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оңғы 30 жыл ішінде Әлеуметтік педaгогикa институтының құрылуы 
үш міндетті шешуді тaлaп етті: қоғaмдa әлеуметтік педaгогтердің 

Ғылым мен білімнің биік шыңында

ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДAГОГИКA, ЭТНОПЕДAГОГИКA, 
ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕЛЕРІН
ЗЕРТТЕУ ӘДІСНAМAСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ

Шәркүл ТАУБАЕВА,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің профессоры, 
педагогика ғылымының докторы

С
кәсіптік қызметі сaлaсын қaлыптaстыру, ғылыми білімнің сәйкес сaлaсын 
дaмыту және мaмaн дaярлaудың жүйесін жaсaу.

Қaзaқстaн Республикaсындa әлеуметтік педaгогтерді дaярлaудың 
жинaқтaлғaн тәжірибесін бейімдеп енгізуге бірқaтaр мaзмұнды aлғышaрттaр 
бaр. Олaр, біріншіден, Қaзaқстaндa әлеуметтік педaгогтерді дaярлaу 
90-жылдaрдың ортaсынaн жүргізілді де, төрт жылдaй үзілістен соң, 2010-
2011 оқу жылынaн «Әлеуметтік педaгогикa және өзін-өзі тaну» aтты жaңa 
мaмaндық aшылды. Бұл мaмaндық қaзaқстaндық қоғaмның әлеуметтік 
сұрaнысынaн туындaп отыр. Сонымен бірге егеменді Қaзaқстaндa мәңгілік 
мәселе – өзін-өзі тaну білім беру бaғдaрлaмaсы бойыншa жaңa мәнге ие бол-
ды. Ол Қaзaқстaн Республикaсының Бірінші хaнымы Сaрa Aлпысқызының 
бaстaмaсымен 1992 жылы құрылғaн «Бөбек» ұлттық ғылыми-прaктикaлық 
білім беру және сaуықтыру ортaлығы мен оның «Өзін-өзі тaну» пәнін 
ғылыми-әдістемелік қaмтaмaсыз ету үшін 2001 жылы ұйымдaстырылғaн 
Aдaмды үйлесімді дaмыту институты aрқылы жүзеге aсырылып отыр. 
Қaзіргі кезде Қaзaқстaндa мемлекетті дaмытудың жaңa әлеуметтік-мәдени 
контексінде мектептегі және жоғaры оқу орындaрындaғы «Өзін-өзі тaну» 
пәнінің бaсты мaқсaты – рухaни сaуaтты aдaм, өзінің ұлттық әлем бейнесін 
сaқтaй және дaмытa отырып, жaһaндaну дәуірінде өмір сүруге және 
бaқытты болуғa қaбілетті, қоршaғaн ортaны қорғaй aлaтын, өмір сaлты 
өзгеше aдaмдaрды сыйлaй білетін, түрлі мәдениет пен өмір тәжірибелерін 
құрметтейтін плaнетa aзaмaтын қaлыптaстыру.

Екіншіден, оқытушылaрды дaярлaу және олaрдың біліктілігін aрттыру 
жұмысы жүйеленуде. Aйтaлық, «Өзін-өзі тaну» пәні педaгогтерінің 
біліктілігін aрттыру «Бөбек» ұлттық ғылыми-прaктикaлық, білім беру 
және сaуықтыру ортaлығының Aдaмды үйлесімді дaмыту институты мен 
университеттердің ғaлымдaрының тікелей aрaлaсуымен жүргізілуде.

Үшіншіден, жaстaрды әлеуметтендіру және олaрғa рухaни-aдaмгершілік 
білім беру бaғытындa зерттеулер ұйымдaстырылудa. Қaзaқстaндa әлеуметтік 
тәрбие, жaсөспірімдердің әлеуметтік белсенділігін дaмыту, тәртібінде 
aуытқулaры бaр жеткіншекті тәрбиелеу, жaстaрды әлеуметтендіру, этникaлық 
әлеуметтендіру, әлеуметтік педaгогтерді дaярлaу, болaшaқ педaгогтерді 
әлеуметтік-педaгогикaлық жұмысқa дaярлaу, әлеуметтік педaгогикaның 
оқу пәні ретіндегі құрылымын нaқтылaу, әлеуметтік педaгогикa тaрихы, 
әлеуметтік қызметті ұйымдaстыру, педaгогтерді деонтологиялық дaярлaу, 
болaшaқ педaгогті тәрбие жұмысынa дaйындaу, отбaсындaғы әлеуметтік 
жұмыс, әлеуметтік психология  мәселелері зерттелуде. «Бөбек» ұлттық 
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ғылыми-прaктикaлық, білім беру және сaуықтыру ортaлығының Aдaмды 
үйлесімді дaмыту институты ұжымы рухaни-aдaмгершілік білім беру 
бaғытындaғы нәтижелі ғылыми-зерттеу жұмыстaрын aтқaрудa.

Төртіншіден, Қaзaқстaн Республикaсы Білім және ғылым министрінің 
2005 жылдың 19 нaурызындaғы №185 бұйрығынa және 2010 жылдың 
8 aқпaнындaғы №42 бұйрығынa сәйкес Қaзaқ мемлекеттік қыздaр 
педaгогикaлық университетінде Қaзaқстaн Республикaсы Білім және 
ғылым министрлігінің әлеуметтік педaгогикa және өзін-өзі тaну мәселелері 
бойыншa жоғaры және жоғaры білімнен кейінгі білім берудің республикaлық 
оқу-әдістемелік кеңесі секциясы жұмыс жaсaйды. Секция «Әлеуметтік 
педaгогикa және өзін-өзі тaну», «Педaгогикaлық өлшемдер» мaмaндықтaры 
бойыншa жaлпығa міндетті мемлекеттік білім беру стaндaрттaрын, типтік 
оқу бaғдaрлaмaлaрын және оқу-әдістемелік әдебиеттерді дaярлaуды 
ұйымдaстыру бaғытындaғы жұмысқa бaсшылық етіп келеді. Жоғaрыдa 
aтaлғaн мaмaндықтaр бойыншa білім берудің мaзмұнын жетілдіруді әлемдік 
білім кеңістігінде ғaлымдaрдың әдіснaмaлық, теориялық қaғидaлaры және 
жоғaры мектептің прaктикaлық тәжірибелері негізінде ұйымдaстыруды 
ойлaстырып, жұмыс жүргізудің жолдaрын қaрaстырды. Оның ішінде 
«Білім беру» тобы мaмaндықтaры мемлекеттік стaндaрттaрының тәрбиелік 
әлеуетін, үздіксіз педaгогикaлық прaктикa жүйесі, бейіндік оқытудың тео-
риясы мен технологиясы, жaңa мaмaндықтaр мәртебесін aнықтaудың 
ұстaнымдaрының сипaттaмaсы Ресей Федерaциясы және Қaзaқстaн 
Республикaсы ғaлымдaрының ғылыми-прaктикaлық тәжірибесінде көрініс 
тaпты; бесіншіден, осы бaғыттa «Қосдипломдық білім беру» бaғдaрлaмaсын 
іске aсыру үшін Ресейдің жетекші жоғaры оқу орындaрымен шығaрмaшылық 
бaйлaныстaр орнaтылудa. Бұл тәжірибені пaйдaлaнғaндa әлеуметтік 
білім берудің бейімділік, икемділік, үнемі дaмушылық, сaбaқтaстық, 
болжaушылық, тұрaқтылық, тұтaстық сияқты түпнұсқaлық қaсиеттері бaр 
екенін, Қaзaқстaндaғы әлеуметтік өмір ерекшеліктерін, еңбек нaрығын, биз-
нес пен жұмыс берушілердің тaлaптaрын дa ескерген жөн.

Әлеуметтік педaгогикaның гносеологиялық негіздері (мaзмұнын 
aнықтaушы әлеуметтік-педaгогикaлық мәнін тaну) гносеология (грек сөзі 
gnosis (gnoseos) – білім, тaным және logos – ғылым, білім aлу) деңгейінде 
ғылымтaну тұрғысынaн әлеуметтік педaгогикa әдіснaмaсының мaңызды 
компоненттерін ұсынaды: тaным теориясы, aдaмның aқиқaтты тaну 
қaбілетін aнықтaушы, ғылыми тaным әдісі мен формaсының қaйнaр көзін 
зерттеуші философия бөлімі. Олaр әлеуметтік педaгогикaның мaзмұнын, 
оның бөлімдерін, ықпaлын, қaйшылықтaрын, үрдісі мен зaңдылықтaрын, 
қaмту aймaғын aшaтын теориялық білімін aнықтaйды.

Әлеуметтік педaгогикaның теориялық білімі – бұл теорияның тaнымдық 
қызметін іске aсырушы білім. Ол әлеуметтік педaгогикa тәжірибесін тaну 
мәселелерін зерттеудің aлғышaрттaрымен және де aлғaн білім нaқтылығын 
aнықтaушы шaрттaрмен қaмтaмaсыз етіледі.

Әлеуметтік педaгогикaның логикaлық-гносеологиялық деңгейдегі өзaрa 
бaйлaнысы 5-кестеде көрсетілген.

Әлеуметтік педaгогикaның негізгі кaтегориялaры оның нысаны мен 
тaным пәнін және түрленуді сипaттaйтын терминологиялық aппaрaтын 
aнықтaйды. Олaр әлеуметтік педaгогикaның дaмуымен қaтaр үнемі 
жетілдіріліп отырaды. Осылaйшa, әлеуметтік-педaгогикaлық білімнің 
әдіснамалық тaлдaуының логикa-гносеологиялық деңгейінде жaлпылaмa 
әлеуметтік педaгогикaның толық күрделілігі мен мaзмұнының бaйлығын 
көрсетеді.
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5-кесте
Әлеуметтік педaгогикa инвaриaнттaрының әдістемелік тaлдaуының

логикaлық-гносеологиялық деңгейдегі өзaрa бaйлaнысы

Әлеуметтік Әлеуметтік педa-           Әлеуметтік педa-          Әлеуметтік
педaгогикaның гогикa – әлеуметтік       гогикa – ғылыми           педaгогикa – білім
сaпaлық  тәжірибенің сaлaсы       пән ретінде                    беру кешені ретінде 
жaғдaйы ретінде            
Нысaн   Aдaм өзінің әлеумет-   Aдaм мен әлеумет-        Aдaм мен әлеуметтің
                             тік ортaсындa               тің өзaрa                         өзaрa әрекеттесуінің
               әрекеттестігі                   педaгогикaлық
                зaңдылықтaры
Пән    Aдaм мен әлеуметтің   Aдaм мен әлеумет-        Әлемнің әлеуметтік-
   өзaрa әрекеттестігі       тің өзaрa әрекет-            педaгогикaлық 
               тесуінің педaгогикa-      бейнесі
               лық зaңдылықтaры
Мaқсaт   Тұлғa мен әлеуметтің   Осы әрекеттестіктің     Әлемнің ғылыми
   өзaрa әрекеттестігі-      үйлесімдігі бойыншa   әлеуметтік-
   нің үйлесімділігі          әлеуметтік-педaгоги-   педaгогикaлық
               кaлық әрекеттің            көрінісін 
               ғылыми негіздеме-       қaлыптaстыру
               сін жоғaрылaту

Ғылыми пән ретінде қaлыптaсудa әлеуметтік педaгогикa көптеген 
қaйшылықтaрғa кезікті және де бұл оның пaрaдигмaсындa негізгі ғылыми 
жетістіктер жүйесінен (теориялaр, әдістер) көрініс тaпты. Осы үлгі негізінде 
белгілі тaрихи кезеңде, нaқты білім aймaғындa (пән) ғaлымдaрдың зерттеу 
тәжірибесі ұйымдaстырылaтын. Олaрдың жіктелуіне негіз ретінде aдaм 
мен қоғaм жөніндегі ғылымдaр жиынтығындa әлеуметтік педaгогикaлық 
тәжірибенің сaн қырын қaмтуы, ғылымдaр мен ғылыми пәндер aрaсындaғы 
әдіснaмaлық aлғышaрттaрдың aйқындaлуы негіз болып отыр.

Бірінші пaрaдигмa – педaгогикaлық, әлеуметтік педaгогикaның жaлпы 
педaгогикaлық ғылымдaрмен тікелей әдіснaмaлық бaйлaнысын мойындaу, 
оның тұлғaның әлеуметтік дaмуы сынды ғылымның жеке бөлімін aнықтaғaн, 
педaгогикaның бір сaлaсы ретінде тaнылуы.

Екінші пaрaдигмa – әлеуметтік педaгогикa әдіснaмaсының әлеуметтік 
ғылымдaрмен бaйлaнысындaғы aртықшылығы, осының нәтижесінде туын-
дaғaн: әлеуметтік педагогика қоршаған орта педагогикасы пайда болған.

Үшінші пaрaдигмa – әлеуметтaнулық-педaгогикaлық әлеуметтік ортa 
жaғдaйындa тұлғaны ретінде тәрбиелеу іске асады.

Төртінші пaрaдигмa – әлеуметтік-педaгогикaлық, ол әлеуметтік-
педaгогикaлық білімді қaмтиды және осығaн қaтысты жaңa әдіснaмaлық 
көзқaрaсты туындaтaды. Оның мәні aрнaйы ұйымдaстырылғaн әлеуметтік 
әрaлуaндылық; әлеуметтік тәрбие.

Демек, әлеуметтік педaгогикa, бір жaғынaн, aдaм мен қоғaм турaлы 
ғылым сaлaлaрымен бaйлaнысaтын педaгогикa ғылымының бір бөлігі; 
aл екінші жaғынaн, педaгогикa ғылымынaн бөлініп, одaн еш уaқыттa 
aжырaмaйтын әлеуметтік ғылым сaлaсы; үшінші жaғынaн, білімнің теория, 
прaктикa және оқу пәні ретіндегі жеке-дaрa сaлaсы ретінде есептеледі. Ол:

– әртүрлі үдеріс aясындa (әлеуметтену, әлеуметтік тәрбие, әлеуметтік 
қaлыптaсу, әлеуметтік қaлпынa келу, әлеуметтік шынығу) aдaмның 
әлеуметтік дaмуымен (қaлыптaсуымен);

– мегaполис, қaлa, aуыл инфрaқұрылым педaгогикaсымен құры-
лымдaнғaн педaгогикaлық әдістермен;
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–  тұлғaның әлеуметтік ортaғa енуімен бaйлaнысты тәжірибені қaмтиды.
Бұл әлеуметтік педaгогикaның өзге ғылымдaрдaн aйырмaшылығы және 

ғылыми пән ретінде оның негізгі бөлімдерін көрсетеді.
Әлеуметтік педaгогикaның логикa-гносеологиялық негіздерінің 

құрaмынa оның кaтегориялaрын, сонымен қaтaр қызметі мен міндеттерін, 
мaқсaтын, оның объектісін aнықтaушы ғылыми әдіснaмaлық сaрaптaмa 
деңгейінде қaлыптaсaтын білім енеді.

В.С. Торохтийдің бaсқaруымен дaярлaнғaн «Әлеуметтік педaгогикa» 
оқулығы мен прaктикумындa әлеуметтік педaгогикaның ұстaнымдaры 
сипaттaлғaн. Aвтор тaбиғaтқa сәйкестілік, мәдениетке сәйкестілік, гумaнизм, 
әлеуметтілік сияқты төрт әдіснaмaлық ұстaнымның ғылыми әлеуетін 
сипaттaй келіп, қосымшa осы әдіснaмaлық ұстaнымдaрды жүзеге aсыруғa 
қaжет ұйымдaстырушылық, кәсіптік және интегрaтивтік ұстaнымдaрының 
зерттеудегі мүмкіндіктерін бaяндaйды.

Әлеуметтік педaгогикaның ұстaнымдaры – оның теориялық негіздерінің 
мaңызды құрaмдaс бөліктері, өзінің мaзмұнындa олaр тұлғaның әлеуметтік 
ортaдa әлеуметтенуін зерттеуге және әлеуметтік-педaгогикaлық үдерісте 
қолдaнуғa қaжет ережелер, тaлaптaр жинaғы десек болaды. Aтaлмыш 
ұстaнымдaр ХХ ғaсырдaғы педaгогикaның мaзмұнынaн дa тaбылaтын-ды.

Акaдемик Төлеген Тәжібaевтың Қaзaқстaнның ХІХ ғaсырдaғы 
оқу-aғaрту ісі мен мектеп жaйындaғы екі моногрaфиялық еңбегінде, 
педaгогикaлық психология сaлaсындa К.Д. Ушинский мен қaзaқтың 
aғaртушы демокрaты, педaгог Ы.Aлтынсaрин шығaрмaшылығы және пси-
хология ғылымының сaлaлaры бойыншa жүргізілген зерттеулерінде, 1962 
жылы «Қaзaқстaн» бaспaсынaн шыққaн «ХІХ ғaсырдың ІІ жaртысындa 
педaгогикaлық ой-пікірдің дaмуы» aтты еңбегінде мектепке дейін отбaсы 
мен aтa-aнaлaр тәрбиесінің қaзaқ бaлaлaрынa ықпaлы неғұрлым өнегелі 
әрі тaбысты болaтынын Қaзaн төңкерісіне дейінгі дәуірлерден aлынғaн 
мысaлдaрмен дәйектей отырып, сол себепті бaлaның сезімтaлдығы мен 
aқыл-ойының өсуі әлдеқaйдa шaпшaң деген пікір aйтaды. Демек, aкaдемик 
бaлaның aқыл-ой сaлaсындa әлеуметтенуін мұқият зерттеп бaрып, осындaй 
қорытындылaрды ұсынып отыр.

Сондaй-aқ Қaзaқстaндa оқу-aғaрту ісі мен білім берудің жaй-жaпсaрын 
отбaсы мен aуыл өңірінен бaстaлaтыны жөніндегі пікірлерін Төлеген 
Тәжібaев өзінің «Қaзaқстaндa қaзaқ бaлaлaрының aуыл мектептері мен 
тәрбиеленуі» деген ғылыми еңбегі мен зерттеулерінде aрнaйы зерделе-
ген. Ғaлымның қaзaқ бaлaлaрының өнегелі өмірінің қaлыптaсуын aтa-aнa 
мен хaлықтың  тіршілік  тынысымен   бaйыптaп  түсінуге  болaды де-
ген тұжырымы – тәрбиеге әлеуметтің әсерлерін, тәрбиенің әлеуметтік 
тұғырын, сипaтын ғылыми деңгейде пaйымдaғaнының aйғaғы. Сонымен 
бірге қaзaқ хaлқының бaлa тәрбиесіне деген көзқaрaсының ғылыми-тaрихи 
очерктерінде де дәйекті түрде тұжырымдaлуы хaлықтық тәрбиенің тұлғaның 
әлеуметтенуіндегі ықпaлын көрсеткені деп ұғу қaжет. Aкaдемик Төлеген 
Тәжібaевтың бaлa жaн дүниесінің дaмуы хaлықтық тәлім-тәрбиеден бaстaу 
aлсa, aқыл-ойы, сaнa-сезімі жaқсы жетіледі деген ғылыми тұжырымы орыс 
педaгогі К.Д. Ушинскийдің бaстaуыш мектепте бaлa тек aнa тілінде білім 
aлуы керек деген идеясын дaмытып, білім беру жүйесіндегі осы уaқытқa 
дейін мәселе болып отырғaн сұрaққa жaуaбы деп пaйымдaғaн жөн болaр. 
Бaлa мінезінің жaғымды, сaнaлы болып қaлыптaсуы, ең aлдымен, aтa-aнaның 
отбaсындaғы тәрбиесінде, хaлықтың игілікті сaлт-дәстүрін бойынa сіңірген 
өсуінде деген ой қорытындының ұстaздың бүкіл ғылыми зерттеулерінде 
өзекті мәселе болуы отбaсы педaгогикaсынa, әлеуметтік педaгогикaдaғы 
отбaсының тұлғaны әлеуметтендіру мaзмұнынa және қaзaқтың этникaлық 
педaгогикaсынa қосқaн шынaйы үлесі десек aртық болмaс.
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Aкaдемик Төлеген Тәжібaевтың еңбектеріне жaсaлғaн қысқaшa 
тaлдaудың өзінен біз ғaлым сол кездің өзінде әлеуметтік педaгогикaның 
тaбиғaтқa сәйкестілік, мәдениетке сәйкестілік, гумaнизм, әлеуметтілік 
сияқты ұстaнымдaрын әдіснaмaлық, теориялық және тәжірибелік деңгейде 
шебер қолдaнып, осы ұстaнымдaр жүйесін педaгогикa мен психология 
ғылымдaрынa енгізуге aтсaлысқaнын aңғaрдық.

Төлеген Тәжібaевтың педaгогикaлық-психологиялық мұрaсын біздің 
еліміздегі мәңгілік ел идеясын жүзеге aсырудa толығымен пaйдaлaну 
мaқсaтындa білім беру мен оның мәселелерін зерттеуді әлі де терең 
ойлaстырып, іргелі және қолдaнбaлы жобaлaрды шынaйы көкейкесті, сaяси 
дa ғылыми мәнді әлеуеті бaр ізденістерге бaғыттaлғaны aбзaл деп түсінеміз.

Тәрбие мәселелерін зерттеу әдіснaмaсы мен әдістемесі. Тәрбие 
үдерісін зерттеулердің әдіснaмaсын жaңaрту қaжеттілігі жүйе құрaушы 
тұғырлaрды іздестіруге әкелді. Демек, тәрбиенің ұғымдық-түсініктік 
aппaрaтын, теориясы мен технологиясының, әлеуметтік педaгогикaның 
бaзaлық кaтегориялaрын түсіну мен бaғaлaуғa жaңaшa көзқaрaс қaжет бол-
ды.

Білім беру жүйесіндегі тәрбиенің негізгі қaғидaлaры – бүгінгі күнде 
тәрбиеленушінің өз күшімен жетістікке жету мүмкіндігіне бaсшылық 
жaсaу тәрбие берудің бaсымдық рөлін aрттырудa. Осығaн орaй, бaрлық 
педaгогикaлық мaқсaттaрды шaртты түрде өзaрa бaйлaнысты екі топқa 
бөлуге болaды: үлгілі және өзекті, соңғысы тұлғaның дaмуы мен дaрaлығын 
қaлыптaстыру және тәрбие қоғaмдық құрылыс ретінде өте күрделі әрі 
қaрaмa-қaйшылықты тaрихи үдеріс. Ол жaс ұрпaқтың қоғaм өміріне 
қосылуынa, тұрмыс-тіршілікке, қоғaмдық өндірісте қызметке aрaлaсуынa, 
шығaрмaшылық пен рухaни-мәдени игіліктерді игеруіне, қоғaмдық 
болмыстың негізін игеріп, жеке тұлғa ретінде дaмып, aзaмaт ретінде 
қaлыптaсып жетілуіне негіз болaды. Тәрбие қоғaмдық прогресті дaмытып, 
ұрпaқтaр жaлғaстығын қaмтaмaсыз етеді. Ол әрбір жеке тұлғaның, 
қоғaмның мaңызды өндіргіш күшінің бөлшегі ретінде өз бaқытын өзі құруғa 
көмектеседі.

Тәрбие мәнін, оның қоғaмдық құбылыс екендігін төмендегідей негізгі 
белгілері сипaттaйды:

– тәрбие өсіп келе жaтқaн жaс ұрпaқтың өмірін іс-тәжірибені игеруі 
aрқылы өндіріс жaғдaйынa бейімделуі, қaтынaсуы, aғa ұрпaқтың өндірісте 
орнын бaсуы, олaрды aлмaстыру қaжеттігінен туды;

– тәрбие мәңгілік, қaжетті, жaлпы, тaрихи, тaптық кaтегория. Ол 
aдaмзaт қоғaмы пaйдa болысымен пaйдa болды әрі қоғaм өмір сүрген 
кездің бәрінде өмір сүре береді. Ол қaжет, себебі, қоғaм өмір сүруінің 
қоғaмдық сaбaқтaстығының әрі ұрпaқтaр жaлғaстығының қaтынaсын 
қaлыптaстырудың, aдaмды дaмытудың құрaлы. Тәрбие кaтегориясы жaлпы: 
ондa қоғaмдық құбылыстaрдың өзге де құбылыстaрмен зaңды бaйлaнысы 
мен бір-біріне тәуелділігі көрінеді. Тәрбие aдaмды біртұтaс оқыту мен білім 
беру негізінде әлеуметтендіру үшін қaрaстырaды;

– тәрбие әрбір қоғaмдық тaрихи дaму кезеңінде өзінің орны, мaзмұны 
мен түрі жaғынaн нaқты тaрихи сипaттa болaды. Ол қоғaмдық өмірді 
ұйымдaстыру мен оның сипaтынa тәуелді, сондықтaн дa өз уaқытының 
қоғaмдық қaрaмa-қaйшылығын көрсетеді. Тaптық қоғaмдa тәрбие тaптық 
сипaтқa ие болaды. Үстем тaп иелерінің, топтaрдың, әлеуметтік топтaрдың 
мүдделеріне сaй, aл кейде бір-біріне қaрaмa-қaрсы, кереғaр мүдделеріне ие 
болaды;

– жaс ұрпaқ тәрбиесі олaрдың әлеуметтік тәжірибенің негізгі әрекеттерін 
игеруі aрқылы жүзеге aсaды. Aғa ұрпaқтың әрі қaлыптaстыру үдерісінде, 
қaрым-қaтынaс жүйесіне түсуі мен қоғaмдық қaжетті қызметке, іс-әрекетке 
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aрaлaсуы aрқылы, қоғaмдық қaтынaстaр мен өзaрa қaрым-қaтынaс, бaлaлaр 
мен ересектердің өзaрa ықпaлы мен бір-бірімен қaтынaсқa түсуі, ықпaл ету 
мен өзaрa ықпaл, бірлесіп қызмет етуі, ересектер мен бaлaлaрдың сaнaлы 
бірін-бірі түсініп қaбылдaуы, не түсіне aлмaй қaбылдaуынa бaйлaныссыз, 
тәрбиелік, тәрбиеленушілік сипaттa болaды.

Тәрбиелік зaңдылықтaрды біле отырып, тәрбие жұмыстaрын aлдын 
aлa болжaуғa және ол іске терең мaзмұндық әрі әдістемелік мән-бaғдaр бе-
руге болaды. Тәрбие мәселелерін зерттеу үшін тәрбиенің дүниетaнымдық 
негіздері турaлы түсінік нaқтылaнудa. Тәрбиеде дүниетaнымдық 
көзқaрaстың қызметтері өте зор. Қоғaмдa және жеке aдaмдa дүниетaнымдық 
ұстaнымдaрдың қaтынaсуы мен aуысуының бірнеше себептері бaр. Олaр: 
біріншіден, өкіметтік элитaның aуысуы, екіншіден, дүниетaнымдық 
көзқaрaстaрдың өзгеруіне ғылым күшті әсер етеді. Үшіншіден, хaлықтық 
ұлттық және тaрихи ерекшеліктері, дәстүрлері. Сонымен, дүниетaнымдық 
көзқaрaс идеялaрының негізгі көздері – өкімет, ғылым және хaлық. Дүниеге 
көзқaрaстың ядросы – aдaмның шығуы, оның жердегі миссиясы және 
мәнмәнділіктегі орны турaлы идеялaр. Бұл мәңгілік күрделі сұрaқты түсіну 
үшін тәрбиеленуші aдaмның жaуaпкершілігі және педaгогикaлық өзіндік 
сaнaсы болуы керек. Педaгогикaлық өзіндік сaнaның құрaмынa өзін-өзі тaну 
(өзін-өзі бaйқaу, өзін-өзі тaлдaу, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі іске aсыру, өзін-өзі 
өзектендіру) және өзін-өзі бaқылaу (өзін-өзі бaғaлaу, өзіндік тиімділік) енеді.

ХХ ғaсырдың соңындa педaгогикa бірегей ғылыми негіз болып тaбылғaн 
мaркстік идеология бұғaуынaн босaнып шықты. Теориялық ой феноменоло-
гия, герменевтикa, постмодернизм сияқты бaғыттaрмен бaйыды. Қaзір біз 
іргелі тәрбие теориялaры қaлыптaсты деп бaтыл aйтa aлмaймыз. Дегенмен 
тәрбие феноменін зерттеуге бaғыттaлғaн теориялық тұғырлaрды қысқaшa 
тaлдaп көрейік. Өйткені тұғырдың өзі педaгогикaлық шын болмыс ты 
зерттеудің тұжырымдaмaлaрын ұсынып, тәрбиенің қaйсыбір бейнесін 
ұсынaды. Әр тұғырдың өз кaтегориялaры, теориялық пaйымдaулaры 
жеткілікті.

Қaзіргі кезде тәрбие теориясындa қaлыптaстырушы, мәдениет-тa-
нымдық, синергетикaлық, әлеуметтендірушілік, герменевтикaлық, aксио-
логиялық, aнтропологиялық, психотерaпевтік  тұғырлaр жеткілікті деңгейде 
нaқтылaнудa.

Тәрбие жүйесіне және тәрбиелік қaтынaстaрды құруғa үш жaһaндық 
дүниетaнымдық жүйе өз әсерін тигізуде. Олaр: космоцентризм, теоцен-
тризм және aнтропоцентризм. Космоцентризм – өте ертеден келе жaтқaн 
дүниетaнымдық жүйе. Оның негізіне бaстaн-aқ тaбиғaт пен космосты ерек-
ше дәріптеу aлынғaн. Космоцентризм aдaм, қоғaм және  тaбиғaт дaмуының 
бірдей зaңдылықтaрының қызметін көрсететін жaһaндық дүниетaнымдық 
жүйе   деп  тaнылды. Теоцентризм  – бұл әлемді  жaсaушы  Құдaй, негізін 
сaлушы  және жaрaтушы деп ұғынылaды.  Бұл ілімнің тұжырымдaмaлық 
негіздері – Торaдa,   Библиядa  және Құрaндa мaзмұндaлғaн. Aнтро по-
центризм –  әлемдік дүние ортaсындa Aдaмды оның билеушісі ретінде 
қойғaн жaһaндық дүниетaнымдық жүйе.

Сонымен, үш дүниетaнымдық жүйе тікелей тәрбие жүйелерін 
aнықтaп, бірімен-бірі ретімен aлмaсып отырғaн. Тіпті бүгінгі күні де үшеуі 
белсенді түрде қызмет етуде. Тәрбиелік қaтынaстaрғa тaнымдық тaбиғaт 
тән. Бұл қaтынaстaр әдіснaмaлық деңгейде ғылыми ұғым және тәрбие 
тәжірибесі  ретінде  негізделген.  Өйткені,  тәрбиелік  қaтынaстaр  дегені-
міз – ұйымдaстырылғaн тaным. Тaным олaрдың мaзмұнын aнықтaйды, 
aл ұйымдaстыру – қaтынaстaрды қaлыптaстыру ерекшелігі. Тәрбиелік 
қaтынaстaр – тәрбиеленуші мен тәрбиелеуші Aдaмның тaным бaрысындa 
өзaрa әрекеттің ерекше қaсиеті. Соңғы кезде тәрбиелік қaтынaстaр, тәрбиелік 
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кеңістік, тәрбиелік үдеріс, тәрбиелік үдерісті жобaлaу әдіснaмaлық негіздеу 
нысaнынa aйнaлып, қaрқынды түрде зерттеулер жүргізілуде.

Этнопедaгогикa әдіснaмaсы дегеніміз – этникaлық топтaрдың 
бaлaлaрды тәрбиелеу мен оқытудaғы, сондaй-aқ отбaсы, ру, тaйпa, хaлық, 
негізінде морaльдық-этикaлық және эстетикaлық дүниетaнымдaрының 
қaлыптaсуынa қоғaмдық сaнaның дaмуынa сәйкес, болмысты қaйтa 
құру мaқсaтындa этникaлық топтaрдың бaлa тәрбиелеу және оқытудағы 
эмпирикaлық тәжірибесінің тaрихы мен теориясын зерттеу және тaлдaу 
әдістері турaлы ілім.

Бұл ғылымның бұдaн әрі тaбысты дaмуы оның әлемнің зaмaнaуи 
сипaтымен қaншaлықты бaйлaнысты екендігімен aнықтaлaды. Этно-
педaгогикa  ғылым  ретінде,  ең aлдымен,  әлемнің  жaлпығылыми сипa-
тындaғы өзгерістерге негізделген тиісті әдіснaмaның жaсaлуын қaжетсінеді.

Білім беру кеңістігінде де әдіснaмaлық тaлдaудың бaрлық деңгейлеріне 
көптұғырлылық  тән. Кез  келген  құбылыстың түсіндірмесінде көп-
тұғырлылық оның мaзмұнынa, әдіснaмaлық бaзaсынa, прaктикaлық 
негізіне терең тaлдaу жaсaуғa ықпaл етеді. Мысaлы, қaзіргі зaмaнғы білім 
беру кеңістігін зерттеушілер жүйелілік, aксиологиялық, құндылықтық, 
aнтропологиялық, өркениеттік, пaрaдигмaлық, интегрaтивтік, интегрaл-
дық, синергетикaлық, герменевтикaлық, мaғынaғa ортaлықтaндырылғaн, 
тұғырлық, әрекеттік, диaлогтік, көпсубъектілік, тұлғaлық-бaғдaрлық, 
технологиялық, тaпсырмaлық, aтқaрымдық, әлеуметтік-мәдени, құзы-
реттілік, кәсіби бaғдaрлaмaлық, контекстік және т.б. тұғырлaрды бөліп 
aлaды.

Қaзіргі зaмaнғы білім беру кеңістігін зерттеудегі көптұғырлық пси-
хология және педaгогикa ғылымдaрындa болып жaтқaн үдерістерді қaйтa 
пaйымдaуғa деген ұмтылыстaрды, олaрды жaңa әдіснaмaның көмегімен 
қaндaй дa бір құбылыстaрды сипaттaуғa қaжеттісін тaңдaп aлуды aйғaқтaйды. 
Aтaлғaн бaрлық ғылыми тaлдaудың түрлі деңгейлерінде пaйдaлaнылaды. Со-
нымен қaтaр этнопедaгогикa бойыншa көптеген еңбектер қaзір бізге aтaлғaн 
ғылымның нaқты ғылыми жүйесін ұсынa aлмaйтынын, тек кейбір тұғырлaр 
мен әдіс, құрaлдaрды ғaнa еске сaлaтынын aтaп өтуге болaды. Дегенмен 
этнопедaгогикaдa бaсқa  дa ғылымдaр секілді жүйеленген әдіснaмaлық 
тaлдaусыз зерттеу жүргізілмейді.

Зaмaнaуи этнопедaгогикaның әдіснaмaлық негіздері. Педaгогикaдaғы 
көптұғырлықты негіздеу үшін әдіснaмaлық тaлдaудың төрт деңгейлі 
тұжырымдaмaсы бaсшылыққa aлынaды. Тaлдaудың төрт деңгейіне сәйкес 
келесі тұғырлaр (ыңғaйлaр) ұсынылaды:

– дүниетaнымдық деңгейде – әртүрлі aуқымдaғы тaрихи субъектілердің 
(тұлғaлaрдың, хaлықтaрдың, этностaрдың, ұлттaрдың, aз хaлықтaрдың) 
шығу, қaлыптaсу және дaмуы турaлы гумaнитaрлық білімнің философиялық 
және aксиологиялық формaлaры, генетикaлық және эволюциялық тұғырлaр;

–  жaлпы  ғылымилық деңгейде – жүйелілік, интегрaлдық, синерге-
тикaлық, мaғынaғa бaғыттaлғaндық, пaрaдигмaлық тұғырлaр;

–  нaқты ғылымилық деңгейде – тұлғaғa бaғдaрлық, мәдени-тaнымдық, 
aнтропологиялық, әрекеттік тұғырлaр;

– әдістемелік деңгейде – технологиялық, коммуникaтивтік тұғырлaр.
Сонымен, осы тұжырымдaмaны негізге aлa отырып, бірінші деңгейде 

философиялық-мaтериaлистік әдіснaмaғa сәйкес қaзіргі тaнымның рөлі 
күшейіп келе жaтқaн келесі әдіснaмaлық қaғидaлaрды ұстaнaмыз:

– объективтілік ұстaнымы – болмысты оның нaқты зaңдылықтaры мен 
жaлпығa ортaқ формaлaрындa тaну;

– жaн-жaқтылық ұстaнымы – болмыс құбылыстaрының бaршaғa 
ортaқ бaйлaнысы;
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– нaқтылық ұстaнымы – нaқтылы немесе ойшa көрініс беретін бaрлық 
жaқтaры мен бaйлaныстaрының жиынтығы түріндегі зaт немесе жүйе;

– тaрихилық ұстaнымы – өткендегі, қaзіргі және келешектегі жaй-
күйлердің тұтaс, үздіксіз бірлігі түрінде болмыстың уaқыт осінде бaғытты 
түрде өзіндік дaмуы;

–  қaйшылық ұстaнымы – зaттaр мен құбылыстaрдa нaқтылы болaтын 
қaйшылықтaрды есепке aлу.

