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Педагогика ғылымы: зерттеулер

кадемик Ә.Қайдардың «Халық даналығы» атты кітабында “халық 
даналығы” деп атап көрсеткендей, ғасырлар бойы қалыптасқан 

ӘОЖ (УДК):378.016:811.581 

ҚАЗАҚ  ЖӘНЕ  ҚЫТАЙ  ТІЛДЕРІНДЕГІ  ЛОГИКАЛЫҚ   ЖАҒЫНАН 
ҰҚСАС  МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІ  ОҚЫТУ  ЖОЛДАРЫ 

Гулия АЛИХАНҚЫЗЫ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
филология және көп тілді біліс беру институты,  
шығыс тілдері және аударма кафедрасы  п.ғ.к., доценті,
Гүлмарт  АБЖАН,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің педагогика кафедрасының аға оқытушысы
   Алматы қаласы, Қазақстан

Аннотация. Мақалада, мақал-мәтелдерді педагогикалық мамандықтарға 
оқытудың практикалық мәселелері, логикалық ұқсастыққа байланысты оқыту жол-
дары практикалық деңгейде ашып көрсетіледі. Заман талабына сай бүгінгі өмірге 
байланыстыра оқыту жолдары қарастырылады. 

Түйінді сөздер. Отан, жер, ел,  ақыл, білім, дос,  еңбек, бірлік, татулық.

А
ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан мыңдаған мақал-мәтелдерді 
даналыққа  балап, халық бойындағы асыл қасиетіне теңеген. Қазақ және 
қытай халықтарының арасындағы жалғасып келе жатқан мақал-мәтелдердің 
бүгінгі таңда  жастарға беретін тәлім-тәрбиелік  маңызы зор. 

Халық даналығы – барша халыққа ортақ даналық. Олай дейтін себебіміз, 
қай ортада, қай этникалық қауымда қалыптасқан, адамзат болмысы-
на тән даналық біткеннің баршасы белгілі бір ұқсастық, идея, танымдық, 
тақырыптық, мағыналық, ортақтық байқалады. Бұл әрине жалпы адам бала-
сына тән дүниетанымдық ұқсас қасиеттердің, сана-сезім дамуының ортақ 
үрдісінде байланысты болса керек. Халық даналығы мақал-мәтелдердің бір-
бірімен идеясы, бейнелілігі, логикасы мен мотивтерінің өзара ұқсас болуының  
түрлі себебі бар: оның біреуі бұл халықтың туыстық қатынасы,  тілдерінің 
жақындығы болмаса да, ұзақ тарихи, мәдени, экономикалық қарым-қатынасы 
мен көршілес ел ретіндегі өткізген аралас-құралас өміріне байланысты. 
Екеуінде де халық даналығының өзара ауыс-күйіс алмасуы міндетті түрде 
жүзеге асатын заңды да табиғи үдеріс. Халық даналығы халықтарға ортақ 
құбылыс деген пікірдің дәлелін бір идеяны, бір логикалық ой тұжырымды 
әр түрлі жүйедегі тілдерде қалыптасқан тұлғасы әр қилы, бірақ, мағыналас 
мақал-мәтелдерді айқын көруге болады. Осы сөзіміздің дәйегі ретінде 
төменде бірталай қытай-қазақ тіліндегі мақал-мәтелдерді келтіріп отырмыз. 

Ақылдылық, зеректілік, оқу,  білім  туралы

1. Адал адамның аты арып, Тоны тозбас.  
2. Ақылы жоқ басқа адырайған көз бітеді, Дауасы жоқ ауызға сылдыраған 

сөз бітеді. 
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3. Ақылы аздың азабы көп. 
4. Ақылдыға сөздің басын айтсаң аяғын өзі түсінеді. 

5. Ақыл көпке жеткізер, Өнер көкке жеткізер.
     

6. Елгезек ─ екі айтқызбас. 
7. Оқу – білім азығы, білім – ырыс қазығы. 

8. Оқу инемен құдық қазғандай.

9. Оқысаң озарсың, Оқымасаң тозарсың.

10.  Ақыл – тозбайтын тон, Білім  – таусылмайтын кен.

11.  Қына тасқа бітеді, Білім басқа бітеді.

12.  Өз білмегеніңді кісіден сұра,Ұлкен жоқ болса кішіден сұра.

Отан, ел, жер туралы

1. Отан оттан да ыстық. 
2. Отансыз ер, ормансыз бұлбұл. 
3. Ел бірлігі берік қамал. 
4. Елін сатып асаған, Екі-ақ күн жасаған. 
5. Ел іші ─ алтын бесік. 
6. Сағынған ер елін аңсайды, сарала қаз көлін аңсайды.

7. Жері байдың елі бай. 
8. Кісі елінде сұлтан болғанша, Өз еліңде ұлтан бол.

9.  Ер жігіттің қадірі өлгенде өтер, Қонған  жұрттың  қадірі көшкенде 
өтер. 

10. Туған жерге ту тік. 

Ағайын-туыс, достық туралы
1. Ағайын тату болса ат көп, Абысын тату болса ас көп. 

2. Өз ағасын ағалай алмаған, Ел ағасын жағалай алмайды. 

3. Ағайында өкпе барда, Кек жоқ. 
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4. Ағасы бардың жағасы бар, Інісі бардың тынысы бар.

5. Айтулы достың малы бір, Кем дегеннің жаны бір.

6. Дос айырған боқ жейді, Тоң айырған май жейді.

7. Досыңа өтірік айтпа, Дұшпаныңа сырыңды айтпа.
 

8. Дос жылатып айтады, Дұшпан күлдіріп айтады. 

9. Біреу жаныңа жолдас, біреу малыңа жолдас.

10.  Жаман жолдас жауға алдырар.

Еңбек, қорлық және жалқаулық туралы
1. Байлықтың атасы еңбек, Анасы жер. 
   

2. Еңбегің сайлы болса, Ішің майлы болады.
   

3. Бақыт кілті еңбекте. 
4. Еңбекшіге әр күн сәт, Еңбексізге бір күн сәт. 

5. Ер дәулеті еңбек. 
6. Жалқаудың жауы жұмыс. 
7. Жалқауға отбасы айшылық жер. 
8. Жалқауға сөз, Шабанға таяқ өтпейді. 
9. Жалқаулық аздырады, Еңбек оздырады. 
10.  Еріншектің ертеңі таусылмас. 

11. Еңбексіз елге симас.

Бірлік, сыйластық, ынтымақтық, көпшіл болу туралы
1. Бірлік болмай тірлік болмас. 
2. Ұлық болсаң кішік бол. 

3. Аздың азаншысы болғанша, Көптің қазаншысы бол.

4. Жалғыз ағаш орман болмас, Жалғыз кірпіш қорған болмас. 
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азақстан мемлекеттiк тәyелciздiгін алған күннен бастап-ақ әлемдiк 
стандарттарға сәйкес келетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы ic-қимыл ин-

ӘОЖ (УДК):343.43:323,001.5 

СЫБАЙЛАС  ЖЕМҚОРЛЫҚҚА  ҚАРСЫ  
САЯСАТТЫҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ  ҚАЛЫПТАСУЫ

Анарбай РАДЖАПОВ, 
Алматы энергетика және байланыс университетінің доценті, 
тарих ғылымдарының кандидаты,
Бауыржан ЕРЛАНОВ, 
Алматы энергетика және байланыс университеті аэроғарыштық және
ақпараттық технологиялар факультетінің СИБк-17-1 тобының студенті,
Серғазы МЕРАШ,  
Алматы энергетика және байланыс университеті аэроғарыштық және
ақпараттық технологиялар факультетінің СИБк-17-1 тобының студенті
    Алматы қаласы, Қазақстан

Аннотация.  Бұл мақалада қарастыратын мәселе, 1990 жылдардан бастап  
бүгінгі дейінгі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдардың құқықтық базасы 
күшейтіліп қалыптасу тарихына талдау жасалған.

Түйінді сөздер. Сыбайлас жемқорлық, қабылданған заңдар, заңнамаларға талдау. 
2015–2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы.

Қ
ституттары мен тетiктеpiн қалыптастыруды мақсатты түрде кезең-кезеңмен 
жүзеге асырып келеді. 

ХХ ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап Қазақстан посткеңестік елдеpдiң 
iшiнде алғашқысы болып кең көлемдi сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметін 

5. Жалғыздың үні шықпас, Жаяудың шаңы шықпас.

6. Атаңның баласы болғанша, Адамның баласы бол.

7. Жыласарға туыс жақсы, Сыйласарға жат жақсы.

