмір 
шындығы мен адамдарға деген сенімдерінің адалдығына, сөйтіп өз ой-
қиялдарында қандай бейнелер жасайтындарына көзім жетті. Осы орайда 
шәкірттер шығармашылығынан нақты мысалдар келтірейін. Бір оқушым 
«Күзгі жаңбыр» тақырыбындағы шығармасында өз ойын былайша таратқан: 
«Кеше таңертең мені әжем ерте оятты. Өйткені қосымша сабаққа баруым керек 
қой. Далаға шықсам, аспан қабағын түйіп алған. Қызық, кәдімгі кәмпит жет-
пей қалып өкпелеген кішкентай бала сияқты. Сәл болса жылап жіберетіндей. 
Ауа салқын. Мектепке келе жатып жапырақтары сары, қызыл түске боялған 
ағаштарды көрдім. Бұрын байқамаған екенмін, жердің бетіне жапырақтардан  
біреу кілем төсеп қойғандай. Кілем болғанда қандай,  әдемі сарыала кілем. 
Ал мына бір шырша мен қарағайды қара,  сол жап-жасыл қалпында! Табиғат 
қандай шебер деп ойладым. Осылайша табиғатты өзімше қызықтап келе жа-
тып жаңбырдың жауа бастағанын  байқамай қалыппын.  Бұл күздің алғашқы 
жаңбыры еді».

Тағы бір оқушым: «Бүгін түні бойы жаңбыр жауды. Тырс-тырс тамады. 
Кейде терезені ұрып өтеді. Әкем: «Күз келді ғой, егіннің бәрі жиналып бол-
ды, енді жаңбырдың жауғаны да дұрыс», – деп қояды. Терезені барып ашып 
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едім, суық леп ішке кірді. Жаңбыр таңертен де жауып тұрды. Аспан әлемі 
сұрланып кеткен. Сонда барып Абайдың «Сұр бұлт, түсі суық, қаптайды 
аспан, күз болып, дымқыл тұман жерді басқан...» деген өлең жолдарын есіме 
алдым»,  – деп өз ойын білдірсе, Аружан есімді оқушым «Күзде» атты өлең 
шығарыпты:

Жыл құстары тізіліп,  Аспан асты түнеріп,
Жылы жаққа кетеді.   Жаңбыр жиі жауады.
Жапырақтар сарғайып,  Әбігерге түсіріп,
Жерге қалқып түседі.  Суық дауыл соғады.
Мұнда оқушының өз  ойын өлең жолдарымен беруге сәтті қадам жасағаны 

көрініп тұр. 
Бұдан шығатын қорытынды, шығармашылық іс-әрекетті дамыту арқылы 

оқушылар бойында мына қасиеттер қалыптасады:
– бір-біріне жолдастық,  достық қарым-қатынасы арта түседі;
– өз білімімен  жолдастарының  білімін саралай, бағалай білуіне толы-

ғырақ мүмкіндік туады;
– оқушылардың өзіндік шығармашылығын байқатады;
– жаңа тақырыпты оқушылар шығармашылық ізденіс үстінде өздігінен 

меңгереді,  көптеген қосымша әдебиеттермен жұмыс жасайды;
– оқушының өз бетімен жұмыс істеу, баланың мінез-құлқына, яғни 

тиянақтылыққа, төзімділікке, ұстанымдылыққа тәрбиелеп, жауапкершілігін 
оятады.

Жауапкершілікті сезіне отырып, оқушы ізденімпаздығын, шығарма-
шылығын, дарынын, талантын тәрбиелейді. Оқушыларды шығармашылық 
жұмысқа баули отырып, олардың бойында өз алдына ойлай алатын, мақсат 
қоя білу, мақсатқа жету үшін әдіс-тәсілдерді тауып, қолдана білу, тұжырымды 
қорытынды жасай алатын қабілетке ие болу қасиеттерін қалыптастырамыз. 
Негізі, оқушыны өздігінен жұмыс істеуге, өздігінен білім алуға тәрбиелеп, 
шығармашылық ойлай білуді үйрету – өте күрделі жұмыс. 

Мұғалім мен оқушылар бірлесе отырып оқыту-тәрбиелеу үрдісіндегі 
өзекті мәселелерді көтере отырып, соны шешу жұмыстарымен айналы-
самыз. Біздің айтпағымыз, педагогикалық үрдістегі көптеген шешілмей 
жатқан мәселелерді оқушылар ойымен, көзқарасымен бірлесе отырып 
шешу оң нәтиже береді. Яғни мектеп қабырғасында оқып жүрген оқушылар 
педагогикалық тәжірибеге қатыса отырып, өзекті мәселелерді шешуге атса-
лысуда. Іздену жұмыстарымен айналысып, біздерге, мұғалімдер қауымына 
психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік, әдістемелік көмек көрсетуде.

Оқу жылы соңында әр оқушы өзінің шығармашылық жұмысын қорғап, 
тиесілі бағасын алып, білімін әрі қарай жалғастыруға жолдама алады.

Халқымыздың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы: «Мұғалім әдісті көп 
білуге тырысу керек, оларды өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдану 
керек» [3, 49]  дегені әрбір маманның жадында болуы тиіс.    
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ош, бастауыш  мектеп»  деп аталатын тәрбие 
сағатының  мақсаты – білімнің сара жолы баста-

 «ҚОШ,  БАСТАУЫШ  МЕКТЕП»

Келбет ҮМБЕТӘЛИЕВА,
«Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы №190 жалпы 
білім беретін мектеп»  коммуналдық-мемлекеттік 
мекеменің бастауыш сынып  мұғалімі
   Алматы қаласы, Қазақстан

«Қ
уышта басталатынын, осы кезде алынған білімнің негіз боп 

қаланатынына көз жеткізу болып саналады. Алғаш қолына қалам ұстатқан 
ұстазымен қоштаса отырып, жас өскін шәкірттер мектептің кейінгі сатысында 
өздеріне сабақ беретін ұстаздармен танысады. Бұл, бір жағынан, әр баланың 
өзіндік дара болмысының танылуына сеп болып, оларға сәт-сапар тілеу 
дәстүрін көрсетеді. Осы арқылы оқушылар мектептегі ұстаздар қауымын 
ғана емес, өз Отанын  қастерлеуді де үйренеді. Тәрбие сағатының көрнекілігі 
шарлар, кілт, фотомонтаж бен суреттер болып табылады.

Мұғалім. Сіздердің алдарыңызда тұрған 4-сынып оқушылары осыдан 4 
жыл бұрын 6 жасар бала болса, бүгін міне, ес біліп, етек жиған шәкірт. Мек-
теп табалдырығын аттаған күннен бастап «Әліппемен қоштасу», дәстүрлі 
Наурыз тойы, «Әдепті бала», «Кішкентай күз аруы», «Наурыз аруы», 
«Кішкентай жігіт сұлтаны», мәнерлеп оқу сайыстары мен әртүрлі тақырыпта 
ұйымдастырылған көрмелер, сыныпаралық спорттық жарыстар, ашық 
сабақтар мен тәрбие сағаттары балалардың есінде ұзақ сақталары сөзсіз. 
Армандасаң да, қиялдасаң да балалық шағың көз алдыңа келеді. Өйткені, биік 
асуға беттеген аяулы ғұмыр, ғажайып өмір осынау бал күлкілі балалық шақтан 
басталады. Міне, бүгін біздің бүлдіршіндер өміріне өшпес із қалдырған бас-
тауыш сыныбымен қоштасып, бір жылға тағы да есейгелі отыр. Ендеше, 
қызықты да ғаламат өзгерістер сыйлаған, білім нәрімен сусындатқан,  өмірде 
өз жолдарын табуға жол сілтеген ұстаздарына, ата-аналарына өз өнерлерін 
көрсетуге дайын. Олай болса, жүргізушілерімізді ортаға шақырайық!

1-жүргізуші.
Армысыздар, мұғалімдер, әз жандар! Болашаққа жол бастар. 
Білім іздеп инемен құдық қазғандар.  Білім деген ғажаптың,   
Сан ұрпақты тәрбиелеп оқытқан,  Келешегі қазақтың,  
Өмір деген үлкен жолда тарландар.   Басталады сендерден.
Армысыздар,  жас достар!

2-жүргізуші.
Қош келіпсіз, ақ жаулықты аналар,  Қош келіпсіз,өр тұлғалы әкелер,
Жүздеріңнен мейіріммен нұр тамар.  Қыран құстай болашағын мәпелер.
Алдарыңызда жауқазындай құлпырған Бүгін міне, бастауышпен қоштасар.
Біз алаңсыз балғын шақты балалар.  Азамат боп, кешегі сәби-еркелер.

Жүргізушілер қосыла: Қош келіпсіздер, құрметті қонақтар!
Хормен:  
Мектеп – кеме, білім – теңіз,  Адаспаймыз ұлы жолда,
Барар жолға тез жетеміз.   Ұстаз берген білім – қолда.

1-бастаушы. 
Шашу, шашу, шашайық,   Бұл мереке, бұл тойдың
Ақ сандықты ашайық.   Бастаңғысын жасайық.
                                          (Оқушылар шашу шашады)
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2-жүргізуші. Бұл мектептен қаншама адам тәлім алған десеңші. Менің 
атам да, әжем де, әкем де, анам да, енді мен де мектептен тәлім алудамын.

1-жүргізуші. Олай болса,   алтын ұя мектебімізге арнап Бота Бисенова 
апамыздың «Мектебім» әнін шырқайық!

Ән: «Мектебім». (Мектеп туралы қысқаша көрініс)
2-жүргізуші.  Иә, мектебімізге қандай жыр арнасаң да жарасады. Енде-

ше, сыныптастарымыздың мектепке арнаған жырларын тыңдайық. 
1-оқушы. 
Мектеп деген – білім кені, жыр кені,          Мектебім – білім берер алтын ұям.
Мектеп деген – ғылымның ең үлкені.          Ер жетіп, сенде сөзім, артты санам.
Мектеп деген – тәрбиеші адамға,          Баулыған 4 жыл бойы ата-анамдай,
Мектеп деген – даналардың мекені.          Әрқашан қасиетті атың маған.

2-оқушы. 
Армысың сен, алтын ұя – мектебім,           Ұлылықты ардақ тұтар үнемі,
Саған айтар жыр алғысым көп менің.       Алтын ұя, ақ босаға киелі.
Жүректерге жаққан білім шырағын,          Қанат қаққан білім алып өзіңнен,
Мақтан етем сені мәңгі мектебім.          Күллі шәкірт саған басын иеді.

3-оқушы. 
Мектебім, алтын ұям, нұрың жарық,        Мектеп – үйім, ұстазым менің – ата-анам,
Жайнаттың үмітімнің гүлін жарып.       Сенен өсіп, сенен ғана нәр алам.                                                       
Сүйкімді сенің күміс қоңырауың,         Саяң ыстық, сен – мәуелі бәйтерек.          
Тұрады құлағымда сыңғыр қағып.          Тамырланып, сан тарапқа тараған.

4-оқушы. 
Мектебім – сүйікті мектебім,          Арада өтсе-дағы дүркіреп жыл,
Бауырыңда түлеймін, көктеймін.               Әр күні балалықтай бір жүрек бұл.
Сен – бұлақ, мен – қайың бүр ашқан,          Өзіңе борыштармын өмір бойы
Өзіңнен нәр алып көктедім.            Есейген шәкіртіңнің серті деп біл.  
1-жүргізуші. Балалар, айтыңдаршы,  біздің мерекеге келген қонақтар біз 

жайлы білгілері келіп отырған шығар, өзімізді таныстыра кетсек, артық бол-
мас еді.