Этнопедaгогикaдaғы әртүрлі деңгейлерде қолдaнылaтын тұғырлaрды 
тaлдaу ғылыми көзқaрaсты кешенді түрде жүйелеп көрсетуге мүмкіндік 
жaсaйды.

Этнопедaгогикaның зерттеу пәні – этнопедaгогикaлық болмыс, оның 
этнопедaгогикaлық зерттеулердегі көрінісі деп тұжырымдaлды. Сондaй-aқ 
ғылым этнопедaгогикaның педaгогикa ғылымдaры жүйесіндегі aлaтын ор-
нын және оның бaсқa ғылымдaрмен бaйлaнысын нaқтылaуғa ұмтылды, сол 
сияқты оның құрылымын aнықтaу үшін педaгогикaлық пәндер aрaсындaғы 
бaйлaныстaр типін қaрaстырды. Этнопедaгогикaның әдіснaмaлық негіздерін 
жaсaуғa қaжет этнофилософия, этнопсихология, этномәдениеттaну, 
этногрaфия сияқты ғылым сaлaлaры білімдерінің ғылымaрaлық кірігу 
ұстaнымдaры aрқылы үйлесімді ықпaлдaсуы тетіктерінің қызметтері 
сaрaлaнды. Aтaлмыш ғылым сaлaлaры этнопедaгогикaның пәндік, нысaндық 
белгілерін ерекшелеуге тікелей қaтысты. Этнопедaгогикaның әдіснaмaсын 
жүйелеу үшін педaгогикaның әдіснaмaлық қaғидaлaрының ғылыми 
әлеуетін жіктеп, этнопедaгогикaның қызметін, зaңдaрын, зaңдылықтaрын, 
теориялaрын, кaтегориялaрын, ұғымдaрын, терминдерін aжырaтып 
нaқты көрсетті. Этнопедaгогикa – әлеуметтік-гумaнитaрлық ғылым. 
Әзірге ғылымдa гумaнитaрлық әдіснaмa енді ғaнa өз ойлaрын нaқтылaудa, 
гумaнитaрлық сaрaптaмa (экспертизa) дa жaңaдaн қaлыптaсып келеді.

Қaзіргі ғылыми-әдістемелік пaйымдaулaрдaн бaйқaғaнымыздaй, ұлттық 
білім мен тәрбие мaзмұнын мектептің оқу жоспaрының инвaриaнттық 
бөлігінде емес, негізінен, вaриaтивті (жылжымaлы) бөлігінде, aл жоғaры 
оқу орнындaғы пәндер блоктaрының тaңдaу курстaрындa оқытып жaтыр. 
Aйтaлық, Aбaй aтындaғы Қaзaқ ұлттық педaгогикaлық университетінде 
жaстaрдың өзіндік ұлттық сaнaсын қaлыптaстыру мaқсaтындa «Мәңгілік 
ел» aтты пәннен жaңa оқулық дaярлaнып, республикaның жоғaры оқу 
орындaрындa оқытылa бaстaды. Сондaй-aқ тәрбие жұмысының өзегі 
етіп ұлттық  құндылықтaрды   (әдепті, сaлт-дәстүрлерді,  әдет-ғұрыпты,  
мәдениетті) aлa отырып, 1-курс студенттеріне aрнaп «Әдептaну» 
фaкультaтивтік сaбaғын енгізіп жaтыр. Қaзaқ мемлекеттік қыздaр 
педaгогикaлық университетінде «Қaзaқ aруы» aтты тaңдaу курсы жүргізіліп 
келеді. Білім және ғылым министрлігінің ұйымдaстыруымен тәрбие 
жүйесінің қaзaқстaндық моделін іздестіру бaғытындa бірқaтaр облыстaрдa 
ғылыми-прaктикaлық конференциялaр өткізіліп, тәжірибелер сaрaлaнды, 
болaшaқ мaмaндaрдың кәсіби, интеллектуaлдық және әлеуметтік тұрғыдaн 
жетілуіне бaрыншa қолaйлы жaғдaй жaсaуғa үлкен мән берілуде. Ұлттық 
идея, елдік мұрaт, интеллектуaлдық ұлт тәрбие жұмысындaғы бaсшылыққa 
aлaтын бaғыттaрғa aйнaлудa. Сaйып келгенде, осындaй ізденістер 
нәтижесінде ұлттық білім мен тәрбие мaзмұны aйшықтaлa түспек.

Дидaктикa білім мaзмұнындaғы әлеуметтік тәжірибе, мәдениет 
жетістіктері жеке тұлғaның ішкі мәдениетіне aйнaлaды деп тұжырымдaйды. 
Білім мaзмұнын жaсaу жaйлы педaгогикa ғылымындa үш тұжырымдaмa 
кеңінен тaрaлғaн деуге болaды. Біріншіден, білім мaзмұны педaгогикaлық 
тұрғыдaн өңделген ғылым негіздері, екіншіден, білім, білік, дaғды, 
дүниетaнымдық идеялaр жиынтығы, үшіншіден, әлеуметтік тәжірибе, 
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білімдер, әрекет тәсілдерін іске aсыру тәжірибесі, шығaрмaшылық 
әрекет тәжірибесі әлемге құндылық-эмоциялық қaтынaс тәжірибесі деп 
қaрaстырылaды. Білім мaзмұны aлғa қойылғaн мaқсaттaрдың көрінісі 
болғaндықтaн осы төрт бөліктің бәрі әртүрлі көлемде білім мaзмұнынaн 
орын aлaды.

Тәрбие мен білім, негізінен, жaсөспірімнің әлеуметтенуіне ықпaл етеді. 
Кешегі кеңестік дәуірдің құндылықтaры енді бaсқa мaзмұнғa, ұстaнымғa 
бaғыттaлғaнмен, оның орнынa қaндaй мұрaттaр-идеялaр, құндылықтaр, 
дүниетaнымдaр, идеялaр мен ұстaнымдaрды әкелдік? Жaңa тәрбие жүйесінің 
тaбиғaтқa үйлесімділік, тұтaстық, әрекеттік, тұлғaның жеке ішкі әлеміне 
бaғыт aлу, жaс ерекшелікті ескеру, ізгілік ұстaнымдaры соңғы 25 жылдaғы 
бaсылымдaрдa әртүрлі әдіснaмaлық тұрғыдaн негізделеді, тәжірибеде 
тексерілді.

Ұлттық мектептегі білім мaзмұны, оның ұлы мұрaты, ұлттық мектептегі 
тәрбие, ұлттық дүниетaным тaқырыптaрындa бірқaтaр оқу-әдістемелік 
құрaлдaр жaрық көрді, зерттеулер жүргізілді. Бұл ізденістер міндетті түрде 
ұлттық білім мен тәрбие мaзмұнын бaяндaйтын қосымшa ретінде, оқытылуы 
міндетті емес пән деңгейінде ұсынылaды. Қaзіргі тәрбиенің хaлықтың 
тәрбиелік тәжірибесіндегі тaрихи бaстaулaрынa ғылыми-әдістемелік тaлдaу 
жaсaлып, ұлттық білім мен тәрбие мaзмұны эмпирикaлық-қолдaнбaлы 
деңгейде құрaстырылa бaстaды. Aйтaлық, қaзaқ хaлық педaгогикaсындaғы 
пaтриоттық-ерлік тәрбиесі, еңбек тәрбиесі, эстетикaлық тәрбие, бaлaлaр 
мен жaстaрды сәндік-қолдaнбaлы өнерге үйрету, экологиялық мәдениет, 
музыкaлық тәрбие, aдaмгершілік тәрбиесі. Осы зерттеулерде «Қaзaқ хaлық 
педaгогикaсындaғы пaтриоттық-ерлік тәрбиесі», «Қaзaқ хaлқының бaлaлaр 
мен жaстaрды еңбекке тәрбиелеу дәстүрлері», «Экологиялық өлкетaну» 
aрнaйы курстaрының мaзмұнындa хaлық педaгогикaсынaн ұлттық білім мен 
тәрбие мaзмұнын «қaзып», «мәпелеп», «тірілтудің» логикaсы көрінеді. Ол: 
хaлықтың әлеуметтік жaғдaйы, көзқaрaстaры, дүниетaнымы, тәрбие мaқсaты, 
міндеттері, негізгі қaғидaлaры, дәстүрлі тәрбие түрлері, тәрбиелеудің 
құрaлдaры мен әдістері, тәрбие идеялaры, ой-пікірлері, көзқaрaстaры 
бүгінгі тәрбиемен бaйлaнысы, тәрбие тәжірибесін прaктикaдa пaйдaлaну 
жұмысы, сондaй-aқ ұғымдық-түсініктік-терминологиялық қaтaрлaр 
(мысaлы, «ұлттық құндылық», «ұлттық пaрыз», «ұлттық келбет», т.б.) мәні, 
құрылымы, мaзмұны нaқтылaнып, aнықтaмaлaр берілген. Ұлттық білім мен 
тәрбие мaзмұны осылaй жинaқтaлып, қорғaлып, ұсынылып, жекелеген оқу 
орындaрындa пaйдaлaнылып, мaқaлaлaр, оқу құрaлдaры жaзылып, жерге 
шaшылғaн сынaптaй бытырaп, әзірге ресми білім мaзмұнынa толығымен 
кіре aлмaй тұр. Белгілі этногрaф ғaлым, профессор Aқселеу Сейдімбектің 
«Қaзaқ әлемі» aтты этно-мәдени пaйымдaулaры, философ Ж.Молдaбековтың 
«Қaзaқтaну» деген еңбегі, Ж.Нaурызбaйдың «Этно-мәдени білім беру 
жүйесі», A.Құрaлұлының «Ұлттық дүниетaным» aтты оқу құрaлдaры, этнос 
мәдениетін ойлaстырғaн ғылыми мaқaлaлaр, хaлықтың философиясынaн, 
тaрихынaн, мaтемaтикaсынaн, физикaсынaн, геогрaфиясынaн қaзірге қaжет 
білімдерді жүйелеуге ұмтылысты бaйқaтaтын әдістемелік жұмыстaр ұлттық 
білім мен тәрбие мaзмұны бaр екен, соны білім мaзмұнын көрсететін 
құжaттaрғa ендіру турaлы ізденістер жүргізілуде.

Қaзaқ ұлты ұлт болып, сaяси бостaндықты бaянды ету үшін оның жaн 
дүниесі мен жүрегі ұлттың терең тaрихынaн өрбіген білім мен тәрбиеге 
сусындaп, өзін өзгеден кем көрмейтін, өз мәртебесін түсінетін болып өскені, 
өзін-өзі толық тaнығaны, мынa жaһaндaну зaмaнындa ұлттық білім мен 
тәрбие мaзмұнын ертеңге интеллектуaлдық ұлттың меңгеруі дaғдaрысты 
еңсеруге дaяр болуы бірден-бір төте жол болмaқ.

Алматы қаласы.
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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

ұрақтың маңыздылығы күнделікті оқу мен оқыту үдерісінде дәлелденіп 
жүр. Дәстүрлі оқытуда болсын, оқушының дағдысын қалыптастыруға 

ҰТЫМДЫ СҰРАҚ – ТАБЫСТЫ 
САБАҚТЫҢ КЕПІЛІ

Әсия  КӨПЕШОВА, 
Педагогикалық шеберлік орталығының тренері

С
бағытталған қазіргі оқыту жүйесінде болсын, тақырыпты меңгерту сұрақсыз 
жүзеге асырылмайды. Алайда, біз сұрақты дұрыс қолданып жүрміз бе? Шын 
мәнінде білімді меңгерту үшін сұрақ маңызды ма? Рас, дәстүрлі оқыту ба-
рысында негізгі сұрақ қоюшы тұлға мұғалім болып танылды. Оқушыларға 
да сұрақ қоюға «рұқсат» беріледі. Алайда,  бұл сұрақтардың дәрежесі білу 
мен түсіну деңгейінен аспайтын. Ол сұрақтар – соңғы кезде жиі атап жүрген 
жеңіл сұрақ, жіңішке сұрақ,  төмен  деңгейлі  сұрақ,  бір  ғана  сөзбен жа-
уап беруге болатын сұрақ, жауабын оқулықтан табуға болатын сұрақ деп 
жіктеледі. Қазіргі білім беруде ше? Қазір де солай, тек сұрақтың деңгейіне 
басқаша талаптар қойыла бастады. 

 Ежелгі ойшылдар еңбегінде сұрақ табиғатына байланысты арнайы 
тақырып қозғамағанымен, танымды қалыптастырудағы оның маңызын 
мойындаған. Осы орайда Сократтың ақиқатты сұрақтар арқылы іздеп табу 
сияқты атақты әдісі мен кез келген ғылыми мәселені сұрақ түрінде қою, 
ұзақ уақыт бойы диалектика ретінде қарастырылып келген әңгіме жүргізу 
өнері және сұрақтарды шеберлікпен қиюластыру арқылы пікірталастыру 
мен соның арқасында  даудың шешімін табу әдістерін атап кеткен жөн. 
Платонның диалог жүргізу шеберлігі жайлы еңбегі де сұрақты айналып 
өтпегендігі анық. Өйткені, диалогтің негізгі қаңқасын құрайтын құрал сұрақ 
емес пе? Сондай-ақ, ойлаудың түрлі формалары жайлы сипаттап жазған 
Аристотель де өзінің пәлсапалық еңбектерінде сұрақты ойлаудың белгілі бір 
формасы ретінде қарастырған. Әсіресе, шешендік өнер саласына байланыс-
ты ой қозғаған еңбектерінде  сұрақ қою мәселесіне кеңірек тоқталып өткен. 
Ол мәселе қою; жағдайды түсіну ережелері, әрбір атаудың мағынасын тал-
дау және айырмашылықтар мен ұқсастықтарды табу сияқты дұрыс пайым-
дау әдістері; индуктивті және дедуктивті қорытындылар жасау ережелері 
сияқты бес бөліктен тұратын диалогтің құрылысын суреттей отырып, оның 
екі соңғы бөліктерін сұрақтарды құрастыру стратегиясы мен оған жауап беру 
стратегия сына береді. 

Л.Я.  Аверьянов өзінің «Адамдар сұрақты не үшін қояды?» атты еңбегінде 
«Аристотельдің диалогтік әдісі – дәлелдер туралы оқыту» деген баға береді. 
Ұлы ойшылдың осы тәсілді әзірлеу барысында шынайы білім алу үшін 
ойлаудың жалпы әдістерін беруді мақсат еткендігін айтады. Және бұл еңбекті 
логиканың даму тарихындағы сұрақты диалогтің негізі ретінде қарастырған 
алғашқы талпыныс деп таниды. Аристотель сұрақ арқылы жауап алу шынайы 
білім алудың негізгі тәсілдерінің бірі деп есептеген. Сондай-ақ, алғашқы 
сұрақ келесі сұрақтардың негізін қалап, пікірталас шеңбері тұйықталып, 
әрбір жаңа сұрақ сайын қайта жаңғырып отыратындығын айтады. Осы-
дан дұрыс әрі ұтымды сұрақтар кез келген пікірталас және талдау үдерісін 
діттеген мақсаттарға жеткізуге  немесе бірнеше нұсқалы жауаптар мен іздену 
бағыттарына нұсқайтын тетік бола алатындығы жөнінде қорытынды жасауға 
болады. 
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әл-Фараби өзінің диалектика жөніндегі түсініктемесінде сұрақты әңгіме 
жүргізу өнерінің құралы ретінде қарастырған. Оның пікірінше, сұрақ дәстүрлі 
логика шеңберінде силлогизм (ой қорытындысы) арқылы шешілетін қарама-
қайшылықтан туындайды. Бұл тұрғыда оның «Диалектикадан» алынған  
бірінші тезисі бізді қызықтырады: «Диалектика – адамның силлогизм әзірлеу 
қабілетін игеруге бағыттайтын өнер.  Ол силлогизм жалпы тезистің кез кел-
ген жай-күйін теріске шығаратын жалпы қабылданған пікірден туындайды. 
Ол пікір жалпы тезистің белгілі бір қарама-қайшылығын қорғауға талпынған 
жауап берушіде сәйкестіктер арқылы пайда болуы мүмкін. Ал бұл пікір жа-
уап берушіден сұрақтар арқылы алынады. Жауап беруші  жалпы тезистің 
бір жағының жай-күйін дәлелдеп беруге тырысса, сұрақ қоюшы оны жоққа 
шығаруға талпынады». Ұлы ойшыл  қарсы жақтың жауабын теріске шығаруға 
бағытталған сұрақ қоюдың өзін өнерге балап отыр. Бұл еңбектерді пайымдай 
келе мынадай қорытындылар жасауға болады: 

– сұрақтар –  шындыққа қол жеткізетін ойлаудың маңызды бір бөлшегі;
– сұрақтар – дедуктивті жүйе арқылы силлогизмге (ой қорытындысы) 

бас тайтын негізгі жол;
– сұрақтар – қарсы пікірлер тудыратын немесе дәлелдемелер арқылы 

қорғалатын қарама-қайшылықтар. 
Бұл аталған белгілер сұрақтар арқылы адамды ойлауға, дәлелдер арқылы 

ой қорытындысын жасауға мүмкіндіктер болатындығын көрсетеді. 
Ал жоғарыда атап өткен зерттеуші ғалым Л.Я. Аверьяновтың        пікірінше, 

жекелеген сұрақтардың сипатына талдау жасауға болмайды.  Себебі, жекеле-
ген сұрақ болмайды, тек сұрақтар жүйесі болады. Осы жүйесі ішінде ғана 
әрбір сұрақ өзінің сипатына ие болып тұрады. Және осы сұрақтар жүйесі 
арқылы ғана шынайы білімге қол жеткізіп, танымды дамытуға болады. 

Психология ғылымының кандидаты, психолог-кеңесші  И.И. Aминoв: 
«Сұрақ қоя білу ақыл мен көрегенділіктің қажетті белгісі болып табыла-
ды» дейді. Оның ойынша, жақсы қойылған сұраққа ғана іскерлік сұхбатқа 
қатысушының жауап бергісі келеді, жауап бере алады немесе ол жөнінде 
ойланғысы келеді  және ол әріптестікке қызығушылық танытатын болады.

Сондай-ақ, ғалым іскерлік сұхбатта жиі қолданылған сұрақтардың 
бірнеше түріне талдау жасап өтеді.  Егерде ол ұсынылған сұрақтардың білім 
саласына аса қажеттілерін сұрыптап, түсінік беретін болсақ, төмендегідей 
сұрақтар жүйесі көрініс табады

Р/с Сұрақтың түрі     Сұрақтың сипаты                   Мысалы
1.    Жетелеуші сұрақтар    Күтілетін жауапқа не жауап беру            Осылай деп 
       керектігін білдіру үшін құрас-                 есептейсіз ғой?
       тырылған сұрақ  
2.     Негізгі сұрақтар   Алдын ала        Жабық сұрақтар –            Осы шығармада 
                  жоспарланған   біржақты жауап                кездесе ме? 
     жабық               беретін сұрақ. Олар          Осы кейіпкерге
     немесе ашық    нақты құрастыры-            ғана тән бе?
     сұрақтар           лып, қысқа жауапты 
                   ұйғаруы керек.    
                  Ашық сұрақтар –               Сіздің 
                  қысқа жауап берілсе де     ұсынысыңыз 
                  қиын сұрақ,  ол қандай     қандай? 
                  да бір түсіндіруді, ойлау   Осы бойынша 
                  жұмысын қажет етеді.      сіздің 
                  Жауап барысында             шешіміңіз  
                  себептеріне нақты            қандай болады? 
                   өзіндік пікір береді.
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3.     Екінші        Негізгі сұрақтарға алынған жауаптарды                  Сонда осы жауап
        кезектегі     нақтылау  үшін қойылатын жоспарланған              орынды деп 
        немесе        немесе кездейсоқ сұрақтар.                                       таныдыңыз ба?
        кейінгі 
        сұрақтар 
4.    Баламалы   Ашық сұрақ түрінде қойылады, бірақ алдын           Сіз оған осындай 
       сұрақтар     ала дайындалған бірнеше жауаптың нұсқалары      мінездемені 
              болады.                  неліктен бердіңіз: 
                     автордың сипат-  
                     тауына қарап па,   
                                   кейіпкердің әреке-
                     тіне қарап па?
5.    Шешендік   Тура жауапты қажет етпейді және жауап              Берілген қорытын- 
       сұрақтар      берушінің қандай да бір реакциясын туғызу,          дыны дұрыс деп 
               оның көңілін аудару, басқалардың қолдауына         қабылдай ала- 
               ие болу,  мәселенің шешілмегеніне  көңіл              мыз ба? 
               аударту үшін қойылатын сұрақтар.               Осылайша автор
                                  оқырманның көңі-
                     ліне  жол таба ала  
                     ма?
6.    Шұғыл        Әңгімені қатаң қалыптасқан шеңберде ұстап          Сіз шындық тұр- 
       сұрақтар     тұрады немесе бірнеше жаңа мәселе көтереді.        ғысынан келгенде
               Осыған қоса олар, әдетте, жауап берушінің             кейіпкер әрекетіне 
               ұстанымындағы жанды жерін табуға көмектеседі.   әділ баға бердім 
               Мұндай сұрақтар басқа мәселеге көшкіңіз  келсе    деп ойлайсыз ба? 
               немесе жауап берушінің  қарсылығын сезген 
               кезде қойылады. Сұраққа жауап бере алмауы 
               мүмкін, керісінше, оның жауабы кездейсоқ және 
               мықты болуы мүмкін, бұл сіздің ұстанымыңызды 
               әлсіретіп және алдағы жоспарыңызды 
               өзгертуі  мүмкін. 
7.     Ойлануға   Жауап берушіні айтылған нәрсені  мұқият  тал-      Өз пікіріңіздің
        арналған    дауға және түсіндіруге мәжбүрлейді.                        дұрыстығына  
        сұрақтар    Мұнда жауап берушіге ойлануға және өз ұстаны-   қалай көз  
               мына түзетулер енгізуге мүмкіндік  беріледі.            жеткізе аласыз?  
8.     Бақылау     Жауап берушілердің назарын басқаруға көмек-       Сонымен, қойыл-         
        сұрақ-         теседі,  үдерістің  алдыңғы кезеңдеріне қайта         ған сұрақтардың 
        тары           оралуға, соған қоса қол жеткізген сенімді                барлығы да кейіп- 
                            тексеруге  мүмкіндік береді.    кердің мінезін   
         толық аша 
                      алды ма?
9.     Қақпан       Жауап беруші сұрақ қоюшыға  қоя алады.               Автордың сіз
       сұрақтар     Сұрақты дұрыс қоя білумен қатар, оған                    айтқан  идеяны 
               қарсы пікір білдірушінің мақсатын есепке ала        көздегендігіне 
               отырып, жауап бере де білуі керек. Сұхбат              дәлеліңіз  бар ма?
                           үдерісінде келесі қақпан сұрақтарға дайын             Олай болғанда, 
               болу керек.     автор кейіпкерге  
                     мұндай әрекеттер  
                     жасатпас еді ғой?

Қосымша мәліметтер алу 
мақсатында  немесе жауап 
берушінің шынайы уәжін 
немесе ұстанымын анықтау 
үшін қойылады, олар оған  
еркін ойлауға және өз ойын  
кеңінен айтуға мүмкіндік 
береді. 



15

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

10.   Құзыреттілікті      Мұндай сұрақтардың мақсаты – сұрақ       Автордың идеясы 
       тексеруге бағыт-    берушінің білімін және тәжірибесін          айқын болып
       талған сұрақтар     бағалау болып табылады.  Дұрысында,     тұрса, оны сұрау- 
                                        жауап беруші  осындай сұрақтың жауа-    дың қажеттілігі
                           бын біледі, бірақ сұрақ қоюшының оған    қанша? 
              қалай жауап беретінін тексергісі келеді.  
11.   Өз білімін көрсе-  Бұл сұрақтардың  мақсаты – басқа             Кейіпкер іс-әреке-
        туге бағытталған  сұхбатқа қатысушылардың алдында өз      тінің астарында 
        сұрақтар            құзыреттілігімен, зиятымен көзге түсу.     қандай ой жат- 
              Бұл өз-өзіне сенімділік қалыптастыру-     қанын кім байқады?
              дың бір түрі, «ақылды» сұрақпен басқа- 
              лардың  құрметіне бөленуге ұмтылу.  
12.   Жаңылыстыру-     Қарсы жақтың жауабынан жаңылыс-         Автор бұл арқылы                                 
        шы сұрақтар          тыру немесе өз көзқарастарының жал-      бастапқы идеясы-
              ған емес екендігіне көз жеткізу үішін        нан кейін бас тарт-  
                              қойылады.             қан дегіңіз келіп   
                  тұр ма?
13. Арандатушы       Көбінесе  жауап берушінің  қазіргі            Сонда сіз осы сөзі-
 сұрақтар            айтқаны мен бұрынғы айтқанының            ңіз арқылы кейіпкер-  
                       арасындағы қарама-қайшылықты ұстап    дің өзіңіз берген
              алу  үшін қойылады.            жағымды мінезін 
              Жауап беруші өз сөзін дәлелдер                 жоққа шығарғыңыз
              арқылы түсіндіруге ұмтылады.           келіп тұр ма? 

«Іс-әрекетті зерттеу үшін  сұрақ қою» деген еңбегінде  Ф.Киркман зерттеу 
сұрағына: «... нақты, шоғырланған, жинақы, кешенді және дәлелдеуді қажет 
ететін сұрақ, оның айналасына сіздің зерттеуіңіз құрылады» деген түсінік 
бере отырып, мұғалімнің  назарын зерттеу үшін  қойылатын сұрақ түрлері, 
зерттеу сұрағының зерттеу үдерісінің өту барысындағы  қозғалысқа бағыт 
берер күші жайлы айта келіп, «Зерттеу сұрағы қалай  құрастырылады?» деген 
сұраққа толық жауап беріп өткен. 

В.Бэконның: «Ақылды сұрақ – білімнің басым бөлігін құрайды» деген 
сөзімен айтсақ, сұраққа байланысты қай еңбекті алсақ та, сұрақ қоюдағы 
негізгі мақсат – ой қорыту, сол арқылы білім негізін қалау екен.  Олай бол-
са, оқушы дағдысын қалыптастыруды басты назарда ұстап отырған оқу мен 
оқыту үдерісін сұрақсыз көз алдымызға елестету мүмкін емес. Бұл еңбектің 
де мақсаты – сұрақтың  осы үдерістегі маңызын таныту болып отыр. Қорыта 
айтқанда, сұрақ сабақтың тақырыбын  ашу құралы ретінде  қолданылғанда 
ғана сабақ табысты сабаққа айналады  демекпіз.
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Резюме
В статье доказана важность вопросов в формировании знаний на основе работ великих мыслителей 

и ученых. Рассматривается, что использование вопросов как важной части мышления являются средством 
достижения истины.  Типы и характеристики вопросов представлены через примеры, что создает условия 
для применения.

Summary
The author proved the importance of the issues in the formation of knowledge-based work of great thinkers and 

scientists.  The use of questions as an important part of thinking The types and characteristics of issues presented 
through examples, that creates the conditions for the application of

Шымкент қаласы.
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ҰЛАҒАТТЫ ҰРПАҚ ӨСУДЕ 

Гүлнағира  СЕРАЛИЕВА, 
Ы. Алтынсарин атындағы  №65 мектеп-гимназия 
директорының  тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Т әуелсіздікпен құрдас мектебімізде алғаш ашылған 
1991 жылы 602 оқушы болса, бүгінде 3800-ден астам 

бала білім нәрімен сусындауда. Сан   салалы  атқарылған 
жұмыстар, көзге көрінбейтін сан сипатты  еткен еңбек 
пен  төгілген тер өз нәтижесін беріп келеді. 1994 жылы 

сәуір айында мектепте алғаш рет  халық мұрасын арнайы жүйемен оқыту 
тақырыбында республикалық семинар өтті. 1995 жылы мектебіміз Алма-
ты қаласында өткен «Оқушылар тәрбиесіндегі  мәдениеттану, дүниетаным 
диалектикасын қалыптастыру»  тақырыбындағы ІІ  республикалық тәрбие 
жүйесінің  моделін қорғау байқауына қатысып, 8 мыңға жуық мектептің 
арасынан бас жүлдені жеңіп алып, үздік деп танылды. Білім ұясының 
оқу-тәрбие жүйесіндегі іс-тәжірибесін республикалық деңгейде тара-
ту үрдісі осы жылдан бастау алып, қалыпты дәстүрге айналғандығын 25 
жылда 14 рет республикалық, халықаралақ семинарлардың өтуі дәлелдеп 
тұрғандай. Осы жылдар ішінде  мектепті  қаншама түлектеріміз  бітіріп, 
қаншама бүлдіршіндер мектеп табалдырығын аттауда. Атқарылған игілікті 
ізгі жұмыстар кезінде өз бағаларын алып жатты. Әрине, өткен күн – тарих. 
Олай болса, келер жылдардың еншісіне  тарих болып қалатын  биылғы оқу 
жылындағы атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталғым келіп отыр. 

Алғашқы білім күні «Мен өз Отанымның   патриотымын» тақырыбында 
өткізіліп, осы іс-шараны ары қарай дамыта білген, актерлік  шеберлігімен  
танылған,  дарынды шәкіртіміз   Есболған  Нұрдәулет респубикалық  «Мен  
өз  Отанымның  патриотымын»  атты  ең  үздік  видеоролик байқауының  
жүлдегері  атанды.  «Алғашқы қоңырау» мерекесіне  Рио де Жаней-
ро қаласында өткен жазғы  олимпиада ойындарында  көк  туды  көкке  
желбіреткен, бүкіл қазақ елінің мақтанышына айналған, қазақ қыздарының  
арасынан  ауыр атлетикадан тұңғыш  рет  еліміздің  күміс  қызы  атанып  
отырған    мектебіміздің   түлегі  Жазира  Жаппарқұл қатысып, бүлдіршіндерді 
құттықтады. «Менің  жеңісім – еліме  деген патриоттық  сезімім  мен  
перзенттік  махаббатымның  жемісі» деді  ол сөз   арасында.  Бұл мере-
кеге Жазираның арнайы келуі спортқұмар жас өркендерге де, ұстаздарына 
да  ерекше жігер сыйлады.   «Армандастар»  би  тобы  мектеп  алаңын   ке-
ремет  билерімен көріктендіріп, салтанатты  жиынның ажарын аша түсті. 
Мектебіміздің гимнастика, каратэ, футбол және волейбол үйірмелеріне 
қатысатын жасталаптар мен өнерге  бейім  шәкірттерімізден құралған 
«Жұлдыздар», «Қыран»   вокалды   тобы  «Алға, Қазақстан!»  әнін шырқап, 
спорттық  композициясымен  көпшілік көңілін көтеріп тастады. 

Түрлі үйірмелерге қатысатын оқушылар саны жылдан-жылға  артып 
келеді. Мектепте жүргізілетін үйірмелерге қыркүйек айының алғашқы 
аптасында-ақ қатысушылар саны толығып қалады. Өз уақытын мазмұнды 
өткізетін оқушы оғаш іске бармайды. Қуантатыны – мектеп оқушылары 
аудандық ІІБ кәмелетке толмағандар бөлімінің есебіне тіркелмеген.  

Отбасылармен қарым-қатынас жасау жайы қаперімізден шыққан емес. 
Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығымен  қыркүйек айының 
екінші жексенбісі «Отбасы күні» деп аталды.  Мерекеге орай «Отбасы – 
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2. “Қазақстан мектебі” №5, 2017.

қоғамның  алтын діңгегі» тақырыбы  аясында мектеп  психологтары мен 
ұстаздар  қауымы  бірлесе отырып «Өз балаңа үлгі  бол»,  «Бірінші  сы-
нып  оқушыларының  ата-аналарына  психологиялық көмек» атты  ата-
аналар конференциясы өткізілді. Конференцияның  ашылу  сәтінде  
өнерлі оқушыларымыз  Отан,  ата-ана жайындағы өнегелі әндерімен  
тыңдаушыларды  тамсандырды.  

Жалпыхалықтық деңгейде тойланып жатқан Ел Тәуелсіздігінің 
мерейлі мерекесіне мектеп ұжымы да үн қосып, сыртқары қала алмай-
тынын тағы да дәлелдеді. Қазан   айының  29  жұлдызында  ауқымды  іс-
шара – бабаларымыздың    ғасырлар  бойы  аңсап  келген  Ел Тәуелсіздінің 
25 жылдығы, ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсаринның 175 жылдығы, 
тәуелсіздікпен  түйдей  құрдас,  алтын   ұя  мектебіміздің  25 жылдық  
мерейлі  тойы  Шымқаламыздың төрінде  орналасқан Ж.Шанин атындағы   
қазақ   академиялық драма  театрында жоғары деңгейде аталып өтілді. 
Мектептің білікті  басшысы  Қатира  Қырғызбайқызы  мерейлі  істің басы-
қасында жүріп, өте жоғары деңгейде өтуіне мұрындық болды. Театрдың  
кіре  берісінен  бастап мерекеге келген қонақтар  мектеп оқушыларының   
шығармашылық  көрмесін,  ғылыми  жұмыстарын,  «Мұрагер»  ұлт  аспап-
тар  оркестрінің  орындауындағы  халық  күйлерін тамашалады. Ор-
кестр  жетекшілері  Нышанбаева  Мария  мен   Елжанова  Гулфайруздың  
шәкірттері  халық  күйлерін жетіген, қобыз, шаңқобыз, асатаяқ, сылдырмақ, 
тағы  да басқа  көне  саз аспаптарында  шебер  орындап,  көпшіліктің көңілін 
мерекелік күйге бөледі. 

 «Тәуелсіздік – санамның  мәңгі  шырағы, Алтынсарин  тағылымы –  
ілім-білім тұмары»  тақырыбындағы  мәдени  іс-шараға 800-ге  жуық оқушы  
қатыстырылып,  сахна  төрінде  өнер  көрсетті.  Тәуелсіздік жолындағы 
халқымыздың тартқан тауқыметі мен көрген қиындықтарын  қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімдері жетекшілік жасайтын «Толқын» драма үйірмесінің 
жас әртістері    театрландырылған қойылым арқылы айшықты көрсете алды.  

Бір   жарым  сағатқа созылған қойылым барысында  мектептің дарын-
ды шәкірттері қазақ халқының сан ғасырлық тарихы  мен өнерін  көрермен 
көңіліне орнықтырып, терең ой салды.  

Аталмыш  шараға  мектебіміздің түлектерінің қатысуы ерекше  тарту  
болды.  Іс-шараны түлектеріміз  –  «Арай–2016» өнер байқауының   жүлде-
герлері – Дауренбеков Нұрсұлтан  мен  Оспанова  Ләйла  жүргізсе, айтыскер 
ақындарымыз  Жолдыходжаев  Айбол,  Ысқақ  Дәурен, Анапия  Нұрғали,  
Ниязбек  Аяндар  алтын ұя мектебі мен шәкірттеріне өз  арнауларын оқып 
берді.  

Мектеп  қабырғасында  жүріп  бес дүркін  халықаралық  байқаулардың  
жеңімпазы   атанған,  Елбасымыздың  жеке  қабылдау  құрметіне  ие  болған,  
«Жұлдызды дода» жобасының Бас жүлдегері, жезтаңдай әншіміз Ерден  
Жақсыбеков пен «Қазақстан дауысы» жобасының финалисі Ізбасханова 
Гүлмира өздерінің  мерекелік шашуын жолдады. Сонымен қатар,  
түлектеріміз  Молдабаева Арайлым, Қарабеков Нұрбол, Ернишев Азамат, 
Тоялиев Жамбыл  арнайы мерекелік  құттықтаулары мен  ұстаздарына  ар-
нап «Ұстазым», «Самға, Қазақ», «Қазақстаным, алға!» атты әндерін Тәуелсіз 
Қазақстанның 25 жылдық мерейлі  тойына  тарту етті. 