8. Көп жабылса, жоқ табылады. 
9. Көпшіліктің қолы ұзын. 
10. Көппен көрген ұлы той. 
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Summary
In the article, the practical issues of teaching proverbs and sayings on pedagogical specialties are 

explained in practical terms, depending on their logic similarities and the ways in which education is 
linked to today's life is also discussed.
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күшейтіп, оған қарсы заңнамалық базаны қалыптастырды. Нәтижеciнде Мем-
лекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың жүpгiзiп отырған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мемлекеттік саясатымен тікелей байланысты даму кезеңдерінен өттi.

1992–1997 жылдар аралығын алғашқы кезең деуге болады, аталған кезеңде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы үдерістің нормативтік-құқықтық негiздеpiн 
қалыптастырудың бастапқы кезеңi жүзеге асты. Бұл кезең Қазақстанның 
саяси, әлеуметтік-экономикалық салалары үшін маңызды тарихи сәттермен 
сипатталады. Атап айтқанда, 1995 жылы 30 тамызда президенттік басқару 
нысаны бекітіліп, Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды; 
1997 жылы Президенттің Қазақстан халқына aрнaғaн «Қазақстан–2030 стра-
тегиясы: барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-
ауқатының артуы» тарихи құжаты қабылданды, ол әлеуметтік бaғдaрлaмaлaр 
әзірлеу мен бірқатар нормативтік құқықтық актілердің – «Прокуратура ту-
ралы» Заң, «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» Заң 
күші бар Жарлықты және Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексін 
жаңартудың басталуына негіз болды. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың қалыптасуының төpтiншi 
кезеңi – 2005–2014 жылдар. Сыбайлас жемқорлық көpiнicтеpiн жою, 
жекешелендipy үдеріciнiң ашықтығын күшейту, мемлекеттік сатып алу және 
салық саясаты, жер қойнауын пайдалану мен жер қатынастары салаларында 
шешiм қабылдау мақсатында бipқaтap заңнамалық aктiлеp қабылданды. Оның 
ішінде бюджет қаражатын жұмсау тиімділігі мен ашықтығы қағидаттары 
негiзiнде электрондық мемлекеттiк сатып алу бойынша да заңнамалык актілер 
болды. 

Азаматтардың құқықтары мен кәсіпкерлердің заңды мүдделерін олардың 
кызметіне мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының заңсыз ара-
ласуынан қорғaу бойынша шаралар қабылданды, оларды тексеру жүргізуге 
мораторий енгізілді. Рұқсаттар мен мемлекеттік қызметтер алу рәсімдерін 
жеңілдету үшін электрондық үкімет пен электрондық-сандық қолтаңба, «бір 
терезе» қaғидaты енгізілді. Азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі ерекше бaқылaуғa алынды. 

2005–2007 жылдары Қазақстан Республикасында «электрондық үкiметтi» 
қалыптастырудың мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру мақсатында бipыңғaй 
ақпараттық жүйені енгiзy бойынша жұмыстар жүргізілді, нәтижеciнде 
ұйымдар мен халықтың мемлекеттік кызметшімен байланысы қысқартылып, 
сыбайлас жемқорлық көлемi төмендедi. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың қалыптасуының бесінші кезеңі 
2014 жылғы тамыздан басталады. 2014 жылғы тамызда «Қазақстан Республи-
касы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің кейбір мәселелері және Қазақстан Республикасы Президентінің 
кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Жарлыққа 
сәйкес Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрылды, оғaн мемлекеттік 
қызмет сaлaсындaғы басшылықты, мемлекеттік қызметтер көрсету са-
пасын бaғaлaу мен бақылауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген шектерде сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен 
құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу мен 
тергеу бойынша салааралық үйлестіруді әрі өзге де арнайы атқарушы және 
рұқсат беруші функцияларды жүзеге асыру бойынша өкілеттіктер берілді.

Жоғарыда аталған Жарлықта Қазақстан Республикасының 2015–2025 
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы анықталды, 
онда мемлекеттiң сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының алдағы жылдарға 
арналған негізгі бағыттары, сыбайлас жемқорлық үшiн алғышарттарды, оны 
туғызатын cебептеpi мен жағдайларды жоюға, оның деңгейiн қысқартуға 
ықпал ететін ic-шаралар кешені қамтылған. 
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Қазақстан Республикасының 2015–2025 жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегиясы. 

«Қазақстан–2050 стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер 
қатарына қояды және мемлекет пен қоғамды осы келеңсіз құбылыспен күресте 
күш-жігерді біріктіруге бағыттайды.  Қазақстанның  осы  маңызды  мәселе  
бойынша қағидаттық ұстанымын білдіретін еліміздің басты стратегиялық 
құжаты мемлекеттің алдағы жылдардағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатының негізі болып табылады.

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді іс-қимыл жүйесін қалыптастыру 
үшін, ең алдымен, қазіргі заманғы жағдайларда оның көріністеріне ықпал 
ететін негізгі факторларды айқындау қажет. Оның ішінде қазіргі уақытта 
неғұрлым өзектісі, біріншіден, олардың нормалары құқық қолдану кезінде 
сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттерін жасауға көбіне жағдайлар жасайтын 
салалық заңдардың жетілдірілмеуі болып табылады. Құқықтанудың қыр-
сырын білмейтін азаматтар үшін практикада мұндай заңдардың ережелерін 
дұрыс түсіну мен тиісінше ұғыну қиынға соғады. 

Екіншіден, мемлекеттік және корпоративтік басқару ашықтығының 
жеткіліксіз болуы. Басқарушы шешімдерді әзірлеу және қабылдау үдерістері, 
оның ішінде азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын 
шешімдер туралы сөз болған жағдайларда әлі де ең жабық үдерістердің бірі 
болып қалуда.

Үшіншіден, лауазымды адамдардың мемлекеттік қызметтерді көрсеткен 
кездегі халықпен тікелей байланысына қатысты сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдері сақталуда.

Төртіншіден, халықтың, оның ішінде мемлекеттік сектор қызмет-
шілерінің өздерінің құқықтық мәдениетінің деңгейі әлі де төмен, бұл арам 
пиғылды қызметкерлерге оны пайдакүнемдік, құқыққа қарсы мақсаттарда 
пайдалануға мүмкіндік береді.

Бесіншіден, азаматтар мінез-құлқының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
моделі мен оны қабылдамаудың қоғамдық ахуалын қалыптастыру бойынша 
кешенді және мақсатты ақпараттық жұмыстың болмауы.

Алтыншыдан, мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының 
еңбекақысы мен мемлекеттік қызметтегі әлеуметтік кепілдіктердің жеткіліксіз 
деңгейі.

Осы стратегияның мақсаты – мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатының тиімділігін арттыру, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне 
«мүлдем төзбеушілік» ахуалын жасау арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қозғалысқа бүкіл қоғамды тарту және Қазақстанда сыбайлас жемқорлық 
деңгейін төмендету болып табылады.

Стратегияда қолданылатын нысаналы индикаторлар:
– мемлекеттік қызметтердің сапасы;
– қоғамның мемлекеттік билік институттарына сенімі;
– халықтың құқықтық мәдениетінің деңгейі;
– елдің халықаралық қоғамдастықтағы беделін арттыру және тиісті 

халықаралық рейтингтерді, оның ішінде «Transparency International» сыбай-
лас жемқорлықты қабылдау индексіндегі Қазақстанның рейтингін жақсарту;

– мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл;

– қоғамдық бақылау институтын енгізу;
– квазимемлекеттік және жекеше сектордағы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл;
– соттар мен құқық қорғау органдарында сыбайлас жемқорлықтың алдын 

алу;
– сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің деңгейін қалыптастыру;
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– сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша халық-
аралық ынтымақтастықты дамыту.

Стратегияның  мақсаты  мен міндеттері «Қазақстан–2050» стратегия-
сының мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған, «Нұр Отан» партиясының 
2015–2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі бағдарламасының ережелерін, сондай-ақ басқа да қоғамдық 
бірлестіктердің ұсыныстары мен пікірлерін ескереді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру тетігінде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган басты орган болып 
табылады, ал стратегияны орындауға барлық мемлекеттік органдар, ұйымдар 
мен мекемелер, мемлекет қатысатын компаниялар, саяси партиялар, басқа да 
қоғамдық бірлестіктер және тұтастай алғанда азаматтық қоғам қатысады.

Стратегияның ережелерін кезең-кезеңмен іске асыруды Іс-шаралар жос-
пары қамтамасыз етеді, оны Президент әкімшілігінің келісуімен Үкімет 
бекітеді.

Стратегияның мақсаттарына қол жеткізудің қажетті шарты ішкі және 
сыртқы болып бөлінетін оны орындауды мониторингтеу және бағалау болып 
табылады.