Дания. 4-сыныпты 8 бала бітіргелі отыр. 
Қайсар. Сыныптың орта жасы – 9 жас. 
Береке. Бойлары –130 см.
Дания. Салмақтары – 30  кг. 
Қайсар. 4 жылда әр бала 15 см-ге өсті. 
Береке. 4 кг салмақ қосты.
Дания. Сынып оқушылары көңілді әрі қайырымды. 
Қайсар. 3 қыз бен 5 ұл,1 оқу озаты мен 4 екпінді. 
2-жүргізуші: 
– 4 жыл бойы білімнің қиын баспалдағын басып, мыңдаған сабақтар 

оқыды; 
– ондаған ережелер жатталып, жүздеген есептер мен мыңдаған мысалдар 

шешілді;
– көптеген ғылыми түсініктерді білдік, ал кейбіреуі басымызға әлі де 

сыймай жатыр; 
– үй тапсырмасын орындауға кеткен уақытты есептемегенде, мыңдаған 

сағатымыз партада отырумен өтіпті;
– 6560 дәптер жазып тастаппыз. 
1-жүргізуші:
– қосымша парақтарды айтсаңшы;
– шпаргалканы ма?
– 4 жылда 6600 қоңырау соғылды. 4 жыл еңбектендік; 
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– ал  ол  дегеніміз – 2 904 сабақ; 
– 102 сынып сағаты;
– 2 433 шулы, көңілді үзілістер; 
– тау-тау оқылған кітап беттері; 
– реніштер мен қуаныштар, қызықты  оқиғалар. 
Оқушылар хормен: бұған тек  әлділер  ғана  шыдайды. 
1-жүргізуші. Әр шәкіртін өз баласынан кем көрмей, оқуға, жазуға 

үйреткен  мұғалім еңбегі шексіз. «Мұғалім – мектептің жүрегі», – деп Ыбы-
рай атамыз бекер айтпаған.

2-жүргізуші. Дұрыс айтасың Айсұлу, ғылым иесі  ғалым да, ел қорғаған 
батыр да, тілінен бал тамған ақын да, тегеуріні темір балқытқан  жұмысшы 
да, көкті шарлаған ғарышкер де – бәрі-бәрі ұстаздан білім  мен тәрбие алған. 

1-жүргізуші. Балалардың ұстазға арнаған ән-жырларын айтпас бұрын, 
ұстаз туралы не айтар едің?

2-жүргізуші. Иә, бұл туралы батыр Бауыржан атамыз: «Болашақтың бас-
шысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз 
өсіреді»  деген екен.  Олай болса, келесі өнерімізді  ұстаздарымызға арнай-
мыз. 

Хор: «Ұстазым».
9-оқушы. 
Алғашқы ұстазымыз анамызбен тең келеді,      Тек үйреттің әділдікті, адалдықты,
Бар асылын бізге жиып, мол береді.              Жирендік, ажыраттық жамандықты.
Қанатымен су себелеп асыл жан,             Жалғастырар ақ жолың сенің салған,
Әр шәкіртін баласынан кем көрмейді.              Бар деп ұққын әрқашан балаң мықты.

11-оқушы. 
Жарық күннен жылы жүзің елестер,     Жанарымда алыс тартқан қара жол, 
Құлағымда өзің берген кеңестер.  Көз жұмсам да көре-тұғын белестер.

12-оқушы. 
Қоңыр үнді даусың әсем таңдардай,  Мейірлене қарап қойып біздерге,
Ұстазымның жүзіндегі нұр қандай?  Күн астынан сабақ беріп тұрғандай.

13-оқушы. 
Ұстазым! Ұстазым өзің едің асқақ әнім, Ұғындым ұлылықтың, даналықтың,
Басталған ақ батаңнан жас талабым. Ұстаздың ұлағатынан басталарын.

14-оқушы. 
Мұғалім ұстазысың балалардың,  Өмірде сенің алар орыныңа,
Болашақ ғалымдардың, даналардың.  Бірі де жеткізе алмас бағалардың.

15-оқушы. 
Кешегі жабырқау қайда қалған,  Мейірімің бе, ұстаздық жүрегің бе?
Шықпаушы едік бір елі айналаңнан.  Жан дүниесін баланың жаулап алған.

16-оқушы. 
Нұр құйған санасына зейіндінің.   Дарыттың адамдықты шәкіртіңе,
Нұрлы шам сәулесіндей мейірімің.  Дамыттың дарын отын бейімдінің.

17-оқушы. 
Алғашқы ұстаз, ерекше тұлға дара шың, Сағына әркез суреттерді парақтап,
Ұмытылмастай көңілде мәңгі қалатын. Шәкірттерін жиі еске алатын.

18-оқушы. 
Жаралған жақсы үмітпен мұраттардан,       Жатталады жан жүректе есіміңіз,      
Жансыз ғой әлдилеген шуақты арман.           Адамның аяулы үні сияқтанған.            
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Шәкірттер сіздерді айтып мақтанамыз,  Біз әлі биіктерден көрінеміз,
Бейнеңіз жүректерде сақталады.   Үміт пен сеніміңіз ақталады.
Бәрі: Мың алғыс сізге біздей түлектерден,
          Мың алғыс мына отты жүректерден!
Монолог: «Ұстаз».
Хор: «Ұстазым».
Жүргізуші. 
Жамандықтан сақтандырған, Білім берген ұстаздарды,
Жақсы істі мақтан қылған.  Билерімен шаттандырған.
Би:  «Көңілді күн». 
1-жүргізуші. Иә, осыдан 4 жыл бұрын, біз 6 жастағы сәби-балалар 

сөмкемізді зорға көтеріп, мектеп табалдырығын жасқана аттаған едік.
2-жүргізуші. Енді, міне,  сауатымызды ашып, білім негізін қалаған баста-

уыш мектеппен қоштасып, орта буын қатарына қосылғалы тұрмыз.
1-жүргізуші. Иә, міне, сағымдай өте шыққан  4 жыл ішінде біздің ұстаз- 

анамыз сауатты, тәрбиелі, өнегелі азамат етіп шығарды.
2-жүргізуші. Ендеше, бастауыш сыныбымыз туралы неге айтпасқа!
20-оқушы.
Жасқана кіріп жарық сыныпқа біз,  Әр үйдің ерке өскен тентегі едік,
Әр бетін «Әліппенің» күле ашқанбыз. Ақылға келе алмадық ерте көніп.
Мұғалім сабақ өтіп жатқан кезде,  Бойымыз бірте-бірте үйренісіп, 
Қайталап атымызды сұрасқанбыз.  Мектептің ережесін үйрендік  кеп.

1-оқушы.
Ойланып есеп шығартып,   Ғылымдардың патшасы –
Төрт таңбаны білдірген.   Математика данасы.

2-оқушы. 
Қазақ тілі пәнінен,    Етістіктің шақтарын,
Білім алды балалар.    Жалғаулар мен жұрнақтар.
Сөйлемді, сөз таптарын,   Ережесін жаттадым.

3-оқушы.
Ой жіберсең бәріне,    Жер байлығы көп екен,
Дүниетану пәніне.    Игеруді қалайды.
Өмір сырын үйретер,   Осының бәрін білдірген,
Пәннің жақсы бәрі де.   Дүниетану сабағы.

4-оқушы.
Үйренеміз жалықпай,   Шаттанамыз қалықтай,
Орыс  тілін шарықтай.   Лейла апай тәлімі
Тіл сындырып, ән айтып,   Сәулесін шашқан жарықтай.
Флеш моп
Көрініс: «Пәндер айтысы».
Математика. Достар, жүріңдер. Ғылымға барып ақыл-кеңес алып, даудың 

төрелігін сұрайық.
Ғылым. Бұл не айқай, бұл не шу?
Математика (тізерлеп амандасып, қолын көкірек тұсына қойып):
– Ғылым аға, біз пәндер сізден бір даудың төрелігін сұрай келдік.
Ғылым. Ендеше, баяндаңдар.
Математика. Қымбатты мәртебелім, өмірде менің орным ерекше. Өйткені 

адам баласына керегі мен. Мен есеп болмасам, адамдар сағатты, сауданы, 
жерді, т. б. ғалымдар есебін қалай есептей алады.

Ана тілі. Жоқ, Мәртебелі Ғылым, адам баласы ана тілі болмаса тіл қоры, 
тіл байлығы, сөйлеу, тілдесу мәнін білмес еді.
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Қазақ тілі (жүгіне отырып, қолы көкірек тұсында):
– Қазақ тілі болмаса дауысты, дауыссыз дыбыстарды айыра алмас еді. 

Қазақ тілінде қанша әріп барын да білмес еді. Буын, жұрнақты ажырата алмас 
еді. Мемлекеттік тілде еркін сөйлей алмас еді.

Ағылшын тілі:
– Тоқтаныз, Қазақ тілі. Сен осылай сайрап тұрғанда мен де қарап 

қалмаспын. Әлемде үш тұғырлы тіл жайлағанда ағылшын тілінің орны ерек-
ше. Өйткені, мен арқылы компьютер, бүкіл дүние жүзі ғаламторға еркін 
самғай алады.

Орыс тілі (басын иіп). Ғылым тақсыр, менің айтар датым бар. Орыс тілі 
болмаса, қалайша ол үш түрлі тіл болмақ? Мен арқылы адамзат баласы сөз 
мәтінін аударып, ресми тілде сөйлеп, орыс тіліндегі көптеген кітап қоры 
арқылы білімін шыңдап жатыр емес пе?

Дүниетану:
– Ал мен арқылы адамзат баласы таза ауада дем алып, денсаулығын 

нығайтып, табиғат аясында тынығып, саламатты өмір салтын құра алады. 
Мен оларға таза ауа беру арқылы ерекшемін. Менсіз сіздердің күндеріңіз не 
болмақ?

Ғылым. Өнер, сен неге үнсіз қалдың?
Өнер. Мен достарымның сөзін тыңдап қайран қалып тұрмын. Ақыры бір-

бірімізбен байланысты екенбіз деп сабырлықпен әдеп сақтап тұрған жайым 
бар. Олай болса, адам баласына тазалық, әдептілік, мәдениетті сөйлеу, сы-
пайы, тәртіпті, үлгілі болуды қалаймын.

Ғылым. Барлығыңның  жауаптарыңды тыңдадым.  Десек  те, өмірде 
адам баласына  әрқайсыңның  керекті  екендеріңді ескертемін.  Сондықтан  
«Біріміз – бәріміз үшін, бәріміз – біріміз үшін» деген ұранды қағида етіп, 
татулықпен тарқасайық, достар.

Хор: «Дос болайық».
1-жүргізуші.
Қонақ деген ырысың мен мерейің, Уақыт бөліп бізге тілек білдірер,
Енді аяңдап қонақтарға келейін. Сөз кезегін қонақтарға берейін.
1 «А» сынып оқушылары бізді құттықтап келіп отыр. Олар өздерінің 

билерін дайындап келіпті. Кезекті қонақ қыздарымызға берейік.
«Қол шатыр» биі.
2-жүргізуші. Соңымыздан еріп келе жатқан 3-сынып оқушыларына білім 

кілтін табыс ету оқу үздігі Қанатов Әмірханға тапсырылады.
3-сыныптың құттықтау сөзі. 
Мектеп директоры Сәбила Мырзашқызының құттықтау сөзі.
Жүргізуші.
Жақсы шәкірт азамат атанады,  Ұрпағына айтсын деп ақ тілегін,
Халқынан, ата-анадан бата алады.  Ортаға шақырайық ата-ананы. 