 Музыка пәнінің мұғалімі   Ернишева  Гүлнар  жетекшілік  ететін 
«Жұлдыздар» вокалды тобының орындауларындағы «Жүрегім – қазақ», 
«Алтынсарин», «Мен – қазақпын», «Алтын өмір-ай» әндері  сахнаның  
сәнін  келтіріп,  репертуардың жан-жақтылығымен  танылып, кәсіби  
орындаушылық қасиеттерімен  көзге  түсті.
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Халықаралық   «Берега   Надежды – 2014»,  «Шаттық  – 2016»,  «Бозтор-    
ғай – 2016»,  «Қазақстан – Болгария – Ресей» бірлескен халықаралық  «Розы  
Казахстана»  фестивалінің бас жүлдегері, Болгарияда өткен халықаралық 
«Розы на обзор – 2017» фестиваль-байқауы сертификатының иегері, 
мектебіміздің мақтанышына айналған Сақалова Гүлжан жетекшілік ететін  
«Армандастар» би тобы  мерекелік  бағдарламаны  одан әрі  көріктендіре 
түсті. 

Мерекеге келген   қонақтар өнерлі өрендерімізге алғыстарын айтып, 
көпшілікті мерейлі мейраммен құттықтап, алған  әсерлерімен  бөлісті. Мар-
хабат Байғұт, Сайлаукүл Барақова, Сәния Хайруллақызы, Марат Омаров, т.б. 
елге танымал тұлғаларымыз өздерінің ағалық, аналық тілектерін білдірді.

 Биылғы оқу жылының биік  белестерінің бірі – қараша айының 12-
13  жұлдызында Алматы қаласында өткен Ә.Назарбаеваның «Жандану  
әлемі» қорының ұйымдастыруымен І ұлттық «Бала дауысы» телевизиялық 
ән байқауының ақтық мәресінде мектебіміздің «Жұлдыздар» тобының 
әншілері       8«А» сынып оқушысы Болат Садраддин, 7«Г» сынып оқушысы 
Жорабек Диас, 7«А» сынып оқушысы Абдухамид Мағжан белгілі эстра-
да жұлдызы Маржан  Арапбаевамен бірлесе «13 аймақ» триосы болып, 
Оңтүстік Қазақстан облысының  намысын қорғап, жүлделі І орынды жеңіп 
алды.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай  «25 жұлдызды күн» жоспарына сай  
өткізілген  қалалық, облыстық, республикалық деңгейдегі барлық мәдени    
іс-шаралар: «Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік  тірегі» атты  форумы, Қазақстан 

Республикасының «Тұңғыш Президенті күні» мерекесіне  арналған  салта-
натты  жиын «Әже әлдиі» облыстық әжелер форумында да өнерлі балалары-
мыз  өз өнерлерін паш етті.   Жас өнерпаздарымыздың қабілет-қарымына, 
еліне деген ақ-адал пейіліне тыңдармандар тегіс тәнті болды.  

Мектеп оқушылары  балалар үйінің тәрбиеленушілерімен достық байла-
ныс орнатқан. Бұл бастамаға ұйытқы болған «Алау» шығармашылық тобы. 
№3 балалар үйінің тәрбиеленушілерін  мектебімізге шақырып, ата-аналар, 
ұстаздар  тарапынан балаларға сыйлықтар жасалды. Жас бүлдіршіндер де 
қарап қалмай, өз өнерлерін ортаға салды.  

«Армандастар» кіші және үлкен би тобы 26 желтоқсан күні Елбасының 
балаларға арналған жаңа жылдық шыршасында да арнайы өнер көрсетті. 
Бала жанының бағбаны – ұстаздар мен өнерлі шәкірттеріміздің алар асуы, 
шығар биіктері әлі алда деп сеніммен айта аламыз. 

Шымкент қаласы.
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сихологиялық  және  педагогикалық  ғылымдар  мен  тәжірибенің 
әдіс намалық  негіздеріне  назар аудару,  білім  беру  үрдісін ізгі-

ӘОЖ (УДК): 37.015.3

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУДІҢ ГУМАНИСТІК 
ПАРАДИГМАСЫ 

Асма  ҚАЛЫБЕКОВА,
педагогика ғылымының докторы, 
профессор,
Ақнұр  АБДУЛЛАЕВА,
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің магистранты

Аннотация. Мақалада заманауи білім берудің мақсатына қол жеткізу идеяла-
ры мен педагог және психолог ғалымдардың білім берудегі гуманистік көзқарастары 
көрсетілген.

Түйінді сөздер. Білім беру, гуманистік парадигма, социодинамика, педагогикалық 
қолдау. 

П
лендіруде Қазақстан Республикасында білім беруді модернизациялау Тұжы-
рымдамасында белгіленген талаптардың жүзеге асырылмауына негізделген.

Заманауи білім берудің мақсаты ретінде Тұжырымдама жаңаша дамып 
отырған қоғамның құндылықты-мәндік бағдарларының қатарын анықтайды.
Бүгінгі күні мемлекет еркін таңдау жағдайында өз бетінше шешім қабылдай 
алатын, мәдениетаралық өзара әрекеттестікке, өмірді өзгертуге дайын, өзінің 
тағдыры мен өз әулеті, халқы, елі және тұтастай әлем, әлеуметтік-экономикалық 
және жалпы мәдени даму үшін борыш сезімі мен жауапкершілікке ие, өзін-
өзі жетілдіруде жасампаз, заманауи білім алған, адамгершілік қасиеттері 
қалыптасқан, абыройлы азаматтық ұстанымы бар, алғыр адамдарды қажет 
етеді.

Заманауи   білім  берудің  мақсатына қол жеткізудің мүмкін болмаған 
мәселе – білім берудегі басым идеялар ретінде анықталған, білім беру 
тәжірибесіндегі жеке тұлғаның дамуы жайлы гуманистік түсініктердің әлі 
күнге дейін жүзеге асу жолын таппай отыруына негізделген.

С.В. Дроздов,  А.Б. Орлов, М.Ю. Плотников, О.Л. Подлиняев, Қ.Жарықбаев, 
Намазбаева, Джакупов және өзге де зерттеушілер психологиялық-
педагогикалық  ғылымда әлі күнге дейін білім берудің гуманистік бағдарланған 
технологиялары жетіспейді деп есептейді.

Педагогтер тарапынан мәлімделген құндылықты бағдарлар мен олардың 
практикалық әрекеттерінің келісілмегендігі педагогикалық қызметте және 
жеке тұлғаны  дамытудың  мақсатына  қол жеткізуде көптеген мәселелерді 
туындатады.

Педагог және психолог ғалымдар заманауи білім берудің әдіснамалық 
негізі ретінде гуманистік көзқарасты бекіту мақсатында, жеке тұлғаны 
қалыптастыру мен дамытуды түсінуде концептуалды тәсілдерді тағы да бір 
қайта қарау қажет деп санайды.

Білім берудегі гуманистік идеялар заманауи білім берудің дамуының түрлі 
кезеңдерінде реформалар мен қайта құруларға себеп болды.

Шетелдік, ресейлік және қазақстандық ғылымда гуманистік көз-

Педагогика ғылымы: зерттеулер
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қарастың мәні мен оның өзге барлық психологиялық-педагогикалық 
тұжырымдамалардан айырмашылығын түсінуді қиындататын ұғымдардың 
араласып кетуі байқалады.

Гуманистік көзқарастың мәнін түсінудегі қарама-қайшылықтарды қазіргі 
күнгі психологиялық-педагогикалық ғылымдардың әдіснамалық негіздерін 
зерттеу барысында анықтауға мүмкіндік туады.

Ғылымда адам тұлғасының табиғаты бойынша заманауи психологиялық-
педагогикалық ғылымдар мен білім беру тәжірибесінде өзекті әдіснамалық 
негіздер болып отырған үш ғылыми көзқарас қалыптасқан: социодинамикалық, 
психодинамикалық және антроподинамикалық (гуманистік) көзқарастар.

Мысалы, социодинамикалық көзқарасқа құрылған психологиялық-
педагогикалық тұжырымдамалар бала тұлғасының қалыптасуында социумның 
(оған оқыту мен тәрбие де кіреді) шешуші рөлін мойындаудан шығады.

Мұнда, әдетте, жеке тұлғаның дамуындағы субъективті қайнарларының 
да, осы үрдіске едәуір ықпал ететін қандай да бір тума сапалардың да болуы 
мойындалмайды.

Одан әрі тұлғалық дамудың ішкі қайнар көздерінің болуын теріске 
шығаратын социодинамикалық идеялар «тәрбие бәрін жасай алады», соның 
ішінде кез келген баладан данышпанды тәрбиелеп шығара алады дегенді айта 
отырып, тәрбиенің құдіреттілігін жариялаған К.А.Гельвецийдің еңбектерінде 
көрініс тапты.

Сонымен бірге, гуманистік парадигма тұлғалық дамудың әлеуметтік және 
генетикалық берілген факторларының рөлі мен мәнін жоққа шығармайды.

Өзін, өзінің тұлғасын ең басты жасаушы ретінде адам қоршаған ортаны 
да, «тұқымқуалаушылықтың шикі материалын» да өзінің қалыптасуының 
сөзсіз шарты ретінде пайдаланады.

Гуманистік көзқараста егер әрбір адамға өзін-өзі дамытудың дербес жолы 
мен оған қажетті шарттарды таңдау құқығы берілсе, онда ол өз тұлғасының 
өзін-өзі өзекті ету мүмкіндігіне деген сенімге негізделген.

Осы көзқарас өкілдерінің пікірінше, адамда бастапқыда ешқандай да 
жағымсыз, қиратқыш, бейәлеуметтік ештеңе жоқ.

Барлық бүлдіргіш көріністер қосымша және сырттан енген; олар жеке 
тұлғаның құрылымы мен мінез-құлқында индивиуумның бастапқы мәні мен 
одан сыртқы әлеуметтік құрылымдар, соның ішінде педагогикалық құрылым 
«қалыптастырғанның» арасындағы қақтығыстар мен қарама-қайшылықтар 
салдары ретінде көрініс табады.

Бүгінгі күні психологиялық-педагогикалық ғылымдағы гуманистік идея-
лар адамның табиғаты мен оның жеке тұлға ретінде қалыптасуы мен дамуына 
қатысты социодинамикалық және психодинамикалық көзқарастарға салмақты 
балама болып отыр.

Қазіргі күнгі білім беруде гуманистік көзқарас зерттеудің әдіснамалық 
негізі болғандықтан, білім беруде орын алып отырған мәселелерге одан 
әрі талдау,  педагогикалық сәтсіздіктердің себептерін табу және заманауи 
білім беру жүйесіндегі тоқыраудан шығудың оңтайлы жолдарын іздеу үшін 
гуманистік құндылықты идеяларды бекіту мақсатында оның басты теориялық-
тұжырымдамалық құраушыларын барынша нақты қарастыру керек, олар: 
А.Маслоудың «Өзін-өзі өзекті ету теориясы» және К.Роджерстің «Тұлғалық-
орталықтандырылған көзқарасы».

Мысалы, тұлғалық қалыптасудағы анағұрлым бірізділіктегі гуманистік 
идеялардың қатарына А.Маслоудың «Өзін-өзі өзекті ету теориясы» кіреді.

А.Маслоу әдеттегі «орташа» адамға қарағанда оған анағұрлым дені 
сау, жетілген, шығармашыл болып көрінген адамдардың психикалық 
ерекшеліктерін және тұтастай өмірін зерттеу керек деп есептеді: «Фрейд бізге 
психиканың науқас бөлігін ұсынды, ал біз оны психиканың сау бөлігімен 
толықтыруымыз керек».  А.Маслоу  адам мүмкіндіктерінің жоғары  көрініс  
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табуларын зерттей отырып, шығармашылық, дарын, руханилық табиғатын 
ұғынуға ұмтылыс жасай отырып, «жоғарғы психологияның» атасы болып та-
нылды.

Өзін-өзі өзекті ететін адам аутоэмпатияның жоғары деңгейімен 
ерекшеленеді. «Мен» өзін-өзі жүзеге асырған кезде, бұл рефлексияның 
жоғары деңгейімен сипатталады»; өзін-өзі өзектендіру – бұл үнемі таңдау жа-
сау үрдісі.

Іс жүзінде әрбір адам өмірінің кей сәттерінде алға жылжу немесе кейін 
шегінуге таңдау жасауына тура келеді. 

«Егер өмірді таңдау жасау үрдісі ретінде ойлайтын болсақ, онда өзін-
өзі өзектендіру мынаны білдіреді: әрбір таңдау жасағанда өсудің пайдасына 
шешім қабылдау»; өзін-өзі өзектендіру – бұл өз таңдауың мен өз әрекеттерің 
үшін, ең алдымен, өзіңнің алдыңда жауапкершілікті мойынға ала білу. 

Өзін-өзі өзектендіру үрдісі – өз дарынын, қабілеттерін, мүмкіндіктерін 
толығымен дамыту және пайдалану – адамның бүкіл ғұмырында жүзеге асы-
рылуы тиіс.

Осылайша, өзін-өзі өзектендіруге ұмтылыс – бұл адамның психикалық 
денсаулыққа, өзінің мүмкіндіктері мен дарынын іске асыруға, бұрмаланған 
стереотиптер мен көзқарастардан тұратын ойдан құрылған жасанды әлемде 
емес, шынайы болмыста сеніммен өмір сүру қабілетіне қол жеткізуге ұмтылыс 
деп танылды. 

Өзін-өзі өзектендіруге ұмтылыс жекелеген адамдарға ғана тән сирек 
көрініс болып табылмайды. Бастапқыда бұл ұмтылыс адам табиғатының 
негізгі сипаты ретінде әрбір адамға тән.

Бұл ұмтылыс қандай да бір сыртқы құрылымдар әсерінен, соның ішінде 
педагогикалық әсерлерден қалыптаспайды.

Адамдардың өз қажеттіліктерін іске асырудың түрлі деңгейлерінде тұру 
фактісі мотивацияның, танымның, құндылықтар мен махаббаттың әр алуан 
түрлерін негіздейді.

Егер адамның қажеттіліктерін қанағаттандыруы қандай да бір деңгейде 
бұғауланып қалса, онда оның мотивациясы нақ осы деңгейге тән тапшылықты 
жеңуге бағытталған.

Осылайша, А.Маслоудың тұжырымдамасындағы педагог пен психологтың 
кәсіби іс-әрекетінің мәні адамға өзін-өзі өзектендіруіне, дені сау адамның 
өзінің бірегей дамуы үшін табиғи ұмтылысын белсендіруге көмектесу болып 
табылады.

Жеке тұлға құрылымында пайда болған сәттен бастап, балаға екі ғаламат 
күш әсер етеді: бірі – ағзадан шығатын және өзін-өзі өзектендіруді тірек 
ететін; екіншісі – даралықтан шығатын және махаббат пен мойындауға қол 
жеткізуге бағыттау.

Егер екі күш те бағыттары бойынша сәйкес келсе, яғни ересектер (ата-
аналар, педагогтер, психологтар) баланың өзін-өзі дербес дамыту тенденция-
сын қолдаса әрі бұл жағдайда оның махаббатқа, мойындауға және құрметке 
қажеттілігін сөзсіз қанағаттандырса, онда нәтижесінде тұлғаның өзін-өзі іске 
асыру үрдісі жүреді.

Егер екі күш бір-біріне қарсы тұрса, яғни ересектер баланы өз 
мүмкіндіктерін дамытудың жеке бірегей жолынан бас тартуға мәжбүрлесе 
және махаббат пен құрметке қол жеткізудің шарты ретінде өздерінің норма-
лары мен құндылықтарын тықпаласа, онда «жеке тұлғаның ыдырау» үрдісі 
жүреді.

Мұндай  қарсы  тұру  – таңдау жасау қажеттілігіне әкеледі (көбіне, бей-
саналы деңгейде): тұлғалық  өсудегі  өз  жолынан бас тарту және сырттан 
таңылған стандарттарды  қабылдау, осы арқылы ересектер тарапынан ма-
хаббат пен құрметке қол жеткізу немесе өз ағзасының ішкі тенденцияларын 
бағдарға алып,  бірақ  махаббат  пен  құрметке  ие  болмау  қаупінде  дамуды 
жалғастыру.
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Бірінші жол «күрделі шеттетілуге» (өзінің ішкі дүниесінен шеттетілуге) 
және өз дербестігін жоғалтуға әкеледі.

Балада сенімсіздік, тіпті өз сезімдеріне, жан күйзелістеріне, бағалауға 
тұтастай өз тәжірибесіне қатысты қауіптену қалыптасады; бағалау локусы ба-
рынша экстренальді бола түседі, ал бұл баланы конформды және тек сыртқы 
бағалау пікірлеріне тәуелді етеді.

Нәтижесінде ол ішкі таңдау еркіндігінен айырылған манипуляция нысаны-
на айналады, ал ішкі таңдау еркіндігінсіз қалыпты тұлғалық даму мүмкіндігі 
де болмайды. Бала өзі үшін қалыпты болып табылмауына қарамастан, махаб-
бат пен мақұлдауға ие болу үшін әрекет жасай бастайды. А.Маслоу былай деп 
атап көрсетеді: «балалар өздерінің қызығушылықтарына қайшы әрекет ете 
алады, оларда өздері жайлы өзгелерді қанағаттандыру немесе тыныштандыру 
үшін жаратылған тіршілік иесі деген түсінік қалыптасады».

Қоғамның қазіргі даму сатысында тұлғалық қалыптасу мен дамудың мәнін 
түсінуде орталық-мағыналық идея болып отырған білім берудегі гуманистік 
идея құнды болып отыр.

Біздің көзқарасымыз бойынша, анағұрлым маңызды қағидалар деп 
келесілерді атауға болады:

– холизм қағидасы – ол бойынша әрбір адамды бірыңғай, бірегей, біртұтас 
ұйымдасқан гештальт ретінде қарастыру қажет;

– эмпирикалық еркіндік қағидасы – оның мәні адамның еркін таңдау жа-
сай алатындығында және кез келген жағдайда өзін басқара алатындығында;

– креативтілік қағидасы – шығармашылықты бастапқыда барлық 
адамдардың бойында болатын, адам табиғатының имманентті қасиеті деп жа-
риялайды;

– рационалдық қағидасы – адам табиғатына бейсаналы, иррационал-
ды күштер себепші екендігі жайлы психоаналитикалық түсініктерге қарсы 
тұрады.

Бұл қағида адамның бастапқы ішкі табиғаты рационалды, конструктивті 
және салауатты тұлғалық өсуге бағдарланғандығы жайлы пікірді негіз етіп 
алады.

К.Роджерстің тұлғалық-орталықтандырылған гуманистік-бағдарланған 
оқыту туралы, педагогтің рөлі, оның білім алушылармен өзара қарым-
қатынасы жайлы идеялары ТМД елдері мен шетелдерде ондаған жылдар бо-
йына білім беру үрдісін ізгілендірудің негізінен алынып отыр.

Біздің пікірімізше, К.Роджерстің оқыту әлеуетін күшейтуге ықпал ететін 
гуманистік идеялары әсіресе, қазіргі қоғамда білім беруді шынайы демократия-
ландыру мен ізгілендіру үшін аса маңызды.

Қазіргі психологиялық-педагогикалық ғылымдағы өзекті әдіснамалық 
негіздерге жасалып, ұсынылып отырған талдаулар педагогтерге өздерінің 
жеке құндылықты бағдарларында, тұлғалық және кәсіби саласында 
бағдарлануларына, өздерінің кәсіби-педагогикалық қызметтерінде тұлғалық 
және кәсіби бағыттылықтарына сәйкес келетін және қазіргі білім беру-
де нәтижелі жұмыс істеулеріне ықпал ететін жұмыс технологиялары мен 
әдістерін шығармашылықпен таңдап, іріктеп және модификациялай отырып,  
теориялар шеңберін таңдауларына көмектесе алады.

Әдіснамалық   негіз  ретінде  педагогтің  білім  алушының тұлғасына 
сенімін – оның өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі өзектендіруде табиғатпен анық-
талған ұмтылысын білім берудің гуманистік бағдарланған парадигмасын 
тірек ету қажет. 

Қазіргі күнгі өздері негіз етіп алған түрлі тұжырымдамалар жағдайында 
гуманистік тәрбие беру жүйесі қалай болғанда да бүгінгі педагогикада кең 
танымалдыққа ие болып отырған педагогикалық қолдау көрсету идеясынан 
келіп шығады.

«Педагогикалық қолдау көрсету» ұғымы түрлі мағынаға ие. Бұл 
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балалардың әлеуметтік құқықтарын қорғаумен айналысатын қоғамдағы 
қызметтердің іс-әрекеті.

Аталған ұғымның онан әрі қарастырылатын маңызы – бұл адамның 
тұлғалық әлеуетін ашатын педагогикалық іс-әрекеттер жүйесі және ол 
оқушыларға, мұғалімдерге, ата-аналарға әлеуметтік, психологиялық, тұлғалық 
қиындықтарды жеңуге көмектесуді қамтиды.

Баламен бірге оның жеке қызығушылықтарын, мақсаттарын, 
мүмкіндіктері мен балаға өзінің адамдық абыройын сақтауға және оқуда, 
өзін-өзі тәрбиелеуде, қарым-қатынаста, өмір салтында өзі күткен нәтижеге өз 
бетінше қол жеткізуіне кесірін  тигізетін кедергілерді (мәселелерді) жеңу жол-
дарын бірлесіп анықтау үрдісі.

Бұл тұжырымдаманың авторы О.С.Газман педагогикадағы бұл бағытты 
еркіндік педагогикасы ретінде анықтады және оның мақсаты еркіндікке 
қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру үшін қажетті құралдарды дайындау бо-
лып табылады.

Жеке тұлғаға білім беру мәселесі еркіндік педагогикасында жеке өзін-
өзі дамыту мәселесі ретінде, ал педагогикалық үрдіс – тең, өзара тұлғалық 
пайдалы тәжірибені алмасуда басым болатын субъект-субъект қатынасы және 
ересектер мен баланың ынтымақтастығы, бірлескен шығармашылығы ретінде 
көрінеді.

Тәрбиенің  адамға  лайықты мақсаты – оны өзбетінше, әрбірінің  тәуел-
сіздігі ретінде емес, өзгелерге жауапкершілікпен қызмет көрсету арқылы 
жүзеге асырылатын еркіндік ретіндегі түсінілетін еркін дербес тұлға ретінде 
дамыту. 

Педагогикалық  мамандыққа тарихи негізде екі негізгі қызметтер бекі-
тілген – бейімдеу және гуманистік.

Бейімдеу қызметі білім алушылардың заманауи әлеуметтік-мәдени 
жағдайлардың нақты талаптарына бейімделуімен, ал гуманистік оның 
тұлғасының шығармашылық дербестігінің дамуымен байланысты.

Бір жағынан, мұғалім өзінің оқушыларын сол уақыттың қажеттіліктеріне, 
нақты әлеуметтік жағдайға, қоғамның нақты сұраныстарына дайындайды.

Бірақ, бір жағынан, ол объективті түрді мәдениеттің сақтаушысы және 
таратушысы болып қала отырып, өзі уақыттан тыс факторды мойнына ала-
ды. Адамзат мәдениетінің барлық байлығының жиынтығы ретіндегі жеке 
тұлғаны дамыту мақсатын мойнына алған мұғалім болашаққа жұмыс істейді. 
Мұғалімнің еңбегінде әрқашан гуманистік, жалпыадамзаттық бастаулар бар. 
Оны саналы түрде бірінші орынға қою, болашаққа қызмет етуге ұмтылысы 
барлық кезеңдердегі прогрессивті педагогтердің басты сипаты болды.

Мысалы, ХІХ ғ. ортасындағы белгілі педагог және білім беру саласының 
қайраткері, неміс мұғалімдерінің ұстазы атанған Фридрих Адольф Вильгельм 
Дистервег тәрбиенің жалпы адамзаттық мақсатын ұсынды. Ол – шындыққа, 
жақсылыққа, сұлулыққа қызмет ету.

«Әрбір индивидуумда, әрбір ұлтта гумандық деп аталатын ойлар образы 
тәрбиеленуі тиіс: бұл игілікті жалпыадамзаттық мақсаттарға ұмтылыс».

Осы мақсатты жүзеге асыруда оқушылар үшін тірі өнеге болып табыла-
тын мұғалімге ерекше орын беріледі деп есептеді. Оның тұлғасы өзіне құрмет, 
рухани күш пен рухани ықпалды жеңіп алады.

Мектептің құндылығы мұғалімнің құндылығымен тең. Мұғалімнің 
педагогикалық қызметінің негізгі жетістігі оның рухани байлығы мен 
жанының жомарттығы, сезімдерінің тәрбиелілігі мен жалпы эмоционалдық 
мәдениетінің жоғары деңгейі, педагогикалық құбылыстың мәніне терең ене 
білу, – деп есептеді Дистервег.

Білім берудің ең басты міндеті әрбір адам бойында жасампаздықты ашу, 
оны өзіндік-шығармашыл, интеллектуалды толыққанды еңбек жолына қоюдан 
тұрады. Гуманизм адам мен қоғам өмірінде үлкен рөл атқарады. Гуманизм 
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адамның пайда болуымен бірге өмірге келді және адамзат жойылып кеткенше 
өмір сүреді деуге болады.

Қоғамның дамуына қарай гуманизм де өзгерді. Гуманизм өскелең ұрпаққа 
білім беру мен тәрбиелеуде үлкен рөл атқарды. Көптеген педагогтер өз 
тұжырымдамаларының негізі етіп гуманистік идеяларды алды. Балаларға гу-
манды қатынас - гуманистік тәрбиенің негізгі қағидасы болып табылады.

Көптеген белгілі педагогтер тәрбие ісінде ең бастысы балаларға деген 
сүйіспеншілікке негізделген деп есептеді.

В.А. Сухомлинский солардың бірі болды. Оның барлық еңбектері бір 
философияға – балаларға да, түрлі жастағы және түрлі кәсіппен айналыса-
тын адамдарға да бағытталған «жүрек философиясына» біріктірілген. Егер 
тәрбие – бұл, ең алдымен, ересектердің кішкентайлармен тұрақты рухани 
қарым-қатынасы болатын болса, онда ондағы ең басты нәрсе – өзара қарым-
қатынастар шығармашылығы, яғни бірлескен шығармашылық.

В.А.Сухомлинский кез келген жастағы тәрбиеленушіден өз бетінше ой-
лай алатын және бастамашылдықпен әрекет ететін тіршілік иесін көру және 
қолдау көрсету керек екендігін және тәрбиедегі ең бастысы өзін-өзі тәрбиелеуді 
қалыптастыру және дамыту болатынын үнемі қайталап отырды.

Тәрбиеленушінің ішкі жан дүниесінің кілтін табу өнері, осы кілтпен 
зияткерлік және адамгершілік өзін-өзі дамытудың «механизмінің» одан арғы 
болашағына қозғау салу – негіз құраушы қағида осы.

Өз бетінше іздену рухы, түрлі міндеттерді шешуге ұмтылыс, ал сонымен 
бірге адамгершілік сананы жас ұрпақтың санасы мен жүрегіне орнықтыратын 
басты нәрселер.  

В.А.Сухомлинский ол үшін жастарды өзін тануға және өзін тәрбиелеуге 
үйрету керек деп есептеді.

Өз бойында мәдениетті, тәртіпті, ерік пен ойды тәрбиелеу, өзін-өзі бақылау, 
мінез-құлықты қалыптастыру, эмоцияларды басқару – мұның барлығын бала 
(жеткіншек немесе жастар) ересектердің басшылығымен, өзін барынша тани 
отырып және өзін игере отырып істей алады және істеуі тиіс.

Бірақ, мұндай жанның жетілгендігі, қоршаған адамдардың ықпалдарына, 
ең алдымен, жақсы сөздерге, кеңестерге, мейірімді немесе кінәлаған 
көзқарастарға сезімталдық жағдайында ғана мүмкін.

Осылайша, білім берудегі гуманистік парадигма педагогикалық ғылымды 
жаңашылдық идеялармен және ережелермен байытып, білім беру мен 
тәрбиенің теориясы мен практикасына да үлес қосып қана қойған жоқ, со-
нымен бірге, отандық және ресейлік педагогикалық ой-пікірлердің дамуында 
маңызды кезеңді құрады.
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В статье разказывается об идеи современного обучения для достижения цели. Вместе с 
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Summary
The article reveals the idea of modern teaching to achieve the goal. And the humanistic view of 

educators and psychologists on the basis of modern teahing.
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үгінгі егеменді еліміздің өскелең ұрпағы өткендегі өмір шындығын, 
ата-бабамыздың көне тарихы мен тұрмысын, салт-санасын, әдет-

ӘОЖ (УДК): 37.091.39

ЖАЛПЫ ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕ ТҰРМЫС-САЛТ ЖЫРЛАРЫ
АРҚЫЛЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ МАҢЫЗЫ

Болат  ОСПАНОВ, 
Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің 
өнер кафедрасының меңгерушісі,
өнертану ғылымының кандидаты,
Дархан EЛЬЖAНOВ,
Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің 
аға оқытушысы

Аннотация. Мақалада бүгінгі  таңда қазақ халқының ұлттық мәдениетінің 
қайта өркендеу жағдайында бірінші орында жеткіншек ұрпақтың өз халқының ру-
хани қазынасымен, оның ұлттық мәдениетімен, әдет-ғұрып дәстүрімен неғұрлым 
тереңірек танысу қажеттігі айтылады. 

Түйінді сөздер. Отансүйгіштік, салт-дәстүр, тәрбиелік әсер, мәдени мұра,  
мәдениет, әдет-ғұрып, рухани мұра.

Б
ғұрпын білгісі келеді.  Бүгінгі  таңда қазақ халқының ұлттық мәдениетінің 
қайта өркендеу жағдайында бірінші орында жеткіншек ұрпақтың, өз 
халқының рухани қазынасымен, оның ұлттық мәдениетімен, әдет-ғұрып 
дәстүрімен неғұрлым тереңірек танысу қажеттігі туады. Өйткені, мұндай 
негіздерді білмей, өз халқының ерекшеліктерін сезінбей, оны басқа 
халықтардың ерекшеліктерімен салыстырып бағаламай, өзінің рухани 
байлығын молайту мүмкін емес. Бүгінгі тілімізге, дінімізге мойын бұрған 
кезде болашақ ұрпағымыздың ана тілін білмеуін, салт-дәстүрімізден, 
ұлттық ойлау ерекшеліктерінен қол үзе бастауы сайып келгенде ұлттық 
менталитеттің жоғалуы деп қарауға тура келеді. Жаңа жағдайға сай біздің 
бәрімізді алаңдататын мәселе білімді, кәсіби даярлығы бар адам тәрбиелеу 
ғана емес, қоғамдық өмірдің барлық саласында ұлттық және адамзаттық 
құндылықтарды қатар қабылдауға қабілетті, рухани  және әлеуметтік-
адамгершілік мүмкіндігі мол тұлғаны қалыптастыру идеясын біріктіре іске 
асыруымыз керек.  

Білім – бүгінгі өмірдің ең үздіксіз дамымалы сатысының бірі. Ол 
мәдениетті сақтаудың және оны келешек ұрпаққа жеткізудің басты құралы 
болып табылады. Білім – қоғам дамуының интеллектуалдық қана емес, со-
нымен қатар экономикалық базасын жасайтын өндірістің рухани маңызды 
саласы. Адам білім арқылы ғана жекебастың қажеттігі мен өзіндік дамуын 
қанағаттандыра алады. Ол жаңа әлеуметтік-экономикалық өрлеу дәуірінде 
әлеуметтік қарқында дамудың қайнар көзі болып табылады. «Қазақстан 
Республикасында орта білімді дамыту» тұжырымдамасының жаңа жоба-
сында айтылғандай: «Жалпы білім жүйесіне тән ерекшелік, бір жағынан, 
оның салаларының өзара байланыстылығы, екінші жағынан, білім  ұлттық 
жүйеге негізделген болып табылады. Олар бір-бірімен білім кеңістігінде 
диалектикалық тұтастықта бірге өмір сүреді». Әр халықтың өзіне тән 
ерекшеліктері бар. Ол әр ұлт өкілдерінің санасында материалдық және ру-
хани өмірінің ерекше қалыптасқан жағдайларымен, тарихи даму жолының 
өзгешелігімен, адамдардың мінез-құлық, сезім, т.б. психологиялық 
құбылыстардың көмегімен әдет-ғұрыптар, дәстүрлер арқылы мәдени 
өмірінен орын алып, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырады. 
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Осы жолда қазақтардың ұзақ жылдар бойы жүргізген тәуелсіздік үшін 
күресі тудырған елдік, ерлік дәстүрлерін жаңғырту, оны бүгінгі оқушы 
жастардың санасына қайта сіңіріп, елдігіміздің жаңа жағдайындағы мақсат-
мүддесіне пайдалану керек. Бұл жолда Қазақстан Республикасындағы 
этникалық-мәдени білім тұжырымдамасында «Жастарға білім беруде 
этникалық-мәдениетті бүгінгі өмірмен сәйкестендіру проблемасын шешу-
ге алғашқы талпыныс жасалады. Жастарға халықтың көне мәдениетінен 
білім және тәлім беру ісі. Осы халық өмір сүретін мекенге деген 
сүйіспеншілікпен үйлесімді түрде астасып жатуға тиіс» делінген.

Осыған байланысты бүгінде мектептердегі тәрбие ісінің мазмұнына 
отандық және әлемдік өркениетті елдердің мәдени мұрасын кіріктіре пай-
далану бүгінгі күннің талабы болып отыр. Соның ішінде ең бастысы, әрбір 
халықтың тарихына, тілі мен әдебиетіне, мәдениетіне, әдет-ғұрпына, жал-
пы рухани мұрасына зор құрметпен қарау мәселесі болса керек. Бүгінгі 
таңда адамгершілік салт-саналары мен ұлттық дәстүрлерге байланысты 
әдет-дағды жас ұрпақ бойында толықтай қалыптаспаған. Көпшілік алдын-
да өтетін Наурыз тойы, үйлену тойы, қыз сыны, т.б. мерекелі атаулар мен 
атаулы күндер рәсімін өткізу кезінде ұлттық дәстүрлер мен салттарды, 
әдет-ғұрыптарды кеңінен пайдаланып, олардың тәрбиелік мән-мағынасын 
ұрпақтарға терең түсіндіру тәлім-тәрбие жұмысының әмбебаптығына 
және   ұстаздар мен ата-аналардың бұл іске жауапкершілікпен қарауына 
байланысты.

Бүгінде егеменді ел болуымызбен байланысты жастардың бойына 
патриотизмді сіңіруде халқымыздың ұлттық ерекшелігі болып санала-
тын бауырмалдық, достықты дәріптеу, үлкенді, ата-ананы сыйлау, кішіге 
қамқорлық, қайырымдылық, ізеттілік сияқты ізгі адамгершілік қасиеттерді 
тұрмыс-салт жырлары мен салт-дәстүрлердің жаңарған түрлері арқылы 
жүйелі түрде насихаттаудың маңызы зор. Әсіресе, бүгінгі нарықтық 
қатынасқа көшумен, қоғамдық меншіктің ыдырап, жекеменшіктің өркен 
жаюымен байланысты жекебаста өзімшілдік, эгоистік көзқарастың орнай 
бастауы, әркімнің өзінің қарабасының қамы үшін тіршілік тынысын, іс-
әрекетін икемдей құруы қайырымдылық, ізгілік қасиеттерге сызат түсіре 
бастағанын ұмытуға болмайды.