Орындауды ішкі мониторингтеуді және бағалауды тиісті іс-шараны тікелей 
орындаушы жүргізетін болады, сыртқыны – арнайы құрылған мониторингтік 
топ жүргізеді, оған мүдделі мемлекеттік органдардың, жұртшылық пен 
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кіреді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның іске асырылу жай-күйін 
тиісті мониторингтеу мен бағалаудың шарты оның ашықтығы болып табыла-
ды.

Тиісті іс-шаралар орындалуының барысы туралы есептер міндетті түрде 
сыртқы бағалауды алу және жұртшылықтың пікірін ескеру мақсатында 
халықтың назарына жеткізілетін болады. Бағалау мен жұртшылықтың 
пікірі стратегияны іске асырудың кейінгі кезеңдерінде ескеріледі. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы стратегияны орындаудың соңғы сатысы Мемлекет 
басшысының қарауына тиісті есеп енгізу болады. Құжаттың іске асыры-
луы туралы жыл сайынғы ұлттық есеп бұқаралық ақпарат құралдарында 
орналастырылуға жатады.
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Аннотация
Проблема, обсуждаемая в этой статье это анализ истории укрепления правовой базы 

антикоррупционной структуры с 1990-х годов и до настоящего времени.
Summary

The problem discussed in this article is the analysis of the history of strengthening the legal 
framework of the anti-corruption structure from the 1990s to the present.
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ілім саласы адамзат дамуында үздіксіз өзгеріске түсіп отырды. Ғылыми-
техникалық даму ғасырындағы жаңа қажетті талаптардың бірі – интел-

ОҚЫТУ   ҮДЕРІСІНДЕГІ 
САРАЛАУДЫҢ  МАҢЫЗЫ

Асия  КУПЕШОВА, 
Замира  САПАРБАЕВА, 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық 
шеберлік орталығы  филиалы менеджерлері
   Шымкент қаласы, Қазақстан 

Б
лектуалды шығармашыл жас ұрпақты тәрбиелеу. Осы ретте бүгінгі таңда 
оқытудың озық технологияларын қолдану – мұғалімдерге қойылып отырған 
маңызды талап. Біз сараланған оқытудың жаңартылған білім беру мазмұны 
аясында маңызды орын алып тұрғанына жауап беріп көрейік.

Саралап оқыту: 
–  мұғалім оқушылар тобымен жұмыс жүргізуде, оларда қандай да бір 

дағды-қасиеттердің болуын қамтамасыз ететін оқу үдерісін ұйымдастыру 
формасы;

– әртүрлі оқушылар тобы үшін мамандандырылған оқу үдерісін 
қамтамасыз ететін дидактика жүйесінің бір бөлігі. 

Оқытуды саралау:
– оқушылардың қажеттіліктері мен қабілеттеріне сәйкес әртүрлі сынып-

тар, топтар, мектептер үшін түрлі оқу ортасын құру; 
– әртүрлі топтарда оқытуды қамтамасыз ететін әдістемелік, психолого-

педагогикалық және ұйымдастырушылық шаралардың кешені. 
Саралаудың  мақсаты: әрбір оқушыны оның қабілеті мен мүмкіндігіне 

сай оқыту, әртүрлі топтардың ерекшелігіне сай оқытуға бейімдеу. 
Оқушылардың тұлғалық және психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес 

саралаудың мынадай түрлері бар:  
– жас ерекшелігіне сәйкес (мектеп сыныптары, жас айырмашылықтары, 

әртүрлі жастағы топтар); 
– жынысына қарай (ұлдар, қыздар, аралас сыныптар, командалар); 
– тұлғалық-психологиялық типтеріне сәйкес (ойлау типтері, темпера-

мент); 
– денсаулық жағдайына сәйкес (дене бітімі бойынша топтар, 

денсаулығында кінәраты бар оқушылар, есту, көру, т.б); 
– ойлау деңгейіне сәйкес (жетістіктері); 
– қызығушылықтарына сәйкес (гуманитарлық, жаратылыстану, мате-

матикалық). 
Жаңартылған білім беру мазмұнына сай сабақты жоспарлауда да осы 

мәселе өзекті болып отыр. Ендеше, саралау ұғымын тереңірек қарастыратын  
болсақ, онда төмендегідей жайттарға назар аударуға тура келеді. 

Саралау жеке қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін нұсқаулықты 
бейімдеуді  білдіреді. Мұғалім мазмұнды, үдерісті, нәтижені немесе оқу орта-
сында саралауды жүргізетін болса, қолданыстағы бағалау мен оқу үдерісінде 
бейім топтарды  қолданатын болса, аталмыш тиімді тәсілдер сараланған 

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер
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нұсқаулықтың мысалы бола алады.  Саралаудың базалық деңгейі мұғалімнің 
сыныптағы оқушылардың ерекшеліктеріне қарай жасаған әрекеттерінен 
тұрады. Егер мұғалім жекелеген оқушыларға немесе шағын топтармен 
қарым-қатынасқа түсуінде, өзінің оқытуын мүмкіндігінше оқу тәжірибесін 
жақсарту үшін түрлендіретін болса, онда бұл мұғалімнің сараланған 
нұсқаулықты қолданып жатқандығын білдіреді. 

Мұғалімдер оқушылардың дайындық деңгейіне, қызығушылықтары мен 
оқу профиліне негізделген  кем дегенде төрт сынып элементтерін саралай 
алады:  

– мазмұн – оқушының нені оқу керектігі немесе оқушының ақпаратқа 
қалай қол жеткізетіндігі;

– үдеріс – оқушылардың  мазмұнды түсініп, меңгеруі үшін жасаған 
әрекеттері;

– нәтиже – оқушыдан жаттығуды, қолдануды және бір тарау аясында 
үйренгендерін кеңейтуді талап етеді; 

– оқу ортасы – сыныптың жұмыс істеп жатқан реті және көңіл күйі [1]. 
Оқушы саны көп сыныптарда  оқушылар арасында айырмашылықтар 

да өте көп екені айқын. Мұндай сыныптарда ұстаздар қауымы үшін тиімді 
оқытуды жүргізу оңай емес екені баршамызға аян. Төменде сараланған 
оқытуды іске асыра отырып, тиімді әрі сапалы оқытуға қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін біршама кеңестер ұсынылған, олар 3 негізгі аспект арқылы 
іске асырылады:

– оқуға деген дайындық;
– оқудағы қажеттіліктер; 
– қызығушылық.
Бұл айырмашылықтар кең ауқымды болып көрінуі мүмкін, алайда 

саралаудың тиімді әдістерін қолдану арқылы оқушылар арасындағы кең 
ауқымды айырмашылықтарды қанағаттандыру мүмкін болмақ. Сыныпта 
қолданылатын саралау тәсілдерінің соңғы да нақты тізімі жайында әңгіме 
болған кезде  сарапшылардың пікірі түрлі болғанымен,  олар төменде 
ұсынылған 7 санатқа көбірек тоқталады. 

Тапсырма
Тапсырма бойынша саралау – саралаудың ең маңызды түрлерінің бірі, ол 

көп қабілеті бар оқушылар үшін түрлі тапсырмалардың берілуін қамтиды. 
Саралаудың бұл түрін іске асыру үшін мұғалім оқушылардың қабілеттеріне 
қарап түрлі жұмыс парақтарын немесе жаттығулар дайындайды. Алайда 
кейбір мұғалімдер саралаудың бұл түрін қолданбайды, себебі, ол қосымша 
жоспарлауды талап етеді.   Баламалы тәсіл – бір ғана тапсырмаға бірте-бірте 
күрделене түсетін жұмыс парағын жасау. Әлеуеті жоғары оқушылар соңғы 
тапсырмаларға тез жетеді, ал әлеуеті төмен оқушылар негізгі мәліметті иге-
руге тырысып бағады.

Топтастыру 
Бірлескен оқудың көптеген артықшылықтары бар. Соның бірі – ұяң 

оқушылардың өзін сынып ішінде сенімді сезінуіне мүмкіндік беру. Бұл – 
саралаудың тиімді тәсілдерінің бірі. Кіші, аралас қабілетті топтар үлгерімі 
төмен оқушыларға сыныптастары тарапынан қолдау алуға, ал үлгерімі 
жоғары оқушылар бүкіл топтың пайдасы үшін өзінің ойларын реттеп, жеткізу 
(сыртқа шығару) мүмкіндігіне ие болады (құрбыларының модельдеуі деп ата-
лады). Топтау, сонымен қатар, топ ішінде рөлдерді бөлісуге мүмкіндік береді, 
ал ол өз кезегінде әрбір топ мүшелерінің дағдылары мен оқу қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға жол ашады.    