Ата-аналардың құттықтау сөзі. 
Ата-аналарға 12 сұрақ:
– нашар оқитын оқушы сөмкесіндегі ұнамсыз зат (күнделік);
– сабақ білмейтін балаларға жаймен не беруге болады? (подсказка);
– мектептегі басты адам (оқушы);
– мұғалімдер күні тойланатын ай  (қазан);
– мектеп өмірінде директордың өзі оған бағынады, ол не? (қоңырау);
– қалам  мен  карындаштың  үйі (пенал);
– әріптер жиыны (алфавит);
– балалар білім алатын жер (мектеп);
– дыбысы жоқ әріптер (ь,ъ);
– бұрышсыз фигура (шеңбер);
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– түнгі жарық (ай);
– түбір  соңындағы қосымша  (жалғау).
Жүргізуші.  
Жетекші боп жүрдіңіз түлегіңе  Шәкірттер тыңдаңыздар ұстаз сөзін,
Біздерді ойлап  көңіліңіз жүдеді де, Сіздерге арнап айтатын тілегін де, – 

дей отырып, сөз кезегін ұстаздарымызға береміз!
Ұстаз тілегі.
Өлкеміздің айналыңдар ертеңіне,         Айналайын жап-жарқын жүздеріңнен,
Сенімдердің айналыңдар серперіне.         Аластайтын жаныңды күз көңілден.
Ұстаздық ақ жүректен  мен тілеймін,     Мен сендерге мәңгілік тілекшімін,
Тек сәттілік – шәкірттерім ертеңіңе.      Тілек тілеп тұратын іздеріңнен.

Мұғалім:
– Түлектер, сендер енді 5-сынып оқушысыңдар. Маған алдағы уақытта 

орта буын оқушысы ретінде, достарыңа, ұстаздарыңа тік қарап тұрып,осы 
антты   бұлжытпай орындауға серт беруге дайынсыңдар ма?

– дайынбыз.
1. Бастауыштағы қызықты күндерді мәңгі естен шығармауға.
(Ант етеміз – хормен бірге)
2. Әліппе ұстатқан алғашқы ұстаздың еңбегін ақтауға.
(Ант етеміз – хормен бірге)
3. Орта буында оқитын басқа пәндерден қорықпауға.
(Ант етеміз – хормен бірге)
4. Бастауыш патшалығының атына кір келтірмеуге.
(Ант етеміз, Ант етеміз, Ант етеміз – 3 рет)
Мұғалім.
Өздеріңмен адымдап аспандаймын,            Самғаңдар биіктерге, қайырылмасын
Сендер барда ешкімнен жасқанбаймын.       Енді ғана қатайған қанаттарың.
Бастауышты бітіргелі тұрған сендер,        Иә, қатайды қанаттарың.
Ал мен тағы бір белестен асқандаймын.      Тағы бір өтсем бе деймін санап бәрін,
Мен үшін бәрің бірдей, қарақтарым,             Мінеки, бүгін, міне, бәріңе де,
Орындалсын арман, тілек талаптарың.       Қимастықпен қараймын 
                      мен шәкірттерім!

редмет «Светскость и основы религиоведение» – пред-
назначен для учащихся 9 классов общеобразователь-

КАЗАХСТАН – СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

Рахима КИИКОВА,
учитель истории и обществознания
КГУ «ОШ №190 имени Шакарима Кудайбердыулы»
    г.Алматы, Казахстан

П
ных школ, написан на   основе программы, утвержденной 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан. Проводятся 
на позитивной основе как факультатив, 1 час в неделю. Оценки выставляют-
ся и выводятся один  раз в полугодие. В учебник включены материалы о 
светскости, светском государстве и светской этике, об истории религии, об 
ее значении и месте в жизни человека и обществе. Наряду со сведениями 
о мировых религиях, в учебнике освещены отечественные материалы, свя-
занные с религиозным опытом и особенностями религиозной обстановки в 
Казахстане, а также приведены соответствующие научные термины, понятие 
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и определения, которые  необходимы ученикам для ориентации в религиоз-
ной сфере.  Раскрывается  роль и место ислама в быту, традициях, духовной 
жизни казахского  народа.  В содержании учебника представлены материалы 
Съездов лидеров мировых и  традиционных религий, проведенных по ини-
циативе Президента страны Н. А. Назарбаева в г. Астане, показывается по-
литика нашего государства в области укрепления  межконфессионального 
согласия и мира на Земле. 

Понятие « светскость» в современном  осмыслении означает:  
– нейтралитет государства по отношению к любой религии;
– его независимость от любой религии. Как и независимость религии от 

государства;
– свобода совести и вероисповедания,  свобода изучать и критиковать 

религию;
– отсутствие какой бы то ни было официальной религии,  и по своему  

выбору или не исповедовать ни одной; 
– свободный от любой религии- конфессии характер государственной 

школы.
Сущность светскости можно выразить в следующих понятиях: 
– нейтралитет ( государства и школы);
– независимость ( государства от религии и наоборот);
– свобода ( совести и вероисповедания). 
Светскость не обозначает антирелигиозность, она не позволяет религии 

подчинить себе государство, как  и государству подчинить себе религию.
Казахстан – демократическое, правовое, светское государство, в котором 

признается свобода вероисповедания как основное право человека. Поэтому 
каждый гражданин  Казахстана имеет право  выбора вероисповедания. В  на-
шей республике определились две основные традиционные религии: Ислам 
ханафитского мазхаба суннитского  толка, которого  придерживаются тюрко-
язычные народы, и христианство православного направления

– религия славянских народностей. Учитывая эти факторы, по распоря-
жению нашего Президента  мусульманский праздник – Курбан Айт и хрис-
тианский праздник Рождество были закреплены в республике как выходные 
дни.   Это проявление  государственной заботы о традиционных религиях 
страны. 

С обретением независимости в нашей стране стали реставрироваться  и 
заново строиться мечети и церкви. По телеканалам начали показывать рели-
гиозные передачи. Современное представление о правах человека и свободе 
вероисповедания определяется международным пактом, принятым Органи-
зацией   Объединенных   Наций (ООН).  Данный пакт признан всеми стра-
нами – членами ООН. Кроме этого, «Всеобщая декларация прав человека», 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, считается важ-
ным документом. В ней сформулирован принцип свободы мысли, совести, 
религии и убеждений, выражающий одно из фундаментальных прав человека 
в духовной области.

В своей книге «В потоке истории» Президент Н.А. Назарбаев писал: 
«Мы должны быть готовы к росту  религиозности в общественном сознании, 
и в  этом нет ничего опасного. В целом, религия не учит ничему, кроме ис-
тин  и без того очевидных. Единственное, что опасно для нас, так это то, что 
уровень наших религиозных знаний не на должном уровне». 

Сегодняшнее молодое поколение, будущие  достойные граждане нашей 
страны имеют полное право познавать религию. И предмет: «Светскость и 
основы религиоведения» поможет укрепить принципы гражданственности, 
патриотизма, гуманизма и демократии, уважение к религиозной культуре раз-
личных народов и общечеловеческим ценностям. Изучая предмет получают 
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информацию о существующих в мире религиозных конфессиях, понять их 
общую гуманную сущность. Это поможет учащимся правильно ориентиро-
ваться в различных жизненных ситуациях, отличать истинные законы рели-
гии от ложных лозунгов. 

Казахстан – территория межконфессионального согласия. Государство 
в равной мере толерантно относится к исламу, православию, к конфессиям 
других вероисповеданий. С момента обретения независимости в Казахстане 
проводится взвешенная государственная политика в области межконфессио-
нальных отношений.  Конституция Казахстана утверждает равенство всех 
граждан страны независимо от их этнической или религиозной принадлеж-
ности. Культура и духовное наследие всех этнических групп в нашей стране 
рассматриваются  как общенациональное достояние. Всем гражданам гаран-
тируется равные права в отстаивании и реализации своих интересов.   

В Конституции  РК  есть отдельные статьи  где не допускается пропаган-
да или агитация религиозного превосходства. В 1992 году принят Закон РК 
«О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». 

Согласно этой статье, «государственная система образования и воспита-
ния в республике отделена от религиозных объединений и носит светский 
характер». Также в Казахстане запрещены создание и деятельность органи-
заций, которые разжигают религиозную вражду или рознь. Религиозные объ-
единение не участвует в выборах органов государственной власти и управле-
ния. Не допускается образование партий  и других политических организаций 
религиозного характера. Священнослужители имеют право  участвовать в 
выборах только от своего имени, а не от имени религиозного объединения. 
Также есть Указ Президента РК  от 20 февраля 2000 года «О мерах предотвра-
щения и запрещения проявлений  терроризма и экстремизма». 

По инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, на-
чиная с 2003 года, в нашей стране каждые три года проводятся Съезды ли-
деров мировых и традиционных религий. Для проведения Съездов в Астане 
был построен Дворец Мира и Согласия, который стал духовным центром на-
шей республики. Проведение съездов в Казахстане в свое время поддержа-
ли Мировая исламская лига, Мировой еврейский конгресс, Ватикан, Русская  
православная церковь и многие другие религиозные центры, объединение и 
общины.

I Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся 23-24 сен-
тября 2003 года. Была принята Декларация, в которой духовные  лидеры зая-
вили о совместных действиях по обеспечению мира и прогресса для челове-
чества и сохранению стабильности в  и обществах, как основы гармоничного 
мира в будущем. 

II Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся 12-13 сен-
тября 2006 года. Под общей тематикой « Религия, общество и международная 
безопасность». Принята Декларация, призывающую представителей всех ре-
лигий и этнических групп  к недопущению конфликтов на основе культурных 
и религиозных различий.

III Съезд  лидеров мировых и традиционных религий, в котором при-
няли 77 делегаций из 35 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки, 
состоялся 1-2 июля 2009 года. Тема: «Роль религиозных лидеров в построе-
нии мира,  основанного на толерантности, взаимном уважении  и сотрудни-
честве». Принята  Декларация, в  которой  призвали поддерживать диалог  
религий и цивилизаций,  направленный  на  улучшение  взаимопонимания   и  
уважения.

IV Съезд  лидеров мировых и традиционных религий прошел 30-31 мая 
2012 года под общей тематикой «Мир и согласие как выбор человечества». 
Было принято «Обращение» его участников. Религиозные лидеры обра-
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тились ко всему человечеству – стремиться к взаимодействию, согласию и 
миру, справедливости и созиданию во имя будущего нашей планеты.

V Съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел 10-11 июня 
2015 года. Тема форума – «Диалог религиозных лидеров и политических дея-
телей во имя мира и развития». В работе съезда принимали участие: Генераль-
ный секретарь ООН Пан Ги Мун, Король Иордании Абдалы II, Президент 
Финляндии Саули Ниинисте, руководителей  ОБСЕ, Альянса цивилизации 
ООН, Организация исламского сотрудничества,  ИСЕСКО, представители 
СМИ, религиозные и общественные организаций.

Через проведение Съездов лидеров мировых и традиционных религий 
Казахстан показывает всему мировому сообществу пример  общенациональ-
ного консенсуса  и консолидации общества. Наша страна имеет богатый опыт 
поддержания межэтнического и межконфессионального согласия и готова к 
широкому и эффективному сотрудничеству в этой сфере. Президент Казах-
стана , восприняв положительный мировой опыт по мирному межконфессио-
нальному сосуществованию, сумел его обогатить новыми идеями, благодаря 
многовековому духовному наследию нашего народа.

читель – профессия особая. Он в буквальном смысле 
слова – творец личности. От него во многом зависит 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ 
ЛИЧНОСТИ

Фатимат  ХАДЖИЕВА,
учитель физики КГУ «ОШ №190 имени 
Шакарима Кудайбердыулы»
   г.Алматы, Казахстан

У
будущее нашего общества. Подростков привлекает в учителе прежде всего 
высокие нравственные качества, внутренняя и внешняя культура, эрудиция и 
профессионализм. 