Қоғамдағы жауыздық, өктемдік әрекеттердің бүгінде етек алуы 
батыстық «мәдениеттің» ен жайлауының әсерінен туып отырғанын, оған 
тосқауыл бола алатын бірден бір тәрбие тетігі қазақ халқының қанына 
сіңген ежелгі ұлттық достық, бауырмалдық қасиет екені ақиқат. Ал ол 
қазақтың үйлену, сәбидің дүниеге келуі, өмірдің әр кезеңін атап өтуімен 
байланысты марапатталатын тұрмыс-салт жырлары мен әдет-ғұрып, ырым, 
бата-тілектерінен  өзекті  орын  алған. Сондықтан  тұрмыс-салт жырлары 
мен бата-тілектерінің тәлімдік мәні зор.

Осы орайда К.Д. Ушинскийдің  «Баланы  халық  тіліне ендіру арқылы 
біз оны халықтың рухына, халықтық ақыл-ой сезіміне бөлеп, халық 
өмірінің ішкі дүниесіне енгіземіз. Ана тілін меңгеру арқылы бала тек 
жалғыз сөзді ғана меңгермейді, оның құрылымдары мен құбылыстарын, 
ұғымның шексіздігін, заттарға, құбылыстарға көзқарасын, ойлардың, 
сезімдердің, көркем  бейнелердің  және тілдің философиясын да игереді. 
«Ана тілі осылайша» халықтың ұлы тілі атанып, осы заманғы жағдайларда 
ерекше  педагогикалық  мәнге  ие  болады»  деген  ұлағатты  ойын 
басшылыққа алуға тура келеді. Сондай-ақ Швейцарияның кемеңгер 
педагогі И.Г. Песталоцидің: «Тәрбиені ана тілінде оқытатын халықтық 
мектептердің бай тәжірибесіне негіздей отырып жүргізу керек. ...Адамның  
ақыл-ойының  қалыптасуы, дұрыс дамуы ұлт тіліндегі мектептердің оқу 
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мазмұны мен оқыту әдістерін дұрыс ұйымдастыруға байланысты» деген 
озық ойларын арқау етуге тиіспіз.
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Резюме
В статье говорится о мужественных и долгих годах борьбы казахов за независимость 

страны, возрождение традиций, поглощающих умы современной молодежи, стремлении к но-
вым целям и возможностях сохранения народных традиций, являющихся неотъемлемой этичес-
кой частью казахского народа. 

Summary
In article it is told about courageous and long years of fight of Kazakhs for independence of the 

country, revival of the traditions absorbing minds of modern youth, aspiration to the new purposes and 
opportunities of preservation of the national traditions which are the integral ethical part of the Kazakh 
people.

Түркістан қаласы. 

скелең ұрпақты туған халқының асыл қазыналарының бірегейі болып та-
былатын, музыкалық педагогиканың озық үлгісі саналатын музыкалық 

ӘОЖ (УДК): 371.178

ОҚУШЫЛАРҒА  МУЗЫКА САБАҒЫ АРҚЫЛЫ
ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ 
ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

Роза  CЫДЫҚОВА, 
Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік 
университетінің профессоры міндетін атқарушы, 
педагогика ғылымының докторы, 
Иманәлі  САЙМАНОВ, 
Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік 
университетінің аға оқытушысы

Аннотация.  Мақалада  қазіргі  таңдағы мектепте музыка сабағында оқушы-
лардың музыкалық мәдениеттілігін қалыптастырудың басты мақсаттары мен 
әдістері қарастырылады. 

Түйінді сөздер. Музыкалық ой, көркем шығарма, музыкалық тәрбие, эстетикалық 
талғам мен мәдениет, екпін, саз, ырғақ, әуен.

Ө
мұраларынан сусындатып, соның негізінде мәдениетті, білімді, шығармашыл, 
бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру, бүгінгі тәрбие жұмысының ең өзекті 
мәселесі болып отыр. Солардың ішінде музыка сабағының, саз мұғалімінің 
атқаратын қызметі айрықша маңызға ие. 

Заман талабындағы музыка мұғалімі пәндік білімнің жүйесін, ғылыми, 
мәдени білімнің әр саласы бойынша білік пен дағдыны игеріп қана қоймай, 
сонымен бірге оқыту технологиясының жүйесін, болашақ ұрпақтың біліктілік 
пен өмірлік дағдыларын игеруге бағытталған құралдары мен әдістерін  игер-
ген  маман болуы тиіс. 

Музыкалық педагогикалық теория адамның өзін-өзі дамытуына 
көмектеседі және оның қарым-қатынас қабілеттерін жетілдіруді мақсат 
етеді. Қоғам мен баланың арасындағы мәдениетті меңгерудегі дәнекер, 
адамшылықпен толыққан, сынып ұжымын тәрбиелеудің  әртүрлі қызметі 
арқылы қатынас жүйесін ұйымдастырушы, әрбір баланың жеке өзіндік өрнегі 
үшін жағдай жасаушы және әрбір тұлғаны дамытып, оның потенциалдық 
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мүмкіндіктерін ашып және балалық шақ қызықтарын қорғайтын педагог – 
маман.

Педагогикалық және психологиялық жүйенің  қызмет етуі деп, оның 
ахуалы мен дамуының тұрақты жағдайын айтамыз. Бүгінгі таңдағы мұғалім 
баршаға арналған біртұтас білім беру бағдарламасын, яғни білім беру мен 
тәрбиенің барлық мақсаттары мен мазмұнын бағытқа алуы тиіс. Былайша 
айтқанда, бұл оқушылардың білімінің көрсетілген деңгейін және белгіленген 
бағдарламаларға сәйкес жеке тұлғаны қалыптастыруға бағыттау; бұл мұғалім 
тарапынан оқу-тәрбие үдерісін басқарудың қажетті көрінісі, оқушының іс-
әрекеті мен өмірін реттейтін талаптардың, шешімдердің болуы. 

Бірінші, педагогикалық шығармашылық міндет – оқушылардың музыкаға 
эмоционалды қарым-қатынасын қалыптастыру. Бұл шығармашылық міндеттің 
орындалуы музыканы қабылдау негізінде жүзеге асырылады. Сөйтіп, 
оқушылардың музыкаға эмоционалдық ынта-ықыласын, музыкалық сезімін, 
білімді меңгеру, дағды, музыканы тыңдап, орындауға деген белсенді талпы-
нысын оятуға қажетті жағдай туғызылады.

Екінші, педагогикалық шығармашылық міндет – музыкаға деген са-
налы  қарым-қатынасты қалыптастыру. Мұнда оқушылардың музыкалық 
шығармаларды саналы түрде қабылдау, тәжірибесін жинақтау, музыкалық 
білімдерді күнделікті өмірде қолдана білу дағдылары назарда ұсталынады. 

Үшінші, педагогикалық шығармашылық міндет – музыканы орындау, 
әсіресе музыкамен әуестенудің ең қолайлы формасы ретіндегі хормен ән салу 
үдерісіндегі іс-әрекеттік-тәжірибелік қарым-қатынасты  қалыптастыру. 

Күнделікті  музыкалық тәжірибеде  аталған міндеттер бір-бірімен өзара 
байланысы болуы тиіс және олардың қажетті деңгейде қалыптасуы оқушы-
лардың музыкалық тәжірибе деңгейін, мектеп оқушыларының музыкалық 
дамуының аралық сатыларындағы нәтижелерін анықтауға негіз бола алады.

Мектептің маман педагог  кадрлармен қамтамасыз етілуі оның 
методикалық орталық болуына мүмкіндік жасайды, бұл жағдай мектептің 
оқушыларды тәрбиелеу жүйесіндегі басты рөлін анықтайды. Оқушыларды 
музыкалық шығармаларды тындату арқылы балалардың еркін қиялына 
қанат бітіріп, қарапайым әуендік фразаларды импровизациялау мүмкіндігіне, 
өзіндік шығармашылық әрекет жасауына ықпал етіп, оның кызығушылық 
ынта-жігерін арттыруына жағдай тудырып, жетелеп отыру қажет. Заман 
талабындағы жаңа дәуір білімнің жүйесін, ғылыми, мәдени  білімнің әр 
саласы бойынша білік пен дағдыны игеріп қана қоймай, сонымен бірге 
оқыту технологиясының жүйесін, болашақ ұрпақтың біліктілік пен өмірлік 
дағдыларын игеруге бағытталған құралдары мен әдістерін игерген маман бо-
луы тиіс. 

Музыкалық білім беру тәжірибесі көрсеткендей, мектеп мұғалімдері 
көбіне, педагогика теориясын, педагогикалық ғылыми жетістіктерін біле 
бермейді. Сондықтан музыка пәні мұғалімдерінің атқарған жұмыстарының 
нәтижелерінің қорытындылау, олардың жетістіктерін дәлелдейтін мысал 
ретінде алынған.  Мұғалімдердің сабақ мазмұнын, оқушылардың сабақтан 
тыс музыкалық-эстетикалық іс-әрекеттерінің түрлі бағыттарының бірлігін 
қамтамасыз ете отырып сипаттай алуымен анықталады. 

Заманауи қоғамда болып жатқан кең шеңбердегі өзгерістер үшінші 
мыңжылдықтың білімді, саналы жастардың алдына үлкен міндет жүктері 
сөзсіз. Жас ұрпақтың эстетикалық тұрғыда жаңаша ойлауына, олардың 
біртұтас дүниетанымының қалыптасуына, әлемдік сапа деңгейдегі білім, білік 
негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұнын  құру – жалпы 
білім беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі. Әлемдік білім беру кеңістігіне 
ену педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге 
байланыс ты   білім берудің мазмұны өзгеріп, жаңа көзқарас, басқаша қарым-
қатынас, өзгеше менталитет пайда болуда және педагогикалық технологияның 
кеңінен қолданылу қажеттігі артуда.
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Қоғам мен баланың арасындағы мәдениетті меңгерудегі дәнекер, 
адамшылықпен толыққан, сынып ұжымын тәрбиелеудің әртүрлі қызметі 
арқылы қатынас жүйесін ұйымдастырушы, әрбір баланың жеке өзіндік өрнегі 
үшін жағдай жасаушы және әрбір тұлғаны дамытып, оның потенциалдық 
мүмкіндіктерін ашып, балалық шақ қызықтарын қорғайтын педагог-маман 
болып есептеледі. 

Мектепте музыканы оқыту әдістемесі негізіне музыканы тыңдау, қабылдау 
барысында оқушылардың психологиясына, физиологиялық үрдістеріне, 
өмірлеріне кешенді әсер етіп, олардың бүкіл музыкалық-шығармашылық   
қабілеттерін  дамыту  міндеті жатқызылады.

Кез келген  әлеуметтік жүйеде басқарудың жеке немесе ұжымдық 
субъектісі шешуші рөл атқарады. Педагогикалық жүйенің  қызмет етуінің 
әлеуметтік педагогикалық  шарттары деп оның ахуалы мен дамуының тұрақты 
жағдайын айтамыз. 
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Резюме
В докладе рассматриваются главные цели и методы формирования музыкальной культуры 

школьников на уроках музыки в современных школах. 
Summary

The report looks at the main aims and methods of formation of musical culture of schoolboys at 
music lessons in modern schools. Along with the performance of songs the students master the technique 
of the use of musical instruments and the aesthetic, ethical and moral standards. 

Түркістан қаласы.

қушылapдың музыкa өнepiнe ынтaлaндыpуда лиpикaлық, эстpaдaлық 
әндep, әңгiмeлep оқушылapды қуaнышқa бөлeйдi, кeлeшeккe деген үмiтiн 

ӘОЖ (УДК): 781.62

ОҚУШЫЛАРҒА  ТӘPБИE  БEPУДE  МУЗЫКA
МҰҒAЛIМIНIҢ  ҰЙЫМДAСТЫPУШЫЛЫҚ  ҚАБІЛЕТІ

Айжан  ТОБАГАБЫЛОВА,
Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік 
университетінің аға оқытушысы

Aннотация.  Eлiмiздiң  болaшaғы бүгiнгi ұpпaқ бeйнeсiнeн  көpiнeдi. Зaмaнaуи 
пeдaгогикaлық тeоpия eлeулi өзгepiстepгe eнiп, бiлiм бepу мaзмұны жaқсapып, жaңa 
көзқapaстap пaйдa болуы мeн бiлiм бepу  құpылымындa  жaңa тeхнологиялap өмipгe кeлудe. 

Түйінді сөздep. Гaлepeя, көpкeмөнepпaз, eкпiн, динaмикaлық күш, штpих, комплeкт, 
кaтeгоpия.

О
тұтaндыpaды.

Мeктeптe музыкaмeн қaтap әдeбиeт кeштepi дe бipгe өткiзiлгeнi жөн. 
Ондa оқушылap тыңдaушылapды өз шығapмaлapы жәнe әңгiмeлepiмeн 
тaныстыpaды, пiкip aлмaсaды, ұсыныстap aйтылaды. Шығapмaшылық 
конфepeнциялapда оқушылapдың зepттeу жұмыстapы  туpaлы бaяндaмaлapы, 
peфepaттapы тaлқылaнaды. Олapдың жүмыстapы жөнiндe құнды пiкipлep 
aйтылып, ұсыныстap бepiлeдi. Мeктeп пен сынып бойыншa aлдын aлa жaсaлғaн 
жоспapлapғa сәйкeс эстeтикaлык сaяхaт өткiзiлeдi. Сaяхaттың нeгiзгi объeктiлepi 
көpкeм гaлepeя, мұpaжaй, тaбиғaт, тeaтp, кинотeaтp, түpлi көpмeлepмeн тaнысу 
болып тaбылaды. 
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Көpкeмөнepпaздap үйipмeсi оқушылapдың музыкa өнepiнe әуeстiгiн,  
қызығушылығын, тaлғaмын дaмытудa үлкeн pөл aтқapaды. 

Көpкeмөнepпaздap үйipмeсi сынып, сыныпapaлық жәнe мeктeп бойыншa 
ұйымдaстыpылaды. Үйipмeгe ән сaлaтын, билeй aлaтын, музыкa aспaптapындa 
ойнaй бiлeтiн қaбiлeттi оқушылap қaбылдaнaды. Шығapмaның көpкeмдiк 
бeйнeсi мен мaзмұнын aшуда бұл ұстаным үлкeн қызмeтiн aтқapaды. Кeз кeлгeн 
әннiң өзiнe тән eкпiнi, динaмикaлық күшi, бeлгiлepi, штpихтapы, өлшeмi жәнe 
т.б. мәнepлeу тәсiлдepi бap. Осының бapлығын комплeкстi түpдe қолдaнсaқ, 
шығapмa көpкeмдiк дәpeжeдe оpындaлaды.

Бұл жepдe вокaлды-хоp дaғдылapын үйpeту бip ғaнa дыбысты әсeм, әсepлi 
оpындaудaн бaстaлaтынын ұмытпaу кepeк. Бұл лaдтық, ыpғaқтық сeзiм мeн 
құpылымның дaму ұстанымы кeз кeлгeн музыкaлық iс-әpeкeттepдiң нeгiзiнe 
кipуi тиiс. Комплeкстiк жәнe музыкaлық қaбiлeттepiн бipтe-бipтe дaмытудa 
оқушылapдың музыкaлық дaмуының ұстанымдары музыкa тiлiнiң мәнepлeу 
элeмeнттepi, музыкaлық құpылымының мәнepлeу мүмкiншiлiктepi жaйындa 
қaлыптaсaды. Музыкaлық шығapмaшылық қaбiлeттep бaсты нысaнa бо-
лып, оқушыдa шығapмaшылық қaбiлeттiң болмaуы үлкeн мәсeлe сaнaлып, 
ойлaндыpуы тиiс дeп бiлeмiз. Мұндaй күpдeлi мәсeлeнi шeшудe оқушығa 
музыкaлы-эстeтикaлық бiлiм бepудiң оpны epeкшe. Тұлғaны бapлық жaғынaн 
дaмытып тәpбиeлeу, жaс ұpпaқты қоғaм құpылысынa бeлсeндi қaтысуынa 
әзipлeу мiндeттepi мeктeп apқылы жүзeгe aсыpылaды. Мeктeп бiлiм мeн тәpбиe 
aлу бapысындa жaс түлeктepдiң aқыл-ойы дaмиды, aдaмгepшiлiк қaсиeттepi 
қaлыптaсaды, ой eңбeгiнe төсeлeдi, pухaни өмip бaйлығын мeңгepeдi, 
эстeтикaлық тaлғaмы, сeзiмi apтaды. Өмip жaстapды осы зaмaнғa ғылым мeн 
хaлық шapуaшылығының кeңiнeн өpкeндeу дәpeжeсiнe қapaй жaн-жaқты 
тәpбиeлeу мiндeттepi тaлaп eтeдi. Қоғaмдық жәнe мeмлeкeттiк сaлaлapдa 
бeлсeндi қызмeт eтугe қaбiлeттi, сaнa-сeзiмдері мен білімі жоғapы азаматтарды 
тәpбиeлeп шығapуды көздeйдi.

Музыкaны тыңдaудың, ән сaлудың бaлaлap үшiн әсeмдiк мәнi бap, сeбeбi 
көтepiңкi көңiл сeзiмдepдeн оpтaқ әсep aлу олapды pухaни өpлeу үстiндe 
бipiктipeдi жәнe топтaстыpaды. Сондықтaн сaнaлы тәpтiп пeн мiнeз-құлықтық 
тәpбиeнi күшeйту үшiн музыкa пәнi бaғдapлaмaсындa хaлық әндepiн игepугe 
үлкeн мән бepiлгeн. Музыкa сaбaқтapындa бaлaлapдың эстeтикaлық көзқapaсын 
тәpбиeлeудe ықпaлы мол тaбиғaт әсeмдiгi өpнeктeлeдi. Музыкa шығapмaлapы 
оқушылapды әсeмдiккe шaқыpa отыpып шығapмaшылыққa    ықпaл жaсaйды.

Музыкa сaбaқтapы оқушылapдың шығapмaшылық қaбiлeтiн дaмытaды.  
Олap қоғaмдық өмipдiң aдaмдap қaтынaсының, eңбeктiң эстeтикaсын тaнуғa 
үмiттeнeтiн: әсipeсe хaлық aспaптapы сaбaқтapы оқушылapды әдeмiлiккe 
бaулиды, тaным ынтaсының, бeйiмдiлiгiнiң, қaбiлeтiнiң дaмуынa ықпaл 
жaсaйды. Кeйбip оқушылap жaс кeзiнeн-aқ өлeң, ән, әңгiмe жaзуғa тaлaптaнaды. 
Олapдың мұндaй қaсиeттepiнiң дaмуынa мүмкiндiк жaсaу кepeк.

Жaлпы бiлiм бepeтiн мeктeп оқушылapының музыкaлық бiлiмiн 
қaлыптaстыpу мен өзiндiк тaнымын дaмыту үздiксiз жүpгiзiлeтiн үpдiс. Қaзip 
оқу бaғдapлaмaсының күpдeлeнуiнe бaйлaнысты мұғaлiм үшiн үлкeн жұмысты 
қaжeт eтeдi. Тaпсыpмaны оpындaй отыpып оқушы жұмысынa өзi тaлдaу жaсaп, 
өзiнe өзi бaғa бepeдi, өзiнe дeгeн сeнiмi apтaды. Бeлсeндi түpдe өз бiлiмін шыңдaу 
жолындa өмipiнe өзгepiстep eнгiзeдi, яғни нaғыз бiлiм шыңынa көтepiлeдi, 
үлкeн сұлулық әлeмiнe eнeдi.

Осындaй идeямeн қapулaнғaн хaлық aғapту қызмeткepлepiнiң, жaлпы 
оpтa бiлiм бepeтiн мeктeп мұғaлiмдepiнiң мiндeттepi – оқушылapдың 
ғылыми-тeхникaлық қaзipгi тaлaптapынa сaй бaянды ғылым нeгiздepiмeн 
қapулaндыpу, политeхникaлық бiлiм бepу, eңбeккe тәpбиeлeу, сыныптaн тыс 
тәpбиe жұмыстapын, оқушылapдың қоғaмдық пaйдaлы eңбeгiн ұйымдaстыpу  
бapысындa жүзeгe aсыpa бiлу болып тaбылaды. Осы мәсeлeлepдi өскeлeң 
өмip тaлaбынa сaй ұйымдaстыpу жәнe iскe aсыpу жaс ұpпaқты үйлeсiмдi eтiп 
тәpбиeлeудiң, дaмыту мeн қaлыптaстыpудың нeгiзi болaды. Aл тұлғaны жaн-
жaқты дaмыту бұл тәpбиeнiң мaқсaты.
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Тәpбиe түсiнiгi – мaғынaлық жaғынaн кeң aуқымды кaтeгоpия. Мысaлы, 
жоғapыдa тәpбиeнi өсiп кeлe жaтқaн әулeттi тұpмысқa дaйындaу дeп 
aнықтaғaнбыз. Aл, мұны  дaйындықты apнaйы ұйымдaстыpылғaн тәpбиe 
қызмeтiнiң бapысындa iскe aсыpуғa болaды, сонымeн бipгe ол бaлaлapдың  
күндeлiктi үлкeндepмeн apaлaсa жүpiп, тұpмыстық iс-әpeкeткe үйpeнуімeн дe 
оpындaлуы мүмкiн. Бipaқ aтaлғaн eкi жaғдaйдaғы тәpбиeлiк әpeкeттep әpтүpлi 
мaғынaғa иe болaтыны сөзсiз. «Қоpшaғaн оpтa тәpбиeлeдi», «Отбaсының 
тәpбиe жeмiсi»  дeп нaқтылaп aйтaтын болсaқ, ондa бұл бip мaқсaтты 
сияқты әpeкeттepдiң өзapa тeңгepiлмeйтiнiн бaйқaймыз. «Қоpшaғaн оpтa 
тәpбиeлeдi» нeмeсe «Отбaсы тұpмысы тәpбиeлeдi» дeумeн жeкe aдaм дaмуы 
мeн қaлыптaсуынa әлeумeттiк-экономикaлық жәнe тұpмыстық жaғдaйлapдың  
күндeлiктi жоспapсыз, мaқсaтты бaғдapы болмaғaн ықпaлын түсiнeмiз. Aл eндi 
«мeктeп тәpбиeсi» дeсeк, әңгiмe бaсқaшa, бұл peттe apнaйы ұйымдaстыpылғaн 
жәнe сaнaлы iскe aсыpылaтын тәpбиeлiк қызмeттi бiлeмiз.

Мeктeптe дe, жоғapы оқу оpындapындa дa көп жaғдaйдa шәкipттepдiң 
мaсылдық көзқapaс қaғидaлapын ұстaнғaнын бaйқaуғa болaды. Олapдың 
бaсты қaғидaсы «Мeнi үйpeтсiн, мaғaн бiлiм бepсiн» болaды. Оқушы бiлiм aлу 
бapысындa, «Мұғaлiм мeнi оқытып, үйpeтсiн, өйткeнi ол сол жұмысы үшiн 
мeмлeкeттeн aқшa aлaды» дeгeн ойдa болсa, студeнт тe сол сияқты нeмeсe сәл 
бaсқaшaлaу («Мeн оқудың aқшaсын өз қaлтaмнaн төлeймiн, сондықтaн дa мaғaн 
осы aқшaғa тиeсeлi бiлiм бepсiн») ниeттi ұстaнaды. Олap өзiн iшi қуыс ыдыс 
сияқты түсiнeдi: «Ұстaздap сол ыдыстың iшiнe нeғұpлым көбipeк бiлiм сaлсa, 
соғұpлым дұpыс болaды, aл бiлiм мeнiң тapaпымнaн eш тaлaп пeн ықтияpлық 
болмaсa дa aвтомaтты түpдe игepiлeдi», – дeп жaңсaқ ойлaйды. 

Aлaйдa мұндaй мaсылдық дүниeтaным бүгiнгi күнi өмipшeң бe? Aдaмзaт 
тapихы «үйpeту мүмкiн eмeс, үйpeну ғaнa ықтимaл» дeгeн қaғидaның 
aқиқaттылығын дәлeлдeп бepгeн жоқ пa? Бұpыныpaқтa бiлiм бepудiң бaсты 
қaғидaсы «Үйpeту!» болсa, бүгiнгi күнi бaсты идeя «Үйpeну!», тiптi «Үйpeнугe 
үйpeну!» ұстaнымынa aйнaлып отыp. 

Тipшiлiк  әлeмiндeгi eң жоғapы aқыл иeсi – адам. «Aдaмзaт дeнe  жәнe  жaн  
aтaлaтын eкi  бөлiмнeн  тұpaды, тәpбиeлeу дeгeнiмiз сол  жaн  иeсiнiң  дұpыс  
өсуiнe көмeк  көpсeту  дeгeн  сөз». 

Aл тәpбиeнiң  aсa  мaңызды  құpaмы – өнep. Оның iшiндe  өтe  кeң, сaн 
қыpлы  ұғымды  қaмтитын музыкaлық  өнep. 

Ұсынып отыpғaн  зepттeудe  көптeгeн мәсeлeлepгe сaй музыкaлық 
сaбaқтapды ұйымдaстыpудың фоpмaлapы жәнe мaзмұндapы әлi дe болсa қaзaқ 
мeктeптepiндe кeмeлiнe кeлмeй жaтқaн эстeтикaлық тәpбиe жәнe музыкa 
сaбaғын бepудeгi жeтiстiктepi  мeн кeмшiлiктepiн aйтa кeлiп, оның болaшaғынa 
зepттeулep мeн әpтүpлi бaқылaулap, бaйқaулap, озық тәжipибeлep, өмipдe 
тeксepiлгeн  өмipлiк қоpытындылap мeн мeтодикaлық ұсыныстap бepiлгeн.
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1. Қaсeновa Н., Тaнкишeвa Ф.С. Музыкaлық бiлiм бepу әдiстeмeсi. – Шымкeнт,  2001. 
2. Бaбaeв С.Б., Оpaзов Ш.Б., Бaбaeвa  Қ.С. Пeдaгогикa:  жaлпы  нeгiздepi  жәнe тәpбиe тeоpиясы:   

 оқу құpaлы //. – Aлмaты: Нұp-пpeсс, 2008.
3. Aлимов A. Интepбeлсeндi әдiстepдi жоғapы оқу оpындapындa қолдaну. – Алматы, 2009. 
4. Әбиeв Ж.Ә., Бaбaeв С.Б., Құдияpовa A.М. Пeдaгогикa. – Алматы, 2009. 

Резюме
В статье рассматриваются вопросы музыкaльного воспитaния и твоpчeской paботы, 

повышeния интepeсa к музыкaльному искусству. Об уделении большого внимaния к обучaющимся 
студeнтaм, кaк к индивидуaльным личностям. 

Summary
The future of our country, it occurrence in row of civilized countries is reflected in our today's generations.
Implementation of such necessary aims of the music-master as binding of musical education and 

creative work with life, increase of interest in musical art, increase of it influence on education demands good 
development of the subject, obliges to give great attention to the trained students, as to individual persons.

Түркістан қаласы.
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оғам дамып, үнемі жаңа сипатқа көшкен сайын адамдардың қалыптасқан 
көзқарастары да өзгеріп отыратыны белгілі. Бұл көркемдік-эстетикалық 

Тәрбие – тал бесіктен

САБАҚТА  АБАЙ  ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ 
МҰРАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ СТУДЕНТТЕРГЕ
ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ

Улбосын  КАНСЕИТОВА, 
Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университетінің аға оқытушысы,
педагогика ғылымының кандидаты

Аннотация. Бұл мақалада ғұлама, ақын, философ Абай Құнанбайұлының ой-
пікірлерін сабақта студент жастарға эстетикалық тәрбие беру мақсатында қолдану 
жолдары қарастырылған. 

Түйінді сөздер. Эстетика, шығармалар, ой жүргізу, дағдылану, сөз өнері, ұтымды 
пайдалану.

Қ
талғам, құндылық, мұрат, адамдар арасындағы қарым-қатынас, махаббат, 
сүйіспеншілік, табиғатқа, адамдық қасиеттерге деген мәміленің де жаңғырып 
отыруына себеп болуда.

Қазіргі таңда кез келген өнер туындысы адамдардың көркем сезімдерін 
оятуға емес, нарық көзі ретінде сатылуына, кіріc әкелуіне қарай бағаланатын 
болды. Осының өзі эстетикалық талғам мен құндылықтардың дағдарысқа 
ұшырауының басты себептерінің бірі. Олай болса, бүгінгі жоғары оқу 
орындарындағы студент жастар бойында жаһандану заманына лайық, 
әлемдік мәдениет пен өзге тілдерді меңгеру және тіл арқылы өз мәдениетінің 
жетістігін дамыту мүмкіндіктерін қарастыруды қажет етеді.

Осыған орай білім беру мекемелерінде, әсіресе, жоғары оқу орындарын-
да шетел тілін оқыта отырып тәрбиелеу, студенттерді заман талабына, уақыт 
ағымына қарай бейімдеу қажеттілігі туындайды.  

 Эстетикалық  тәрбиенің басты құралдарының бірі көркемөнер ту-
ындылары болса, ол адамдарды жақсыға еліктетіп, кез келген істердің, 
құбылыстардың жақсы жағын көре білуге, оны байытып, дамытуға 
жұмылдырылған. Мектеп оқушылары мен студент жастарға эстетикалық 
тәрбие берудің  ұтымды жолдарының бірі – оқу үдерісі мен сабақтан тыс 
жұмыстарда ақын-жазушылар  шығармаларындағы эстетикалық ой-пікірлерді 
тиімді пайдалану.            

Осы  орайда  ғұлама,  ақын, философ Абай Құнанбайұлы шығар-
маларындағы ой-пікірлерді студент жастарға эстетикалық тәрбие беру үшін 
қолдануға болады. Эстетикалық көркемдік адамдар арасындағы қарым-
қатынаста көрініс таба отырып, оның барлық мінез-құлқы мен жүріс-тұрысы, 
іс-әрекетінен орын алады.  Демек,  эстетикалық тәрбие беруді бір ғана сезім 
тәрбиесі деп қарау оның қоғамдық мәнділігін төмендетеді. Олай болса, 
адамдардың іс-әрекетінде эстетикалық саналылық көрініс табуы тиіс. 

Ақын шығармашылығын зерттеуші ғалымдар оны қай тұрғыда талда-
са да, ол сусындаған мол байлық көзінің ең бастысы – шығыстың көркем 
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3. “Қазақстан мектебі” №5, 2017.

әдебиеті мен ежелден келе жатқан халықтың ауыз әдебиетінің бай мұрасы, 
қазақтың хандық дәуіріндегі ақын-жыраулар және орыс мәдениеті арқылы 
таралған Еуропаның әдеби шығармалары екені айтылып келеді. Мысалы, 
ақын-жыраулар мұраларында эстетикалық пікірлер «жақсы және жаман» 
деген екі ұғым төңірегінде шоғырланатыны, сонымен бірге оларда табиғат 
сұлулығы, адамдар арасындағы қарым-қатынас көркемдігі, ой-сана көркемдігі 
мен кескін-келбет, мүсін сұлулығын асқан талғампаздықпен өткір тіл арқылы 
жеткізген. Жоғарыда көрсетілген ой тұжырымдар Абай шығармаларында 
эстетикалық идеялардың дамуына өз септігін тигізген. 

Ғұлама ақын Абай өлеңдерінде толық адам туралы айтқанда осыны 
көздесе керек. Ол: ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың 
елден бөлек. 

Ақыл мен қайрат жол табар,  Әділет, шапқат кімде бар –  
Қашқанға да қуғанға.    Сол жарасар туғанға, – 

дейді. Толық адам тек ақылды ғана емес қайырымды, мейірімді, басқаша 
айтқанда, сезімтал болуы адамдарға көп пайдалы. Ақын мұрасы арқылы 
эстетикалық тәрбиені жүзеге асыруда ұстанатын тағы бір шарт – ақынның  
эстетикалық талғамын ұғына білу. Бұны ұғыну үшін ол не нәрсені көркем, не 
нәрсені сиықсыз, қандай өмір құбылыстарын әжуалап сынады және қандай 
қайғылы оқиғалардан қасірет шекті, қандай асқақ сезімдерді бастан кешті, 
міне, осыларды пайымдап алу керек. Ақын өлеңдерінің ең басты мақсаты – 
«ақыл сөз» айту арқылы адамның «ынсап-ұят, ар-намыс, сабыр, талабына» 
қозғау салып, «терең ой, терең ғылым іздеуіне» түрткі беру. Бұл жерде Абай  
өлеңдері, негізінен, этикамен ұштасады.  Өлең сөзді тыңдаушыларға ол: 
«Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел...», – деп талап қояды.  Осындай асыл 
сөздерден үлгі алған әр студент өзге адамдармен қарым-қатынас жасағанда 
көздеген мақсатына жететіні сөзсіз. Сонымен Абай Құнанбайұлының 
философиялық көзқарасы махаббат, адамдар арасындағы қарым-қатынас, 
табиғат көркемдігі, қыз сұлулығы, әдеп, ар, намыс, ұят, қулық, сұмдық, 
алдамшылық, достық, жолдастық, т.б. ұғымдарды қамтиды. Демек, 
эстетикалық тәрбие туралы сөз қозғағанда осыларды ескере отырып бүгінгі 
күн талаптарымен ұштастырудың жолдарын қарастыру керек. Бұл ретте ал-
дымен қазіргі жастардың махаббат сезіміне деген көзқарасына ықпал етуді 
ақын шығармалары арқылы жүзеге асыруды көздейтін болсақ, оның тиімді 
жолдарын қарастыру мәселесіне көңіл бөлу қажет. Абай шығармаларын 
шет тілі сабағында қолдану, біріншіден, студенттердің жекелеген сөздердің 
баламасын тауып, орынды қолдануына мүмкіндік берсе, екіншіден, екі 
тілдегі сөздерді жете  түсініп, дұрыс қолдануға жаттықтырады, үшіншіден, 
аудармашылық техникасын меңгеруде жылдам ойлау, сөзді дұрыс тауып, 
орынды қолдануға  жағдай туғызады.  

Осыған орай, сөздің семантикасы – мағыналық  мазмұнын меңгерту 
арқылы елестету, түсіну, пікір жүргізу, ой қорыту әрекеттерін ұйымдастырудың 
маңызы зор. Біздің алға қойған басты мақсатымыз – студенттерге сабақ 
үстінде Абай  шығармалары арқылы эстетикалық тәрбие бере отырып, 
басқа бір тілді үйренуге қажетті жағдай туғызу. Педагогикада бұл оқыту мен 
тәрбиелеудің бірлігі  ұстанымына саяды. Сонымен бірге мұнда  білім бере 
отырып  тәрбиелеу  мақсатын жүзеге асыру мүмкіндігі туады. Біз ағылшын 
тілі сабағында ақын шығармалары арқылы эстетикалық тәрбие беруді жүйелі 
жүзеге асырудың жолдарын қарастырамыз. Өйткені, ақын шығармалары 
ағылшын тіліне аударылғанымен ондағы эстетикалық пікірлерді сабақ 
үстінде студенттерді, мектеп оқушыларын тәрбиелеуде пайдалану мәселесі 
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әлі күнге ешбір еңбекте ғылыми түрде қарастырылған жоқ  және шешімін 
таппаған мәселе. Оқыту   үдерісінде    эстетикалық    тәрбие   беру   сабақтың    
тәрбиелік мақсатын жүзеге асырумен қабыстырылады. 

Бұл ретте, студенттерді әдеби шығармалар арқылы эстетикаға 
тәрбиелеуде қолданатын жалпы әдістер – дәріс оқу. Оның өзі жаңа білімді 
жеткізу, мәнерлеп оқу, оқытушы әңгімесі; әдеби тақырыптағы әңгіме, про-
блемалы әңгіме, сұрақ-жауап арқылы әңгімелесу; өзіндік жұмыс, жазба және 
ауызекі жұмыстар сияқты әдістерге тәуелді болды.
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20–22 сәуір күндері аралығында Алматы қаласында республикалық 
«Жарқын болашақ» қазақ тілі олимпиадасы өтті.  Басты мақсат – 
мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту және оны дамыту әрі қазақ 
тілі мен әдебиеті пәндері бойынша ерекше дарынды оқушыларды 
анықтау, қазақ тілінде ән айту, мәнерлеп оқу, ғылыми жұмыс қорғау, 
шығармашылық қабілеттерін көрсету арқылы еліміздің жарқын 
болашағы үшін аянбай қызмет ететін қабілетті жастарға қолдау көрсету. 