Ресурс
Бұл тәсіл кейбір оқушылар басқа оқушыларға қарағанда әлдеқайда 
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күрделі, мазмұны тереңірек ресурстармен жұмыс істей алатынын және 
тақырыпты түрлі қырынан зерттеу үшін бірнеше материалмен жұмыс істеу 
мүмкін екенін көрсетеді. Мысалы, кейбір оқушылар суретті әрі қарапайым 
мәтіндерді талап етуі мүмкін, ал басқа оқушылар күрделі  лексика  мен идея-
лармен жұмыс істей алады. Саралаудың бұл түрі бірыңғай  оқу нәтижесіне 
қол жеткізу үшін кең ауқымды материалдарды пайдалануға мүмкіндік 
туғызады. Бұл тәсілдің іске асуына технологиядағы жетістіктер мен сыныпта 
оқу саласына байланысты видеоларды қолдану септігін тигізуде. 

Қарқын 
Дәстүрлі сыныптарда белгілі бір тапсырмалардың орындалуы-

на барлық оқушыларға бірдей уақыт беріледі, кейбір оқушылар үшін 
ол тапсырмалардың қиындық деңгейі жоғары болуы мүмкін екендігі 
ескерілмейді. Нәтижесінде әлеуеті жоғары оқушылардың дамуы әлеуеті 
төмен оқушылардың жұмыс қарқынының себептерінен бәсеңдеуі ықтимал, 
ал керісінше, басқалары тапсырманы орындауға мүлдем үлгере алмауы да 
мүмкін. Бұдан шығатын нәтиже – әлеуеті жоғары оқушылар әлеуеті төмен 
оқушылардың оқу қарқынымен бірдей жұмыс істесе,  оқу үдерісі кейбір 
оқушылардың деңгейіне қарамастан белгілі бір уақыт аралығында өтіп 
жатады. Саралау сабақ жоспарында қолданыс тапқан жағдайда, барлық 
оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін тапсырмалардың орын-
далуына қолжетімді  уақыт беріледі және ол өзгеріске бейім болады, яғни 
қажет болса көбейеді немесе қысқарады. Негізгі тапсырмаларды тез игеретін 
оқушылардың дамуы сыныптастарының тақырыптың негізгі бөлігін түсінуге 
көп уақыт жұмсауының салдарынан тежелмеуі қажет. Мұның орнына ол 
оқушыларға пәнді тереңірек меңгеру үшін күрделі, кеңейтілген тапсырмалар 
берілуі мүмкін немесе оқу бағдарламасын жеделдетіп өтуге жағдай жасалуы 
ықтимал. 

Нәтиже
Нәтиже бойынша саралауды жүргізгенде барлық  оқушыларға бірдей 

тапсырма беріледі, бірақ түрлі нәтиже күтіледі және оған рұқсат беріледі. 
Мысалы, мұғалім тапсырма береді, бірақ бір ғана  дұрыс  жауапты алуға 
бағытталудың орнына, оқушылар өздерінің қабілеттеріне қарай жеке, 
түрліше нәтижеге қол жеткізуі мүмкін. Бұл тәсілге деген кейбір мұғалімдердің 
үмітінен күдігі басым. Өйткені, әлеуеті төмен оқушылар үшін түсінудің өте 
төмен (шекті) деңгейінде қалып қалу қаупі бар. Алайда бұл қауіпті барлық 
оқушылар үшін нақты нұсқаулықтарды орнату арқылы жеңілдетуге болады.

Диалог және қолдау
Диалог арқылы саралау – сыныпта жиі қолданылатын саралаудың  түрі.  

Бұл тәсіл барысында басты рөлді мұғалім атқарады, ол мәселені шешу-
де қай оқушылар қарапайым тілде берілген толық түсіндірмелерді  қажет  
ететінін әрі қай оқушылардың күрделі диалогты түсіне алатынын анықтай 
отырып ықпал етеді.  Мұғалім  сондай-ақ мақсатты түрде сұрақтар қояды, 
жауаптарға негізделе отырып әлеуеті жоғары оқушыларға күрделірек тап-
сырмалар береді. Ауызша  қолдау  мен ынталандыру осы  техника барысын-
да шешуші  рөл  атқарады. 

Бағалау
Сараланған  оқу  орын  алатын  сыныптарда,  бағалау  оқу  аяқталғаннан 

кейін   іске  асырылмайды,  керісінше  ол  оқу  барысының  өн  бойын-
да  іске асып  отырады.  Сонда  оқыту  мен  саралаудың  түрлі  тәсілдері  
оқушылардың қажеттіліктеріне  сай  үздіксіз  реттеліп,  бейімделіп  отыруы  
қажет [2].
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Сыныптағы саралау – түрлі жеке тұлғалармен жұмыс істейтіндігімізді 
түсініп, олардың барлығы үшін оқуды қолжетімді етуде оқыту стилімізді  
бейімдеуді білдіреді. Бұл үздіксіз және өзгеріске бейім үдеріс болуы қажет. 
Ол оқушыларды оқытуды ғана меңземейді, сонымен қатар үдерісті танып, 
жақсартуға тиіс салаларды айқындап, оқушылардың қажеттіліктеріне сай 
оқытуды бейімдеуді білдіреді. Қысқаша айтқанда, бұл басты назарды пәнді 
оқытудан гөрі оқушыларды оқытуға аударудың қажеттілігін танытады. 

Саралау барлық оқушылардың қажеттіліктерін, қызығушылықтары мен 
қабілеттерін анықтап, қанағаттандыру, барлық оқушыларға оқу мақсаттарына 
жетуге ең үздік мүмкіндіктерді беру (Standards Unit, Improving differentiation 
in business education, DfES 2004) [3]. 

Саралауды, көбінесе, қабілеті аралас немесе деңгейлері әртүрлі 
оқушыларға қатысты ұғым ретінде ғана қарастырады. Бірақ ешбір сынып 
бірдей оқушылардан тұрмайтындығы белгілі, сондықтан мұғалімдер жеке 
оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін көп еңбек етулері керек. 
Әрине, бұл дегеніміз барлық оқушыларға түрлі жұмыс парақтары мен тап-
сырмалар дайындап, таратып беру мен оқушылардың жеке немесе жұппен 
ғана жұмыс істейтіндіктерін білдірмейді.  Егер сынып кішігірім болса, бұл 
іске асуы мүмкін, алайда ол мұғалімнің көп уақытын алады әрі оқушыларды 
жалықтырып жібереді.

Осы ретте Томлинсонның пікіріне жүгіну орынды болар,  ғалым әрбір 
оқушыны тым жеңіл әрі қолжетімді деңгейде оқыту сіздің сараланған 
нұсқаулықтарыңызға зиян тигізуі мүмкін деген ой білдіреді. Керісінше, ол 
қиындау оқытуды қолдайды, оның пікірінше, бұл сізді төмен деңгейдегі 
идеяларға қатып қалудан сақтайды, себебі олар ілгері/дамыған тұжырымдарға 
өте сирек жеткізеді. 

Егер де мұғалімдер жоғары деңгейдегі оқу жоспары мен күтілетін 
нәтижеден бастаса, олар жақсырақ нәтижелерге жете алады. Содан соң ба-
лаларды дамытып, тапсырмаларды біртіндеп күрделендіру үшін саралауды 
жүргізіңіз. 

Әдеттегі тенденция бойынша, біз әдетте сыныптың деңгейіне сай тапсыр-
малардан бастаймыз, ал содан соң ол тапсырмалардың деңгейін кейбіреулер 
үшін төмен түсірсек, басқа біреулер үшін қиындата түсеміз. Бірақ оны 
бастапқы нүктеден тым жоғары көтермейміз және тым төмендетпейміз, 
себебі, ол кейбір балалар үшін төмен деңгейдегі күтілетін нәтижелерді 
айқындауы мүмкін. 

Осы жайттарды  басты назарда ұстау арқылы мұғалімдер сараланған 
оқыту стратегияларын әрбір оқушының жоғары нәтижеге жету үшін 
қолданады. Нәтижесінде, кез келген орта және жоғары сынып мұғалімі са-
ралауды іске асыруға азырақ көңіл бөліп, өзінің оқу тәжірибесін жоспарлау 
дағдыларына көбірек көңіл бөлуі керек. Себебі, ол оқушыларға мақсаттар 
мен стандарттарға сай келуге және дамуға көмектеседі. Қорыта айтқанда,  
оқыту үдерісінде әрбір оқушының өзіндік «сыбағасы» болуы керек екендігін 
мұғалімдер  ескерсе,  табысты  және  сапалы оқытуға қол жеткізетініміз 
айқын. 