Взрослым свойственно пристально вглядываться в подрастающее по-
коление и пытаться определить, что несут они миру. Это естественно: ведь 
молодежь – завтра любого общества. Мое внимание привлекли четыре точки 
зрения на молодежь.

– «Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехает-
ся над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети 
стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, пе-
речат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие».

– «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, 
если сегодняшняя молодежь возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта 
молодежь невыносима, не выдержанна, просто ужасна».

– «Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих 
родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек».

– «Эта молодежь растлена до глубины души. Молодые люди злокозне-
ны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых времен. 
Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру».

Первая   точка  зрения  принадлежит   Сократу  (470–399  г. до н.э.),  
вторая – Гесиоду (около 720 г. до н.э.). Автор третьего вызказывания – еги-
петский жрец, живший за 2000 лет  до н.э. И наконец четвертое обвинение 
– пророчество обнаружено на глиняном горшке, найденном среди развалин 
Вавилона. Возраст горшка – свыше 3000 лет. 
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Оказывается, проблема воспитания культурной личности волновала лю-
дей даже тысячелетия тому назад. Проходили века и тысячелетия, а молодежь 
становилась «все хуже и хуже». Остается непонятным, каким образом циви-
лизации удалось не только выжить, но и достичь огромных успехов.

Характерные особенности жизни и деятельности народа, склад этниче-
ского поведения, устоявшиеся манеры общения, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития, называются образом жизни. Каждому народу в свя-
зи со специфичностью его этнической культуры присущи определенные, са-
мобытные и своеобразные черты, обычаи, традиции, берущие свое начало из 
древности. Все эти особенности поддерживаются и передаются из поколения 
в поколение. На определенной стадии развития формируется национальная 
культура, отражающая специфический уклад жизни народа, его потребности, 
интересы.  Приобретение Независимости нашей страны открыла большие 
возможности перед народами, проживающими на территории Республики 
Казахстан.  Они получили возможность развивать свою культуру, соблюдать 
обычаи и традиции своего народа, изучать родной язык, получать образова-
ние наравне с коренным населением. Все это стало возможным благодаря 
муд рой политике нашего Президента и создание по его инициативе Ассам-
блеи Народов Казахстана (АНК).

Наша школа многонациональная: казахи, русские, уйгуры, балкарцы, ко-
рейцы, немцы, турки, узбеки. Уважение народных традиций, внимательное 
отношение к элементам этической и этнической культуры – один из важней-
ших признаков культурной личности. В нашей школе в этом плане проводят-
ся  мероприятия направленные на воспитание культурной личности. Такие, 
как фестиваль дружбы народов, декада языков народов Казахстана, праздник 
Наурыз, День благодарения казахскому народу и другие. Они имеют большое 
воспитательное значение для объединения учеников разных национально-
стей нашей школы.

Второй момент воспитания культурной личности -это манера поведения 
и  этикет. Этикет (в переводе с французского языка «совокупность правил по-
ведения») формируется в ходе общения и проявляется в манерах поведения. 
Так, согласно принятому в обществе этикету, обращение к старшим, взаи-
моотношения между членами семьи, в обществе, в коллективе. Каждому на-
роду присущи свои специфические черты, проявляющиеся в культуре обще-
ния. Например, общеизвестна немецкая пунктуальность и точность. Другими 
важными качествами являются верность слову, чувство долга и ответствен-
ности. Для казахов и народов Кавказа важнейшей стороной любого общения 
считается гостеприимство.

История этики и искусство дипломатии выработали важнейшие принци-
пы общения. Согласно им, не следует допускать, чтобы кто-либо из ваших 
собеседников становился объектом насмешек и обидных острот. Шутить 
нужно в меру и только с теми людьми, которые обладают чувством юмора. 
Нельзя судить людей «за глаза», то есть передавать сплетни. Мы должны вос-
питывать своих учеников в уважительном отношении друг к другу, пытать-
ся искоренить грубость в общении, исключить из лексикона нелитературные 
выражения, грубость, которые оскорбляют достоинства другого человека. 
Умеют ли наши дети разговаривать со старшими, сверстниками, всегда ли 
они внимательны и вежливы, приветливы и вежливы, приветливы и радост-
ны в общении с друзьями? Эти и многие вопросы должны волновать не толь-
ко классного руководителя, но и каждого учителя. Перед учителями стоит 
задача воспитания в подрастающем  поколении  казахстанского патриотизма. 
В моем понимании – это образованные, здоровые, воспитанные, толерант-
ные, культурные, обладающие высокими моральными качествами и духовно 
богатые, любящие свою родину, готовые стать активным гражданином своего 
Отечества – наши дети.  И каждый учитель должен сделать всё, чтобы наши 

4. “Қазақстан мектебі” №4, 2018.
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ученики стали таковыми. Особенно благодатный материал для воспитания 
культурной личности дает предмет как казахской, так и русской  литературы, 
где изу чаются произведения русских классиков и классиков нашей страны: 
Абая, Ауэзова, Шакарима и т.д. Пословицы и поговорки казахского и русско-
го народов также оказывают большое воспитательное значение на уроках. 

В конечном счете все это ведет   к осуществлению высшей цели вос-
питания – формированию гармонично развитой личности, что вместе с тем 
означает в значительной мере и достижение человеком полного счастья!

олера́нтность (от лат. tolerantia – терпение) – социоло-
гический термин, обозначающий терпимость к иному 

ВОСПИТАНИЕ  ТОЛЕРАНТНОСТИ   В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЕ 

Модангуль НАСЫРОВА,
учитель истории и обществоведения
КГУ «ОШ №190 имени Шакарима Кудайбердыулы»

  г.Алматы, Казахстан 

Т
образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 
Формулировка, данная в словаре, показалась нам недостаточно полной. В на-
шем понимании, толерантность – это, прежде всего, уважение, а не терпи-
мость, потому что каждый имеет право на свободу мнения, выбор религии, 
реализацию себя как личности, а значит, мы должны уважать чей-то выбор, 
даже если он расходится с нашим личным выбором. Понятие толерантности 
подразумевает искренность, какое-то внутреннее, духовное убеждение. Осоз-
нание толерантности включает в себя следующие истины:

1) уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур на-
шего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение, свобода 
мысли, совести и убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. 
Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность;

2) толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. Толе-
рантность – это, прежде всего активное отношение, формируемое на основе 
признания прав и основных свобод человека;

3) толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав 
человека, демократии и правопорядка. Толерантность – это понятие, означа-
ющее отказ от догматизма (догматизм – это метод мышления, отвергающий 
принцип конкретной истины);

4) проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, 
не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказ от 
своих убеждений.[1, с. 5]

А как же понимают толерантность школьники и как воспитывать в них 
это? Базой  для исследования этих вопросов стала  школа, в которой автор  
работает с 1991 года – сш. им.Шакарима Кудайбердыулы Карасайского рай-
она Алматинской оьбласти.  Обыкновенная общеобразовательная  средняя  
казахско-русская школа. Но состав учащихся – многонациональный – 60% 
– казахи, 25% – русские, 15% – метисы, балкарцы, азербайджанцы, уйгуры, 
узбеки, таджики. 

Были проведены следующие исследования по школе: учащимся 10-11-х 
классов  задавался  ряд вопросов, картина получилась следующая: 

1.  «Разжигание национальной розни – это преступление, за которое нуж-
но наказывать» (100% – 10 класс, 93,5% – 11 класс);
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2.  «В Казахстане равные возможности для развития и сохранения своего 
языка, взглядов, традиций» (76,5%  – 10 класс, 77,4% – 11 класс);

3. «Казахстан – многонациональная страна, и ее Президент не обязатель-
но должен быть казахом по национальности» (11,8% – 10 класс, 19,3% – 11 
класс);

4. «О человеке надо судить только по его моральным и профессиональ-
ным качествам, а не по его национальности» (95% – 10 класс, 93,5% – 11 
класс);

5. «Людей некоторых национальностей нельзя допускать в правитель-
ство на важные должности» (5,9% – 10 класс, 25,8% – 11 класс);

6. «Вы всегда высказываете открыто свое недовольство каким-нибудь на-
родом» (17,6% – 10 класс, 12,9% –  11 класс).

Еще задавались такие вопросы:
1. Современному человеку его национальность должна быть безразлич-

на?
2. Приходилось ли вам сталкиваться с недоброжелательным отношением 

лично к вам,  из – за вашей национальности?
3. Считаете ли вы, что в Казахстане есть межнациональное согласие? 
4. Как вы считаете, в Казахстане все народности должны говорить и об-

щаться на государственном казахском языке? 
5. Государственная политика ущемляет права некоренных национально-

стей 
6. Надо ограничивать проживание в Казахстане представителей народов 

Кавказа?   
7. Настоящими патриотами Казахстана могут быть только казахи?  
8. Деление людей на национальности – это пережиток прошлого? 
9. Самой главной религией в Казахстане должно быть мусульман-

ство? 
10. То, что Казахстан – многонациональная страна, обогащает его культу-

ру 
11. Наплыв в Казахстан приезжих из стран ближнего зарубежья способ-

ствует росту преступности? 
12.  Браки между людьми разных национальностей способствуют сбли-

жению народов? 
13.  Коренной народ Казахстана должен иметь преимущество перед не-

коренными?   
14.  В Казахстане есть народности, которые отстают по своему развитию 

от других? 
15.  Традиции, обычаи, язык и религия любого народа заслуживают ува-

жения, даже если они кажутся необычными? 
16.  Народы, которые имеют свою историческую Родину, должны уехать 

туда?
17. Из других стран в Казахстан в качестве беженцев надо принимать 

только казахов?   
18.  Некоторые народы, живущие в Казахстане, принесли ей больше вре-

да, чем пользы? 
19.  Нельзя делить народы на хорошие и плохие, так как в любом народе 

есть хорошие и плохие люди? 
20.  Каждый человек должен думать, в первую очередь, об интересах 

свое го народа, а уже потом и о других народах? [2, с. 2]
Проведя небольшую исследовательскую работу можно сделать вывод о 

том, что процент толерантных подростков недостаточно велик для того, что-
бы мы уверенно говорили о сформированном толерантном сознании у уча-
щихся средней школы. Это значит, необходимо серьезно  задуматься о вос-
питании толерантности  среди учащихся. 
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Необходимо постоянно информировать ребят, обсуждать с ними  многие 
вопросы, касающиеся толерантности. Казахстан остается одной из немногих 
стран на постсоветском пространстве, где царит национальное согласие. По 
итогам общереспубликанского опроса общественного мнения, 50,2% рес-
пондентов назвали межнациональные отношения в Казахстане спокойными, 
33,9% – дружескими, 13,3% – нейтральными и только 2,1% – напряженными.