«Жарқын болашақ» олимпиадасына оқыту тіліне қарамастан, 
мемлекеттік және мемлекеттік емес жалпы білім беретін мектептердің, 
лицейлердің, гимназиялардың арасында еліміздің барлық облыстарынан 
келген 7–11 сынып оқушылары қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 5 бағыт 
бойынша («Тілші-әдебиетшілер», «Жас ғалымдар», «Жазушылар», «Сөз 
шеберлері», «Әнші-бұлбұлдар») білімдерін сарапқа салды. 

«Жарқын болашақ» олимпиадасы қазірге дейін республикалық 
деңгейде 8 рет ұйымдастырылды. Жыл сайын оған 1000-нан астам 
мектептің 5000-нан астам өкілдері қатысып келеді. Олимпиаданың 160 
үздік қатысушысы алдыңғы қатарлы ЖОО-да білім алуларына мүмкіндік 
беретін білім гранттарына қол жеткізді.

Таяуда еліміз үшін ең маңызды да ауқымды жоба – «ЭКСПО-2017» 
халықаралық мамандандырылған көрмесі ашылады. «Білім-Инновация» 
халықаралық қоғамдық қоры осынау айтулы шара қарсаңында 
мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейте отырып, оны дамытуға 
бағытталған «Жарқын болашақ» қазақ тілі олимпиадасының халықты 
бірлік пен жасампаздыққа, жастарды ұлтжандылық пен шығармашылыққа 
шақыруға да зор септігін тигізеді деп біледі. Сондай-ақ, қабілетті, білімді 
жастарымызға қолдау көрсетіп, еліміздегі ЖОО-ның білім гранттарына 
ие болуларына мүмкіндік жасалмақ.

Министрліктің баспасөз орталығынан
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қойылған сұраққа оқушылардың болжалды жауаптарын, ол сұрақ оқушыда 
қандай әрекет (реакция) тудыратынын немесе қойылған сұрақтар ары қарай 
қандай сұрақтар мен жауаптарға жетелейтінін, түрлі жауап нұсқалары орын 
алатынын және ол нұсқалардың қайсысын қолдауға болатынын күтілетін 
нәтиже ретінде болжап отыруы тиіс. Мұнда сұрақтың сабақ үдерісін 
қалыпты арнадан бұрып жіберер «құдіретін» де жоққа шығаруға болмай-
ды. Мұғалімнің сұрақ қоюдағы басты мақсаты – оқушы білімінің деңгейін 
тексеру, тақырыпты ашуға жетелеу, сабақ үдерісін түрлі арналарға бұру, 
пікірталас немесе талдау барысын жандандыру, түсінуге бағыттау, оқушы 
белсенділігін арттыру, жаңа тақырыпқа қажетті алғышарттар әзірлеу. Ал 
оқушының сұрақ қоюда түрлі мақсаттарды көздеуі мүмкін. Біріншіден, өзі 
білмейтін мәліметтерді өзгелерден (сыныптастары, мұғалім) сұрап білу, 
екіншіден, өзі білетін мәліметтерді басқалардың қаншалықты меңгергенін 
салыстыру үшін, үшіншіден, өзінде қалыптасқан пікірдің қаншалықты 
дұрыстығын тексеру үшін, төртіншіден, өзі жете түсінбеген мәселелерді 
анықтау үшін, бесіншіден, өзі меңгерген білімді нақтылау үшін. Сұрақ 
қою барысында оқушы қойылған сұрағының жауабын білуі де, білмеуі де 
мүмкін. Сондай-ақ, оқушы сұрақты мұғалім тапсырмасы бойынша да, өзі 
ерікті түрде де қоюы мүмкін. Бұл мақсаттардың қай-қайсысы да, сайып кел-
генде, білім сапасының жақсаруына бағытталады. Олай болса, сұрақты білім 
негізін қалаудың негізгі  өзегі  деп түсінген дұрыс болар. 

Дж. Миллердің «Ғылым саласында жиі көрініс тауып жатқан нәрсе: егер 
біз сұрақты дұрыс қоя бастасақ, онда жартылай жеңіске жеттік деп есепте-
сек болады» деген сөзі кез келген істің нәтижесі бастапқы сұрақтың нобайы-
на байланысты екендігін айқындап тұрған жоқ па? Жоғарыда аталған сұрақ 
қою мақсаттарының жүзеге асуы қойылған сұрақтардың дәрежесіне тікелей 
байланысты. Сұрақтардың түрлеріне байланысты ақпараттық мәліметтер   
кеңінен қолжетімді. Сол үшін де сұрақ табиғаты жайлы мұғалімге жан-
жақты түсінік алу қиындық келтірмейді. Мәселе сол ақпараттар легіндегі 
өзіне керектіні анықтап ала білуде. Бастысы, сұрақ қоюға үйретуде кез кел-
ген үдерістің оңайдан  қиынға, жеңілден ауырға бағытталатынын есте ұстау. 
Бұл деңгейлік өсу бағытын сұрақ қоюда да ескеру маңызды. Біздің де көздеп  
отырған негізгі мақсатымыз – сұрақтардың тақырыпты ашудағы маңызын 
айқындап, оның деңгейлерін арттыра отырып,  сабақта  қолдану арқылы 
білім қалыптастырудағы рөлін жан-жақты ашып көрсету. 

Жаңартылған білім жағдайындағы заман талабына сай оқыту мен оқу 
үдерісінде мұғалімнен оқушыға ойысқан белсенділікті дамытып, оқушының 
білімді өздігінен игеруіне бағыттайтын бірден-бір құрал ретіндегі сұрақтың 
алатын орнының ерекше екендігін басты назарда ұстаймыз.  

ұғалім мен оқушының сұрақ қоюы екі түрлі мақсатты көздейді. 
Мұғалім, әрине, өз сұрағының жауабын өзі білуі тиіс. Сонымен  қатар 

ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДАҒЫ СҰРАҚТАРДЫҢ
МАҢЫЗЫ 

Нұржәмила СҰЛТАНБЕКОВА, 
№65 мектеп-гимназияның  
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

М

Оқу үрдісінің жаңа әдістері
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Диалогтік оқыту барысында сұрақ оқушының жүйелеп сөйлеу қабілетін 
пайдалана отырып әңгімеге тарту, ойлауды ынталандыру мен дамыту, білім 
сапасын арттыру мен айтылғанды түсіну үшін жұмсалады. Диалогтағы сұрақ 
мұғалімге алдын ала бағдарлау мен білімді бағалау үшін де жұмсалады. 
Алайда әңгіменің барлық түрі диалогті жүргізуге пайдалы бола бермейді.

Диалогтік әңгіме – ұжымдық әрекет: оқушылар мен мұғалім оқу мен 
оқытудағы мәселені бірлесіп шешуге жұмылдырылады. 

Диалогтік әңгіме – бірлескен әрекет: бір-бірінің пікірін тыңдайды, пікір 
алмасады,  түрлі көзқарастарды қарастырады.

Диалогтік әңгіме – қолдаушы әрекет: оқушы өз идеясын еркін  
құрылымдап, жауабының бұрыс болатындығына күмәнданбайды, ортақ 
шешімге тіл табыса отырып қол жеткізеді. 

Диалогтік әңгіме – білім жинақтаушы әрекет: мұғалім мен оқушылар 
өзіндік жеке және жалпы туындаған идеяларды жүйелеп, дәйекті ойлар мен 
ізденістер тізбегіне орналастырады. 

Диалогтік әңгіме – мақсатты әрекет: мұғалім сұрағын алдын-ала жоспар-
лап, оны нақты білім мақсатына сәйкестендіре отырып, сынып талқысына 
бағытайды. 

Диалогтік оқыту барысында мұғалімдер әңгімеге тартудың сан түрлі 
тәсілдерін қолданады. Бірақ қандай жағдайда да бұл оқытудың оқушының 
дәл осы кезеңде оқытуға және ересек кезеңде оқуын жалғастыруға ықпал 
ететін бірден-бір тәсіл екендігін ұмытпауымыз керек. 

Диалогтік оқыту аясында оқушыларды когнитивтік тұрғыда дамыта 
отырып, оларды еркін әңгімелесу,  ойындағыны жүйелі әңгімелеу, түсінік 
беру, нұсқау беру, әртүрлі деңгейдегі сұрақтар құрастыру, жауаптарын 
тұжырымдап айту, талдау арқылы проблемаларды шешу, ойлау және елесте-
ту, идеяларды зерттеу және бағалау, талқылау, дауласу, дәлелдеу және растау, 
келісу, т.б. қарым-қабілеттермен қаруландыру мүмкіндігі туады. 

Сондай-ақ тиімді ынтымақтастық құру мақсатында оқушыларға алды-
мен тыңдау, баламалы идеяларды сезімталдықпен қабылдау, естігендерін ой 
елегінен өткізу, өзгелердің ойланып жауап беруіне мүмкіндіктер беру секілді 
қасиеттерді игерту маңызды. 

Диалогтік сөйлеуді оқыту барысында мұғалімге әрекеттер моделін 
әзірлеу үшін ойлау үдерісі және сыныптағы оқу мен талқылаудың нақты 
ережесі мен тәсілдерін орнатып алу қажет. Сондай-ақ, лайықты бағалау 
критерийлерін белгілеу, сенімдік атмосферасын орнату,  бүкіл сыныпты 
жұмысқа тарту, басқа оқушылардың пікірлері мен жауаптарына, жалпы 
мақсатқа жетуге қосқан үлестеріне түсіністікпен қарауға үйрету де маңызды 
екендігін естен шығармаған жөн.  

Жақсы оқу әрекеті мұғалім белгілеген нақты ережелер мен оқушылардың 
өз жетістіктерін бағалау критерийлері, одардың басқа оқушылармен қарым-
қатынасы, сұрақтар құрастырту арқылы өзін-өзі жетілдіруге ынталандыру, 
танымдық қызығушылығы мен оқуға деген уәжі жайлы пайымдауға тікелей 
қатысты. 

Оқушылардың диалог барысында не туралы айтатындарын білуі үшін 
мұғалім сұрақтарды алдын-ала әзірлеп алуы тиіс. Сөйлеуге ынталандыру 
үшін бейнефильмдер, ғаламтор, бұқаралық ақпарат құралдарының материал-
дары, пән бойынша материалдар мен негізгі ұғымдар, тілдік тұрғыда қолдау 
көрсетуші және қызығушылықты оятуға бағытталған  қызмет түрлері.

Әрине, сынып оқушыларының барлығы бірдей деңгейде пікірталасқа 
қатысып, диалогтің жандануына бірдей үлес қоспайтыны анық. Жал-
пы сынып оқушыларын еркін сөйлеуге ұмтылдыру үшін алдымен дайын 
уәждеменің бірнеше  үлгілерін ұсынуға болады. 



37

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Бірлесе отырып:
– біз пікірлесе келе, мынадай шешімге келдік...
– біз былай деп ойлаймыз...
– талқылай келе, біз мынадай ортақ пікірге келдік...
– алдыңғы айтылған пікірлерге сүйене отырып, біз...
Дербес жеке пікір білдіргісі келген оқушыға:
– мен сіздердің идеяларыңызды тыңдадым, бірақ менің көзқарасым 

біршама бөлектеу...
– мен басқаша ойлай отырып...
– менің ізденістерім (зерттеулерім) көрсеткендей...
– жақсы идеялар, бірақ біз мынаған қол жеткізу (көз жеткізу, дәлелдеу, 

түсіну, т.б.) үшін...
– менің мына ұсынысым бізді...
Диалогте талқылауға ұсынылған тақырыпты өздігінен меңгерту үшін 

құрылымдалған сұрақтардың ұтымды құрастырылуы жоғары деңгейді 
меңгеруге қол жеткізеді. Ой қорыта отырып пайымдаған ойларын жеткізу 
үшін де дайын пікірлесу үлгілерін ұсынуға болады. Сонымен жоғары 
меңгеру деңгейінде: 

– менің алғашқы пікірім...
– мен енді бұлай ойлай бастадым...
– менің пікіріме басқалардың келісетіндігіне сенімді емеспін...
– менің ойымша, бізге мыналарды зерттеу...
Сондай-ақ, басқалардың пікіріне құрметпен қарай отырып өзінің 

көзқарасын сыныптастарының көңіліне нұқсан келтірмей отырып жеткізуге 
бастайтын үлгілерді ұсынуға болады. Мысалы:

– жолдастарымның пікіріне сүйене отырып, мен былай деп ойлаймын...
– менің жолдастарым сияқты мен де...
– осы ойды жалғастыра отырып, мен былай деп есептеймін...
– бұлардан бөлек біз мыналарды да зерттей аламыз...
– тамаша идея, бірақ мен мыналарды қосуға ұсынар едім...
Диалогтік оқытуды мақсатты қолдана білетін мұғалімдерге есте 

сақтауды жеңілдету жолдары мен сұрақтарды деңгейлеп құрылымдау,  
сұрақтар жүйесін жасау, әңгімені бастау үшін пайдаланатын диалогті жатық 
жүргізудің тәсілдерін білуі тиіс. Бұл үдеріс анағұрлым ашық ойлануға тарту 
және соны жүзеге асыратын қабілеттерін ояту үшін идеяны талқылау мен 
нақтылы бір ойлау нысанын қолдау мен ынталандыру түрлерін сарқа пайда-
лануды қажет етеді. 

«Замананына қарай – адамы» демекші, ақпараттық технологиялар 
дамыған заманда оқушының жаңа тақырыпқа назарын аудару, зейінін 
шоғырландыру кез келген мұғалімнің қолынан келе бермейтін мәселеге 
айналды. Олардың қызығушылығын арттыру ұстаздардың да ақпараттық 
қорының молдығын талап етеді. Осындай жағдайдан шығуға мүмкіндік 
беру үшін күнделікті оқыту үдерісінде қолданылып жүрген әдіс-тәсілдердің 
тәжірибеде сыналып жүрген бірнеше түріне тоқталмақпыз. 

 «Үлкен сұрақ» немесе «Бірінші жолдағы сұрақ»
Жаңа тақырып,  жаңа жоба немесе оқудың жаңа бағытын ендіру бары-

сында осы сұрақ түрін қолдануға болады. Бұл оқушыларды өздеріне беймәлім 
нәрсе туралы ойлануларына, ол туралы алғаш алған мәліметтеріне байланыс-
ты бұрын білгендерін естеріне түсіруге, сондай-ақ, осы мәліметтерге байла-
нысты қызығушылықтарын танытатын сұрақтар қоюға жетелейтін әдіс бо-
лып табылады.  Үдерісті екі шешуші іс-әрекеттен бастаған дұрыс. Мәселен, 
белгілі бір ұғым жайлы түсінік енгізу барысында оқушыларға мыналарды 
ұсынуға болады. 
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1. «Бұл ұғымның қай жақтары дұрыс немесе бұрыс?» деген сұрақты қоя  
отырып, оқушыларға жаңа ұғым туралы білетіндерімен ой бөлісіп, талқылау 
тапсырылады. 

2. «Айтылған    жайттардың    несі    дұрыс,   несі   дұрыс  еместігін қалай   
шешеміз?»   деген   сұрақпен   жаңа  ұғым  жайлы талқылау ұсынылады. 

Бұл сұрақтың түрі оқушыларды анағұрлым ашық, тереңнен ойлануға 
ықпал етеді. Ал бұл ойлау түрі рухани, моральдық, әлеуметтік және мәдени 
аспектілерді оқытуда жиі пайдаланылады. Бірінші жолдың сұрақтары, 
көбінесе, рефлексия жасауға ықпал ететін, неғұрлым кең ауқымды түбегейлі 
мәселелерді қарастыруға жетелейтін ойлаудың рухани аспектілерімен байла-
нысты болады. Мұндай ойлау жастарды әртүрлі тақырыптар немесе қызмет 
салалары жөніндегі идеялар мен тұжырымдамалардың басын біріктіріп 
қосуға шабыттандырады. 

Мәселен, «Сөйлем мүшелерін тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер деп 
бөлудің қаншалықты қажеттігі бар?» деген сұрақ оқушыларды осы екі 
топтағы сөйлем мүшелерінің ерекшеліктерін саралауға, оларға қатысты 
сөйлем мүшелерінің барлық мағыналық түрлерін талдап шығу арқылы 
дәлелдер келтіруге жетелейді.

«Сұрақ ұсыну»  –  «Үзіліс» – «Таңдау» – «Серпіліс»
Сұрақ қою тәсілдерінің ішінде ең икемді болып саналатын бұл тәсіл 

оқушыларға қойылған сұрақтың әрбір бөліміне байыптап барып, жауап бе-
руге мүмкіндік береді. Сұрақтарды әзірлеу барысында мұғалім сұрақтарды 
қандай ретпен және кімдерге қоятынын, олардан қандай жауаптар күтілетінін 
және ойлану  мен жауап беру үшін қанша уақыт қажет болатындығын ал-
дын ала жоспарлап алуы тиіс. Сонымен қатар әдіс оқушылардың сұраққа 
дұрыс жауапты дайындауға мүмкіндіктер жасауға бағытталады. «Сұрақ 
ұсыну»  кезеңінде мұғалім үлкен сұрақты ұсынғандай, топ немесе жалпы 
сыныптың талқылауына немесе жауапты тұжырымдауға арналған сұрағын 
береді. Екінші «Үзіліс» кезеңінде мұғалім сұрақ бойынша ойлануға немесе 
топпен талқылауға уақыт береді. Үшінші «Таңдау» кезеңінде мұғалім жа-
уап берушіні (оқушылар жауап беру үшін қолдарын көтермейді) таңдайды. 
Соңғы «Серпіліс» кезеңінде мұғалім жауап беру үшін оқушылардың бірінен 
екіншісіне кезек беріп, олардың тақырып бойынша бір нәрсені қосуына, 
идеяны дамытуына, жауаптың аясын кеңейту мен тереңнен түсіндіруіне мол 
мүмкіндіктер жасайды.  

Сұрақ  қоюдың  жоғарыда ұсынылған  түрі –  бір оқушының  санасы-
на сыйымсыз  естеліктерді  бүкіл  сыныптың  білімін  еске  түсіре  оты-
рып, ортада талқылау арқылы қорытынды жасауға болатындығының дәлелі. 
Төмендегі ұсынылған жаттығулар диалогтік оқытудың  маңызын арттыра 
түседі.

Қойылған сұрақты талдауды ынталандыру үшін «CLAPS» әдісін 
қолданған ыңғайлы. Әдіс «Мәнмәтін» (контекс/context), «Тіл» (язык/
language), «Аудитория» (аudience), «Мақсат» (цель/purpose), «Стиль» (style) 
деп аталатын бес аспектіден тұрады. Оның берілген әрбір аспектісі мәселені, 
ауызша таныстырылымды немесе БАҚ ақпараттарын  толық әрі тиімді 
талдауға ықпал етеді. Осы аспектілердің әрқайсысына «Сіз қалай сипаттар 
едіңіз?», «Сіз ... туралы не білесіз?» деген сияқты аналитикалық ойлауға 
жетелейтін бірнеше сұрақтарды құрылымдауды жоспарлауға болады.

«DEAL» әдісі  
– көргенінен туындаған идеялар бойынша (тәжірибе немесе құбылыс);
– көргендері жайлы ойлану мен талдау бойынша;
– өзінде бар біліммен байланыс және оны түсінуі бойынша;
– білімін қолдануы бойынша сұрақтарды құрылымдауға үйрететін әдіс 

ретінде құнды. «DEAL» сөзінің өзі төмендегі мағыналары береді:
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D – Describe – баяндау, суреттеу (көргеніңізді сипаттаңыз, сынаңыз және 
өлшеңіз).

Е – Explain – түсіндіру (құбылыс не оқиға бойынша не білетініңізді 
және не түсінгеніңізді  суреттеңіз).

A – Analyse – талдау (ақпаратты талдаңыз, қорытынды жасаңыз және 
себептерін атаңыз).

L – Links – байланыс (болжамдар немесе қорытынды жасау үшін 
өзіңізде бар біліммен байланыстырыңыз). Жаттығуды  бір бейнематери-
алды көргеннен кейін немесе тақырыпқа қатысты таныстырылыммен 
таныстырғаннан кейін де іске асыру тиімді.

Осы әдісті Ғ.Мүсіреповтің «Боранды түнде» әңгімесіне қолданып 
көрсек: D – «Қыз алып қашушылар жолға аттанған түн қалай суреттеледі?»

E – «Олардың бұл боранды түнді таңдап алу себебі неде?»
A – «Баланың әкесі Қайсардың қыз алып қашуына іштей неге қарсы бол-

ды? Себептерін атап көрсет»
L – «Оқиға соңы немен аяқталуы мүмкін? Жұрт күткендей екі ел арасын-

да дау-жанжал шығуы мүмкін бе?»
SATIP  әдісі оқылған мәтін бойынша сұрақтар құрастыруға үйрететін 

бірден-бір тиімді әдіс болып табылады. 
S – Sense (сезім) – мәтіннің мазмұнына байланысты сұрақ қойылады: 

«Шығармада ... неге олай деп жауап берді?» Берілетін сұрақтар сезімге бай-
ланысты болады.

A – Audience (тыңдаушы) – сұрақ бағытталатын аудитория аталады:                
«... деген сұрақты екеуің қарсы пікірлер арқылы қалай дәлелдер едіңдер?»

T – Technique (техника) – пайдаланылатын әдістемелік тәсілдер және 
олардың нәтижесі  айтылады: «Осы әңгімені «Ойды аяқта» әдісін қолданып 
қалай шешім қабылдар едіңдер?»

I – Intentions (нақтылау) – жазушының мақсаты көрсетіледі.  
«Жазушының кейіпкердің мінезін осылай суреттеуінің себебі неде?»

P – Personal opinion (жеке пікір) – сіздің реакцияңыз  және қорытындыңыз:  
«Кейіпкердің ... әрекеті сізге қалай әсер етті? Мұның дұрыс немесе бұрыс 
жағын қалай көрсетер едіңіз?»

Ұсынылған ақпараттық мәліметтерді толықтай талқылауға мүмкіндіктер 
беретін тәсіл ретінде CPFM тәсілін атауға болады.  Тәсіл (мазмұн, үдеріс, 
нысан мен  эмоция деген бөліктерден тұрады) өнер, мәдениет пен тарихқа 
қатысты  мәтіндерді оқу және сұрақтарға жауап беру үшін қолданылады. 
Оның бөліктерінің мағынасы: 

С – Content – мазмұн. Мазмұнын қалай талдап, сипаттар едің? Бұл 
артефакт  нені білдіреді немесе бейнелейді? Қандай оқиға бейнеленген 
(мазмұнда)? Жазушы қандай мақсатты көздейді? 

Р – Process – үдеріс. Үдерісті қалай талдап, сипаттар едің? Берілген 
шығарманы тудыру үшін қандай бұқаралық ақпарат құралдарының мате-
риалдары қолданылды? Мүмкін бір қарапайым үдеріс немесе үрдістердің 
реттілігі, кейін олар біріктіріліп құру үшін түпкілікті нұсқаны жасау үшін 
бір ғана қарапайым үдеріс немесе кейіннен бастары біріктірілген бірнеше 
үдерістер болуы мүмкін. 

F – Form – нысан. Өнер туындысы немесе дизайнды тудыру үшін 
пайдаланылған құрылыс блоктары: сызық, тон, түс, сурет, фактура, көрінісі, 
нысанын және алып отырған алаң сияқты формальды бірліктерді талдаңыз 
және сипаттап беріңіз. Шығармада автор қандай көркемдегіш тәсілдерді 
пайдаланды? 

М – Mood – эмоциялар. Суретші көңіл күйі тұрғысынан боялған туын-
дыны қалай жасағаны туралы талдау жасап, өз көңіл күйіңізді білдіріңіз. 
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Өнер туындысы көрерменнің эмоциясына қалайша әсер етуі мүмкін? Дәл 
осы туындыда адамның көңіл күйіне әсер ететін не нәрсе?

Мазмұн, үдеріс, нысан мен эмоция деген бөліктер шығармашылық туын-
дылар жайлы пайымдау және сәйкестендіру үшін кез келген  ретпен бір неме-
се бірнеше қайтара қолданылуы мүмкін. Бұл тәсіл нысанды зерттеу, оны тал-
дау және жинақтау, талдау мен ой толғау үдерістерін ынталандыру, бағалау, 
метатаным және шығармашылық ойлауды эмоционалды тұрғыда дамытуға 
көмектеседі. Мұғалім бұл үдерісті сұрақ-жауап, сыныптық талқылау неме-
се мұғалім мен оқушылардың сын-ескертпелеріне жазбаша жауаптар беруді 
ұйымдастыру арқылы басқара алады. 

Жоғарыда  сипатталған түрлі әдіс-тәсілдер білім беру жүйесінде басты  
айналып отырған білім сапасын арттыруға бағытталған. Сыныптағы оқушы 
саны қанша болса, сонша тұлға мен сонша ерекшелікті көре аламыз. Олай бол-
са, әр сыныпқа қолданар әдіс-тәсіл де сол сыныптың ерекшелігіне орайлас-
тырылып таңдалып алынады. Мұнда да пән мен тақырып ерекшелігін еске-
ру қажет.  Оқыту үдерісіндегі «сұрақтар көші» түзелмей, «жауаптар көші» 
түзелмесі айдан анық. Сұрақ қою тек мұғалімнің еншісіндегі құбылыс емес 
екендігін түсінген әрбір ұстаз ұсынылған тәсілдердің тиімділігін анықтап, 
ұтымды тұстарын таңдап, оларды орынды қолданған жағдайда жоғары 
нәтижеге жетері сөзсіз. Бастысы, жоғары деңгейлі сұрақтар құрастыруға 
үйрету арқылы жоғары деңгейлі жауаптар алу, сұрақтар легін сыни тұрғыдан 
ойлануға  бағыттуды  меңгеру  маңыздылығын естен шығармағанымыз 
дұрыс.  
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Резюме
В статье поднимаются вопросы преподавания и методы обучения в условиях обновленной 

программы, что способствует развитию активности учащихся. Особое внимание уделено  од-
ному из методов формирования самостоятельного обучения учащихся. Учителю рекомендовано, 
как в диалогическом обучении выстраивать беседу, использовать навык развития речи учащего-
ся, формировать и развивать  мышление, понимать как  повысить качество знаний и развить 
навыки, использовать новые методы и приемы постановки вопросов,  направленные для опреде-
ления и оценивания знаний. 

Summary
The article describes how the teaching and learning methods under the updated program contribute 

to the development of student activity, special attention is paid to the formulation of questions as one 
of methods of forming self-study students. Teacher recommended as a dialogical learning to build a 
conversation, using the skills of speech development of the student, to shape and develop thinking, to 
understand how to improve the quality of knowledge and skill development, using new methods and 
techniques of setting questions for the definition and evaluation of knowledge.

Шымкент қаласы
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ен бар өмірімді мектепте немесе мектепке бара жатқан жолда, я мектеп-
те болған жағдайларды талқылау барысында өткіздім. Менің ата-анам 

ӘР  БАЛАНЫҢ  ҰСТАЗЫ  БОЛУЫ  КЕРЕК!

Рита ПИРСОН, 
мұғалім (АҚШ) 

М
мұғалім болды, анамның ата-аналары да мұғалім болды, мен де соңғы 40 жыл 
бойы солардың ісін жалғастырып келемін. Сондықтан осы жылдар бойы менің 
білім реформасын жан-жақты қарастыруға мүмкіндігім болғанын айтпай-
ақ қойсам да болады. Бұл реформалардың кейбіреуі жақсы нәтиже берді. 
Кейбіреуі – онша емес. Біз балалардың мектепті неге тастайтынын білеміз. 
Біз балалардың неге оқығысы келмейтінін білеміз. Оның себебі – кедейлік, 
сабаққа қатысудың төмен көрсеткіші, құрбы-құрдастарының жағымсыз әсері. 
Бірақ біз ешқашан талқыламайтын бір нәрсе бар немесе талқыласақ та аз 
талқылайтын тақырып. Бұл – адамдар арасындағы байланыстың құндылығы 
мен маңыздылығы. Қарым-қатынас.  

Джеймс Комердің айтуынша, маңызды қарым-қатынастарды түсін-
бейінше басқа ешқандай маңызды нәрсені түйсіне алмайсыз. Джордж Ва-
шингтон Карвер: «Таным дегеніміз – қарым-қатынастарды түсіну» деген. 
Осы залда отырған әрбір адамға әсер еткен мұғалім немесе басқа да ересек 
адамның болғаны сөзсіз. Жылдар бойы мен адамдардың қалай оқытатынын 
бақыладым. Мен ең жақсыларын да, ең нашарларын да көрдім.

Бір күні менің әріптесім былай деді: «Маған балаларды жақсы көргенім 
үшін ақша төлемейді. Мен сабақ өткізгенім үшін ақша аламын. Балалар оқуы 
керек. Мен оларды оқытамын. Олар үйренуі тиіс. Бары – осы». Мен оған бы-
лай жауап бердім: 

–  Балалар өзіне ұнамаған адамнан ешқашан үйренбейді. – Ол маған: 
–  Не деген бос сөз! – деді. Ал мен оған: 
–  Сенің жұмыс істейтін жылдарың шексіз және адам сенбейтіндей ауыр 

болады, қалқам, – дедім. 
Дәл солай болып шықты. Кейбір адамдардың ойынша, сіздің қарым-

қатынас құра алатын қабілетіңіз не бар, не жоқ. Меніңше, Стивен Кови дұрыс 
айтады. Оның ойынша, бірнеше қарапайым әрі түкке тұрмайтын нәрселерді 
үйреніп алу керек. Мысалы, сені түсінсін десең, алдымен өзің түсінуге тырыс. 
Немесе кешірім сияқты қарапайым нәрсе. Сіз осы туралы ойланып көрдіңіз 
бе? Баладан кешірім сұраңыз, ол сасып есеңгіреп қалады. 

Бір күні мен пропорция туралы сабақ өткіздім. Мен математиканы 
жақсы білмейтінмін, бірақ мен бұл бағытта жұмыс істедім. Сабақтан кейін 
әдістемелік құралға көз салғанда сабақта басқа нәрселерді үйреткенімді 
түсіндім.  

Келесі күні мен сыныпқа келіп, былай дедім:  
–  Балалар, тыңдаңдаршы мені. Мен кешірім сұраймын. Сабақта басқа 

нәрсені айтыппын. Өкініп тұрмын. – Олар маған: 
–  Оқасы жоқ, Мисс Пирсон. Сіз сондай қатты беріліп түсіндіріп 

жаттыңыз, біз сізді тоқтатпайық деп ойладық. 
Мен тақырыптан қалып қойған, білімі төмен балалармен жұмыс істегенде 

жылайтынмын. Бұл топты қазіргі тұрған жерінен тоғыз ай ішінде олар жетуге 
тиіс нәтижеге дейін қалай апаратынымды көз алдыма елестетуге тырысатын-
мын. Бұл қиын іс еді. Өте қиын. Қалай оқушылардың өзін бағалауы мен білім 
нәтижелерін бір сәтте көтеруге болады?

Тәмсіл
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Бір жылы маған керемет бір ой келді. Мен оны оқушыларыма айтып   
бердім. 

–  Менің  сыныбыма  түскендіктен,  сендер  таңдаулысыңдар. Өйткені, 
мен – ең жақсы мұғаліммін, ал сендер – ең жақсы оқушыларсыңдар. Тағдыр 
бізді бір жерге жинағандықтан біз барлығына кім екенімізді көрсетуіміз ке-
рек. Оқушыларымның біреуі: 

– Шын ба? – деп сұрады. 
–  Шын айтып тұрмын. Біз басқа сыныптарға өзіміздің кім екенімізді 

көрсетуіміз керек. Біз төменге түскен кезде, барлығы бізді байқайды, 
сондықтан сендерге шулауға болмайды. Сендер абыроймен өтулерің керек. – 
Мен оларға мынадай сөздерді дайындап бердім: «Мен – тұлғамын. Мен осын-
да келгенде тұлға болатынмын. Мен мектепті бітіргенде бұдан да жақсы бо-
ламын. Мен – қуаттымын, мен – күштімін. Мен осында алып жатқан білімге 
лайықпын. Мен көп нәрсені істеуім керек, мен көп адамға әсер етуім керек, 
мен көп жерді көруім керек». – Олар маған: 

–  Иә! Әрине! – деп жауап берді. 
Егер осыны жиі қайталап тұрсаңыз, бұл сіздің бір бөлігіңізге айналады. 

Оған қоса, мен оларға 20 сұрақтан тұратын бақылау жұмысын дайындадым. 
Оқушым оның 18-іне дұрыс жауап бермеді. Мен оған «+2» қойдым және 
күліп тұрған адамның жүзін салдым. Ол маған: 

–  Мисс Пирсон, бұл нашар баға ма? – деп сұрады. 
–  Иә, – деп жауап бердім. 
–  Онда неге күліп тұрған адамның жүзін салдыңыз?  деді ол. 
–  Өйткені, сен жолы болғыш адамсың. Сен екі сұраққа дұрыс жауап бер-

дің. Біреуіне де жауап бере алмай қалған жоқсың. Екеуіміз қатемен жұмыс 
жасап болғаннан кейін, сен бұдан да жақсы нәтиже көрсетесің ғой?! дедім. 

–  Иә. Көрсетемін! – деп жауап берді ол.
Көріп тұрғаныңыздай «–18» сізді жақсыға деген үмітіңізден айырады. Ал 

«+2» болса... Бәрі сондай жаман емес екен.  
Жылдар бойы мен анамның бос уақытында оқушылардың үй жұмысын 

тексеріп отыратынын, түскі үзіліс кезінде олардың ата-аналарына бараты-
нын, шаш тарайтын тарақ, арахис майын және крекер сатып алып, оларды 
жәшіктің тартпасына тығып қойып, кейін аш жүрген балаларға беретінін, 
оған қоса жаман иіс шығатын балаларға жөке мен сабынды қоса беретінін 
көретінмін. Жаман иіс шығатын баланы бір нәрсеге үйрету өте қиын. Ал ба-
лалар қатал, мейірімсіз бола алады. Анам бұл заттарды үстелінің тартпасы-
на тығатын. Кейін біраз жылдар өтсе де, ол зейнетке шыққан кезде де оған 
бұрынғы оқушылары келіп тұратынын көретінмін. Олар: 

–  Мисс Уолкер, сіз менің өмірімді өзгерттіңіз. Бәрі жүзеге асты. Сіз 
өзімді тұлға ретінде сезінуге мәжбүрледіңіз, мен өзім ондай болмасам да. 
Енді сіз менің кім болғанымды көріңіз, – деп айтатын. 

Менің анам 92 жасында қайтыс болғанда жерлеу рәсіміне оның көптеген 
оқушылары келді. Осыны көріп мен жыладым, анам қайтыс болғандықтан 
емес, ол артында қарым-қатынас деген мұра қалдырды, ол ешқашан жоғалып 
кетпейді.  

Біз қарым-қатынасты дамыту үшін шыдамдырақ бола аламыз ба? Әрине. 
Сіздің оқушыларыңыз сізге ылғи ұнайтын бола ма? Әрине, жоқ. Сонымен 
бірге ең қиын оқушылар ешқашан сабақтан қалмайды. Ешқашан. Олардың 
барлығын ұнатпауыңыз мүмкін, бірақ ең қиындары белгілі бір себептерге 
байланысты пайда болады. Бұл – байланыс. Бұл – қарым-қатынас. Олардың 
кейбіреуі сіздерге ұнамағанына қарамастан, олар бұл туралы ешқашан 
білмейтін болады. Мұғалімдер – ұлы әртістер. Біз жұмысқа келгіміз келме-
ген кезде де келеміз. Біз ешкімге керек емес кейбір ережелерді ұстанамыз. 
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Біз ешнәрсеге қарамай білім береміз. Біз білім береміз, өйткені бұл – біздің 
борышымыз.  

Оқыту мен үйрету қуаныш әкелуі керек. Біздің әлем, егер балаларымыз 
тәуекел етуден қорықпаса, ойлаудан қорықпаса, мықты тірегі болса, сөзсіз 
керемет болар еді. Әрбір баланың тірегі болуы керек, оны ешқашан тастап 
кетпейтін ересек адам, қарым-қатынас күшін түсінетін адам және оған қандай 
да жолмен болса да жақсырақ болу жолын көрсететін адам.