Әдебиет
1. Tomlinson  C.A. Differentiation  of  Instruction   in   the  Elementary   Grades.  ERIC  Digest.  

 ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education.– August,  2000.
2. “Methods of Differentiation in the Classroom” © 2010 Educational Publishers LLP trading as
 BBC Active | Legal notice.
3. “Collaborative Learning” Article © 2010 Educational Publishers LLP trading as BBC Active |
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үгінгі күні еліміздің білім беру жүйесіндегі негізгі 
тұлға педагог болғандықтан, оқытудың жаңа 

ҚАЗІРГІ  КЕЗДЕГІ  АУЫЛ  МЕКТЕБІН
ТОЛҒАНДЫРАР  ӨЗЕКТІ  МӘСЕЛЕЛЕР

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

Б
деңгейіне көшуге байланысты сапалы білім беру міндеті 

мұғалімге жүктеледі. Мұғалім оқыту әдістемесіне жаңалықтарды енгізіп, 
шығармашылықпен айналысып, үнемі өз білімін жетілдіріп отыру керек. 
Білімді жаңғыртудың басты мақсаты – білім беру жүйесінің тұрақты дамуы-
нан және оны ХХІ ғасыр қажеттілігіне сай қамтамасыз етуден тұрады. Қазіргі 
таңдағы білім беру саясатының ең бірінші міндеті – жоғары сапалы білім бе-
руге қол жеткізіп әрі оны тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің өзекті де, 
өміршең қажеттілігіне сәйкестендіру.

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

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

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

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

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

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

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

МЕКТЕПІШІЛІК   ҚЫЗМЕТТІ   ЖАҢАША
ҰЙЫМДАСТЫРУ – ЖЕТІСТІК  КЕПІЛІ

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

ілім жүйесіне бүгінгі таңда қойылып отырған талап жоғары. Ол үшін 
ең алдымен, білім сапасы халықаралық стандарттарға сай болуы тиіс. Б

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

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

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

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

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

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

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

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

жетілдіру;
– педагогикалық тәжірибені жүйелі зерттеуде, жалпылауда және таратуда  

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

бағдарламалардың талаптарына сәйкес оқу пәндерін әдістемелік қамтамасыз 
ету;

– заманауи талаптарға сай келетін оқу-әдістемелік материалдарын 
әзірлеу;

– оң озық тәжірибені айқындау, жалпылау және тарату;
– мектеп мұғалімдері құрамының жалпы педагогикалық мәдениетін 

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

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

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

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

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

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

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



17

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

2. “Қазақстан мектебі” №5, 2018.

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

– мұғалімдердің педагогикалық және әдістемелік шығармашылығын да-
мыту;

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

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

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

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

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

– білім беру саласында мұғалімдерге зерттеу жүргізу әдістерін түсіндіруді 
дамыту;

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

тәжірибеге ендіру;
– мұғалімдердің кәсіби қызметінде өзара тәжірибе алмасу бағытындағы 

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

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

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

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

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

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

Мұндай әдіспен жұмыс жүргізу – оқу-тәрбие үдерісіне, білім сапасының 
артуына, мұғалімдердің кәсіби ізденушілік қасиетінің өсуіне, ауылдық 
жерлердің өзіндік ерекшеліктерін ескере мұғалімдер ұжымын демократиялық 
жолмен басқаруға оң ықпалын тигізеді.
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аждый человек – это  частичка огромного мира, в котором мы живем. И 
для того, чтобы  достойно жить в нем, человек должен быть воспитан-

Мұғалім – мәртебелі мамандық

УЧИТЕЛЬ,  ПЕРЕД ИМЕНЕМ  ТВОИМ…  

Айымгуль ИМАНГАЛИЕВА,                                                               
директор школы-лицея  №163 
   г. Алматы, Казахстан
                                 

К
ным и образованным.

В школе  работают  люди, которые влюблены в свою профессию, кото-
рые не могут жить без этого детского мира. Они стараются внести в урок  
что-то новое, то, что заинтересовало бы ребят. Любые восприятия будут 
бледными и не выразительными, когда речь идет о людях, заслуги которых 
перед человечеством нельзя ни измерить, ни переоценить. Ведь благодаря 
учителям мы познали Вселенную и самих себя.

Наверняка, каждый человек хранит в памяти образ первого учителя, 
помнит свой первый урок. И этому есть свое объяснение, так как педагог за-
нимается не только обучением, но и воспитанием. Еще в древности для обу-
чения подрастающего поколения избирались люди, обладающие каким-ли-
бо ремеслом.  В наши дни суть отбора специалистов для обучения осталась 
той же. Главной ценностью остается профессиональный уровень и знания 
учителя.  

Современное общество имеет высокий уровень развития, и мы исполь-
зуем достижения цивилизации. Научно-экономические и социально-поли-
тические преобразования привели к изменениям в сфере образования.

В век глобализации должна возрастать и  роль учителя. Но немногие 
должности на свете  соперничают с учительской во влиянии на судьбы 
людей, государств, всего человечества. Изменилась социальная ситуация, 
уровень развития системы образования. Следовательно, изменился и статус 
Учителя. Но не изменилось одно – его призвание сеять разумное, доброе, 
вечное. Это очень непростой и ответственный труд – труд Учителя.

Неверно думать, что знание дается лишь посредством передачи и усво-
ения информации; оно должно быть целостным, что предполагает наличие 
в нем двух обязательных компонентов: рационально-логического и эмоци-
онально-ценностного. А последний не сформируется вне воспитания как 
процесса формирования приоритетных ценностных установок личности, 
которым пронизано все образовательное пространство. «Воспитание, фор-
мируя мир чувств человека, является тем связующим звеном между образо-
ванием и жизнью, благодаря которому «оживляются» знания и начинается 
активная преобразующая деятельность человека» (Ушакова, 1992 б, с. 169). 
Каким образом в каждой из этих функций проявляется личностное начало? 
На поверхности лежат три аспекта.

Во-первых, конкретный учитель сам является личностью. Во-вторых, он 
принимает непосредственное участие в интеллектуальном и нравственном 
формировании личности ученика; при этом особое значение приобретают 
ценностные установки учителя. И, в-третьих, личность ученика оказывает 
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влияние на личность учителя. Осознание учителями факторов, от которых 
зависят статус и престиж их профессии, прямо связано с чувствительно-
стью профессионального сообщества к поступающим извне сигналам и к 
готовности отвечать на них должным образом. 

Государство делает все возможное для того, чтобы дети нашей респу-
блики получили качественное образование, соответствующее мировым 
стандартам. Реализуют определенные программы в повышении статуса пе-
дагога. Высокое доверие со стороны главы государства налагает на сообще-
ство учителей большую ответственность. Непроизвольно возникает вопрос: 
«Что же сделала я, чтобы называться современным педагогом?» По моему 
мнению, это учитель – новатор, исследователь, консультант, организатор 
проектов, любящий, готовый отдать свое сердце детям. Громадна роль  учи-
теля в современном обществе. Профессия учитель – скорее Призвание. 

Педагоги все свои усилия направляют на то, чтобы вырастить Человека 
творческого и талантливого, любящего родных и близких, свой народ, свою 
Родину, настоящего гражданина своей страны. Для получения положитель-
ного результата необходимо дать не только знания и умения, способствую-
щих формированию соответствующих идеалов, но и развивать личностные 
качества, духовный мир детей. Национальная идея «Мәнгілік ел», предло-
женная и разработанная Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 
Назарбаевым, - это вектор развития  общества, в которой особая роль отве-
дена учителю. И для ее реализации в нашей школе ведется целенаправлен-
ная воспитательная и образовательная работа. Изучение предметов направ-
лено на формирование духовно- нравственных качеств и патриотических 
чувств, гражданской ответственности, развития национального самосозна-
ния и толерантности. С особым вниманием перечитываешь слова главы го-
сударства, обращенные подрастающему поколению: «Особо обращаюсь к 
нашей молодежи. Эта Стратегия -для вас. Вам участвовать в её реализации 
и пожинать плоды её успеха. Создавайте судьбу страны вместе со всем наро-
дом!». И в реализации данной программы немаловажную роль играет учи-
тель. С особым подходом относятся учителя нашей школы к талантливым 
и одаренным детям. Ведь они будут завтра направлять свои знания во благо 
и процветание нашей Республики. Педагоги строят работу так, чтобы удов-
летворить познавательные потребности детей, чтобы полученные знания 
способствовали их дальнейшему развитию, развитию высокого интеллекта. 
Учитель должен получить ожидаемый результат.