Сегодня в Республике почти 3,5 тысячи школ, где дети обучаются на ка-
захском языке, 2,5 тысячи школ обучают на русском языке, в 78 – на узбек-
ском, в 13 – на уйгурском, в 3 – на таджикском и в одной - на украинском. 
В 2017 школах предметы преподаются на нескольких языках. В 143 школах 
дети изучают 14 языков в качестве родных. За последнее время в Республику 
вернулось более 40 тысяч семей этнических казахов. Как правило, местное 
население относится к ним совершенно лояльно. [2, с. 6]

Президент Н.А.Назарбаев подчеркивает, что доминирующей является 
идея единства и целостности народа Казахстана. «Каждый казахстанец, неза-
висимо от его национальной принадлежности, должен сознавать, что Казах-
стан – это плоть от плоти его родное государство, всегда готовое защитить его 
права и свободы. Только в этом случае проявляется корневая основа для взра-
щивания и воспитания чувства казахстанского патриотизма, только в этом 
случае сограждане испытывают чувство гордости за принадлежность госу-
дарству, которое весь мир теперь знает как Казахстан». А в Казахстане счи-
тают, что национальная политика государства может быть эффективной при 
непосредственном участии в политических процессах представителей всех 
этнических организаций. Опытом вовлечения их в политику стала созданная 
1 марта 1995 года Ассамблея народов Казахстана. Работу Ассамблеи между 
сессиями осуществляет Совет Ассамблеи, объединяющий 63 представителей 
членов Ассамблеи. В числе приоритетных направлений деятельности:

1) выработка прогнозов и политических предложений по проведению го-
сударственной национальной политики,

2) содействие Президенту в его деятельности в качестве гаранта соблю-
дения прав и свобод граждан, независимо от их расовой, национальной, со-
циальной принадлежности, вероисповедания и убеждений. [3, 10]

Итак, являясь учителем истории, воспитание толерантности автор ставит 
на первое место. Материал по истории Древнего Казахстана дает возмож-
ность понять: терпимость и компромисс ведет к устойчивости. При изучении 
великих империй древности – Персидская держава, государство Великих мо-
голов, Западнотюркский каганат – мы увидели, что насильственное объеди-
нение, нетерпимость завоевателей к обычаям и культуре покоренных народов 
способствовали внутренней неустойчивости этих государств , последующей 
гибели при появлении внешней опасности. В курсе истории средних веков 
противостояние толерантности и нетерпимости прослеживается через рас-
пространение религий на территории Казахстана и отношение к этому раз-
личных правителей:  Бограхана,  Чингизхана, Тимура и других. В одних слу-
чаях, религиозная терпимость содействовала ассимиляции народов и культур, 
в других - становилась причиной войн и уничтожения целых народов. Важ-
ное значение для формирования этнического толерантного сознания сыграли 
и рассказы о деятельности «неказахских сынов Казахстана». Учитель показал 
роль «инородцев» и «иноземцев». Представители других этносов оставили за-
метный след в развитии практически всех отраслей государственного устрой-
ства, экономики, науки, техники, культуры и искусства. Монгол Чингизхан, 
европейцы П.Карпини, Г.Рубрук, греки Геродот и Страбон, персидский царь 
Дарий, русские В.Татищев, В.Вельяминов-Зернов, А.Левшин, Л.Гумилев, 
В.Бартольд, М.Сперанский, Ф.Достоевский, А.Пушкин, Е.Михаэлис, украи-
нец Т.Шевченко, армянин Л.Мирзоян и многие другие внесли большой вклад 
в развитие истории, экономики и культуры Казахстана.
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Большой материал для формирования толерантного сознания представ-
ляет история войн. Материал учебника, в основном, акцентирует внимание 
на ужасах этих явлений, боли и страдании людей.  Автор  заостряет  внима-
ние на проявлениях толерантности даже в условиях человеческого ожесто-
чения. С чувством гордости за Казахстан мы узнаем о его роли во Второй 
мировой войне.  В ходе войны эвакуированное население размещалось по 
всему Казахстану. Прибывали люди иной этнокультурной группы, но мест-
ное население многое сделало для того, чтобы обеспечить им нормальные 
условия жизни. Часто особое внимание уделялось детям, которые все были 
практически взяты на воспитание в местные семьи. Чувство веротерпимости, 
дружбы и сотрудничества прошли испытания через горнила войны, голода, 
разрухи и восстановления. Казахстанцы приняли многие народы, изгнанные, 
переселенные, репрессированные в разные периоды своей истории. На го-
степриимной земле Казахстана нашли приют крымские татары, немцы По-
волжья, чеченцы и ингуши, корейцы Дальнего Востока. Эти народы дают по-
ложительную оценку толерантности казахстанцев. 

В послевоенный период, во времена комсомольских строек, поднятии це-
лины и т.д. – какое огромное количество народа со всего Советского Союза 
прибыло в Казахстан, для многих Казахстан стал Родиной. Бок о бок про-
живали народы разных национальностей, выполняя одно общее дело. Разве 
это  не проявление толерантности? Уроки истории помогают нам рассмотреть 
и понять проявление толерантности, подняться до философского понимания 
этой частички нашего мировоззрения. Используя конкретные исторические 
примеры, автор воспитывает  учащихся в духе толерантности.

Толерантность как основа взаимоотношений очень важна в современном 
мире. Мы живем в веке глобализации экономики и все большей мобильности, 
быстрого развития коммуникаций и взаимозависимости, в веке многочислен-
ных миграций и преобразования социальных структур. Каждый регион на-
шей Республики многолик, и поэтому нетерпимость и конфликты могут стать 
потенциальной угрозой нашей родине. От такой угрозы нельзя отгородить-
ся какими-либо границами, потому что проблема становится национальной. 
Папа Римский говорил: «Казахстан может служить примером будущего внут-
реннего устройства многоконфессиональных обществ с многонациональным 
составом населения. В Казахстане избежали конфликтов и межэтнических, и 
религиозных притеснений, какие возникали в других государствах. В этом,  
прежде всего видится толерантность казахского народа». [4, с.17]

ри реализации начальных этапов профилактики суицидов среди учащих-
ся необходимо делать акцент на индивидуальные особенности детей/

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ

Алина СУЛЕЙМАНОВА, 
учитель биологии КГУ «ОШ №190 имени 
Шакарима Кудайбердыулы»
  г.Алматы, Казахстан 

П
подростков и учитывать специфику образовательного пространства, в рамках 
которого проводится превенция. 

Важным аспектом профилактики суицидов среди детей и подростков яв-
ляется не только раннее выявление учащихся группы риска (для этого не- 
обходимо учитывать приведенные выше факторы и индикаторы в контексте 
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той ситуации, в которой оказался ребенок, а также применение методов пси-
ходиагностики, позволяющие объективизировать предположения педагогов о 
психологическом благополучии учеников), но и усиление антисуицидальных 
факторов, которые присутствуют у любой личности.

Антисуицидальные факторы личности  – это сформированные положи-
тельные жизненные установки, жизненная позиция, комплекс личностных 
факторов и психологические особенности человека, а также душевные  Раз-
вить и укрепить в личности ребенка антисуицидальные фактора можно с по-
мощью проведения тренингов, открытых обсуждений во время классного 
часа. Делать это можно используя разнообразные психопрофилактические 
программы и тематические дискуссии, сценарии которых сейчас активно пу-
бликуются в журналах «Классный руководитель», «Школьный психолог» и 
др.переживания, препятствующие осуществлению суицидальных намерений 
(Тарасова Н.Н., 2010). К ним относятся:

– эмоциональная привязанность к родным и близким людям, степень зна-
чимости отношений с ними, боязнь причинить им душевную боль; 

– выраженное чувство долга, обязательность; 
– концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь 

причинения себе физического ущерба; 
– религиозные и социальные табу, связанные с проблемой смерти и само-

убийства, боязнь греха самоубийства; 
– учет общественного мнения и избегание осуждения со стороны окру-

жающих, представления о позорности самоубийства и не- приятие (осужде-
ние) суицидальных моделей поведения; 

– наличие актуальных жизненных ценностей, целей; 
– проявление интереса к жизни; 
– убеждения о неиспользованных жизненных возможностях; 
– планирование своего ближайшего будущего и перспектив жизни; 
– наличие жизненных, творческих, семейных и других планов, замыслов; 
– наличие духовных, нравственных и эстетических критериев в мышле-

нии;
– психологическая гибкость и адаптированность, умение компенсировать 

негативные личные переживания, использовать методы снятия психической 
напряженности; 

– неуверенность в надёжности выбранного способа самоубийства; 
– негативная проекция своего внешнего вида после самоубийства.
Родителям/опекунам, которые, прежде всего, должны заниматься профи-

лактикой негативных явлений в жизни их детей/подопечных можно пореко-
мендовать использование следующих стратегий для формирования антисуи-
цидальных установок. 

   Первой стратегией можно выделить активное общение с ребенком: не-
обходимо чаще спрашивать о том, как прошел его день, интересоваться тем, 
с кем он общается, какие это дети, какой любимый предмет у него в школе, о 
чем он мечтает и т.д. Нельзя оставлять ребенка наедине с его мыслями, если 
его поведение стало резко отличаться от привычного. Следует словом и по-
ступком вселять уверенность в силы и возможности ребенка, особенно важ-
но обращать внимание на то, как ребенок переживает свои промахи, плохие 
оценки и т.д. Не порицанием, а поддержкой и усилением веры в себя стоит 
преодолевать неудачи, используя собственный пример из собственного дет-
ства и юности. Расскажи- те ему, как вы справлялись с неудачами. 

Внушайте оптимизм и надежду, самое главное, чтобы у ребенка форми-
ровалось представление о том, что значимо и стоит внимания, а что нет, т.к. 
надежда на лучшее и уверенность в этом не только для ребенка, но и для 
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взрослого является мощным стимулом для жизни и развития. Родителям/опе-
кунам следует проявлять сочувствие, окружать теплом, заботой и вниманием. 
Безусловная любовь родителей и уверенность ребенка в том, что его при-
нимают таким, какой он есть является залогом психического и физического 
благополучия. 

Дети обманывают и совершают опасные поступки из-за страха быть 
наказанными. При этом, они могут себе фантазировать наказания несораз-
мерные своим поступкам, поэтому ребенок/подросток должен быть уверен 
в том, что его примут в семье любым и что он может обратиться к родным и 
близким за любой помощью. Все же необходимо осуществлять контроль за 
поведением ребенка, анализировать его отношения со сверстниками, уделять 
пристальное внимание внезапным изменениям в поведении, окружении, при-
вычек ребенка. 

Если это необходимо, и в случае осознания родителем/опекуном своей 
некомпетентности в некоторых вопросах воспитания, необходимо обращать-
ся за помощью к специалистам (психологам, клиническим психологам, пси-
хотерапевтам, социальным работникам и т.д.). Потребность в таких консуль-
тациях и их использование должно расцениваться как проявление заботы о 
своей семье и заинтересованности в её благополучии. 

Детей и подростков следует учить серьезному отношению к собственным 
чувствам и поощрять их к искреннему обмену переживаниями с родителями 
и другими взрослыми, такими как учителя, школьный психолог, социальный 
педагог, школьный врач или медицинская сестра, друзья, спортивный тренер 
и т.д.

Основными факторами защиты от суицидального поведения являются: 
гармоничные отношения между членами семьи; поддержка со стороны се-
мьи; уверенность учащегося в себе, в своих силах, убежденность в способ-
ности достижения жизненных целей; умение общаться со сверстниками и 
взрослыми; умение обращаться за помощью при возникновении трудностей; 
умение обращаться за помощью к взрослым при необходимости принятия 
важных решений; открытость мнению и опыту других людей; открытость ко 
всему новому, способность к усвоению новых знаний; социальная интегра-
ция (участие в общественной жизни, например, в спортивных мероприятиях, 
членство в обществах, клубах и т.д.); доброжелательные, ровные отношения 
с товарищами по школе; хорошие отношения с учителями и другими взрос-
лыми; наличие поддержки со стороны близких людей (Кузьмина Т.П., 2012). 

Чем большим количеством антисуицидальных, жизнеутверждающих 
факторов обладает человек, в частности подросток, чем сильнее его «психо-
логическая защита» и внутренняя уверенность в себе, тем прочнее его анти-
суицидальный барьер (Тарасова Н.Н., 2010).