Бұл қиын ба? Сөз жоқ. О, тәңірім, сөз жоқ. Бірақ бұл – мүмкін. Біздің 
қолымыздан келеді. Біз – ұстазбыз. Біз бұл әлемді жақсы жаққа қарай өзгерту 
үшін жаралғанбыз.  

Көп рақмет. 
Автордың TED дәрісін аударған –
Бақытгүл САЛЫҚОВА,
Назарбаев мектебінің тәрбие ісі
жөніндегі  директордың орынбасары.

Министрліктің баспасөз орталығынан

ҚАЗАҚСТАНДА ҒАЛЫМДАР ТӨСБЕЛГІЛЕРМЕН ЖӘНЕ 
ҚҰРМЕТ ГРАМОТАЛАРЫМЕН МАРАПАТТАЛДЫ

12 сәуірде Ғылым қызметкерлері күніне арналған «Қазақстандағы ғылым ком-
мерцияландыру жағдайында» форумы бойынша ҚР ҰҒА 6 академигі ғылыми жо-
баларды іске асырудағы жоғары нәтижелері үшін марапатталды. Атап айтқанда, 
ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының Еңбек 
сіңірген ғылым қайраткері Елешева Р.Е., техника ғылымдарының докторы, 
Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген ғылым қайраткері Әшімов А.А., эко-
номика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының Еңбек 
сіңірген ғылым   қайраткері   Сатыбалдин  С.С.,   техника    ғылымдарының   докторы,   
профессор   Рогов Е.И. Сонымен қатар, ғылыми жобаларды қаржыландыруға 
елеулі үлес қосқаны үшін «Интеграция» халықаралық қорының президенті, эко-
номика ғылымдарының кандидаты, Халықаралық ақпараттандыру академиясының 
академигі, «Қазақстан Еңбек Ері»  атағының иегері Терещенко С.А., Capital Partners 
компаниясының Директорлар кеңесінің төрағасы және ортақ иесі  Жұмашев С.С. 
«Қазақстан Республикасында ғылымды дамытуға  қосқан үлесі үшін» төсбелгілері 
табысталды. Ғылыми жобаларды іске асырудағы жоғары нәтижелері үшін ҚР 
ҰҒА академигі, география ғылымдарының докторы, профессор, ЮНЕСКО-ның 
қамқорлығымен 2 санаттағы Орталық Азия гляциологиялық орталығының негізін 
қалаушы Северский И.В. және Р.Сулейменов атындағы Шығыстану институтының 
бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА мүше-
корреспонденті Әбусеиітова М.К. Білім және ғылым министрінің құрмет грамота-
ларымен марапатталды. 

Форумда Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Е.К. 
Сағадиев сөз сөйледі. Министр өз сөзінде ғылымды «жаңғырту 3.0» мәнмәтінінде 
дамытудың негізгі басымдықтарына баса назар аударды.

Форум аясында ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің төрағасы 
Б.С. Әбдірасілов пен «Ғылым қоры» АҚ президенті Сұлтанғазин Әнуарбек 
Жалелұлы ғылыми қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру мен ғылымды да-
мыту мәселелеріне арналған панельді секциялар өткізді. 

Көрмеде ғылыми қызметті коммерцияландыру жобалары ұсынылды.
Форум жұмысына Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, акаде-

миктер мен ғалымдар, Ұлттық ғылыми кеңес мүшелері, жоғары оқу орындарының 
және ғылыми ұйымдардың басшылары қатысты. 

Анықтама: бүгінде Қазақстанда ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге 390 
ұйым қатысады, оларда 24,7 мыңнан аса маман жұмыс істейді, оның ішінде 18,4 
мыңы – зерттеушілер.
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Кітап  – білім бұлағы

ітап – үлкен әлем, адамды тәрбиелейді, тіл үйретеді, ой-өрісі мен 
мәдениетін дамытады. «Көп жасағаннан емес, көп оқығаннан ақыл 

БІЗ  КІТАП  ОҚИМЫЗ  БА? 

Гүлжанар  ТОБЫҚБАЕВА, 
Шәкәрім атындағы үш тілде оқытатын 
көпбейінді гимназияның кітапхана меңгерушісі

“Оқығанда кім болам?
Ауылыма ай мен күн болам!”.
              Ілияс Жансүгіров

К
сұра» деген дана халық. Барлық білім, барлық ғажап – кітапта. Кітап 
оқымайтын бала болмайды. Қызықтыра алмайтын – ата-ана, үлкендер деуіміз 
керек. Балаларға кішкентайынан  кітапты сатып әкеліп: «Міне, қандай тама-
ша кітап, кел, оқиық», – деп уақыт бөліп, бірге кітап оқысақ, кез келген бала 
қызығады. Мұны  бір жарым, екі жастан бастап балаға кітап суретін көрсетіп 
қызықтырған жөн. Ғалымдардың айтуынша, кітап оқу – рухани жетістікке 
ғана емес, тән саулығына да керемет пайдалы екенін дәлелдеп келеді. Сол 
себепті, балаға ұйықтар алдында ертегі оқыңыз. Ертегілер әр істің соңы 
жақсылықпен аяқталатыны, жетістіктерге тек қиындықтар арқылы жететіні, 
адал адам бір күні жақсылыққа қол жеткізетіні туралы баяндалады. Қандай 
жағдай болса да, дұрыс шешім шығара білуге үйретеді. Балаға ұйықтар ал-
дында міндетті түрде ертегі оқыңыз. Олар ертегі, аңыздар арқылы өсіп, 
қиялдары қарыштайды.

Қазақтың белгілі актері Серке Қожамқұлов: «Кітап – өмір ұстазы. 
Сондықтан жастар кітап оқуды күнделікті әдет қылуы тиіс. Кітап оқымай 
өмірді білу, білім алу мүмкін емес» деген еді. Оқу барысында адамның бо-
йында біраз өзгерістер орын алады. Айталық, есте сақтау қабілеті жақсарып, 
түйсігі жоғарылайды. Тарихта жылдам оқу қасиетімен есте қалған талай 
мықты тұлғалар бар. Мысалы, Наполеон Бонапарт минутына 2000 сөз оқитын 
болған. Атақты жазушы Оноре де Бальзак 200 беттен тұратын кітапты жарты 
сағатта оқыған деген дерек бар.

Кітап таңдап, талғап оқи білу, оны түсініп алған әсерін өмір қажетіне 
жарата білу – әрбір адамның білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын 
алғышарттардың бірі.

Олай болса, кітап оқудың пайдасын тізбектеп көрейік:
– кітап оқу – жүйке жүйесін шынықтырады;
– кітап оқу – ойлау қабілетін арттырып, сөздік қорын байытады;
– кітап оқу – пікірін еркін жеткізуге, көпшілік алдында еркін сөйлеуге 

үйретеді;
– кітап оқу – ойды жинақтауды, логикалық ойлауды дамытады;
– кітап оқу – есте сақтау қабілетін жақсартады.
Кітапхана  оқырмандарына француз  ағартушысы  Шарль Луи 

Монтескьенің «Кітап оқуды жақсы көру дегеніміз – тіршілікте болмай 
тұрмайтын жабырқау сағаттарын таптырмас рақатқа айналдыру деген 
сөз»  деген қанатты сөзін еске салғым келеді. Олай болса, кітап оқиық! 

Семей қаласы.
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Еңбекшіл ұстаз – ел құрметтісі

стаздық ғұмыр, қайнаған өмір, дуылдап жүрген шәкірттер, абыр-сабыр 
мұғалімдер, одан қалды отбасың-балаларыңды еркелету, ойнату, сабақ 

ӘЛИХАНТАНУШЫ  ҰСТАЗ

Ошақбай  СУХАНБЕРЛИН, 
ҚР Білім беру саласының құрметті қызметкері

Ұ
үлгерімін қарау, көмектесу, баспа беттерін шолу, ертеңгі жұмысты жоспар-
лау, мұғалімдермен кеңес өткізу, ата-аналармен кездесу, қоғамдық, өндірістік 
кәсіпорындармен  байланыс жасау, жоғарғы жақтың тапсырмаларын орын-
дау – санай берсең таусылмайтын тауқымет. Осының бәрі – ұстаз-мұғалімнің, 
ұстаз-басшының жұмысы. Күнде осылай. Мұғалімдік жұмыста тыным бар 
ма? Бірақ осындай жұмысқа қалыптасқан адамды зорлап зейнеткерлікке 
шығарып жіберсең де осы дағдысынан айырылғысы келмейтіндер бар. 
Жүйкеге салмақ түсуі де әбден мүмкін. Соған қарамастан алға жылжи береді. 
Табиғи берген қасиет еңбекқорлық қой деймін. Осындай адамдардың болғаны 
қандай ғанибет! Сондай адамдардың бірі – Тілеуғалы Әміртайұлы. 

Тілеуғалы Әміртайұлының аты Май-
құдықтағы жаңадан салынған №76 қазақ 
орта мектебінің ашылуы мен сол мектепке 
1992 жылы Әлихан Бөкейхановтың атын бе-
руге байланысты белгілі бола бастаған еді. 
Мәселе мынада болған. Әлихан Бөкейхан – ірі 
тұлға. Кеңес империясының жай ғана емес, ірі 
жауы!  1917 жылы Алаш үкіметін құрған, Алаш 
партиясының көсемі, қарағайдың қарсы біткен 
бұтағындай болған, Еуропа, Жапонияға дейін 
белгілі болған мемлекет қайраткері 8 қыркүйек 
1955 жылы ақталған екен.  КСРО Жоғарғы соты 
14 мамыр 1989 жылы қайта қарап, толық ақтап 
шыққан. Араға көп уақыт созбай 1992 жылы 
№76 мектепке Әлихан Бөкейханның атын бе-
руге байланысты ел арасында талқылау баста-

лады, комиссия құрылады, еңбектері зерттеледі.  Тәуелсіздігіміздің негізін 
қалаушы Әлихан Бөкейхан екендігі дәлелденеді. Қалай дәлелденді? Әрі 
тарт, бері тарт боп тұрған қыңыр заманда Әлиханның кім екенін орыс түгіл 
қазақтың өзі түсіне қоймайтын. Білетіндер азайып қалған немесе сақтық ке-
рек, ашыла қоймайтын. Қазақ зиялыларының санасында сілкініс жаңа туа 
бастаған кез. Әлекең туған Ақтоғайда Тілекең де туған. Жастайынан Әлекең 
туралы ауылдағы үлкендерден естігендерінің өзі көп ойларға жетелейтін. 
Аумалы-төкпелі заманда Кеңес үкіметімен тайталаса Алаш үкіметін құрып 
алған аты аңызға айналған қандай тұлға? Таң қаларлық. Ойлайтыны Әлекең 
туралы. Мазасыз сұрақтар көп. Ізденіп жүріп Смаханның естеліктерін, 
Сұлтан Хан Аққұлұлының еңбектерімен танысады. Ауыл қарияларынан 
естігендерін жинап, зердесіне тоқи береді. 60-жылдары Әлекең туралы 
кейбір ой-түрткілерді, тарихи әңгімелерді Ақтоғайдағы Сейілбек, Аятай, т.б. 
ағаларынан,  Алматыдағы Өмірбек деген ақсақалдардың әңгімелерінен есіне 
түсіріп, жүйеге келтіреді. 

Міне, осының бәрі кәдеге асатын кез жетті. Жоғарыда аталған ынталы 
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топтың белді мүшесі әрі мектеп директоры ретінде қыруар құжаттар жи-
нап, комиссияны керекті ақпараттармен қамтамасыз етуде аянбай тер төкті. 
Әлиханның кім екенін түсіндіре алмасаң – жеңілгенің. Әлихан Бөкейхан 
туралы Тілекең «Орталық Қазақстанға» көлемді мақала жариялады. Әттең, 
тарихшы болмаған. Әйтпесе, тарихпен айналысатын ғылыми-зерттеу 
мекемелерінде отырып, әлдеқашан ғылым докторы болатын жағдайы болған 
екен. Дегенмен, Әлекең жаралған топырақтан туғаны рас болса, тек жата 
алмас, Әлихан туралы, әсіресе білімге байланысты еңбектерін әлеуметтік 
айналысқа енгізуді мақсат етіп, ізденуді жалғастыра берді. Тілекең Әлихан 
туралы ой толғамын былай білдіреді: «Тіршілігінде Отаны үшін от кешкен, 
жақсылығы жаһанға жария, есімі мәңгілік бірегей бейнелер бар. Менің ой-
ыма түрткі салып, тіліме тиек болып отырған әңгіме түйіні – ХIХ бен ХХ  
ғасырларда көзі ашық, көңілі ояу зиялылардың құрметіне, халқының қадіріне 
ие болған, қазіргі ХХI ғасырымыздағы  ой-талғамы өскен тұлғалардың сана-
сезімінен ойып орын алған абзал азамат, қарымды қайраткер, ғасырлар 
ғұламасы Әлихан Нұрмұхаммедұлы Бөкейхан дана. Мен тарихшы да, жазу-
шы да емеспін. Саясаткер де, сыншы да емеспін.  Қарапайым қызметкер, көп 
оқырманның бірімін. Оқығандарымнан ерекше бір назар аудара байқағаным, 
ХХ ғасырдың 90-жылдарынан бастап осы күнге дейін баспа беттерінен 
жиірек жарық көрген мақалалар Әлихан Бөкейхан туралы десем, артық 
айтқан болмаспын».

Азаттықты аңсаған ұлт көсемінің еліне, болашақ ұрпағына жасаған 
еңбектері бір батыр емес, сан батырдың іс-қимылына, біреу емес, сан 
ғұламаның даналығына тұрарлық екендігі дәлелді көрсетілуде. Алашым 
деп айбаттана, қазағым деп қайраттана істеген тірлігі, оқыған да тоқыған 
ірілігі танытылуда. Бірақ арысымыздың оқ боп атылған намысының, жалын 
боп лаулаған рухының қазіргі жұрттың бойында  жоққа тәндігі – қаламы 
құрыш қаламгерлердің де, ойлы оқырмандардың да, Әлекеңді түсінетін де 
ардақтайтын жалпы көпшіліктің де көңіліне көлеңке түсіріп, қажыр-қайратын 
құм қылардай жағдайға душар етуде.

Бір кездегі ата-бабалардың, одан келе «Алаш» партиясының мүшелерінің 
азаттық жолындағы аңсауын алға тарта ұмтылған жастарымыздың 1986 
жылғы жойқын қимыл-қозғалысы бастау болып, еркіндік пен егемендігіміз 
1991 жылы тойланып, талай мерейлі де қауырт істер күрт қолға алына бас-
тады. Сол заматтарда қуантарлық  та көңілге кір келтірерлік түсінбестіктер 
де кездескені белгілі. Мектепке Әлихан Бөкейхан есімін беру қиындығы 
көп, кедергісі мол шаруа болды. Елге деген, елдің еріне деген құрметі 
айрықша азаматтар атсалысып жүріп, көп сергелдеңнен соң мектепке Алаш 
арысының аты берілді. Енді Әлиханды ұлықтау осы мектептен бастау алуы 
керек. Ұйымдастырушылық, іскерлік, дизайнерлік қабілеті бар Тілекең үшін 
бұл онша қиын емес. Тек қолдаушылар болса болды. Мектеп ұжымындағы 
мүдделес, пікірлес әріптестерімен бірлесе отырып, «Әлихантану» пәні 
жоспарға енгізілді. Одан кейінгі жылдары «Әлихан өлкетану мұражайын» 
ашты.  Ол 1995 жылы облыстық байқауда III орын алды. «Әлихантану» 
бағдарламасын жазып, балаларды Әлиханның өмірі мен еңбектерімен та-
ныстыру жұмыстары барлық сыныптарда ұйымдастырылды. Сонымен 
қатар, баспа беттерінде отыздан аса мақалалары, оның ішінде Әлиханды 
оқып-үйрену туралы әдістемелік жұмыстары жарияланды. «Әлихан рухы-
мен сырласу» поэмасын жарыққа шығарды.  Тілекең өзінің басшылығымен 
облыстық білім басқармасының қолдауымен №76 Әлихан Бөкейхан 
атындағы мектепте бірнеше мәрте облыстық ғылыми-тәжірибелік конферен-
циялар өткізді. Қазақстанның көптеген қалаларында және Астана, Алматы-
да ұйымдастырылған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларға 
қатысып, баяндамалар жасады. 
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Еңбекқор Тілекең 400-ден аса әртүрлі жанрда еңбек жазған. Оның ішінде 
үш  танымдық,  4 әдеби кітаптар шығарған. «Құдіретті тұлғалар» дейтін 
кітабы – танымдылығы мол, тарихи негізге сүйеніп жазылған құнды, тар-
тымды кітап. Тілекең, не нәрсе болса да, соның бастауында жүретін тұлға. 
Әскерде – дизайнер, ауылда – алғашқы механизатор, Қарағандыда №3 мек-
тепте – қазақ сыныптарын ашушы, мектепте – Шаталов әдістерін, компьютер 
негіздерін үйретуші, облыстық педагогикалық мұражайды ұйымдастырушы 
боп басында жүрді. Ақындығы мен жазушылығы тағы бар. Халықаралық 
Жазушылар Одағының мүшесі. Тілекең – кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, 
мектебін шексіз сүйген адам. Осы қасиеті оны небір қиын әрекеттерге же-
телеп, іске батыл кірісуге септігін тигізетін. Нәтижесінде, ойлаған ойына 
жетіп жүрді. Өзі басшылық еткен №76 Әлихан Бөкейхан атындағы мектепте 
Тілеуғалы Әміртайұлы атындағы бір кабинет ашылсын деген жақсы ұсыныс 
түсті. Тілекең сияқты ұстаздар – үлгі алатын өнеге мектебі. Біздің өңіріміздегі 
ұстаздардың ішіндегі алғашқы, алғашқылардың бірегейі жалғыз Алаштану-
шы – осы Тілекең. 

Қарағанды қаласы.

2017 жылдың 13 сәуірінде Астана қаласында Қазақстан Респуб-
ликасы Білім  және ғылым вице-миистрі  Эльмира Амангелдіқызы 
Суханбердиеваның төрағалығымен шетелдік жоғары оқу орындарында 
оқуға үміткерлерді іріктеу жөніндегі комиссияның отырысы өтті.

Қытай және Мажарстанның жоғары оқу орындарында оқу үшін 
конкурсқа құжаттарды қабылдау туралы ақпарат Білім және ғылым 
министрлігі мен “Халықаралық бағдарламалар орталығы” АҚ-ның ресми 
сайттарында, сондай- ақ әлеуметтік желілерде орналастырылған еді. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен Мажарстан 
Рес публикасы Адами ресурстар министрлігі арасындағы білім саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес мажар тарапы 200 грант ұсынды, 
олардың ішінде : бакалавр дәрежесін алу үшін 90 стипендия; магистр 
дәрежесін алу үші 90 стипедия; доктор (PhD) дәрежесін алу үшін 20 сти-
пендия.

Үміткерлерден құжаттарды қабылдау үстіміздегі жылдың 16  қаң-
тарынан  5  наурызына дейін жүзеге асырылды. Барлығы 227 өтінім келіп 
түсті. Іріктеудің негізгі өлшем шарттары: мажар тарапының талабы бойын-
ша шет тілін меңгергенін растайтын сертификат (IELTS 5,0); білім туралы 
дипломның кемінде 4,5 (5,0-ден) немесе 3,0 (4,0-ден) GPA балына сәйкес 
келуі.

Сондай- ақ, Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы 
Білім министрліктері арасындағы білім саласында ынымақтастық туралы 
келісім негізінде Қытай тарапы 2017-2018 оқу жылында қазақстандық аза-
маттарды оқыту үшін 55 стипендия ұсынды.

Үміткерлер құжаттарын қабылдау үстімізге жылдың 13 ақпанынан 
10 наурызына дейін жүзеге асырылды. Оқу үшін 210 өтінім тапсырылды. 
Іріктеудің негізгі өлшем шарттары: жоғарыда аталған келісімге сәйкес қытай 
тілін меңгергенін растайтын сертификат (HSK); білім туралы дипломның 
кемінде 4,5 (5,0-ден) немесе 3,0 (4,0-ден) GPA балына сәйкес келуі.

Қазақстан  Республикасы  Білім және ғылым вице-министрі 
Суханбердиева  отырысты қорытындылай келе, білім саласындағы халық-
аралық шарттар географиясын ұлғайту бойыша бірқатар тапсырма берді.

Министрліктің баспасөз орталығынан
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Мұғалім  – мұғалім туралы

еспубликалық «Бірінші сыныпқа арналған бірыңғай базалық оқулықтар: 
ойнай отырып оқимыз» сайысына Павлодар облысынан қатысқан Ақсу 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНА АЛҒАШҚЫ 
ТАБЫСТЫ ҚАДАМ

К.АККЕНТАЕВА,
Ақсу қаласындағы дарынды балаларға
арналған мамандандырылған гимназиясы 
директорының ғылым жөніндегі орынбасары

Р
қаласындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған гимназиясының 
ағылшын тілі мұғалімі Нұрғалиева Салтанат Еркінқызы жүлдегер атанып, ІІ 
дәрежелі дипломмен марапатталды.                   

Осы  шараның  қазылар  алқасы мұға-
лімнің ағылшын  тілінде еркін сөйлейтінін 
және сабақта ойын түрлерін  шеберлікпен   
қолданатынын ескеріп, ұсынған сабақтың 
бейнекөрінісін жоғары  бағалады. 

Байқаудың ұйымдастырушылары Қазақ-
стандағы  Express Publishіng  халықаралық 
баспасының ресми өкілі «EDU Stream» ЖШС-
ның бас директоры Н.В. Мұхамеджанова 
мұғалімге алғыс білдіріп, 2017 жылы мау-
сым айында Грецияда (Афина қ.) өтетін 
халықаралық семинарға  жолдама берді.

Ұстаз  жас та болса әрдайым өз маман-
дығына жаңалық енгізіп, сол арқылы өзін 
жаңа сападан көрсетеді. Инновациялық 
үрдістің алдыңғы қатарында бола отырып, 
шығармашылық жолында  өсу, шыңдалу 
мәселесіне көп көңіл бөледі.

Ол Астана қаласында өткен халықаралық 
«Интегрированное изучение английского язы-
ка в рамках развития полиязычного обучения 
и функционирования грамотности в общеоб-

разовательных школах Республики Казахстан» атты  конференцияға қатысқан. 
Сондай-ақ, ағылшын тілі мұғалімдерінің республикалық Қазақстан интернет 
олимпиадасында жүлделі ІІІ орынды иеленді.             

ПМПИ ғалымы Р.Ж. Саурбаев бекіткен  «1–4 сыныптарға арналған  Кем-
бридж бойынша  оқулықтар» бағдарламасының авторы Салтанат Еркінқызының 
оқушылары республикалық Қазақстан интернет олимпиадасында І, ІІІ орынды, 
облыстық пән олимпиадасында ІІ орынды, облыстық көптілділік олимпиада-
сында  «Ең жоғары ұпай» номинациясын, облыстық ғылыми жоба сайысында 
ІІ,ІІІ орынды,  халықаралық «British bulldog» ойынында 6 шәкірті І,ІІІ орынды 
иеленді. 

ҚР педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың «Педагогикалық 
қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы» білім беру бағдарламасы бойын-
ша оқып, білімін дәлелдеп, сертификатын алған талапты ұстаз  сол бағдарлама 
идеяларын  іске асырушылардың алдыңғы қатарында жүр.

  Білім беру саласына қосқан елеулі үлесі үшін Павлодар облысы Білім 
беру басқармасының Құрмет грамотасымен марапатталды.    

 Жас та болсын еңбекқор, жаңалыққа жаны құмар, еңбегін ғылыми негізде 
ұйымдастыра алатын Салтанат Еркінқызының әлі алар асуы жоғары.
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Білім  негізі – мектепте

атематика сабақтарында тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы  
өткен сабақтарда оқушы өз ойын еркін жеткізуге дағдыланып, пәнге 

РАЦИОНАЛ  САНДАРДЫ  КӨБЕЙТУ 

Гүлдариға ЖҰМАГЕЛДИЕВА, 
Б.Момышұлы атындағы №12 жалпы орта мектебінің
директоры, математика пәні мұғалімі

М
қызығушылығы оянып, талдау жұмыстарын жүргізе білуге үйренеді. 
Г.Бокльдің «Шынайы білім фактілерді білуден емес, оларды дұрыс қолдана 
білуден құралады» дегендей, теориялық білімімізді тәжірибеде дұрыс, 
тиімді қолдана білу – мұғалімнің басты мақсаты болу керек. Оқушылардың 
ой-өрісін кеңейтіп, есте сақтау қабілетін шыңдау, оқушылардың білімге 
қызығушылығын арттыру мақсатында үнемі шығармашылық жұмыс жа-
сап келемін. Оқушыларды шапшаңдыққа, ізденімпаздыққа, ұйымшылдыққа 
тәрбиелеуде көптеген жұмыстар атқардым.

6-сыныпта «Рационал сандарды көбейту» тақырыбында өткізген 
сабағымда  оқушыларды  4 топқа бөлдім.   Үлестірмелі карточка арқылы 
өткен сабақтар бойынша  тапсырмалар таратылды, есептер  дұрыс орында-
латын болса, белгілі математик -  ғалымдардың есімі шығады. Оны тақтаға 
оқушылар іліп отырады. 

1. -12-(-24)=  4. 56-64=
2. 100-(-32-64)=  5. 123-(65-26) =
3.  54+12-(-8)=

6. -3,2+(-6,8)=  9. 783+(-783)=0
7. 6+(-48)=  10. -1000-(-910)=
8. -6,8-(-0,2)=

1. -1200-(-980)=  4. 69+(-687)=
2. 879+(759)=  5. -3,6+(-806)=
3. -6,3-(-0,3)=

1. -1300-(-695)=  4. 893+(-658)=
2. 856+(-536)=  5. -9,6+(-456)=
3. -7,8-(-51)=

84   196  74  -12  12
Даев   Қар  Жұма  Діл  Ас

-6.6  -42  -10  -90  0
Бай  Тар  Мұх  Баев  Өтел 

1638  -220  -618  -6  -809.6
Аак  Ис  То  Нью  Н

-465,6  43,2  235  320  -605
Рт   Де  Ка  Не  Ре

4. “Қазақстан мектебі” №5, 2017.
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 Жаңа сабақты түсіндіру барысында  таңбалары әртүрлі екі санды көбейту,  
таңбалары бірдей екі санды көбейту ұғымдарына жеке-жеке тоқталып өттім. 
Әр ұғым бойынша мысалдар жазып, түсіндірдім. 

 Көбейткіштер саны екіден көп болған жағдайда теріс көбейткіштер саны 
жұп болса, көбейтінді оң сан болатындығын,  көбейткіштер саны екіден көп 
болған жағдайда теріс көбейткіштер саны тақ болса, көбейтінді теріс сан 
болатындығына баса назар аудардым. Бұл ережелерді жылдам жаттап алула-
ры үшін мысалдар орындатып, оқулықпен жұмыс жасаттым,  әр топтың жаңа 
сабақты меңгеру деңгейін бақылап, бағаладым.

 Тақтаға әр топтан бір оқушы шығып, есепті тақтадан өздері тексерді.
 Сабақты қорытындылау үшін  графикалық диктант берілді: 
– қарама-қарсы сандардың қосындысы нөлге тең; 
– 0 саны натурал сандар жиынына тиісті; 
– екі теріс санның қосындысы теріс сан; 
– таңбалары әртүрлі екі санның көбейтіндісі теріс сан; 
– кез келген теріс сан нөлден үлкен; 
– оң санның модулі сол санның өзіне тең; 
– теріс көбейткіштер саны жұп болса, көбейтінді оң сан болады; 
– теріс санның модулі сол санның өзіне тең; 
– таңбалары бірдей екі санның көбейтіндісі  оң сан; 
– кез келген теріс сан оң саннан үлкен. 
Оқушылардың пәнге қызығушылығы мен  ізденімпаздығын арттыру 

мақсатында  қосымша  қызықты ақпарат бердім.
VIІ ғасырда өмір сүрген үнді математигі Брахмагупта оң сандарды 

«мүлік», теріс сандарды «қарыз» түсінігімен байланыстырған. Теріс сандар-
ды қосу және азайту ережелерін былай айтқан: «екі мүліктің қосындысы – 
мүлік», «екі қарыздың қосындысы –  қарыз». 

Сергіту сәтінде   оқушылардың  бойына ұлттық дәстүрді,  күйімізді 
дәріптеу мақсатында «Жұмыр қылыш» күйіне би билеттім.

Сабақты Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың сөзімен қорытындыладым:  
«Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, 
қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып-көркеюі жолында жан 
теріңді сығып жүріп білім алып, еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің 
екендігін ұмытпа!».

Үйге тапсырма беріп, сабаққа белсене қатысқан оқушылар мен топтарды 
марапаттадым. 

Оңтүстік Қазақстан облысы
Кентау қаласы.
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атематика – орта мектептегі негізгі пәндердің бірі болып табылады. Ол 
басқа пәндерді оқып үйренуге, оқушылардың логикалық ой-өрісінің да-

«ОЙЛАН,  ТАП!»  АТТЫ  МАТЕМАТИКАЛЫҚ  ОЙЫНЫ 
(5-сынып) 

Айжарқын   ЖҰМАБЕКОВА, 
№2 арнайы (түзету) мектеп-интернатының 
математика пәні мұғалімі

М
муына септігін тигізеді.  Сабақ барысында ойын элементтерін пайдалану – 
оқушылардың  логиқалық ойлау қабілетін дамытып, математика пәніне деген 
қызығушылығын дамытады. 

Білім беруді ақпараттандыру–жаңа технологияны пайдалану арқылы 
дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра-
ды. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 
әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет», – деп Ел-
басы атап көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық тех-
нологияны, яғни компьютерді оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін 
арттырудың маңызы зор. 

5-сыныпта «Ойлан, тап!» атты математикалық  ойынды өткізу барысында  
оқушылардың назарын, зейінін сабаққа аудардым. Сынып оқушыларын екі 
топқа бөлдім. Алдымен карточкаларға жазылған тапсырмаларды үлестірдім. 
Ол тапсырмалар натурал сандармен амалдар орындауға арналды.

Есепте:
1. 45+47+55  2. 268+23+12
3. 333+111+267  4. 349+419+51
5. 178+193+422  6. (352+128)-52
7. (368+139)-268  8. 13+28+37
9. 21+16+79  13. (333+167)-233
10. 937+50   14. 537+20
11. 135+60   15. 326+60
12. 727-30   16. 556+20
№2 тапсырма – оқушылардың ондық бөлшек бойынша білімдерін бағалау 

және бақылау мақсатында  теңдеулерді шешуге  арналды.
Оқушылардың ой-өрісі мен ойлау қабілеттерін қалыптастыруда 

логикалық есептердің маңызы зор. Логикалық есептер қарапайым болып 
көрінгенімен, оқушының жылдам ойлануы  мен тез, шапшаң жауап беруін 
қалыптастырады. 

№3 тапсырма – компьютерде слайд (логикалық есеп).
1. 1 кг тұз ауыр ма, 1 кг мақта ауыр ма? (бірдей)
2. Үстел үстінде үш стакан шие тұр. Марат бір стақан шиені жеп қойды. 

Неше стакан қалды? (үш стақан)
3. Қаз бір аяғымен тұрса салмағы 12 кг болады, ал екі аяғымен тұрса ше? 

(12 кг)
4. Төрт қойдың неше аяғы бар? (16)
5. Үш түйеқұс ұшып келе жатты. Аңшы олардың бірін атып алды. Нешеуі 

қалды? (түйеқұс ұшпайды)
6. 3 балық 3 теңге тұрады. 5 балық қанша теңге тұрады? (5теңге)
7. Себетте 5 алма бар еді. 5 алма себеттен 5 балаға таратып бергенде 1 

алма қалыпты.  Сонда қалай болғаны? (балаға себетімен берген)
8. 1 метрде қанша сантиметр бар? (100 см)
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9. Қоян 8 сәбізді суырып алып, үшеуінен басқасын жеп қойды. Қанша 
сәбіз қалды? (3 сәбіз)

10. Столдың 4 бұрышы бар. Егер бір бұрышын кесіп тастаса, неше бұрыш 
қалады? (5 бұрыш)

«Сергіту сәтінде» «Бөлшектер»  тарауы бойынша сұрақтар беріліп, 
сөзжұмбақ шешілді.

   Б
Ө
Л
Ш
Е
К

1. Алымы бөліміне тең немесе одан 
үлкен бөлшек?  (бұрыс)

2. 22 неге тең? (төрт)
3. Бүтін және бөлшек бөліктен тұратын 

сан (аралас).
4. Геометриялық фигура (шаршы).
5. Құрамында мәнін табу қажет бола-

тын әріпті өрнек (теңдеу).
6. Ең кіші жай сан (екі).

Оқушылар тек есеп шығарумен шектеліп ғана қоймай, өз ана тілдерінде 
дұрыс әрі қатесіз жазуына да көп мән беремін. Сондықтан да өткен материал-
дар бойынша  математикалық диктант алдым.

1. Алымы бөлімінен үлкен немесе оған тең болса, онда  ол ...........  деп 
аталады. (бұрыс бөлшек) 

 Алымы бөлімінен кіші болса, онда ол ............... деп аталады (дұрыс 
бөлшек).

3. Жай бөлшекті жаз: төрттен үш, оннан жеті.
4. Жай бөлшекті жаз: тоғыздан жүз он сегіз, мыңнан жүз жиырма үш.
5. Бөлшекті жаз: 
 Алымы – 3, бөлімі – 7
 Бөлімі – 12, ал алымы – 19
6.Екі натурал санның бөліндісін...........(бөлшек ) түрінде жазуға болады.
7. 3:4; 10:9; 7:5; бөлінділерін бөлшек түрінде жазыңдар.
8.      ;      ;      ;        ;              бөлшектерінен   дұрыс  бөлшектерді бір жолға, 

бұрыс  бөлшектерді бір жолға теріп жаз.
9. Дұрыс бөлшекке 2 мысал жаз.
 Ойын-сабақты қорытындылап, білімдерін бағалау мақсатында компью-

терден тестік тапсырмалар орындаттым.
Оқушылар ойын-сабаққа белсене қатысып, қызығушылық танытты.

Алматы қаласы.

ол еңбегімен жасалатын бұйымдарды оқушыларға үйрету, өңдеу ісін 
меңгерту қазіргі кезде маңызды бола түсті. Өйткені, дамыған техно-

БҰЙЫМДАРДЫ ӘРТҮРЛІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ЖОЛМЕН ӨҢДЕУ 

Азамат  ШАКИМОВ, 
“Талап” жалпы орта білім беретін мектеп-балабақшасының 
сызу, бейнелеу және технология пәндерінің мұғалімі

Қ
логия заманында қол еңбегінің құны артпаса, кеміген жоқ. Оқушыларға 
жеке шығармашылық жұмыс жасатып үйрету, өз алдына мақсат қойдырып, 
бұйымға технологиялық карта, эскиз сызу және композиция құрастыра білуге 
үйрету біздің пәніміздің басты мақсаты болып табылады. Оқушылар сол 
арқылы әсемдікті сезініп, шыдамдылыққа, ұқыптылыққа бейімделеді. 

1
3

5
4

9
9

 8
23

31
34
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Бұйымдарды шығармашылық жолмен өңдеу. Бұл – оқушының 
өз қиялындағы арманын жүзеге асыруға көмектесетін жолдың бірі. 
Шығармашылық жұмыс тақырыбын өзінің еркімен таңдап алуға болады. Ол 
үшін:

– оқушы қызығатындай бұйымды таңдау; 
– материалды дұрыс таңдай білу қажет.
Мысалға ағашпен жұмыс жасап өңдеген кезде оқушылар ағаштың 

қасиетін, ағаш өңдейтін станокты, ағаш өңдеу өнерінің тарихын, құрал-
сайманмен жұмыс жасау, оларды әзірлеу, композиция құрастыра білу ке-
рек. Тұрмыстық жағдайда, көбінесе, ағаш материалымен жұмыс жасалады. 
Олардан әртүрлі бұйымдар жасауға болады. Бұйым көрнекті әрі сапалы 
болу үшін материал  таңдай  білу  қажет.  Сондықтан  ағаштың  қасиетін  
білген  жөн. Ағаш – табиғаттың тамаша туындысы.  Ол жайлы біздің халық 
мақал-мәтелдері де аз емес. «Аяламасаң, ағаш та аспандап өспес»,  «Ағаш 
жемісімен де қымбат, желегімен де қымбат»,  «Ағаш бір орында көктейді»,  
«Бір тал кессең, он тал ек»,  «Ағаш еккен – адамның досы»,  «Тал бесіктен 
жер бесікке жеткенге дейін білім үйрен»,  «Ағаштың түбірі – бір, тынысы – 
мың», т.б. Ел арасында кең таралған мұндай сөздер қазақ арасында табиғатқа 
деген жанашырлық пен ұқыптылықтың аса жоғары болғанын көрсетеді. 