 Отличительная особенность педагогической деятельности – это полоса 
стрессов. Поэтому в школе работают только те, которые  хорошо управляют 
самим собой, у кого успешно развиты воля и самоконтроль. В век  разви-
тия новых технологий педагог должен обладать  богатым багажом знаний 
и умений, необходимых в данное время: в совершенстве владеть языками, 
использовать ИКТ по реализации программы обновленного содержания. 
Наряду с этим настоящий учитель во все времена обладает  качествами, ко-
торые выделяют его среди других людей. Это громадное чувство юмора, 
доброжелательность, безграничное педагогическое мастерство, профессио-
нализм. Ни одна профессия не ставит таких строгих моральных требований. 
Учитель – пример для подражания, поэтому он должен быть настоящим. 
Считаю, что предназначение учителя в современной школе: помочь найти 
смысл жизни человека. А значит, ему надо найти себя и своё место в этом 
быстро меняющемся мире.

Современный учитель – это творческая личность, которая обладает кри-
тическим мышлением, умеет создавать новое, опираясь на новые техноло-
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гии обучения. Но, в итоге, – главная задача учителя воспитать и подготовить 
ребенка к будущей взрослой жизни. Чтобы он мог стать отличным специ-
алистом, хорошим родителем, любящим семьянином, а возможно, извест-
ным общественным деятелем. Но самое главное – он должен стать счастли-
вым человеком. А счастливый человек добьется всего!

Настоящий педагог оценивает свои успехи успехами своих учеников. 
Справедливо сказано, что писатель живёт в своих произведениях, хороший 
художник – в картинах, скульптор – в созданных скульптурах, а хороший 
учитель – в мыслях и поступках людей.

И сегодня коллектив школы-лицея №163 усердно работает  над повыше-
нием качества знаний учащихся по реализации Государственной программы 
развития  образования и науки  РК на 2016-2019 гг. В этом направлении осо-
бое внимание уделяется  высокому профессионализму учителя, определяя  
его роль в обществе.

ҮЕҰ өкілдерімен Алматыда өткен кездесуде ҚР Білім және ғылым 
министрі Ерлан Сағадиев балалар құқықтарын қорғау мәселелері бойын-
ша қоғамдық ұйымдармен өзара байланысты бекіту маңыздылығын атап 
өтті.  Кездесу барысында білім саласындағы мемлекеттік орган өкілдері 
және отбасы мен балалық шақ мәселелері бағытында жұмыс істейтін қоғам 
қайраткерлері балаларға қатысты зорлықтың кез келген формасына қарсы 
әрекет мақсатында балалар және мектеп мекемелерінде енгізілуі қажет 
жүйелі шараларды талқылады. 

БҒМ басшысы былай деді: «бұл жұмысты ең жақсы отандық және 
шетелдік озық тәжірибені қолдану арқылы қоғамдық ұйымдармен тығыз 
байланыста және байыппен жүргізу өте маңызды. Бұл тәжірибені біз жан-
жақты зерттейміз және енгіземіз». «Бүгін ҮЕҰ өкілдерімен бірлесіп, бала-
лар құықтарын қорғау мәселелері қарастырылып жатқан кездесу бірінші рет 
емес, бұндай кездесулер жалғасатын болады. Бұл барлық көкейкесті және 
бар мәселелерді талқылап, шешу үшін қажет» деді Е.Сағадиев. 

ҮЕҰ басшылары тарабынан бірқатар сындарлы ұсыныстар айтылды. 
Осылайша, «Ата-Ана» ҚҰ басшысы Жанна Ахметова әрбір аймақта бала 
мен ананың ең өзекті мәселелерін біліп отыратын, білім беру ұйымдарымен 
жұмыс істейтін, оларға кіретін өкілетті тәуелсіз өкілді енгізу қажеттігі ту-
ралы ойын айтты. «Ерікті қайырылымдылық қоғамы» қоғамдық қорының 
басшысы Аружан Саин ата-аналарының  қамқорынсыз  қалған  балаларды 
тіркейтін бірыңғай ведомствоаралық ақпараттық жүйені құру ұсынысымен 
сөз алды. «Ашық Әлем» қоғамдық қорының президенті Алия Архарова 
бұрын елдің әрбір аймағында болған және таратылған балалар құқықтарын 
қорғау департаменттерін қайта құруды маңызды деп есептейді. Кезде-
суге қатысушылар балалықты қорғау сұрақтарын тек қана мемлекет пен 
ҮЕҰ көтермеу керектігі туралы айтты. Балаларды өз мәселелері және 
сұрақтарымен жеке қалдыратын, оларды тәрбиелеуден жиі сырт қалатын 
ата-аналардың жауапкершілігі туралы заң керектігі талқыланды.

Министр барлық ұсыныстарды тыңдады және олардың барлығы жете 
қарастырылатындығына, талданатындығына, іс-шаралар жоспары әзірленіп, 
Қамқоршылық кеңестер жұмысы белсендірілетіндігіне сендірді.  

Министрліктің баспасөз орталығынан
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жылы іргетасы  қаланған  өнер ордасы – А.Байқыдыров  атындағы 
саз  мектебінің  құрылғанына биыл – 50 жыл. Талай  дүлдүлдерді 

КИЕЛІ  ӨНЕР  ИЕСІ

Қалихан САФАРОВ, 
А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің директоры

   Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Қазақстан  

1968
баптап, өнер бәйгесіне қосқан, Қазақстан мәдениетінің дамуына өлшеусіз 
үлес қосып жүрген шәкірттерімен ауыз толтыра мақтана алатын киелі 
шаңырақтың  негізін  қалаған  сазгер,  күйші, ұстаз А.Байқыдыров бүгінде 
көзі тірі болса 80 жасқа толар еді.  Өмірден өтсе де, көңілден кетпесін. 

Бісмиллә – жол басы,  Киелі шаңырақ білгенге,
Таланттарды қорғашы.  Өнердің мынау ордасы.
Қазақ елі өз жерінің қазына байлығымен ғана емес, тума таланттары-

мен де әйгілі. Сондай таутұлғаның бірі – өзінің қысқа ғұмырында қыруар 
еңбегі халқының ықыласына бөленген Ақсуат ауылының біртуар азаматы 
Алшынғазы Байқыдыров. Ол 1938 жылы мамыр айында Көкжыра ауы-
лында дүниеге келген. 1946 жылы Көкжыра ауылында жеті  жылдық мек-
тепке барып, 1956 жылы «Ақсуат» орта мектебін бітірді. Анасы Нұрсағидан 
бойына дарыған өнердің дамуына «атақты ақын ата» атанған Қуанышбай 
Сатбақұлының да үлесі бар. Бала қиялын қозғап, көңіл күйін домбыра 
арқылы жеткізуге талпындырған да сол еді. Музыкалық білім алу үшін 
1958 жылы Семейдің М.Төлебаев атындағы музыка училищесіне оқуға 
түсіп, үздік тәмамдаған алғашқы түлектердің бірі болды. Еңбек жолын 
Семей қаласындағы №5 мектебінде ән-күй пәнінің мұғалімі қызметінен 
бастаған А.Байқыдыров домбыра үйірмесін ұйымдастырады. Аз уақытта 
әріптестері арасында ақкөңіл, елгезек, еңбекқор ұстаз ретінде танылған 
азамат 1960–1963 жылдары Кеңес Армиясы қатарында азаматтық боры-
шын өтеп келген соң, өз ауылындағы М.Әуезов атындағы орта мектепке 
мұғалім болып қызметке тұрады. 

Алшынғазы ағаның ауыл жастарын домбыра өнеріне баулуы 1963 
жылғы қараша айында басталған. Домбыра үйірмесінде 45 оқушы және 
мұғалімдер болатын. Ерен еңбегінің арқасында домбыра оркестрін құрып, 
оны сахнаға шығару дәрежесіне жеткізді. А.Байқыдыровтың табандылығы 
мен қажыр-қайраты нәтижесінде халық аспаптар оркестрі қалыптасты. 
Көкжыра ауылы өнерпаздары негізінде құрылған оркестр 1967 жылы Алма-
тыда өткен көркемөнепаздардың Бүкілодақтық фестиваліне қатысып, «Ди-
пломант» атағына ие болды. Осыдан кейін өнерпаздар Ақсуат ауданын ғана 
емес, Көкпекті, Шар сияқты бірқатар аудандарды аралап, жұртшылыққа 
өнер көрсетті. А.Байқыдыров бұл салада өнерпаздар шеберлігін арттыру-
мен бірге, ұлттық саз өнерін жұртшылыққа кеңінен таныстыруды мақсат 
еткен еді. Мұның өзі әуесқой күйшілердің халық арасында тәрбиеленіп 
өсуіне және домбыра  мектебінің қалыптасуына негіз болды, тынымсыз 

Өнерлі өрендер ордасына – 50 жыл 
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еңбек өз нәтижесін бере бастады. Шәкірттері де  биік шыңдарға шықты. 
Респубикадағы белгілі әнші Майра Ильясова, Бәтіш Мұқанова, Ақсуаттың 
Ескендірі атанған Найманғазы Сақпанбаев, Парижде ән салған Бақытгүл 
Әбілбекова, термеші Ахат Әшіров, республикалық айтыстың жеңімпазы 
Сембай Жансақов, әлем чемпионы Хамит Искаков, Құрманғазы атындағы 
оркестрдің мүшесі болған Қайырбек Әділов, Қанат Сәденов, музыка 
мектебінің директоры болған Майданбек Іштебаевтар ұстаздарының еңбек 
жолын абыроймен жалғастырды. 