В системе образования следует использовать специальные меры предот-
вращения запугивания и физического насилия и взаимной нетерпимости в 
школе или на ее территории, создавать безопасную обстановку для каждого. 
Если в школьном классе или какой-либо другой организованной группе детей 
есть отвергаемые, педагогам следует интегрировать их в детский коллектив 
(Розанов В.А., Моховиков А.Н., 2007).

Конкретные меры, которые необходимо предпринимать  при выяв-
лении риска самоубийства 

В большинстве случаев, у учащихся, составляющих группу риска суици-
дального поведения, существуют проблемы общения, поэтому зачастую они 
неспособны или не имеют возможность обсуждения с кем-либо возникших 
трудностей. Поэтому с этими ребятами, в первую очередь, следует устано-
вить диалог – доверительное общение. 
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Отсутствие доверительного общения и вы званное этим нарушение вза-
имодействия между людьми приводит к тому, что молчание и нарастающая 
напряженность в отношениях не позволяют сделать ничего полезного для 
подростка. При этом не стоит опасаться, что беседа по поводу суицидальных 
мыслей может спровоцировать самоубийство, наоборот, люди, находящиеся 
в таком состоянии ждут такого разговора, как возможность спастись (Берто-
лоте Х.М., 2006; Ромек В.Г. и др., 2004). 

Очень часто столкновение взрослых людей с суицидальными высказы-
ваниями ребенка или подростка вызывает обострение их собственных психо-
логических конфликтов (Кузьмина Т.П., 2012; Розанов В.А., Моховиков А.Н., 
2007). Психологическое напряжение, обусловленное общением взрослого со 
страдающим ребенком/подростком, может достигнуть большой интенсивно-
сти и сопровождается широким спектром эмоциональных реакций. В некото-
рых случаях у взрослого, находящегося в контакте с такой группой учащихся, 
актуализируются собственные эмоциональные проблемы. 

Стремление  помочь  суицидальному ученику и одновременно возникаю-
щее  нежелание  или  неспособность  предпринять  соответствующие  меры 
– может привести к отказу от обсуждения проблемы. В ряде случаев диском-
форт, который испытывают взрослые, выливается в осознанную или бессоз-
нательную агрессию против ребенка. 

В результате взрослые реагируют вербальной/невербальной агрессией в 
отношении суицидального ребенка/ подростка (Кузьмина Т.П., 2012). Важно 
понять, что в процессе общения учитель, школьный психолог, социальный 
педагог должны обладать необходимыми навыками вести доверительную бе-
седу во время суицидального кризиса, это является особенно важным момен-
том. Диалог должен соответствовать ситуации и подразумевает признание са-
моценности детей и подростков и их потребности, прежде всего, в помощи, а 
не в дидактическом, назидательном подходе (с позиции старшего) (Тарасова 
Н.Н., 2010). 

Дети и подростки, переживающие стресс или подвергающиеся риску 
самоубийства, часто бывают чрезмерно чувствительными к стилю общения 
других людей, иными словами молодежь в состоянии суицидального кризиса 
особенно чувствительна не столько к тому, что говорится, но и, к тому, как 
это говорится. Повышенная чувствительность суицидального подростка про-
является как в словесном, так и невербальном общении.

Порой больше пользы приносит невербальная коммуникация – «язык 
жестов и прикосновений». Специалисты, занимающиеся профилактикой не 
должны волноваться из-за нежелания детей и подростков разговаривать с 
ними. Им следует помнить, что установка на избегание контакта часто явля-
ется признаком недоверия к взрослым (Розанов В.А., Моховиков А.Н., 2007). 
Взрослые могут столкнуться с тем, что ребенок отвергает их помощь. На са-
мом деле он одновременно и желает, и не хочет ее.

Суицидальные дети и подростки проявляют выраженную амбивалент-
ность (двойственность) в отношении того, принять ли предложенную им по-
мощь, или отвергнуть ее, продолжать жить, или умереть. Эта амбивалент-
ность явно отражается в их поведении, они легко переходят от обращения 
за помощью к ее отвержению, и окружающие могут неправильно интерпре-
тировать их поступки. Поэтому для достижения положительного результата 
в диалоге необходимы мягкость и настойчивость, терпение и максимальное 
проявление сочувствия и любви. 

Обучение специальным навыкам общения с суицидальными подростка-
ми должно осуществляться в ходе специальных курсов практического обу-
чения, направленных на выработку подходов общения между учащимися и 
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учителями, а также на повышение уровня осознания и понимания преподава-
телями и воспитателями суицидального риска. 

Ключевыми мерами превенции самоубийств являются повышение ква-
лификации всех работников школы, в компетенцию которых входят беседы с 
коллегами и учащимися о вопросах жизни и смерти, обучение их выявлению 
стрессовых состояний, признаков депрессии и суицидального поведения, по-
вышение уровня их знаний о доступных видах психологической поддержки 
и других источниках помощи. Прежде всего это педагоги, психологи и соци-
альные педагоги (Кузьмина Т.П., 2012; Розанов В.А., Моховиков А.Н., 2007). 

В экстренных случаях в качестве метода кризисной интервенции при-
менима следующая структура беседы. Например, если подросток стоит на 
подоконнике: не говорите «не прыгай!». В этой ситуации более уместно сле-
дующее: «Давай сначала поговорим»; «У тебя будет возможность»; «Давай 
разберемся сначала, потом уже выбора не будет»; «Я так не могу, я нервни-
чаю. Давай ты сойдешь с подоконника». Скажите, что он ценен, уважаем, 
дорог. Подчеркните значимость каждого человека. Проговорите подростку, 
что его смерть принесет окружающим много боли. Объясните, что «бывают 
пасмурные дни, когда не видно солнца, но там за этой непогодой есть солнце. 
Всё можно пережить…» Далее необходимо прояснить ситуацию: что привело 
подростка к таким мыслям, как давно он думает об этом, думает ли о он/она 
способах суицида, какие попытки уже предпринимал(а). 

В ходе беседы необходимо постоянно давать поддержку подростку, на-
пример, такими словами «хорошо, что обратился за помощью». Вместе с 
подростком следует найти антисуицидальные факторы, которые есть в его 
распоряжении: кто может поддержать (друзья, родственники), какие есть у 
подростка мечты, желания, цели. В беседу с подростком нужно включить 
рассуждения о ценности жизни: «жизнь как урок, как испытание, как опыт», 
«как ты думаешь, чему тебя пытается научить жизнь?». В завершение беседы 
возьмите обещание о том, что самоубийство не будет совершено до следую-
щей вашей встречи. Завершить разговор можно фразой: «Обращайся, я буду 
рада (рад) тебе помочь». Быстрая, решительная и при необходимости – ди-
рективная, авторитарная интервенция, а именно, направление суицидального 
подростка к врачу общего профиля, детскому психиатру или в отделение ско-
рой помощи, может спасти его жизнь. 

Эффективность медицинских служб для детей и подростков в плане 23 
суицидальной превенции связана с их доступностью, они не должны отпуги-
вать людей, и контакт с ними не должен оставлять на пациенте социального 
клейма (стигмы). 

Если ученик находится в состоянии суицидального кризиса, его следует 
активно направить или лично доставить в сопровождении работника школы 
в медицинское учреждение, где его принимает команда, состоящая из врачей, 
медицинских сестер, социальных работников и юристов, задачей которых 
является защита прав ребенка. Подобное активное направление учащегося 
в медицинское учреждение не позволит ему уклониться от обращения, что 
вполне может произойти, если просто выписать направление, выдать его на 
руки (Бертолоте Х.М., 2006; Розанов В.А., Моховиков А.Н., 2007; Ромек В.Г. 
и др., 2004).

Различные формы надзора, надежное хранение опасных медикаментов, 
огнестрельного оружия, пестицидов, взрывчатых веществ, ножей в учебных 
заведениях, родительских домах и других местах пребывания суицидальных 
подростков, являются важными мерами спасения их жизни. Поскольку эти 
меры сами по себе не являются достаточными для долговременной превен-
ции самоубийства, ребенку одновременно следует оказывать психологиче-
скую поддержку.
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читель начальных классов – профессия особая, самая гуманная, востре-
бованная и серъезная специальность, являющаяся фундаментом всех 

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ

Райхан  ИСЛАМОВА,
учитель начальных классов КГУ «ОШ №190 имени 
Шакарима Кудайбердыулы»
  г.Алматы, Казахстан

“Дари себя детям!”
    Ш.А. Амонашвили

У
профессий. Лишь первый учитель может помочь решить большинство вопро-
сов, волнующих детей. Учитель несет ответственность за формирование ха-
рактера всех своих учеников. Важное качество данной профессии – дюбовь. 
Любовь – определяющее качество этой специальности: прежде всего любовь 
к детям – вряд ли без нее можно стать Учителем; любовь к труду – профессия 
учителя предполагает ежедневную упорную работу; любовь к жизни – без 
оптимизма в школе сегодня не выжить. Нужно много сил для того, чтобы 
научить читать, считать, писать, дружить, жить по школьным и общечелове-
ческим правилам.

Я 25 лет работаю учителем начальных классов и счастлива, что выбрала 
эту профессию. 

Моя первая встреча с детьми… Какими робкими и нерешительными они 
были сначала, но прошло совсем немного времени, и они приняли меня. Дети 
стали ходить следом, заглядывая в глаза, заводили длинные задушевные раз-
говоры, они готовы на все, что им предложишь. Готовить индивидуальные за-
дания к уроку? Согласны! Репетировать? Пожалуйста! Все хотят играть глав-
ную роль. Они старательно желают быть хорошими. Работать с ними одно 
удовольствие. И любовь, и преданность перекрывает все мои трудности.

Рабочие  будни,  изо  дня  в  день  одно  и  то  же.  Но  в этом одном и 
том же – дети, которые всегда неожиданны. Дети, на которых направлен и 
тяжелый труд учителя, и романтический полет. Труд, требующий постоянной 
работы мысли и немедленного действия. «Недумающий учитель – педагог 
никакой», – писал А.С. Макаренко.

Какие принципы лежат в основе моей педагогической философии?      
Во-первых, много знать и стараться узнать еще больше. Сейчас иногда 

утверждают, будто это необязательно, современные компьютерные техноло-
гии заменят все. Считаю, что это не совсем так. Если ученик чувствует, что я 
знаю во много раз больше него, тогда ему будет со мной интересно. Причем 
истинный интерес к учению возникает у учеников не только от увлекатель-
ности моих рассказов, но и как результат совместной деятельности самих 
учеников. Учить детей учиться – важнейшая задача любого педагога. Вслед 
за известными педагогами считаю, ученик должен стать творцом своей дея-
тельности. Поэтому стараюсь строить обучение так, чтобы ребенок, прилагая 
усилия, преодолевая небольшие трудности, добивался результата, тогда его 
роль в обучении будет деятельностной, а результат более радостным. Веду-
щую роль  в моей работе играют  творческие методы обучения. В арсенале 
инновационных педагогических средств и методов особое место занимает 
исследовательская творческая деятельность.  В своей работе я приучаю своих 
учеников к самому слову «исследование», «исследуем». Исследуя, мы задаем 
себе вопрос и ищем на него ответ, наметив план действий, описывая основ-
ные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав вывод, фиксируем результа-
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ты. Главное для меня как  педагога – увлечь и «заразить» детей, показать им 
значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах.

Каждый урок для ребенка должен стать ожиданием чуда, до которого он 
сможет прикоснуться своими мыслями, чувствами, взглядами, неопытными 
детскими ручками.

А еще и, пожалуй, это самое главное, учитель должен уметь прощать, 
прощать и понимать. Это не значит дозволять все. Что еще нужно учителю? 
Уметь беречь людей. Учеников нужно беречь особенно, от грубости, злобы, 
равнодушия к своим товарищам, безразличия ко всему, что происходит во-
круг. В душе маленького человека не должна затухать радость познания. Ре-
бенок должен уметь радоваться успехам других людей, сопереживать их не-
удачам и проблемам. Если я каждого ученика научу быть добрым, то и весь 
мир станет добрее.