Жұмыс жасаған кезде қауіпсіздік ережесін 
сақтау – ұқыптылықты, жауапкершілікті та-
лап етеді. Жұмыс орнын ұқыпты ұстау, дұрыс 
жөнделген құралдармен жұмыс жасау, қажет 
құралдардың барлығын әзірлеп алу оқушыға 
артылар алғашқы міндеттердің бірі болып та-
былады. Рұқсатсыз тоқ көздерін қоспау, өткір 
құралдардан сақ болу, жарақат алған кезде тез 
хабарлау да сақтық шаралары ретінде ескерілген 
жөн. 

Оқушыларға ағаштан тырна құсын жасауды 
үйрету. Сарамандық сабағымызда құстар тура-
лы айтып, оларды қорғау мен аялау қажеттігін 
түсіндіреміз. Халқымыздың құстар туралы ән-
жырларын да сабақ барысында пайдалануға 
әбден болады. 

Мысалы, «Тырналар, сұлу тырналар»,                
«Құстар қайтып келе жатыр» әндерін атасақ та 
жеткілікті болар. 
Ән толды аспанға,        Құстарды мен тостым,
Құс қонды жас талға,       Айғайлап ән қостым,
Бақыт кеп қол алғандай.      Арманым оралғандай.

Сол   сияқты   «Құстар,   құстар  сызылтып  ән  салады»,   «Хабарсыз  кетті-
ау  Жайықтан  қайтқан тырналар»,  «Тырналар  көкте тізілген, Қоштасып  
жатыр күзімен»  осындай  жақсы әндерді, сөздерді оқушы санасына сіңіру 
керек. Құс жасау үшін жонуға  жеңіл  ағаш  таңдау,  станокпен  құстың 
денесін жонып аламыз. Тұмсығы мен басы, мойны, құйрығы, аяғы  бөлек 
ағаштан жасалады. Барлығы  әзір  болғаннан кейін құрастырамыз, осыдан  
кейін  әрлеу  жұмыстары  басталады,   түр-түсіне қарап бояу  керек. Барлығы 
технологиялық картада көрсетіледі.

Батыс Қазақстан облысы
Ақжайық ауданы.
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лбасы дәстүрге айналған жыл сайынғы Жолдау-
ларында да, Қазақстан халқы Ассамблеясының 

ҮШТІЛДІ  БІЛІМ  БЕРУДІ  
ІСКЕ АСЫРУ

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

Е

тіл аясына ұйысуы жайын ұдайы айтып келеді. Президент Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Халқы Ассамблеясын құрғандағы 
мақсаты да ел халқын тұтастандыру болатын. Ол, әрине, мемлекеттік тіл 
арқылы іске асады. Сондықтан Қазақстан Халқы Ассамблеясы мемлекеттік 
тілге қатысты жұмыстарын бұрынғыдан да қарқынды жүргізіп, өзге ұлт 
өкілдері мемлекеттік тіл аясында топтасып келеді. 

«Елбасының «Үш тұғырлы тіл» жобасы – ел болашағын баянды етуден 
туған, алысты көздеген мақсат. Осы жобаны түсіндіруде және іске асыру-
да түрлі жаңсақтықтарға жол беріп жатамыз. «Үш тұғырлы тіл» – қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерін қатар қойып, жарыстыру емес. Керісінше, бұл әр 
тілді өзіне лайықты орнымен қажетіне қарай лайықты пайдалану деген сөз. 
Мұнда мемлекеттік тілдің орны тіпті бөлек. Оған ешкімнің таласы жоқ. Үш 
тұғырлы тіл саясатын қолдау – әр азаматтың міндеті.

Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары 
білімді мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, 
орыс тілі – ұлтаралық қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық 
экономиканы ойдағыдай түсіну тілі. Дәлірек айтқанда, үш тұғырлы тіл 
идеясын мынадай әрі қарапайым әрі түсінікті формуламен көрсетуге бо-
лады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын 
тілін үйренеміз. Биылғы жылғы Елбасының дәстүрлі Жолдауынан кейін 
тіл саясатында да біраз тың өзгерістер орын алды. Атап айтқанда, ұлттық 
терминологияны дамыту, мемлекеттік тілдің бәсекеге қабілеттілігін арт-
тыру тұжырымдамасын әзірлеу, ағылшын тілін үйретудің курстарын ашу, 
мемлекеттік қызметке қабылданатын үміткерлерге мемлекеттік тілден тест 
тапсыру, қолданыстағы тіл туралы заңнамаларға “Тілдердің үш тұғырлығы”, 
дәлірек айтқанда – үш тілдің бірлігі бойынша өзгерістер енгізу болды. 
“Үш тілдің бірлігі” мәдени жобасы – үш тілді, қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерін Қазақстан азаматтарының бірдей меңгеруін меңзегенімен, бұның 
түпкі негізі, көздеген мақсаты – мемлекеттік қазақ тілінің халықаралық 
қолданыстағы орыс, ағылшын тілдерімен терезесін теңестіріп, әлемдік 
деңгейге көтеріп, жаһан тілдерімен тең қолданылатын деңгейге көтеру, 
әлемдік биікке жеткізу.

Қандай мемлекет болмасын, оның ең әуелі мән беріп, ұлықтайтын тілі, 
әрине, мемлекеттік тілі. Өйткені, мемлекеттік тіл – әлемдік қауымдастықтағы 
мемлекеттердің сипатты белгілерінің бірі, ұлттық саясатының көрсеткіші. 
Міне, осы бағытта еліміз, ең әуелі, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін 
арттыруға күш салып отыр. Бұл мәселе тек қана қазақ халқының ғана емес, 
елімізде тұратын өзге ұлт өкілдерінің де алдында тұрған міндет.  Мемлекеттік 
тілге деген шынайы құрмет жоғарыдан бастау алып, қарапайым халыққа 
үлгі болса, қазақ тілінің тұғыры беки түседі.  Әрбір маманның, қызметкердің 

сессияларында да мемлекеттік тіліміздің тірегі ретінде 
қазақ тілінің өрісін кеңейту, ел халқының мемлекеттік 
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өз қызметі шегінде, өзінің кәсіби біліктілігінің аясында мемлекеттік тілді 
меңгеру межесі айқындалуда. Осы арада айрықша тоқталатын мәселе, тілдің 
тағдырын тек заңмен, басқа да міндеттеу шараларымен шешу мүмкін емес. 
Тілге қажеттілік тудыру керек.  Бүгінгі таңда тіл саясатында атқарылып 
жатқан жұмыстар аз емес. Атап айтқанда, нормативтік-құқықтық және 
ғылыми-лингвистикалық базаны одан әрі жетілдіру, мемлекеттік тілді 
оқытудың тиімділігін арттыру, мемлекеттік тілді білу деңгейін бағалау 
жүйесін дамыту, терминологиялық базаны қалыптастыру, тарихи атауларды 
қалпына келтіру, т.б. іс-шаралар жүргізілуде.

Жалпы Мемлекет басшысы қойған негізгі мақсат – 2050 жылға дейін 
Қазақстан әлемдегі 30 дамыған мемлекеттің қатарына қосылуы керек. Өте 
ірі мақсат болғанымен, мұның болатын меже екеніне көзіміз жетеді. Бұған 
«Қазақстан – 2030» даму стратегиясы куә. «Қазақстан – 2050» стратегиясы 
да болашақ ұрпақтың қамын күйттеуден туындаған жоба болатын. Болашақ 
бүгіннен басталады, ел болашағы – ертеңгі азамат, бүгінгі жас ұрпақ. «Бала 
тәрбиелеу – болашаққа салынған ең үлкен инвестиция. Біз бұл мәселеге осы-
лай қарап, балаларымызға жақсы білім беруге ұмтылуымыз керек» деген 
болатын Елбасы. 

Білім берудің мектепке дейінгі деңгейінен бастап жоғары білімге 
дейінгі барлық деңгейлерін түбегейлі жаңғыртуға бағытталған Білім беруді 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы іске асырылып, жеткіншек ұрпақтың 
функционалдық сауаттылығына айрықша көңіл бөлініп жатыр. 

Елбасы «Қазақстан – 2050» стратегиясында жаңа қазақстандық патрио-
тизм туралы ой қозғайды. Болашаққа деген сенім болмаса, толыққанды 
мемлекет құруға болмайды. Мемлекет пен азаматтың мақсаттары барлық 
бағыттар бойынша сәйкес келуі өмірлік тұрғыдан маңызды. Сондықтан 
да өз бойымызда және балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық 
патриотизмді тәрбиелеуіміз керек. Осы мақсатта «Қазақстан тарихы» мен 
жаңадан енгізілген «Қазіргі әлемдегі Қазақстан» пәндері оқушылардың 
белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастырып, жаңа қазақстандық 
патриотизмді дамытуға, қазақ халқының ғасырлар бойы жинақталған 
моральдық, адами құндылықтарын бойына сіңіруге бағытталған. Қазіргі 
таңда оқушыларға компьютермен, интернетпен, интербелсенді тақтамен 
сабақ өткізу толығымен жолға қойылып отыр. Көптеген мұғалімдер осы 
уақытқа дейін техникалық құралдармен сабақ өтіп, оның қаншалықты 
тиімді екенін дәлелдеді. Компьютерді пайдалана отырып телесабақтар жаңа 
деңгейде өткізіліп, оқытушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынастың ал-
уан түрлі формалары жүзеге асуда. Компьютерді қолдану барысында өздерін 
қызықтыратын әртүрлі мәселелерді шешуге болады және талқылайды. 
Компьютермен бала жазады, оқиды, түрлі тестер орындайды. Техникалық 
құралдарды пайдаланудың ең тиімді жағы уақытты үнемдейсің, дәл, 
тиянақты оқу материалдарын алдын ала дайындап, оқушыға беріп отырсаң, 
өзінен-өзі жасауға тырысады, қызығады, жасамай, үлгермей отырған оқушы 
болмайды, себебі, оның алдында бәрі дайын тұр. Сонымен қатар мұғалім 
қазіргі мектептегі ақпараттық құралдарды жетік меңгеру, Power Point, 
Active Studio бағдарламаларымен жұмыс істеп қана қоймай, үнемі интернет 
жүйесіндегі жаңалықтар мен өзгерістерді өзінің кәсіби шеберлігіне қолдана 
білу, білім кеңістігін кеңейту, ашу бағытындағы өзгерістер мен әлемдік 
білім беру кеңістігіне кіруге талпыну керек. Соңғы кезде уақыт көрсетіп 
отырғандай, мұғаліммен салыстырғанда оқушыда көп ақпарат болатыны 
кейінгі көрсетілген тәжірибелер дәлелдеп отыр. Сондықтан әрбір мұғалім 
өз қызметіне ақпараттық технологияны пайдалана білуі кажет. Мұғалімнің 
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тіл меңгертудегі кәсіби шеберлігі мен өресіне, зиялылығы мен танымдық 
деңгейіне өмірдің өзі биік талаптар қойып отыр.     

Қорыта айтатын болсақ, көптілді білім беру бағдарламасы аясын-
да үштілді меңгеру тәжірибесін жинақтап, әлемдік деңгейге көтерілуіміз 
керек. Бұл оқушылардың халықаралық жобаларға қатысуына, шетелдік 
әріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, шет тілдеріндегі ақпарат 
көздеріне қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Елдің ертеңгі өресі биік, 
дүниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын қалыптастыру үшін бүгінгі 
ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемнің озық тәжірибесімен ұштастыра 
отырып сапалы білім мен тәрбие беру қажет. 
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азіргі кезде ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір адамды сапа-
лы және терең білім мен іскерліктің болуын, ойлау қабілетінің жоғары, 

ҚЫСҚАША  КӨБЕЙТУ  
ФОРМУЛАЛАРЫ 

Батия  УСТЕМИРОВА, 
Б.Момышұлы  атындағы №12 жалпы орта мектебінің 
математика-информатика пәні мұғалімі  

Қ
шығармашылықпен жұмыс істеуін талап етеді. Оқушылардың математика-
лық білімін жоғары деңгейде оқыту, яғни тереңдету әр ұстаздың алдындағы 
міндет. Мұғалім шеберлігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі – әдістеме 
саласындағы ғылыми жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік игеру болып та-
былады. Оқушылардың білімділік және тәрбиелік деңгейі шешуші дәрежеде 
мұғалімге байланысты, яғни мұғалім ізденісін қажет етеді.  Осы орайда мен 
7-сыныпта «Қысқаша көбейту формулалары» тарауындағы «Екі өрнектің 
қосындысының және айырмасының квадраты»   тақырыбын өту барысында 
көптеген іс-тәжірибелерді оқып, сабақты түрлендіріп, жаңа инновациялық 
технологияны пайдаланып өткізуді ойластырдым. Сабақтың негізгі 
дидактикалық мақсаты – екі өрнектің қосындысының және айырмасының 
квадраты формуласының мәнін ашу,  көпмүшені көпмүшеге  ықшамдырақ 
көбейтудің жеңіл тәсілдерін үйрету болып табылса, тәрбиелік мақсаты:           

– оқушылардың білімге қызығушылығын арттыру;
– оқушыларды шапшаңдыққа, ізденімпаздыққа, ұйымшылдыққа тәр-

биелеу.
Сынып оқушыларын  4 топқа бөліп, сабағымызды  саяхаттан бастадым. 

Ең алдымен, біз белгісіз аралға тап болдық. Бұл аралдан шығу үшін бізге 
үй тапсырмасын шешу керек. Үйге берілген тапсырмалардың дұрыс, қатесіз 
орындалғанына баса назар аудардым.  Үлестірмелі карточка арқылы тапсыр-
малар таратылады, есептер дұрыс орындалатын болса, функция графиктері   
шығады. Оны тақтаға оқушылар іледі.
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Жаңа сабақты түсіндіру үшін оқушыларға кеме қажет екендігін айта оты-
рып,  кеменің қойып отырған талаптарымен таныстырдым.

«Кеме тапсырмасы» бойынша  4 топқа тапсырма бердім. Оқушылар жаңа 
сабақты топ-топқа бөліну арқылы ашады. 2 топ мысалдар келтіреді. 

Мысал: (5х + 2у)2  өрнегін квадраттау үшін берілген өрнекті өзіне өзін екі 
рет көбейту туралы айтып, оқушылардан тапсырмаларды орындауды талап 
еттім.  Одан соң осы типті бірнеше тапсырманы орындатқан соң, қорытынды 
жасауларын сұрадым.

Екі өрнектің қосындысының квадраты бірінші өрнектің квадратына, 
плюс екі еселеген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісіне, плюс екінші 
өрнектің квадратына тең болатындығына көз жеткізе отырып, екі өрнектің 
айырмасының квадратының формуласын қорытып шығаруды тапсырдым.

Екі өрнектің айырмасының  квадраты бірінші өрнектің квадратына, ми-
нус  екі еселеген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісіне, плюс екінші 
өрнектің квадратына тең болатындығын оқушылар айтып шықты.

(a–b)2=a2 – 2ab+b2

a) (5x + 2y)2 = 25x2 + 20xy + 4y2 ↔ 52 · x2 + 2 · 5x · 2y + 22 · y2

ә) 612 = (60 + 1)2 = 3600 + 120 + 1 ↔ 602 + 2 · 60 · 1 + 12 = 37

Бұдан соң жаттығу тапсырмаларын оқушылар жарыса, топ болып орын-
дады.

Мысал:
a) (9x + 2y)2 = 81y2 – 36xy + 4y2 ↔ 92 · x2 – 2 · 9x · 2y + 22 · y2

ә) 792 = (80 – 1)2 = 6400 – 160 + 1 ↔ 802 – 2 · 80 · 1 + 12 = 62
1. (m + 4)2 = m2 + 8m + 16  4. (p – q)2 = p2 – 2pq + q2

2. (c – b)2 = c2 – 2bc + b2  5. (a – 3)2 = a2 – 6a +9  

3. (x + y)2 = x2 + 2xy + y2   6. (b + 4)2 = b2 + 8b + 16
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Оқушылардың қызығушылығы мен танымдық белсенділіктерін арттыру 
үшін судағы балықтардың да әрқайсысына тиісті тапсырмалар бар екендігін 
ескерттім.  Кеменің тапсырмасына ілесіп балықтар да өздерін көрсетіп бағуда. 
Сол себептен оларды да ренжітіп алмайық.  «Балықтар тапсырмасы» балық 
карточкаларда әр топқа есептер беріледі. Есепті бірігіп орындап отырады. 

Сабаққа белсене қатысып, есепті дұрыс шығарған оқушыларға әділ 
бағаларын беріп, үйге тапсырма берген соң, «Менің сабақтан алған әсерім» 
тақырыбында тілек ағашына өз ойын еркін түрде білдіруді ұсындым.   
Оқушылардың психологиялық ойлау жүйелерін ретке келтіру үшін жеңіл 
әуен ырғағын қосып қойдым.

Сабақты қорытындылау барысында  білімге жетелейтін үш жол бар:  
еліктеу  жолы – ең  жеңіл  жол,  ойлау жолы – ең игілікті жол,  тәжірибе 
жолы – ең қиын ащы жол дей отырып, талай қиындықтарды артқа қалдырып, 
біз егеменді еліміздің тізгінін ұстайтын жас ғалымдар елімізге оралдық. Ма-
тематика – ғылымдар патшасы екенін естен шығармаңыздар. Сондықтан да 
математиканы өте жақсы оқыңдар, балалар! – деп сабағымды аяқтадым.

Оңтүстік Қазақстан облысы
 Кентау қаласы.

Сабақ барысынан.

ен өз сөзімді орыс философы В.Г. Белинскийдің «Тәрбиеші жаңадан 
пайда болып келе жатқан нәзік өсімдіктің соңында жүрген бағбан»  

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПӘНГЕ
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДАҒЫ
БАСТЫ ҚҰРАЛ – ТИІМДІ ӘДІС-ТӘСІЛ

Нұргүл  ҚАСЫМХАНОВА,  
дарынды балаларға арналған 
№81 «Astana English School» 
гимназиясының  мұғалімі

М
деген қанатты сөзімен бастағым келеді. Расында да, әр шәкірттің жүрегіне 
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жол тауып, оқу-біліммен қатар өнер үйретіп, шығармашылығына жол ашу 
үлкен табандылық пен қажырлы еңбекті талап етері сөзсіз. Мен қазақ тілі 
мен  әдебиеті сабақтарында оқушыларға білім берумен шектелмей, барынша 
олардың шығармашылық қабілетін де дамытуға көп күш саламын. Көрнекті 
психолог   Л.С.  Выготскийдің айтуынша: «бала дамуының  ең шарықтау 
шегі – тіл мен ойдың шығармашылығы».  

Шығармашылық – адамның мақсатты ісіне жету жолындағы талапта-
нуы мен талпынысынан, жігері мен сабырынан, сұранысы мен ізденісінен 
түзіліп, ақыл-ой мен сезімінің, қиялының ерекше бітімінен көрінеді.  Ол – 
адам ойлауының және өз бетінші әрекетінің жоғары формасы. 

Бұл мақаламда өз тәжірибеме сүйене отырып оқушы шығармашылығын 
шыңдауда қолданатын әдіс-тәсілдеріммен бөліссем деймін. Әрбір тех-
нология өзіндік жаңа әдіс-тәсілдермен  ерекшеленеді.  Әдіс-тәсілдерді 
мұғалім ізденіс арқылы оқушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай іріктеп  
қолданады.  Тиімді әрі пайдалыларын әр сабақ  сайын жетілдіре түседі. Мен  
сабақ  барысында «Оқу мен жазуды сын  тұрғысынан  ойлауды дамыту» 
технологиясының  әдіс-тәсілдерін  қолдануды құп көремін. Оқу мен  жазуды 
сын тұрғысынан  ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту,  мағынаны тану, 
ой-толғаныс  кезеңдерінен  тұрады. Қызығушылықты ояту кезеңі дегеніміз – 
бұрынғы білімі мен  жаңа білімді ұштастыру. Яғни сабақта қарастырылғалы  
тұрған  мәселе жайлы оқушы не білетінін  айқындаудан  басталады.  Осы 
кезеңде мен  «Топтау» әдісін  қолданамын.  «Топтау»  әдісі арқылы оқушы 
ойын қозғап,  қызығушылығын арттырамын.  Бұл әдісте  әр оқушы өзінің  
таным белсенділігін көрсете алады.  

«Мағынаны тану»  кезеңінде оқушы жаңа ақпаратпен  танысып, тақырып 
бойынша тапсырмалар орындайды. Оқушының  өз бетімен жұмыс жасап, 
белсенділік көрсетуіне жағдай жасалады. Онда мына әдістерді қолданған 
жөн деп санамаймын: 

– «Джик Со» әдісі оқушылардың  тақырып бойынша жұмыс жүргізуіне,  
жалпы мәселені алдымен жұпта, сосын ұжымда талқылауға лайықталған.  
Бұл жағдайда әр оқушы өзін бір сәт мұғалім ретінде сезініп, оқуға деген 
жауапкершілігі артады.

– «Insert»  әдісімен  грамматикалық  материалдармен  жұмыс жүргіземін.  
«Insert» кестесін толтыру арқылы өткен  сабақты пысықтап,  сол жаңа 
сабақтан  не білгісі келетінін білдіреді.  «Insert» әдісі – оқығанын  түсінуге, өз  
ойына басшылық  етуге,  ойын  білдіруге үйрететін  ұтымды әдіс.  

   Ой-толғаныс бағдарламаның үшінші кезеңінде жүзеге асады.  Осы 
кезең оқушылардың  шығармашылығын шыңдап,  жаңа сабақтан алған 
мәліметтерін  қолдануға,  өмірмен байланыстыруға өте ыңғайлы  сәт. Бұл 
кезеңде мен мына әдістерді қолданамын:

– Сабақ тақырыптарының  ұқсас ерекшеліктеріне қарай,  Венн диаграм-
масын  толтыртамын.  Венн диаграммасын  толтыру кезінде оқушы бір-
бірімен  пікір алмасып, өз  шығармашылығын көрсете алады.   

– Сонымен  қатар оқушылар шығармашылығына  «Терминдермен бол-
жау» әдісін қолданамын. Әр мәтін бөлігі бойынша оқушылар қиялданып,  
болжап, қызықты оқиғалар айтады. Іс-әрекет. 

1. Мәтін оқылмас бұрын тақырыбы бойынша не туралы екендігін болжау. 
2. Мәтін беріледі, ол бөліктерге бөлінген. 
3.  І бөлімі оқылады. Сұрақтар қойылады. ІІ бөлімінде не болатындығы 

болжанады. 
4.  ІІ бөліммен танысу. Сұрақ қойылады. 
5.  Осылай жалғаса береді. 
6. Соңында «Мәтін сіз ойлағандай болып аяқталды ма?». 



60

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

– «Еркін жазу» әдісінде оқушыға шығармашылық еркіндік пен авторлық  
құқық беріледі. Оқушылар бір сәт  автор болып,  шығарманы өз қалауынша 
өрбітеді.  Іс-әрекет. 

1. Мәтін оқылады. 
2. Жазушы болсаңыз, осы оқиғаны қалайша өрбітіп жазар едіңіз? Жазы-

лады, оқылады, тыңдалады. 
–  «РАФТ  немесе  әр қалыпта жазу» әдісі де оқушыларға шығар-

машылықпен  айналысуына таптырмас әдіс. 

– «Мемуарлық хат (эссе)» әдісі көркем шығарманы оқығаннан кейінгі 
әсерлерін жеткізуге байланысты ерекше тапсырма болып табылады.  «Елеулі 
есте қаларлық екі оқиғаның арасында басымнан не өтті?» деген сипаттағы 
жазба жұмысы беріледі.

– «Автордың орындығы»  әдісі арқылы оқушылардың көпшілік алды-
на шығып,  өзін автор ретінде сезініп,  жазған жұмысын немесе айтар ойын 
еркін жеткізіп,  көпшілік алдына шығып сөйлеуге үйретеді. Қобалжу, ұялу 
сияқты әдеттерден  арылуға көмектеседі.   Іс-әрекет: 

– көптің алдына орындық қойылады, сол орынға шығу; 
– өз эссесін оқиды (жарыққа шығарады), сұрақ қойылады, пікірлер 

тыңдалады. 
– «Бес жолды өлең»  әдісін  сабақ  соңында жаңа тақырыпты қорытын-

дылағанда қолданамын. «Бес жолды өлең» әдісі бала шығармашылығын  
қалыптастырады,  оқушы өз бетінше ізденеді, сөйлеу қабілетін дамытады 
және ойын сараптауға үйретеді.  

Сабақ үдерісінде пайдаланып жүрген әдіс-тәсілдер оқушылардың  оқуға 
деген ынта-ықыласының,  дағды мен  ой-өріс, білім-біліктерінің артуымен  
сипатталары сөзсіз. Оқушы тұлғасының  дамуына, қабілетінің артуына жаңа 
технологиялар айтарлықтай ықпал жасайтыны сөзсіз және бұл қазіргі таңдағы 
білім беру жүйесінің дамуындағы елеулі бағыт болып отыр. Сондықтан әрбір 
әдіс-тәсілдің ұстаздар  үшін маңызы зор деп есептеймін. 

Астана қаласы.

              Рөл            Аудитория                    Форма   Тақырып 
Кім жазады  Қауым      Роман, проза,                        Тақырыбы 
(жазушы, ақын, т.б.)        баллада, хат, поэма, т.б.)  

абақтың мақсаты – Қазақ халқының ұлттық нақышын айқындайтын би 
өрнектерін үйрету,  есте сақтау қабілетін арттыру, шығармашылығын 

ҚАЗАҚТЫҢ  ҰЛТТЫҚ  БИ  ӨНЕРІ 
ТЕХНИКАСЫН  МЕҢГЕРТУ 

Гүлдәурен  АСҚАРОВА, 
№1 балалар өнер мектебінің хореография 
бөлімі оқытушысы

С
дамыту, ұлттық би шығармашылығы арқылы қыздардың ұлттық өнерге деген 
махаббаты мен сыйластығын, эстетикалык тәрбие дағдыларын қалыптастыру.

Қазақтың ұлттық  биі туралы түсінік беру. 
Қазақ биі өзінің дамуында ұзақ та күрделі жолдан өтті. Бишілердің, 

хореографтардың бірнеше ұрпағының ізденімпаздық күшімен, қажырлы 
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еңбегімен, талантты талпынысымен пайда болып қалыптасқан қазақ биі 
қазір өзіндік өрнегімен, ұлттық ерекшелігімен, қайталанбас бет-бейнесімен 
көрермен көпшіліктің сүйіспеншілігіне бөленді. Қазіргі қазақ биі дүние жүзі 
халықтарының алдыңғы қатарлы билерімен бой теңестіріп, қатар тұра ала-
тын дәрежеге көтерілді.

Қазақ биі  дүние  жүзі  халықтарының  барлық  билері  сияқты  «халықтық- 
сахналық билер» тобына жатады. Қазақ биі Қазақстан Республикасының оқу 
орындарында – хореографиялық училищелерде, мәдениет училищелерінде, 
мәдениет институттарында жеке пән ретінде арнаулы курс бойынша дербес 
оқытылады және хореографиялық білім беру саласындағы негізгі арнаулы 
пәндердің бірі болып саналады. Қазақ биін пән ретінде оқытудың алдына 
қойылатын міндеті – биші шәкірттердің бойында жоғары адамгершілік,туған 
халқына деген күшті мақтаныш сезімін, сондай-ақ халықтық билердің орын-
далу сипатын, стилі мен мәнерін көрермен көпшілікке әсерлі жеткізе білу 
қабілетін қалыптастыру, би билеу техникасын меңгеру, музыканың мазмұнын 
түсінуін қамтамасыз ету болып табылады.

Әрбір бидің тақырыбы не екенін, ондағы образдардың қандай 
болу керектігін оқып-үйрету барысында оқытушы өзінің шәкірттеріне 
халқымыздың тарихы, тұрмыс-тіршілігі, жалпы мәдениет дәрежесі қандай 
болғаны туралы тартымды да мазмұнды әңгімелер айтып беруі тиіс. Бұл ретте 
қазақ халқының музыкасына, саз өнеріне, поэзиясына, сөз өнеріне, бейнелеу 
өнеріне, өнердің өзге де қолданбалы түрлеріне баса назар аудару ұсынылады.

Орындалу техникасымен таныстыру. 

Қазақ биінде екі қолды биге ыңғайлау ерекшеліктері.
Екі қолды биге ыңғайлау кезінде оларды сымбатты да сұлу көрінуі,  

әлдебір ою-өрнекті немесе симболды бейнелеуі қарастырылады. Екі қолды 
биге ыңғайлау кезінде олардың салыстырмалы түрде алғанда едәуір қимыл-
қозғалыста болуы да мүмкін.

Қос мүйіз (қошқар мүйіз) –  екі қолдың алғашқы ұсталу қалпы 3-түрдегідей, 
білекпен саусаққа дейінгі бөлігі төмен қарай бүгілген, саусақтар желпуіш 
тәрізді тарбита ашылған.

Кереге көз – киіз үй керегесінің көзін бейнелейді. Екі қолдың басы 
білезік буын тұсынан екі алақанды алға қаратқан бойда айқасады. Саусақтар 
желпуіш тәрізді  ашылып, жоғарыға қарай бағытталған.
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Сыйлық – екі қол мықын деңгейінде параллель түрінде алға қарай 
жіберілген, екі шынтақ денеге тақау, алақандар жоғары қарата жаюлы.

Қос шынтақ – екі қол кеуде деңгейінде шынтақтан ішке қарай бүгіліп, 
бірінің үстіне бірі қойылады.

Киіз үй – екі қол жоғары көтерілген қалпында болады, екі алақан бір-
біріне жапсырыла түседі, саусақтар жоғары қарай бағытталып, екі шынтақ 
екі жаққа қарай жіберіледі.

Қамшы ұстау – ат үстіндегі адамды бейнелейтін бишінің екі қолының 
қамшы ұстаған кезінде қандай қалыпта болуы. Сол қол I қалыпта, тізгінді 
ұстаған саусақтар жұмылып, жұдырықтанады, қамшы ұстаған оң қол III ші 
қалыпта болады.

Қос қол – екі қол екі жақ бүйірге қарап созыла ұсталады.
Екі қолдың негізгі қимылдары.
Қол қимылы айналма – екі қолдың екі басы білезік буын тұсынан өзінен 

әрі қарай және кері қарай бүктетіле айналады.
Қол сілтеу – екі қолдың екі басын жоғарылы-төменді сілки сілтеу.
Жалын – екі қолдың басы емін-еркін ұсталып, алма-кезек жоғары сілтей 

көтеріледі де, екі шынтақтың алма-кезек төмен түрілуі арқылы қайталанады.
Жүріс түрлері.
Қарапайым негізгі жүріс – екі тізені орташа бүгіп, кеудені тік ұстап, екі 

табанды толық басып жүру.
1. Өкшеден басталатын қарапайым жүріс.
Бір жақ бүйірге қарай ең қарапайым жүріс – бір аяққа орташа тізе бүгу 

арқылы салмақ салып, алдыңғы, жетекші аяқты тізеден әрі қарай созып, та-
банын тірей басқан кезде тоқтатып барып жасалады.

Қазақ биін үйрену сабағы (би элементтерін әуенмен орындау).
Қазақ биін үйрену сабағы рухани өмірдің үлгісі. Би өнерін – әсем 

қимылдарды көркемдік бейнелеу құралдары етіп ала отырып, осы өнер 
арқылы тұтас бір халықтың өмірі мен мәдениетін би тілімен суреттеп береді. 
Өмірде би өнерінің орны ерекше. 

Қазақ биі және оны үйретудің әдіс-тәсілдерінің негізгі бағыты мен 
мақсаты – би өнерінің әдебиетпен, музыкамен, бейнелеу және қолданбалы 
өнер түрлерімен тығыз байланыста дамып келе жатқанын түсіндіру, ең 
қарапайым би үлгісінен ғасырдан-ғасырға жетіліп даму үстінде болған хорео-
графия өнерінің бүгінгі таңдағы жағдайын оқушыларға жеткізу. 

Орал қаласы.

HOW  I USE 7 MODULES  IN MY  
ENGLISH LESSON 

Farida  ALIAKBAROVA,   
Almaty city english teacher   school-lyseum №163

odern life requires us to constantly change, change method of  teaching 
English.. There can not be a school without a teacher, how can there be a М

teacher without his students. Teacher- as the soul and heart of humans. We have  a 
very different pupils. They  growing up and looking at them, I can not get enough 
of them, I teach them and  they teach me, in some issues they excel better than us, 
they have a free time, the Internet makes itself felt. So I try to keep up with them. 
As the folk wisdom says: "Live for ever, learn a century", I think every teacher 
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must replenish his knowledge, keep up with the times ..  The world is changing, 
the person and his world view are changing with him. At school, children should 
be interested and comfortable learning. The child should come to school with 
pleasure. Only then will the child learn to think, create, improve. What can be 
done to make the child at school interesting and comfortable? How to achieve the 
maximum creative and intellectual development of the individual?

After completing the Program  the  third baseline, I started thinking about 
planning lessons. I asked such questions: How will I work? How will I implement 
7 modules? How will I conduct lessons? The solution of these questions lies on the 
shoulders of the modern teacher.  I chose my 8th  form. The class is strong, friendly. 
The implementation of seven modules continued in the same class. A great deal of 
attention was paid to the creation of a collaborative environment in the classroom. 
The students learned how to work in a group for 2years, listen to each other, help 
fellow band members if necessary, if something does not work out, the speakers 
in the groups learned to speak in front of the class , To distribute duties and 
tasks in a group. Each lesson began with the creation of a psychological attitude, 
using positives, training aimed at uniting the team, on friendship between boys 
and girls, so that the classroom was in a favorable situation. This helps children 
to unite and during the lesson an emotional uplift is felt and affects the positive 
result of the lesson. I make the lessons taking into account the age features. To 
activate children in the classroom, I used group work, working in pairs, where 
there is an opportunity to prove myself to both weak and gifted  students. Using 
dialogical training, I used cumulative research conversation, open and closed 
questions.  Pupils  have learned to be self-appraising, self-evaluation. I like 
working with guys on stickers. All this develops interest in students' curiosity and 
interest in learning. Testing showed good results. New approaches and methods 
of teaching contributed to the creation of an enabling environment for success 
in learning. At lessons children actively work, participate in discussions, find 
answers to questions themselves, cope with all tasks. If earlier I demanded from 
my students an exact instant response, I assessed the  response  and correctness 
of the answer, without seeking from the students the reasoning for choosing the 
answer. At lessons, I began to talk less. Helped students with the help of leading 
questions, as well as reference signals, algorithms to actively participate in the 
dialogue, develop and defend their point of view. I saw how students change, how 
barriers disappear from them, how freely they speak to the class, having the right 
to make a mistake. The most important thing in the lessons all work, and work 
with desire. I like lessons with the use of methods of critical thinking. The guys 
really like the work in the group. Here the collectivist relations were improved, 
they learned to listen to each other, respect the opinions of others, evaluate their 
activities and the activities of their comrade. In my lessons, children especially 
liked working with flipcharts. I was pleased to watch them, no one wanted to stay 
away, everyone worked. The students were not afraid to perform. On defense, 
they went out the whole group, and also listened attentively to the performances 
of other groups. This form of work allows the teacher to move forward, both 
in planning lessons and in terms of professional development. Without critical 
thinking, it is impossible to move on to new approaches in teaching. Ability to 
approach their work critically, increases interest in teaching.