музыкалық сауаттылыққа баулу мақсатында Ақсуатта саз мектебін ашу ту-
ралы аудандық кеңестің шешімі қабылданады. Мектеп директоры болып 
С.Құлтуманов тағайындалады. А.Байқыдыров алғашқы ұстаздардың бірі 
болды. Міне, «Ақсуат» саз мектебі өзінің жарты ғасырлық ғұмырында 
қазақ жұртына талай таланттарды сыйлады. Содан бері аталмыш ордасына 
Сансызбай Құлтуманов, Алшынғазы Байқыдыров, Майданбек Іштебаев, 
Мұратқазы Нағыметжанов сынды тәжірибелі ұстаздар басшылық жасады. 

1973 жылы мектептің алғашқы түлектері қанат қақты. Сол жылы 
А.Байқыдыров балалар саз мектебінің директоры болып сайланды. 
Өнерін шәкірттеріне үйретуден жалықпаған, ауданның мәдени өмірінің 
дамуына елеулі еңбек сіңірген абзал  азамат 1976 жылы қыркүйек ай-
ында небәрі 38 жасында жол апатынан қаза тапты. Ол өзінің қысқа 
ғұмырының 20 жылын ұстаздыққа арнады. Қаншама өнер қырандарын 
самғатып ұшырды. Аудандық, облыстық, республикалық, бүкілодақтық 
байқаулардың, фестивальдардың дипломанты, лауреаты болды. Аудандық, 
облыстық партия комитетінің  алғыс хаттарының иегері атанды. 1990 
жылы А.Байқыдыров басшылық еткен саз мектебінің оқытушылар кеңесі 
аудан халқының талап-тілегін ескере отырып, саз мектебіне есімін беру  
туралы ұсыныс жасады. 1991 жылы халық депутаттары аудандық кеңесі 
шешімімен аудандық музыка мектебіне Алшынғазы Байқыдыровтың есімі 
берілді. 

Алшынғазы Байқыдыров
(1938–1976 ж.)

Алшынғазы ағаның «сегіз қырлы, 
бір сырлы» болғаны баршаға мәлім. 
Шәкірттерін өнерге баули отырып, өзі де 
шығармашылықпен айналысты. Жеке күй 
тартуда республикалық байқауда екінші 
орынды жеңіп алды. Анасына арнап 
«Анама» деген күй шығарды. Осы күйді 
нотаға түсіріп насихаттауда оның әріптесі, 
халық аспаптар оркестрінің дирижері 
болған марқұм Әлихан Мағзұмовтың 
еңбегі зор. Сондай-ақ, суретші Кәдірбек 
Омаров «Мен сурет өнерін Алшынғазы 
ағадан үйрендім» деп мақтанышпен ай-
татын. А.Байқыдыров осы жұмыстарды 
атқара жүріп Семей педагогикалық инс-
титутын бітірді. 1968 жылы ақпан айын-
да аудан орталығында пионерлер үйінің 
директоры, «Ақсуат» орта мектебінің 
мұғалімі болып қызмет етті. Сол жылы 
өнерге бейім, талапты жас жеткіншектерді 
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Бүгінде Алшағаңның ізбасар шәкірттері ұстаз аманатына адал боп, 
өнерпаз шәкірттерді тәрбиелеумен айналысып келеді. Мектептің домбы-
ра сыныбы мен оркестрінің жетекшісі әрі дирижері Мейрамғазы Оспа-
нов, қобыз сыныбының оқытушысы Нұрсағат Нұғыспанова, домра-при-
ма сыныбының оқытушысы Ғалия Самарханова, мектеп директоры ҚР 
мәдениет қайраткері, Тарбағатай ауданының  Құрметті азаматы Қалихан 
Сафаров  сынды   ұстаздар  А.Байқыдыровтың  тағылымын танып, 
тәрбиесін көрген болатын. Сондай-ақ, бұл мектепте оқу ісінің меңгерушісі 
Айгүл Бөлекжанова, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Какима 
Сыдықова, домбыра сыныбының оқытушысы М.Нағыметжанов, жетіген 
сыныбының оқытушысы А.Бөлекжанова, би сыныбының оқытушысы 
Г.Бекшойынова мен А.Аянова, ән сыныбының оқытушысы Қ.Орынбекова, 
дәстүрлі ән сыныбының оқытушысы М.Әбуғазин, домбыра сыныбының 
оқытушысы М.Маратов, сүйемелдеуші А.Белабаева, музыка әдебиетінің 
оқытушысы А.Иманбекова сынды өз ісіне берілген ұстаздар қызмет етеді.  

«Ақсуат саз мектебі» туралы әңгіме өрбіткен кезде оның түлектері ту-
ралы айтпай кету қиянат болар еді. Өйткені, бұл қасиетті ордадан қанат 
қағып, түлеп ұшқан шәкірттер тек Ақсуат ауданының ғана емес, күллі қазақ 
елінің  мақтанышына  айналған. Мысалы, аталмыш оқу орнын бітірген 
Болат Әмірханов, Мария Құсайынова, Мұрат Әбуғазы, Клара Төленбаева, 
Талғат Мұқышев, Гүлназ, Гүлдана Ноғайбаевалар, Маржан Көшкінбаева, 
Қанат Саденов, Гаухар Қамшыбаева, Майра Нұрмағанбетова, Бақытгүл 
Бектасова, Асхат Аринов, Айгерім Қалиханова, Сара  Тоқтамысоваларды 
мақтанышпен айта аламыз. Осылардың ішінде Талғат Мұқышев, Мұрат 
Әбуғазы музыка саласында жазылған шоқтығы биік бірнеше кітаптардың 
авторы атанды. Олар Құрманғазы атындағы консерваторияда дәріс 
береді, ҚР еңбегі сіңген мәдениет қайраткері және музыка зерттеушісі. 
Клара Төленбаева ҚР еңбегі сіңген мәдениет қайраткері, Президент 
оркестрінің әншісі, Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық  университетінің 
аға оқытушысы. Осындай  талантты ұл-қыздарымызға  тәлім бер-
ген  мектебіміздің  алғашқы ұстаздар  қауымына   қашанда   алғыс   ай-
тып,   тағзым   етеміз.   Олар – Майданбек Іштебаев (мектепті 20 жыл 
басқарған), Әлихан Мағзұмов, Ықылас Іштебаева, Абдулла Сейполлаев, 
Сауле Жұмахметова, Гүлихан Мұқатаева, Бигүлән Каленбекова, Кайль 
Валя, Еркін Аринов, Мәрия Құсайынова, Манарбек  Құлыштаев,  Шолпан 
Бошанова, Рахымбек Ноғайбаев және Ғайша. 

Бүгінгі таңда мектебімізде 200 оқушы білім алады. Домбыра, қобыз, 
шертер, домра-прима, баян, жетіген, ән, би сыныптары бойынша 13 
оқытушы еңбек етуде. Олардың сегізі – жоғары санатты, біреуі – бірінші 
санатты, екеуі – екінші санатты оқытушылар. Осындай оқытушылар 
құрамы болғандықтан да оқушыларымыз қай жерге барса топ жарып, 
үздік атанып оралады. Мысалы, соңғы үш жылдың өзінде мектебіміз 
айтулы жетістіктерге жетті. Облыстық «Жас музыкант» фестиваль-
байқауында  мектептің  фольклорлық ансамблі  лауреат  атанды, көркемдік 
жетекшісі – Мейрамғазы Оспанов. Осы конкурста Нұрсағат  Нұғыспанова  
жетекшілік ететін қобызшылар ансамблі, Ғалия Самарханованың 
шәкірті Назерке Әділқызы  дипломант  атанды.  Алматы  қаласында  
өткен  Қазақ  Хандығының 550 жылдығына   арналған   «Тәуелсіздік  –   
тірегім,    теберігім!»  атты   бала лар  фестивалінде  Қалихан   Сафаровтың   
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оқушысы   Нарұл  Аубакиров үлкен топтан Бас жүлде – Алтын диплом-
мен марапатталса, Ғалия Самарханованың оқушысы Назерке Әділқызы 
кіші топтан Бас жүлде – Алтын диплом иеленді, дәстүрлі әннің маманы 
Марат Абуғазиннің оқушысы Гүлім Тұрханова, Айгүл Бөлекжанованың 
оқушысы Еңлік Мәкенова І орын иеленді. Сондай-ақ Семей қаласында 
өткен республикалық «Шоқ жұлдыз» ән байқауында Марат Әбуғазиннің 
оқушысы Аян Задан І орын алса,   Айгүл   Бөлекжанованың  шәкірттері  
Зарина Манешова мен Сана Абзалбекова  ІІІ орын иеленді.