Чтобы быть прекрасным педагогом, нужно любить тех, кого обучаешь, и 
то, что преподаешь. К личным качествам учителя относятся:

– огромная любовь к детям (без нее вообще нельзя стать учителем) и 
доброта;

– чуткость, внимание;
– умение правильно оценить ситуацию и найти правильный вариант;
– упорство в работе, демократизм в отношениях;
– оптимизм, без которго в учебных заведениях в настоящее время не вы-

жить.
В настоящее  время, когда приоритетными являются  такие личностные 

качества, как активность, умение контактировать с людьми, мобильность и 
толерантность, перед педагогом возникает очень важная задача – научить де-
тей адаптироваться в окружающем мире.

Работая с детьми, учитель сам должен быть интересным,  чтобы дети 
могли восторгаться и гордиться ним.

Завтра новый день. Каким он будет?  Как войдут в класс мои ученики? 
Увижу ли вновь пытливость в их глазах? Не пропадет ли желание удивляться? 
Ведь «удивление рождает любопытство, любопытство – тропинка к любоз-
нательности, любознательность – дорога к знаниям». Какие замечательные 
слова Януша Корчака!

Завтра будут новые вопросы, сомнения, удачи, трудности и, конечно, ра-
дость, радость от встречи со своими любимыми учениками.

ечь помогает ребенку не только общаться, но и позна-
вать мир. Овладение речью – это главный способ позна-

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У 
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Эльвира  АН,
учитель начальных классов КГУ «ОШ №190 имени 
Шакарима Кудайбердыулы»
  г.Алматы, Казахстан

Р
ния окружающего мира. Чем полнее и глубже усваиваются богатство языка, 
чем свободнее человек пользуется ими, тем лучше он познает всевозможные 
стороны в природе и обществе. Как организовать работу по формированию 
умений и навыков связной речи, как научить ребенка полно, грамотно и точно 
выражать свои мысли, каковы направления и этапы работы по развитию связ-
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ной речи, какие виды работ являются наиболее эффективными? Эти вопросы 
послужили основанием для выбора темы представленной мною работы.

Данная тема посвящена важной проблеме совершенствования обучения 
младших школьников связной  речи, поскольку свободное владение речью 
способствует полноценному общению, созданию коммуникативного ком-
форта человека в обществе. Для школьника развитие связной речи имеет ис-
ключительное значение, так как выступает решающим фактором успешного 
овладения всеми учебными предметами.

Научить ребенка говорить – значит научить его мыслить. Потребность в 
специальном уроке развития речи в начальных классах стала настоятельной 
необходимостью. Отличительным признаком урока развития речи является 
целенаправленная работа над основными видами речевой деятельности – 
письмом, говорением, чтением и слушанием.   Урок развития речи является 
разновидностью уроков русского языка, где основным упражнением счита-
ется изложение и сочинение. Традиционных для урока русского языка мето-
дов и приемов, а также упражнений уже недостаточно, если считать работу 
по развитию речи системой. Дело в том, что обучение только лишь навыкам 
связной речи не исчерпывает всего многообразия задач в этой области, по-
скольку обычно оно сводится лишь к порождению высказываний (текстов).                                                                                          

На уроке развития речи основное внимание уделяется речевой деятельно-
сти учащихся, которая проявляется как в устной, так и в письменной формах, 
а также акцентируется внимание на воспитании  культуры речи,  общения. 

Способ усвоения знаний уроков развития речи – не репродуктивный, а 
преимущественно эвристический, исследовательский. Новое знание откры-
вается ученику самостоятельно, в процессе наблюдений за речью. Наблюде-
ние формирует общеучебные умения анализировать, сравнивать, делать вы-
воды и способствует развитию мышления. 

Решение практических задач  в соответствии с речевой ситуацией  способ-
ствует развитию познавательных потребностей у учащихся, формирует у них 
положительную мотивацию к овладению речевыми умениями, обеспечивает 
осознанное усвоение знаний. Культура речевого общения усваивается детьми 
не только в виде теоретических знаний («Так можно/нельзя говорить») – она 
пронизывает собой все содержание урока развития речи и реализуется здесь 
на практике, в ходе учебно-образовательных диалогов.

Таким образом, урок развития речи как разновидность урока русского 
языка характеризуется особенностями взаимодействия учителя и ученика. 
Роль учителя заключается в управлении познавательной речевой деятельно-
стью ребенка в организации совместного поиска и решения познавательных 
задач, в создании речевых ситуаций с высоким развивающим потенциалом. 
Ребенок – субъект разнообразных видов речевой деятельности в рамках учеб-
ных речевых ситуаций. 

Отсюда, дидактический вывод: на уроках русского языка и на уроках по 
другим предметам, нужно  искусственно, т.е. научно-обоснованно создавать-
ся культурно-речевая среда с высоким развивающим потенциалом.

1. Помочь детям осмыслить их речевую практику, чтобы на этой основе 
овладеть умением общаться. Для этого вводятся элементарные речеведческие 
понятия о том, для чего нужна речь, что такое текст, разновидности текста.

2. Организовать активную речевую деятельность учеников, в которой 
они постоянно будут применять полученные знания, самостоятельно созда-
вать определенные высказывания, речевые произведения. Дети будут учиться 
слушать, говорить, сочинять.

3. Культура речевого поведения есть проявления общей культуры челове-
ка. Учащиеся приближаются к осознанию важных идей мировоззренческого 
характера.
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4. Развивать чувство уместности высказывания, воспитывать воспитание 
к той стороне речи, которая связана с добрым, уважительным отношением к 
человеку, т.е. формировать вежливую речь.

5. Разбудить творческое воображение учащихся. На уроках речевой куль-
туры должно быть как можно меньше всякого рода запретов – больше свобо-
ды, фантазии.

6. Научить детей выражать связно свои мысли в устной и письменной 
форме, т.е. научить создавать текст, речевое произведение. 

При этом нельзя игнорировать задачи обогащения  лексического запаса и 
грамматического строя речи учащихся, работу над культурой речи (обучение 
нормам языка), которая должна тоже целенаправленно вестись на специаль-
ных «речевых» уроках.

olylingual Profile School – gymnasium №3 named after 
M.Gabdullin in the town of Kokshetau of Akmola Oblast 

USING CLIL  METHOD  IN  PRACTICE

Gauhar SHAPENOVA, 
the teacher of english language
polylingual profile school-gymnasium №3 
named after M.Gabdullin
  The Town of Kokshetau, Akmola district, Kazakhstan

Р
was founded in 1919 as Kazakh national school, in 1993 it was named after Malik 
Gabdullin. In 2004, the school started the Trilingual Educational Experiment. The 
first integrated subjects were Math and English, the teaching process was based on 
team - teaching method.

 Nowadays «Trilingual educational program» is the main part of policy of 
Kazakhstan. The school teaches 1292 students, 568 of them learn science in 
English based on CLIL methodology. The number of teachers working on CLIL 
methodology is 13. In February of 2017, The Minister of Education Erlan Sagadiev 
visited the school, he attended some CLIL lessons, and they were Chemistry and 
Physics. The minister made good remarks on the good level of learner`s English.

In 2015 the school distributed it`s teaching experiment on using CLIL 
methodology among the schools of the town of Kokshetau. Curriculum subjects 
taught at the school are Physics, ICT, Chemistry, Biology based on  CLIL 
methodology.

CLIL is an approach or method which integrates the teaching of content from 
the curriculum with the teaching of a non - native language. It is increasingly 
important in our technological society, where of another language helps learners 
to develop skills in their first or home language and also helps them develop skills 
to communicate ideas about science and technology to people around the world. It 
gives learners a different learning experience compared with most foreign language 
teaching because in a CLIL classroom, the curricular subject and new language are 
taught together. Thinking and learning skills are integrated too.  CLIL can involve 
many methodologists from both subject and language teaching, so CLIL presents 
new challenges for teachers and learners. 

CLIL aims:
1 studying the curriculum in a non-native language 
2 improve learners production of the language of curricular subjects 
3 improve learners performance in both curricular subjects and the target 

language 
4 increase learners confidence in the target language and the L1
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5 provide materials which develop thinking skills from the start 
6 encourage stronger links with values of community and citizenship 
7 make the curricular subject the main focus of classroom materials
The role of communication
 The European Commission for Education states that CLIL should enable 

pupils to develop language skills which emphasizes effective communication … 
for real practical purposes

To develop communicative competences use communicative functions
1 for giving examples
2 describing process
3 expressing conditions
4 describing trends in the present
5 talking about purpose
Cognitive skills
1 learners need challenging tasks to develop thinking skills
2 learners benefit from a language rich classroom which helps them to think 

and learn well
3 learners need wait time to stop, to think and process new concepts and 

language
Lesson preparation
1 learning outcomes
2 procedure activating prior knowledge
3 communication
4 cognition
5 resources
6 procedure (final plenary
Multi –media in CLIL
the combination of audio, video, graphics, text band animation to improve 

learning and teaching
Visual or graphic organizers
to connect knowledge and ideas,
to select, transfer, produce oral and written language, think creatively
Scaffolding CLIL
creating interest, breaking down tasks into small steps, providing before, 

during and after task support, using visuals and realia, demonstrating tasks, using 
word banks, glossaries, substitution tables, writing frames, using model texts, 
providing constructive feedback

Types of assessment
summative 
standardized tests, diagnostic tests
formative
performance, peer assessment, self-assessment, needs analyses, portfolio 

assessment.
Learners and teachers of the school often show their progress and their high 

knowledge and experience in different types of competitions. The high school 
students: Bekitova Tumarbike, Kabdush Kuanish, Sekenova Nargiz had showed 
the best results in the town contest «TIL DARYNY – 2018». The aim of the contest 
is to find out the best students having the best speaking skills in three languages 
Kazakh, Russian, English. 

The young teachers of English Samal Rashatova, Rauan Sailaubekova take part 
in different contests, they succeed in them. Samal Rashatova took the first prize in 
the oblast contest «TIL DARYNY – 2016». In 2015 Gauhar Shapenova took the 
golden certificate in International contest of innovational pedagogical ideas and 
the second prize in Republican contest of Innovational methods of teaching on her 
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teaching experience «CLIL is the most effective method of Trilingual Educational 
Program».

Erkin Khavdesh  ICT teacher, he teachers ICT on CLIL method,  he took part 
the seminar which was held in Korea on the problems of Trilingual education. 
Daniyar Tokbulatov and Zhaksylyk  Kaliev teach Mathematics using CLIL method. 
Daniyar Tokbulatov  had given an on-line lesson, many schools of the Republic 
took part at that lesson and gave their good remarks. 

Ruslan Saveliev teaches Physics using CLIL method. He has got the following 
international certificates: FCE – Cambridge University, TKT CLIL – Cambridge 
University, TESOL – Arizona State University,  Lego MIE – Microsoft Education. 
Ruslan Saveliev`s lessons are always interesting and challenging.

Botagoz Baltabaeva, Bayar Enkh teach Physics using CLIL method. Ulmeken 
Dzhaksanova, Tolganaj Asylbek, Aigerim Baurzhan  teach Biology using CLIL 
method. Nurbyke Dauletbaeva, Araylim Omarova teach Chemistry using CLIL 
method. Aigerim Bershimova, Marat Kulbaev teach ICT using CLIL method.