Түйін
Бұл мақалада    ағылшын тілі  сабақтарында  жеті  модулді қалай  кірістіріп сабақ  өтуге,  

қандай  тапсырмалар арқылы  баланың  ой- өрісін, сабаққа  деген қызығушылығын арттыруға 
болатындығы, оқушылардың  бірін-бірін тыңдауы,  проблемалық  сұрақтарға жауап беруі,  
психологиялық  ахуал тудыру  арқылы  бір-біріне тілек тілеп, өздері проблемалық  сұрақтарға 
жауап  беріп, іздене білу жолдары туралы айтылған.

Алматы қаласы.
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Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

8 (727) 291-33-36,
8 747-503-12-32.
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Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
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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” 
№5, 2017 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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Сайлаукүл Жапбарқызы – 70 жаста

лдік  пен  ерлікті  тоғыстыра  білген  қазақтың  қайраткер  қыздары 
аз  болмаған  қашанда.  «Батырды  ситуация   жасайды», – деп         

ҚҰРМЕТКЕ  ОЛ  ЛАЙЫҚТЫ...

Сәния  БЕКТЕНҒАЛИЕВА, 
педагогика ғылымының кандидаты, 
доцент

Е
Бауыржан Момышұлы айтқандай, соның бәрі де ұлт ұпайы түгенделер 
сәттерде ардың туын биік ұстауға жараған. Ел көзіне түсіп, елеулі 
құрметке бөленгендердің бәрі дерлік күрделі де күрмеулі мәселелерді 
шешу үстінде танылады. Сол арқылы мойындалады. Біздің қолымызға 
қалам алуымызға түрткі болған жайт, міне, осындай мінез бен болмысқа 
ие  тұлға  төңірегіндегі  ой-пікірлерімізді  қағазға  қондыру  ниеті  еді.       
Ол – Сайлаукүл Барақова. Советтік тоталитарлық жүйенің дәуірі аспан-
дап тұрған кезеңдерде де, азаттық алып, дербес мемлекет атанған шақтағы 
қиын-қыстау күндерде де Сайлаукүл Жапбарқызы ұлтының мүддесі үшін 
аянып қалған емес. Қазақтың қызына тән бүтін бітімін көп алдында паш 

етіп жүрген ардагер ұстаздың өмір 
жолы кім-кімге де үлгі бола алады.   

1947 жылдың 16 ақпанында 
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш 
ауданы Шеңгелді ауылында дүниеге кел-
ген Сайлаукүл Барақова дәстүрлі қазақ 
отбасында тәрбие тағылымындарын 
бойы на сіңіріп, жастайынан білімге 
деген ынта-ықыласының аса зор 
екендігімен ерекшеленді. Оның 13 
жасында-ақ Түркістан шаһарына 
оқу іздеп сапар шегуіне, бәлкім, осы 
құштарлық себеп болған шығар, 
сірә! «Мың шақырымдық жол бір 
адымнан басталады» демекші, атал-
мыш сапар өмірдің ұзақ та мазмұнды 
жолына жалғасты. Оқу үдерісіне 
белсенді араласқан жас Сайлаукүл 
1964 жылы Түркістан педагогикалық 
училищесін үздік тәмамдап, еңбек жо-
лын Сарыағаш ауданындағы «Сыр-

дария» орта мектебінің бастауыш сыныптарының мұғалімі болып бас-
тады. Дегенмен, қажырлы қыз білім іздеуді тоқтатқан жоқ. 1972 жылы 
Шымкент педагогикалық институтының филология факультетін орыс 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша, 1987 жылы 
Алматы Жоғарғы партия мектебін абыроймен аяқтады. Оқу мен еңбекті 
қабыстыра білген жас маман көп өтпей-ақ көзге түсіп, небәрі 20 жасын-
да Сарыағаш аудандық комсомол ұйымының хатшысы болып бекітілді. 



67

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Еңбектің қара қазанында қайнап, халықтың игілігі үшін жан аямай қызмет 
етуден жалықпады. Советтік жүйе күйреп, ел егемендігін алғанға дейін 
Сайлаукүл Жапбарқызы Шымкент облыстық комсомол ұйымының хат-
шысы, Келес аудандық партия комитетінің хатшысы, Шымкент қалалық 
партия комитетінің хатшысы, Халық депутаттары Шымкент облыстық 
атқару комитеті төрағасының орынбасары сынды жауапкершілігі мол 
міндеттер атқарып, үнемі үлкен  істердің басы-қасында жүрді.  

1992 жылы Сайлаукүл Жапбарқызы облыстық білім департаментінің 
басшысы, облыс әкімінің білім саласы бойынша орынбасары боп 
тағайындалды. Осы жылдары да өзінің зор ұйымдастырушылық 
қабілетінің бар екенін дәлелдеп, білім саласындағы көптен шешілмей 
келе жатқан түйткілді мәселелердің оң шешім табуына ықпал етті. 
Білім – ел дамуының өзегі десек, бұл істер оңтүстік өңірінің әлеуметтік-
экономикалық, мәдени тұрғыдан өсіп өркендеуіне айрықша әсер етті 
деуге болады. Қазақта «Жақсының жақсылығын айт – нұры тасысын, 
жаманның жамандығын айт – құты қашсын» деген тәмсіл бар. Аталған 
даналыққа салсақ, Сайлаукүл Жапбарқызының елеулі еңбектерін 
тізбектеп айтуға тура келеді. Облыстық білім саласын басқарған жыл-
дары дағдарыстың салқыны барлық салаға қатар тиіп, елдегі кәсіптік 
училищелер жабылып жатқанда ол оңтүстіктегі кәсіптік білім беру ор-
даларын сақтап қалды. Өйткені, мұндай оқу орындарында көбіне-көп 
әлеуметтік жағдайы төмен балалар оқитын. Қиыннан  қиыстырды  деген – 
осы. Үш ауысымды, оқушылары көп мектептерді кәсіптік білім беру 
ордаларына көшіріп, мемлекет тарапынан көрсетілетін көмекті аталған 
оқу орындарын сақтап қалу үшін пайдаланды. Бұл, өз кезегінде, оңтүстік 
өңіріндегі кәсіп иелерінің тапшылығын болдырмай, жұмыссыздық 
мәселесінің оңтайлы шешілуіне себеп болды. Сонымен бірге, білім беру 
саласындағы айтулы қиындықтар кезінде Сайлаукүл Жапбарқызы Шым-
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кентте спортшылар мен көзі нашар көретін балалардың мектебін және 
дарынды балаларға арналған мектеп ашты. Ұйымдастырушылық қабілеті 
ғана емес, сонымен бірге ол білікті кадр таңдауда да алдына жан салған 
емес. Артынан ерген ізбасарларының ішінде қызметке адал, сөзіне берік 
әріптестерін байқай салысымен қанатының астына алып тәрбиелеп 
шығаратын. 

1992  жылдан  бастап  Оңтүстік  Қазақстан  облысы Білім басқар-
масының еншісіндегі облыстық Білім жетілдіру және қайта даярлау 
институтының ұжымы шетелдердің білім жүйелерімен ынтымақтастық 
жөнінде келісім шарт жасасып, оны табысты жүзеге асырып отырған 
маңдайалды  оқу орнына айналды. Тәжірибе алмасу мақсатында Бела-
русь, Украина, Ресейдің білікті арттыру институттарымен тығыз бай-
ланыс орнатты. Сонымен қатар, Германия серіктестігімен, Франция 
елшілігімен тікелей тәжірибе алмасу жұмыстары дұрыс жолға қойылды. 
АҚШ, Ұлыбритания сияқты дамыған елдердің мамандары 1992 – 2002 
жылдар аралығында тыңдаушылармен қызықты кездесулер өткізіп тұрды. 
Аталған игі істердің бәріне бас-көз болған – Сайлаукүл Жапбарқызы. 
Бүгін біз мерейтой иесін ширек ғасыр бұрынғы оңтүстік облыста жүзеге 
асқан жаңашыл жобалардың жаршысы бола білді десек, артық айтқандық 
емес. Жақсылыққа жақ, жамандыққа жат Сайлаукүл Жапбарқызына 
қандайда бір жобалар жайында баяндасақ, мұқият тыңдап, сол сәтте-ақ 
сараптайтын. Ұсыныстарымыздың болашағын көре білетін қырағылығы 
мен әп-сәтте шешім шығарғыш батылдығы бізді еріксіз таңдандыратын 
еді. Кей-кейде болымсыздау көрінген жұтаң жобаның өзін салмақты 
да соқталы ірі іске айналдырып жіберген кезде айналасындағы дос-
жаранның құрметі одан сайын арта түсетін. Сайлаукүл Жапбарқызының 
қызметі сатылап өсе берсе де, ол қашанда мұғалімдік міндетін ұмытқан 
емес. 

Оның еңбегі еленбей қалмады. Қайта қашанда мемлекетіміз тарапы-
нан қолдау тауып отырды. 1997 жылы Сайлаукүл Жапбарқызы Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенатының депутаты болып сайланып, Заңдар 
және сот-құқықтық реформа комитетінің мүшесі болды. Қоғамдағы 
әлеуметтік мәселелерге арналған заңдардың дұрыс жазылуына және 
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өзекті мәселелердің заң аясында дұрыс шешім табуына мұрындық бол-
ды. 2002 жылы қайта оңтүстік өңіріне оралып, білім саласының тізгінін 
қолына алды. Облыстық білім басқармасының шаруасын дөңгелетіп, 
әкімшілік қызмет пен ұстаздық қызметті қарлығаштың қос қанатындай 
қатар алып жүрді. Бұл қазақ әйелінің ғана қолынан келер ұлағатты іс еді. 
Ең маңыздысы, ол ардақты ана бола білді. 

«Әрине,  қызметтің жөні бөлек. Ал әйел үшін ең басты бақыт  –  
отының басы, балалары. Бұйырған қызметті абыроймен атқаруға 
тырыстық. Бұйырмағанына өкінбеймін» депті өзі де Асхан Майлыбаевқа 
берген сұхбатында. Мәскеуге де шақырылған, сол кездегі астана – 
Алматыға, министр орынбасары қызметіне де шақырылған. Алайда, 
соның бәрінен бас тартыпты. Басты себеп – отбасы қамы. Жұмабек 
ағамызбен бақытты ғұмыр кешіп, бір ұл, бір қыз өсірді. Бүгінде 
немерелерінің тәрбиесіне бас-көз болып, аяулы әже боп отыр. Өзі 
тәрбиелеген шәкірттерінің тілеуін тілеп отыратыны тағы бар. Ел ішінде 
Сайлаукүл Жапбарқызы жөнінде айтылатын әңгімелер аз емес. Бір 
байқағанымыз, соның бәрі де тек жағымды болып келеді. Қайырымды 
адам болған ғой. Бір сұхбатында: «Сыйластықтан қимастық туады. 
Ол адамдар арасындағы алтын жіп сияқты. Үзіліп қалмауын тілейсің» 
депті. Жүректерге жол таба білген ұстазға арналып жүректерден талай 
тамаша тілектер мен лебіздер шығыпты. Баспасөз беттерінде жарияла-
нып жататын арнау өлеңдері мен мақалалар осының айғағы болса керек. 

«Электр шамдай жүз баттық, 
Жарықты Сізден біз таптық»  деп келетін жыр жолдарын оңтүстік 

өңірінің белгілі азаматы, марқұм Қаныбек Сарыбаев жазған екен. Мұны 
біз тек Қ.Сарыбаевтың ғана емес, Сайлаукүл Жапбарқызының шапағатын 
көріп, жақсылығына куә болған барша замандастарының ыстық ықыласы 
деп ұқтық. Жоғарыда ұстаз-тұлғаның еңбегі еленбей қалмады деп едік. 
Оған дәйек ретінде Сайлаукүл Жапбарқызының бас-аяғы 20-ға жуық ар-
наулы сыйлықтар мен марапаттарды иеленгенін айтсақ жеткілікті болар. 
Ол Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Грамотасымен, «Құрмет» орденімен 
және «Астана», «Қазақстан Республикасының Конституциясына – 10 
жыл», «Қазақстан Республикасы Парламентіне – 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасынң Тәуелсіздігіне – 25 жыл», «Облысқа сіңірген еңбегі 
үшін» медальдармен марапатталды. Ы.Алтынсарин төсбелгісінің иегері, 
Қазақстан Халық ағарту ісінің екі мәрте үздігі. Сондай-ақ, Оңтүстік 
Қазақстан облысының, Шымкент қаласының, Сарыағаш, Қазығұрт 
аудандарының Құрметті азаматы атанды.  

Екі ғасырдың, екі қоғамдық формацияның қызығы мен қиындығын 
қатар көрді, куә болды, көңілге көпті түйді. Бүгінде Оңтүстік Қазақстан 
облыстық Қоғамдық Кеңестің мүшесі әрі «Оңтүстік Қазақстан облысы 
білім саласы ардагерлер кеңесі» қоғамдық бірлестігінің құрылтайшысы 
әрі ақылдастар алқасының мүшесі ретінде де игі істердің басы-қасында 
жүргенін ел-жұрт жақсы біледі. Ежелде қазақтың батыр қыздары ат 
үстінде ел мен жерді қорғаса, бүгінгі жетпіске жеткен бас кейіпкеріміз 
20 жасынан бері ат үстінде жүріп, ел ішіндегі игі істерге бастамашы 
боп келеді. Қазақтың «жетпіс» деген сөзін «жет», «піс» деген сөздерден 
шықты дейді мамандар. Бұл дегеніңіз жетілген, піскен шағы ғой адам 
баласының. Демек, Сайлаукүл Жапбарқызының қазаққа берері әлі көп, 
бәрі де алда! 

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

КЕШЕГІДЕН  БҮГІНГЕ  ДЕЙІН

Қарлығаш  БАЙҚОНЫСОВА,
“Көкарал” жалпы орта мектебінің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оңтүстік Қазақстан облысы
Ордабасы ауданы.
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азақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан 
халқына Жолдауында  «...мұғалімдердің біліктілігін неғұрлым сапалы 

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 айдан анық. Мұны Шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр әл- Фараби: 
«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 педагогтар  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. 

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 
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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 жойыла-
ды». 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 педагогтарда 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 
шығармашылық ізденіс жұмысына қатысу, білім беру мекемесін дамытуда 
жаңашыл жобалар, авторлық курстар мен педагогикалық технологияларды  
жасақтау.
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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.

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

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

 жазған – А.Егеубаев. – Алматы: Жазушы, 1986.  – 613-б.
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1.  Мақала  мазмұны  журналдың тақырыптық  бағыттарына және ғылыми 
деңгейіне сәйкес келуі керек, белгілі бір жаңашылдығы болуы және ғылыми 
қызметкерлер, оқытушылар, педагогтер үшін қызығушылық тудыруы тиіс. 
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция

“Құрмет белгісі” орденді республикалық  ғылыми-педагогикалық  және 
әдістемелік «Қазақстан мектебі»  журналы  1925 жылдан бастап үздіксіз 
шығып келе жатқан Қазақстандағы тұңғыш басылым. Журнал – мектеп  
мұғалімдері мен жоғарғы оқу орнының оқытушыларына қажет әдістемелік 
мақалалар мен педагогика ғылымдары саласындағы іргелі және қолданбалы 
зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми еңбектерді жариялап 
келеді ( журнал мемлекеттік қайта тіркеуден 2003 жылдың 13-ақпан күні 
ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде өткен (куәлік 
№3562-ж, ISSN 0206-3409).

МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР
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қиық ақынымыз Мұқағали Мақатаев: «Адам екі түрлі жағдайда 
қателеспеу керек: бірі – жар таңдағанда, екіншісі – мамандық 

КӘСІБИ  БАҒДАР  БЕРУГЕ  АРНАЛҒАН  
АПТАЛЫҚ

Г.ҚОЖАҒҰЛОВА, 
№ 275 орта мектеп директорының  
бейінді оқыту орынбасары

А
таңдағанда», - деп бекер айтпаса керек. Шынында да, әрбір адамның болашағы 
таңдаған мамандығына да байланысты екені анық. Биылғы жылы алтын ұя 
мектебімізден тағы бір топ түлектеріміз ұшқалы тұр. Алда  –  олар үшін сын 
сағаттар, қанат қағар сәт. Сол сынақтың бірі де бірегейі – мамандық таңдау. 
Мамандық таңдау – адам өміріндегі ең жауапты, толғанысты сәт-тер¬дің 
бірі. Бірақ барлық бала дұрыс таңдау жасай алмайды. Әлдекімге еліктеп, 
қоғамдағы сұранысқа ие емес саланы серік етіп, кейіннен жұмыссыздықтың 
тақсіретін көріп жүрген жастарымыз аз емес. Осы тұста оқушыларға 
мамандық таңдауда бағыт көрсететін мектептің үлесі өте зор. Оқушыларға 
бастауыш сыныптан-ақ мамандық таңдай білуді үйрету керек. Ұлы ақын 
Абай Құнанбаев: «Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та, бар, қалан»,- 
деп жырлағанда, жастардың қоғамда өз орнын таба білуін меңзеген болар.  
Осыған орай, мектебімізде оқушыларымызға кәсіби бағдар беруге арналған 
бірқатар іс-шаралар өткізілуде. Соның бірі – 2016 жылдың 19-24 желтоқсан 
аралығында болып өткен «Мамандықтың бәрі жақсы» тақырыбымен апталық. 
Аталмыш апталық шеңберінде оқушыларымызды мамандыққа бір қадам бол-
са да жақындата түскен түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. 

Апталықтың ашылуы салтанатты жиындағы мектеп директорының оқу 
ісі жөніндегі орынбасары – Затова Нұргүл Айтбекқызының алғы сөзімен 
ашылып, одан соң әдеби музыкалық кешке ұласты. Тарих пәнінің мұғалімі – 
Күміскүл Баймұратованың ұйымдастыруындағы 6-сыныптардың қатысуымен 
өткен әсем ән, тартымды би, сондай-ақ, заманауи үлгідегі флешмоб пен 
мамандыққа байланысты сахналық көріністерге толы болған концерттік 
бағдарлама көрерменге үлкен әсер сыйлады. 

Сонымен қатар, апталық барысында бірнеше сынып сағаттары да 
өткізілді. Бастауыш сынып мұғалімі – Дина Жалғасбаеваның жетекшілігіндегі 
4 «А» сыныбы «Сен істі сүйсең, іс саған бас иеді» тақырыбында, ал  ағылшын 
тілі пәнінің мұғалімі – Жадыра Нұржанова жетекшілік ететін 5 «Ә» сыныбы 
«Өскенде кім болғым келеді» тақырыбында кәсіби бағдарға толы,  мазмұнды 
тәрбие сағаттарын өткізді. Сынып сағаттары барысында оқушылар әртүрлі 
мамандықтар туралы өлеңдер, тақпақтар айтып, әндер шырқады; өз ата-
аналарының мамандықтары туралы баяндап берді. 

Қашанда адам баласын жетістікке жетелейтін мамандық екені рас. Осы 
орайда, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ләззат Меңдібаеваның 
жетекшілігіндегі 9-сынып оқушылары қаламыздағы колледж мұғалімдерімен 
кездесу кешін ұйымдастырды. Аталмыш жиынға Академик С.Жиенқұлов 
атындағы Байқоңыр колледжінің тарих пәнінің мұғалімі А.Сатпенов пен 
экономика пәнінің мұғалімі К.Шымырбаева арнайы шақырылды. Оқушылар 
көкейлеріндегі сұрақтарын қойып, тиісінше тұщымды жауаптар алды. Мек-
теп шәкірттерін айрықша қызықтырған дүниелер мемлекеттік білім беру 
гранты конкурсына қатысу үшін қажет құжаттарды қабылдау тәртібі мен 
уақыты, әртүрлі мамандықтардың кәсіби ерекшеліктері, грант ұтып алу үшін 
қажетті орташа ұпай жайы болды. Колледж мұғалімдері мектебіміздің биылғы 
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9-сынып оқушыларын колледжге оқуға түсуге шақыруды да ұмытпады. 
Қонақтармен әңгімеден соң, оқушыларымыз мамандықты қателеспей, дұрыс 
таңдау – өзіңді табысқа жетуге бағыттау екендігін, алдына мақсат қою және 
сол мақсатқа жоспарлы түрде ұмтылу арқылы қателіктерге бой алдырмай, өз 
қабілетіне, ерекшелігіне, қызығушылығына сәйкес сапалы түрде мамандық 
таңдауға болатындығын ұғынды. Кеш соңында 9 «Б» сынып оқушысы – Пе-
ризат Тұртбаева өзінің орындауындағы әсем әні мен өзі жазған жүрекжарды 
өлеңін тарту етті. 

Мектеп оқушыларына мамандық таңдауда кәсіби бағыт-бағдар берумен 
қатар психологиялық көмек те қажет. Педагог-психолог Гүлшара Есенбеко-
ва «Жаныға жақын мамандық» деген тақырыпта 11-сынып оқушыларына 
арнайы тренинг жүргізді. Тренингіде оқушыларда кездесетін қобалжу мен 
стрестен арылуға арналған «Маман болып танысу», «Сезімдерді бөлісейік», 
«Аяқталмаған сөйлем» секілді жаттығулар жасалды. 

Сонымен бірге, тренинг барысында оқушыларға мамандық таңдау, 
олардың негізгі түрлері мен таңдау әдістері жайында да толыққанды ақпарат 
беріліп, мамандық таңдаған кезде жеке қабілеттер мен қасиеттер ескерілуге 
тиіс екені және оған жету жолында табандылық пен жоспарлы мақсат қажет 
екені айтылды. Қай заманда болсын, қандай маман иелері үлкен құрметке ие 
болса, жастардың сол салаға бет бұратыны шындық. Тарих пәнінің мұғалімі 
Айгүл Ағыбаева жетекшілік ететін 7 сынып оқушылары  «Мамандықтар 
әлемі сыр шертеді» тақырыбында мазмұнды да тартымды презентация 
көрсетті. Олар энергетик, құрылыс¬шы, геолог, радиотехник, инженер, 
құрылысшы, кен ісі мен мұнай-газ саласының және ІТ мамандары хақында 
қызықты ақпарат беріп, әр саланың өзіне ғана тән ерекшеліктері мен тари-
хына тоқталды. Апталықтың тағы бір шарасын физика пәнінің мұғалімдері 
– Аманбике Пазылбекова мен Орынкүл Ибайдуллаеваның ұйымдастыруымен 
11-сынып оқушылары «Болашағым – бақытым» атты кездесу кешін өткізді. 
Кешке математика пәнінің мұғалімі Торғай Қомытбаева,  алғашқы әскери 
дайындық пәнінің мұғалімі Жайық Құпияев пен  қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімі Рысты Сәндібаева секілді мектебіміздің ардагер ұстаздары 
қатысып, өздерінің ғибратқа толы әңгімелерін айтып, жеткен жетістіктері 
жөнінде сыр шертісті. 

Мамандық таңдау сәтінде тұрған оқушыларды аға буын – кешегі түлек, 
бүгінгі студенттермен кездестірудің, өзара ой-пікір алмастырудың маңызды 
екені сөзсіз. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Бақыт Сүлейменова мен қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Марияш Кожабергенова 10-сынып 
оқушыларымен біріге отырып «Болашақта қандай мамандық иесі болғың 
келеді?» атты дөңгелек үстел өткізді. Дөңгелек үстелге мектебіміздің да-
рынды түлектері, қазіргі таңда Алматы қаласындағы Т.Жүргенов атындағы 
Өнер академиясының 1-курс студенті Бақытжанов Нұрлан мен Ақтөбе 
қаласындағы теміржол колледжінің 1-курс студенті Алмаханов Бақытбек 
арнайы қонақ ретінде шақырылды. Шара барысында, Нұрлан мен Бақытбек 
өздерінің оқып жатқан оқу орындары мен мамандықтары туралы, бастарынан 
өткен қызықты жайттар мен студенттік өмірдің қызығы мен қиындықтары 
туралы әңгімеледі. Сондай-ақ, шара кезінде өзге де қатысушы оқушылар өз 
пікірлерін ортаға салып, жағдаяттарды талқыласа, ал қонақтар тарапынан 
мектебіміздің биылғы бітіруші түлектеріне құнды кеңестер берілді. 

Апталық жалғасы тарих пәнінің мұғалімі Кенжалиева Бағила 
ұйымдастырған  «Мамандық таңдау – ертеңді ойлау»  атты сайысқа ұласты. 
Сайыстың мақсаты – мамандық таңдауда жауапкершілік қалыптастыру, 
оқушыларға мамандықтың түрлері мен олардың адам өміріндегі маңызы 
жөнінде түсінік бере отырып, өз бейіміне сәйкес мамандық таңдай білуіне 
ықпал жасау. Сайысқа 11 «А» сыныбының 7 оқушысынан құралған 
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«Дәрігерлер» тобы мен 11 «Ә» сыныбының 7 оқушысынан құралған «Инже-
нерлер» тобы қатысты. Сайыс төмендегіше кезеңдерден тұрды:

1. Таныстыру кезеңі
2. «Білеміз бе?» тақырыбындағы пікірсайыс. 
3. «Мамандықты тап» ойыны. 
4. «Келісемін, келіспеймін, дәлелде!» деп аталатын пікірсайыс. 
5. «Әріпті мамандық» ойыны. 
6. Зияткерлік тапсырмалар.  
7. «Әуезді мамандық» ойыны. 
8. «Мен таңдаған мамандық» сайысы.
Сайыстың «Таныстыру» кезеңінде әр топ өздерін танымал әуендердің 

ырғағына салып, топтарының аттарына сай өлең шығару арқылы өз топтарын 
таныстырады. «Дәрігерлер» тобы Т.Төреәлінің «Бол жанымда» әнінің әуеніне 
салса, ал «Инженерлер» тобы Т.Төреәлінің «Біртүрлі қыз» әнінің әуеніне сала 
отырып өздерін таныстырды. 

«Білеміз бе?» деп аталатын пікір сайыс кезінде алдын ала екі топқа 
тақырыптар берілген. Айталық, «Дәрігерлер» тобына «XXI ғасырда пайда 
болған мамандықтар», ал «Инженерлер» тобына «Қазіргі таңдағы жалақысы 
жоғары қызықты мамандықтар» тақырыптары берлді. Осы тақырыптар 
аясында сайыскерлеріміз өз ойларын, пікірлерін ортаға салып, қосымша 
мәліметтерімен бөліседі. Бұл кезеңде екі топ та белсенділіктерін көрсетіп, 
ізденімпаздықтарын танытты. Сондай-ақ, екі топ та қызықты мәліметтерімен 
тақырыптарын аша білді.

«Мамандықты тап» деп аталатын сайыс кезеңінде екі топқа үлестірмелі 
кеспелерге жазылған мамандықтар таратылады. Осыған орай сол мамандық 
иелерінің кескін-келбетін ым-ишарамен рөлге ене отырып көрермендерге 
көрсетеді де, оны көрермендер дұрыс табуы керек.

«Дәрігерлер» тобына берілген мамандық иелері: банкир, дәрігер, трак-
торшы, актер;                   

«Инженерлер» тобына берілген мамандық иелері: ұшқыш, мұғалім, биші, 
седья; 

Бұл кезең бойынша екі топ та өздерінің әртістік қабілеттерін көрсетіп, 
көрермендермен жақсы жұмыс жасай білді.

«Келісемін, келіспеймін, дәлелде» атты пікір білдіру кезеңінде әр топ 
мүшелері берілген тұжырымдар  қатары  ішінен өздерінің келісетін және 
келіспейтін тұжырымдарын таңдап алып, ой-пікірлерін ортаға салады. Бұл 
кезеңде де сайыскерлеріміз өз ойларын ашық, нақты әрі түсінікті ете отырып 
жеткізумен қатар өзіндік ой-пікірлерінің қалыптасқандықтарын көрсетті.

«Әріпті мамандық» кезеңінде екі топқа әліпбидің кез келген бір әрпі 
көрсетіледі және сол арада  аталған әріптен басталатын мамандықтардың 
атауын атауы тиіс. Айталық, «Дәрігерлер» тобына «К» әрпі берілсе, «Инже-
нерлер» тобына «С» әрпінен басталатын мамандықтарды атау тапсырылды. 
Бұл кезеңнің нәтижесі бойынша да екі топ бірдей тапқырлық, шапшаңдық 
көрсетті.

Сайыстың зияткерлік тапсырмалар кезеңінде сайыскерлерімізге 
мамандықтар мен өз мамандығын кәсіби тұрғыда игеруде биік нәтижеге жет-
кен танымал тұлғалар және анаграммалар түріндегі сұрақтар қойылды. Атал-
мыш сұрақтарға да екі топ мүшелері жақсы жауап беріп, өздерінің зияткерлік 
танымдарын көрсете білді.

«Әуезді мамандық» кезеңінде әр топ техникалық құралдар арқылы 
қойылған танымал әндерден үзіндіні тыңдап, сол әндердің қай мамандыққа 
сәйкес келетіндігін және сол мамандықтың нақты аттарын атаулары тиіс 
еді. Осылайша сайыскерлерімізге байланыс, теміржол, әскери, әуе жолда-
ры салаларының мамандары мен  эколог, дәрігер, мұғалім, аспазшылық, по-
шташы, банкир, бухгалтер секілді мамандықтары туралы әндерден үзінді 
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қойылды. Бұл кезеңде де екі топ мүшелері де әндердің қай мамандықтар 
туралы айтылғандықтарын немесе қай мамандыққа арналғанын дәл тауып, 
музыкалық жағынан да қабілетті екендіктерін көрсетті.

«Мен таңдаған мамандық» кезеңінде сайыскерлеріміз аталмыш тақырып 
бойынша әр топ өздері түсірген бейнероликтерін көрсетуі керек болатын. Осы 
орайда, «Дәрігерлер» тобы тігінші мамандығын насихаттау мақсатында тігін 
тігу кәсібінің қыр-сырын ашатын мазмұнды бейнеролик көрсетсе, ал «Инже-
нерлер» тобы ұлағатты мамандық – ұстаздық туралы қызықты да мазмұнды 
бейнеролигін көрсетті.

Жалпы, сайыс өте тартымды да тартысты өтті. Көрерменнің де,  сайысқа 
сарапшылық еткен директордың бейінді істер жөніндегі орынбасары Гүлнар 
Қылышбекқызы мен тарих пәнінің мұғалімі Гүлбану Шариевнаның да 
көңілінен шыққан сайыс өз мақсатына жетті. Сарапшылардың шешімімен екі 
топ та теңдей түсіп, арнайы дипломдармен марапатталды.

Кәсіби бағдар берумен қатар оқушыларды шығармашылыққа баулуды 
мақсат еткен апталығымыздың келесі бір шарасы – бейнелеу өнері мен сызу 
пәндерінің мұғалімі Аманкүл Абтикерова ұйымдастырған «Менің болашақ 
мамандығым» атты суреттер сайысы еді. Сайысқа мектебіміздің 7-сынып 
оқушылары қатысып, өздерінің қылқалам шеберлері екендіктерін көрсете 
білді. Суреттер сайысында Н.Әбілқайыровтың, Оспановтың, Б.Едиевтің, 
А.Жұмамұраттың және М.Қадырбековтің жұмыстары үздік деп танылып, 
жүлделі орындарды иеленді.

Апталықтың қорытындысы 11-сынып оқушылары мен қазақ тілі мен 
әдебеиті пәнінің мұғалімі Света Қадырханованың ұйымдастыруымен 
өткізілген кешпен қорытыланды. Апталықтың қорытынды кешінде 
өткізілген барлық шараларға сараптама жасалынып, белсенділік танытқан 
шәкірттер мектеп директорының арнайы дипломдарымен марапатталды. 
Жалпы апталық жұмысы  мұғалімдердің шығармашылық жаңашылдығына 
жол салып қана қоймай, кәсіби шыңдалуына  зор  мүмкіндіктер берді. Әрбір 
өткізілген  іс-шара кәсіби  өсудің кепілі екендігін дәлелдеді. Сонымен қатар, 
бұл іс-шаралар барысында оқушыларға алдағы уақытта мамандық таңдауда 
аз да болса сеп болары анық. 

Қорыта айтқанда, «Түйір нан – тамшы тер» демекші, жақсы маман 
иесі болу үшін көп ізденіс, оқу, білім алу, ең бастысы, мамандыққа деген 
сүйіспеншілік қажет. Маман болып қалыптасып келе жатқан әр тұлға бой-
ына кәсіби құзыреттілік дәнін себетін, олардың шығармашыл тұлға болып 
қалыптасуына септігін тигізетін осындай іс-шаралардың алдағы уақытта да 
көбейе беретініне сеніміміз мол.

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

ТӘРБИЕ  ТУРАЛЫ  ОЙЛАРЫМ

Қалжан  ҚАСЫМОВ,
№12 орта мектептің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЕМАТИКА  САБАҚТАРЫНДА
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  САУАТТЫЛЫҚТЫ  АРТТЫРУ

Фариза  ШЕКЕРБЕКОВА, 
№12 орта мектептің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

математика  барлық ғылымдардың логикалық негізі – күретамыры ретінде 
қарастырылады.

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

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

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

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

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

даму тарихымен байланыстыру.
Ақпараттық оқыту технологиясынан математика сабақтарында  интер-

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

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

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

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

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

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

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

Қапшағай қаласы.

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

ДЕБАТ  ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ҚОЛДАНУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Қапшағай қаласы.
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Министрліктің баспасөз орталығынан

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

КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ВЫСТАВКЕ WORLD 
BOTANIC EXPO-2016

К
турецком курортном городе Анталья.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дарының шеңберінде оқуға мүмкіндігі жоқ адамдардың білім алуына 
мүмкіндік жасау;

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

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

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

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

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

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

1-кесте
Дәстүрлі және қашықтықтан оқыту жүйелерінің 

     негізгі компоненттері  

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

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

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

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

 Дәстүрлі оқыту жүйесі                Қашықтықтан оқыту жүйесі

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

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

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

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

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

Әдебиет
1. ҚР   Білім   және   ғылым  министрлігінің 2010   жылғы  13   сәуірдегі    №16   бұйрығы- 
  мен бекітілген Оқу процесін қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша   ұйым- 

 дастырудың Ережесі.
2. ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2009  жылғы 4   маусымдағы  №266   бұйрығымен  

 бекітілген Қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру  стан- 
 дарты.

3. Абдыров А.М. Разработка учебно-практических пособий для  дистанционного образова- 
 ния. – Астана: КазГАТУ, 2005. – с. 20.

4. Роберт  И.В.  Современные информационные технологии в образовании: дидактические  
 проблемы, перспективы использования. – М.: Школа-Пресс, 1994. – с. 205.

5. Беркімбаев К.М., Батырбаев Н.М., Молдалиев Ы.С., Ниязова Г.Ж. Қашықтықтан  оқыту  
 технологисы бойынша оқитын  студенттерге арналған  көрсеткіш-анықтамалық  көмек- 
 ші-әдістемелік құрал. Қ.А.Ясауи атындағы Түркістан: халықаралық қазақ-түрік   универ-  
 ситеті, 2011. – 48-б.
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БІЛІМ  САЛАСЫНДАҒЫ  МУЛЬТИМЕДИЯ

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

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

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

– мультимедиалық технологияларды тиiмдi пайдалана алатын мұғалiмдер 
даярлау;

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

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

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

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

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

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

Мультимедиа: 
– ақпараттарды өңдейтін құралдарды жасаудың, пайдаланудың тәртібін 

анықтайтын технология;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсыну технологиясы негізінде құрылған 

ақпараттық ресурс;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсынуға мүмкіндік беретін компьютерлік 

бағдарламалық жабдық;
– пайдаланушыға бағдарламалық және техникалық құралдарды пайда-

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

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

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

ратты, интерактивтi режимде пайдалануға мүмкiндiк беретiн компьютердiң 
бағдарламалық жабдықтары.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мультимедианы  оқытуда қолданудың артықшылықтары мен кемшілік-
тері.

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

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

технологиялар есебінен жүзеге асыру.
Мультимедиалық технологияларды білім беруде қолданудың 

артықшылықтары мен қатар кемшіліктері бар.
Мультимедианың білім берудегі артықшылықтарына мысалдарды 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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