 In school educational process two models of CLIL are used Soft CLIL and 
Hard CLIL. It`s obvious that educational process on CLIL method would be 

more effective to begin in Primary school. We have the experience of teaching 
some subjects as Arts, Physical education, Music using CLIL method. We also 
have some extra curriculum work on   CLIL method as drama, extra curriculum 
subject «Simple Words of Abay» The teacher of English Ayagoz Urazbekova 
worked out her own program based on CLIL method. She teaches the poetry of 
Abay Kunanbaev. The high school students enjoy her lessons.

The experience of the school is productive because it
1 is up to date
2 gives good results
3 develops functional skills of the learners
4 motivates learners and teachers
5 enriches learners outlook
6 enriches learners vocabulary
7 gives the possibility of using English in real life

References

PDC Methodology course for teachers of English
UCLES, cabridgeenglish. org, 2014.
TKT Handbook for Teachers, cambridgeenglish.org, 2015.
Scrivener ``CLIL Recommendations``, ``Learning Teaching``.

Әлемге танымал TALIS, яғни Халықаралық сабақ беру мен оқыту зерттеуі биыл 
48 мемлекетті қамтыды. 3 жылдан бері дайындалған бұл жобаға Қазақстан 2016 жылы 
қосылды. Оған қазіргі кезде елімізден 331 мектептің директорлары мен 5 мың мұғалімі 
қатысуда. Негізгі зерттеу наурыз айының соңына дейін жалғасып, қорытындысы 2019 
жылы жарияланатын болады.

Сауалнама негізінде өтетін бұл зерттеудің нәтижесі мұғалімдердің еңбек жағдайы, 
іс-тәжірибелеріндегі инновациялар, психологиялық ахуалы, сондай-ақ оқушы, ата-ана, 
әкімшілікпен арақатынас сипаты жайында кеңінен мағлұмат береді. Осы деректерді 
қолданып, бірқатар мемлекеттер мұғалімнің мәртебесін едәуір арттыра алған.

Қазақстанда TALIS-2018 жобасының үйлестірушісі – ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ. 

Төменде көрсетілген Орталық сайтынан және youtube арнасынан зерттеу жөнінде 
толығырақ ақпарат алуға болады:

http://iac.kz/kk/project/talis (анықтама, есептер) 
https://www.youtube.com/watch?v=QCaE0i1G0qM (қазақ тіліндегі промо-бейне)
https://www.youtube.com/watch?v=SvaEH471M3U (орыс тіліндегі промо-бейне)

Министрліктің баспасөз орталығынан
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

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

Ұялы тел.:  

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

Басуға 28.03.2018 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы       . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 52.

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, 2018 ж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Редакция
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№190 жалпы білім беретін мектеп өмірінен

«Тұңғыш Президент» күніне арналған іс-шара. (4 «а» сынып, жетекшісі – 
Ұ.Арыстанбекова).  

Семей қаласына саяхат. Шәкәрім Құдайбердіұлының зираты.

Мектеп түлектерімен кездесу.
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3 «б»  сыныптың  пән олимпиадаларының жеңімпаздары (сынып 
жетекшісі – Р.Х. Исламова).

7 «б» класс. Урок – «Я выбираю жизнь» (педагог-психолог – Е.В. Вершинина). 

 “Әлемге әйгілі есімдер – Шәкәрім Құдайбердіұлы” атты ашық сабақтан 
көрініс (7“б” сынып).   
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«Жүрекке  жол   тапқан   мейірімді  жан»  атты   сынып  сағаты.   
(5 «а» сынып,  жетекшісі – Н.А. Батырбекова).

«Алтын күз – 2017» балының  жеңімпаздары.

«Спорттық Алматы»  іс-шарасы.
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Мектепішілік іс-шара.

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары А.К. 
Сарманбетованың  ұйымдастыруымен Ауған соғысы ардагерлерімен 
кездесу сәтінен көрініс.

16-желтоқсанға арналған іс-шарадан соң. Солдан оңға қарай – 
жоғары қатарда: Хаджиева Фатима Алимовна, Еңсепбаева Сабила 
Мырзашқызы – мектеп директоры, Ан Кирилл, Сарманбетова Айжан 
Қажымханқызы, Насырова Мая Усмановна, Ан Эльвира Раильевна.
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үгінгі күні еліміздің білім беру жүйесіндегі негізгі 
тұлға педагог болғандықтан, оқытудың жаңа 

ҚАЗІРГІ  КЕЗДЕГІ  АУЫЛ  МЕКТЕБІН
ТОЛҒАНДЫРАР  ӨЗЕКТІ  МӘСЕЛЕЛЕР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ КӨШУ – 
БІЛІМ ЖҮЙЕСІН ІЗГІЛЕНДІРУ

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

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

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

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

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

МЕКТЕПІШІЛІК  ҚЫЗМЕТТІ  ЖАҢАША
ҰЙЫМДАСТЫРУ – ЖЕТІСТІК К ЕПІЛІ

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

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

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

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

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

Мектебіміздің өзекті мәселесі: білім беру үдерісінде оқытудың жаңа 
технологияларын ендіру және олардың оқу-тәрбие үдерісінде қолданылуын 
ұйымдастыру, ашық білім берудің ақпараттық-технологиялық мүмкіндіктерін 
пайдалану арқылы жеке тұлғаны жетілдіру.

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

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

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

жетілдіру;
– педагогикалық тәжірибені жүйелі зерттеуде, жалпылауда және таратуда  

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

бағдарламалардың талаптарына сәйкес оқу пәндерін әдістемелік қамтамасыз 
ету;

– заманауи талаптарға сай келетін оқу-әдістемелік материалдарын 
әзірлеу;
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– оң озық тәжірибені айқындау, жалпылау және тарату;
– мектеп мұғалімдері құрамының жалпы педагогикалық мәдениетін 

көтеру;
– көрсеткішті талдау және бағалау.
Мектепішілік қызметтің негізгі жұмыс бағыттары:
– жаңа білім мазмұнына кешенді әдістемелік қамтамасыз етудің 

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

тәжірибелерін, мәселелерін қарастыру;
– авторлық бағдарламалар мен жоспарлар, оқу-тәрбие үдерісінің 

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

пасын тексеру, оқу-тәрбие үдерісін жетілдіруде педагогикалық ұжымның 
ерекшеліктерін ескере отырып, жүйелі ұсыныстар дайындау;

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

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

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

– мұғалімдердің педагогикалық және әдістемелік шығармашылығын да-
мыту;

– оқу-тәрбие үдерісінде ғылыми-зертеу нәтижесін, жаңа педагогикалық 
және ақпараттық технологияны, педагогикалық тәжірибені насихаттау;

– оқу-тәрбие үдерісінің негізгі нысандарына жүйелі, жоспарлы түрде 
қатысып, оны талдау;

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

калық зерттеу жұмысын жүргізу.
Оқу-тәрбие үдерісіне жаңашыл әдіс-тәсілдерді қолданатын, шығарма-

шылық, ғылыми-тәжірибелік, күрделі мәселелерді шешетін топтар құрылуы 
керек: 

– білім беру саласында мұғалімдерге зерттеу жүргізу әдістерін түсіндіруді 
дамыту;

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

тәжірибеге ендіру;
– мұғалімдердің кәсіби қызметінде өзара тәжірибе алмасу бағытындағы 

жұмыстарына қолдау көрсету. 
Мектепте осындай жүйелі жүргізілген әдiстемелiк жұмыстар  бары-

сында мұғалiмдер бойындағы қадiр-қасиет, жаңашылдық, iзденiс, шеберлiк 
анықталады, ғылыми-теориялық, әдiстемелiк-тәжiрибелiк жетiлуі, iздену-
шiлiк-зерттеу жұмыстары жандана түседі.

Мектеп  мұғалiмдерiнiң  шығармашылық  жетiстiктерi,  еңбек көрсет-
кiштерi,  ғылыми iзденiстерi мен сайыс-байқауларға қатысу мониторингi 
жасақталуы керек. Мониторинг  жыл сайын жаңартылып, толықтырылып 
тұруға тиіс. Бiлiктiлiк жетiлдiрудiң сапасы мен тиiмдiлiгiн зерттемейiнше 
қайтарымды нәтижеге қол жеткiзу мүмкiн емес. Сондықтан бiлiктiлiк 
жетiлдiру жұмыстарының нәтижесiн қадағалаудың бағалау жүйесi құрылуы 
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керек. Бағалаудың өлшемдерi бірнеше тараулардан тұрады. Әр тарау 
бөлімдерге бөлінеді. 

1.  Пән  бойынша  оқушылардың  алған  бiлiмдерiнiң  сапасы.
2.  Оқушылардың  оқу-танымдық  қызығуын  арттыруы.
3. Пән кабинеттерiн жабдықтауы,онда оқу-тәрбие жұмыстарын ұйым-

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

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

Мұндай әдіспен жұмыс жүргізу – оқу-тәрбие үдерісіне, білім сапасының 
артуына, мұғалімдердің кәсіби ізденушілік қасиетінің өсуіне, ауылдық 
жерлердің өзіндік ерекшеліктерін ескере мұғалімдер ұжымын демократиялық 
жолмен басқаруға оң ықпалын тигізеді.
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лімізде «Бір ел – бір кітап» Республикалық ак-
циясы 2007 жылдан бастау алғаныны  білгілі. 

АҚЫН  ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

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

Е

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ҚҰРМЕТТІ  АТТЕСТАЦИЯДАН  ӨТЕТІН 
ПЕДАГОГ  ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР!

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

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

Байланыс телефондары:  
8 (727) 291-33-36 жұмыс,  8 701 503 97 80,  8 701 287 32 88.  
Электрондық пошта: kaz_mektep@mail.ru
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амопознание – это глубокое и целостное познание себя, познание не 
только своей физической и психологической природы, но прежде всего 

САМОПОЗНАНИЕ – ПЕДАГОГИКА 
НОВОГО ВРЕМЕНИ

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

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

                                                                                                                           В.Белинский

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БҮЛДІРШІНДЕРДІ  САЛАУАТТЫ  ӨМІР
САЛТЫНА  ТӘРБИЕЛЕУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Баланың туған елге, жерге, халқына сүйіспеншілігі зор, патриоттық 
сезімді, жан-жақты тұлға ретінде жетілген азамат болып шығуына керекті 
ұзақ жолда ата-аналар мен ұстаздарға мейірімділік, шыдамдылық, ал 
балаларымызға еңбекқорлық қабілетін тілейік. Бала тәрбиесі - баршаның 
ісі!
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“ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕБІ” ЖУРНАЛЫНДА 
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 дану арқылы сөйлеу дағдысын дамыту ....................................................... 5 
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 жетістіктерін критериалды бағалау ......................................................26
А. Абдулдаева. Жаңа ғасыр – жаңа ұстаз ....................................................29
Г. Байрахметова. Диалогтік оқытудың маңызы ...........................................31
Г. Жолаева. Оқушы бойында құзыреттілікті қалыптастыруда ертегі
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Г. Бектенгалиева. Развитие творческой одаренности детей школьного 
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О. Катренко.  Телевизионные предпочтения детей 7–10 лет, смотрящих 
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Астане с участием заместителей руководителей и руководителей мето-
дических кабинетов Управлений образования областей, Астаны и Алматы, 
заведующих методических кабинетов районных и городских отделов об-
разования прошел республиканский семинар-совещание по вопросам орга-
низации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах 
республики.   

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

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

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

«АҚТӨБЕ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» 

Елеусін  САҒЫНДЫҚОВ
экономика ғылымдарының докторы, 
профессор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ыбырай Алтынсарин

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

адамы – мұғалім. 
Ғ. Мүсірепов

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

шәкірттей сезінемін. 
Серке Қожамқұлов

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

ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым.
 Александр Македонский

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

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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