Астанада өткен VII халықаралық «Ақкөгершін»  конкурсында фольк-
лорлық ансамблі ІІІ дәрежелі диплом алып, Еркебұлан Смайлов, Айгерім 
Сейілханова, Жаннұр Жоламанқызы жүлдегер атанды, оқытушылары – 
Мейрамғазы Оспанов, Мұратқазы Нағыметжанов, Какима Сыдықова «Ең 
үздік ұстаз», Анар Белабаева «Үздік концертмейстер» дипломымен мара-
патталды. 

Мектептегі оркестр сыныбына Ақсуаттың тумасы, аудан мәдениетін 
өркендетуге атсалысқан марқұм Төлеубек Нұрсапин мен Айтжамал  
Аюпованың аты беріліп, аудандық конкурс ұйымдастырылды. Оған дом-
быра, қобыз, ән, домра-прима, фортепиано, баян аспаптары бойынша саз 
мектебі оқушылары қатысып, жүлдегер атанды.  

Семей қаласында өткен  композитор Теміржан Базарбаевты еске алуға 
арналған әншілер конкурсына  ән сыныбының оқушысы Аяулым Баяхме-
това  қатысып – І орын, Еңлік Мәкенова ІІІ орын иеленді, оқытушылары 
Марат Әбуғазин мен Айгүл Бөлекжанова сертификат алды. 

Мамыр айында Семей қаласының Білім беру бөлімі мен Қазақстан 
композиторлар  Одағының  ұйымдастыруымен  Латиф  Хамиди  атындағы 
І халықаралық конкурс өтіп, оған Ресейден, Татарстаннан, Қазақстанның  
барлық  облыстарынан  500  үміткер  қатысып,   Какима Сыдықованың 
шәкірті Жанна Хамза домбырадан ІІІ орын, Ғалия Самарханованың 
оқушысы Назерке Әділқызы домра-примадан ІІ орын, Нұрсағат 
Нұғыспановтың оқушысы Дина Жамбылова қобыздан дипломант атанды. 

ШҚО Білім басқармасы, Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасы, Өскемен қаласының Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, 
«ШҚО Хореографтар Ассоциациясы» ҚБ ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
мен Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған «Да-
рындар шұғыласы» хореографиялық көркемөнерпаздар ұжымдарының 
облыстық ашық байқауына қатысып, «Томирис» бишілер тобы ІІІ орын 
алып, оқытушысы Гүлжан Бекшойынова сертификат иеленді.

Халықаралық Қазақ шығармашылық бірлестігі «Бейбітшілік әлемі» 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы, Ұлы Жеңіс күні 
құрметіне арналған «Мәңгі ел, Қазақстаным!» атты өнер фестиваліне дом-
бырадан Мәди Ұлықбеков  қатысып ІІ орын иеленіп, оқытушысы Мағжан 
Маратов жасөспірімдерге оқу-тәрбие ісіндегі мол еңбегі үшін Алғыс хат 
алды. 2017 ж.  ШҚО Білім басқармасы «Облыстық қосымша білім беру 
және дене шынықтыру орталығы» ұйымдастырған «Ақберен» облыстық 
байқауында «Ұлттық аспапта ойнау» номинациясы бойынша Какима 
Сыдықованың шәкірті Гүлжан  Бимұханбетова ІІІ орын иеленді. 

ҚР Білім және ғылым министрлігі,  Қазақстан Композиторлар одағы,  
ШҚО Семей қаласының білім бөлімі ұйымдастырған Л.Хамиди атындағы  
ІІ халықаралық байқауына домбыра сыныбы  ІІ кіші топ бойынша 41 ба-
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ладан Мағжан Маратовтың шәкірті Нұрайлым Сайрамғалиева  І орын ие-
ленсе, Мейрамғазы Оспановтың оқушысы Біржан Нұрланұлы домбырадан 
63 баланың ішінен ІІ орынға қол жеткізді. Домра-прима сыныбы бойын-
ша 64 баладан Ғалия Самарханованың оқушылары Айнұр Тұрсынғалиева  
І орын, Назерке Әділқызы ІІІ орынға ие болды. Сондай-ақ, Айгүл 
Бөлекжанованың шәкірттері Сана Абзалбекова мен Ақбота Бақытқызы орта 
топтың 86 үміткері ішінен ІІІ орын, Айгүл Бөлекжанованың оқушылары 
Мәлика Әшірова жоғары топтың 60 үміткері ішінен ІІ орынды, ал Гүлім 
Тұрханова Гран-приді жеңіп алды. Би байқауы бойынша «Томирис» 
бишілер тобы 50 топ 671 баланың ішінен екі номинация халықтық биден 
ІІІ орын және классикалық биден ІІІ орын иеленді, жетекшісі – Гүлжан 
Бекшойынова. 2018 жылы 10-11 ақпан аралығында Өскемен қаласында 
өткен халықаралық «Таңғы шұғыла» байқауында  жетігеншілер ансамблі 
бас жүлдеге  ие болды, жетекшісі – А.Бөлекжанова. Домбыра сыныбы бо-
йынша М.Маратовтың оқушысы бас жүлде, «Томирис» бишілер тобы бас 
жүлде, А.Аянованың жетекшілігіндегі «Кербез» би тобы 2-орын жүлдегері 
атанды. Сондай-ақ Алматы қаласында өткен «Бейбітшілік әлемі» руха-
ни жаңғыру аясындағы «Жұлдызды талант» өнер фестивалінен «Қызыл 
жебе» домбырашылар ансамблі бас жүлде және Дубайға жолдама иелен-
се, М.Оспановтың оқушысы Н.Серік бас жүлде және Анталия қаласына 
жолдама алды. Хореограф ұстаз А.Аянованың шәкірті бас жүлде және 
Дубайға жолдама алып,  ұстаздар өз еңбегінің жемісін көрсетті. Енді осы 
шәкірттеріміз 25-26 мамырда шет елдерде  өз өнерлерін көрсетеді. Биыл 
мектебіміздің құрылғанына 50 жыл толады. Осы айтулы мерекеге қосып 
отырған шәкірттеріміздің жетістігі әлі де жалғаса береді.  Жартығасырлық 
тарихи ғұмыры бар мектебіміз ауыспалы кезеңдегі ауыр шақтарды да бас-
тан кешірді. Алайда, өз істерінің ыстығына күйіп, суығына тоңып үйренген 
ұжымымыз береке-бірлігінің арқасында барымызды ұқсатып, жоғын таба 
білдік десек қателеспейміз. Осындай өнерді қолдап, жас ұрпаққа білім мен 
тәрбие беруге игі ықпал етіп отырған аудан әкімі Ділдәбек Тәжібайұлы 
Оразбаев мектебімізге 2016 жылы 1000000 (бір миллион) теңгеге күй 
сандық (пианино) алып беріп, биылғы оқу жылында  3000000 (үш мил-
лион) теңгелік қазақтың көне аспабы жетігенге қаржы бөліп, мектепте 
жетіген сыныбы ашылды. Өнерді бағалап, қолдау көрсетіп, жанашырлық 
танытып отырған аудан басшыларына айтар алғысымыз шексіз.

Мың шақырымдық жол алғашқы қадамнан басталады. «Елу жылда – 
ел жаңа» дейді дана халқымыз. Еліміз жаңарып, рухани жаңғырып жат-
са да, о бастағы аға буын өкілдері тіккен ту құламайды. А.Байқыдыров 
жаққан шамның сәулесі артып, ашқан бұлақ көздері үлкен арнаға айналды 
деген осы. Осылайша заман алмасса да, дәстүр жалғаса бермек.  

«Даналардың әр қадамы ғаламат,           Аналарды әлдилеген күмбірің,
Өтседағы өнегесі салауат.            Ұрпақтарға мәңгілікке аманат» – 

демекші, Ақсуат аудандық мәдениет үйінің халық аспаптар оркестрінің 
алғаш ұйымдастырушыларының бірі, өзінің қысқа ғұмырында  артына 
көптеген шәкірттер тәрбиелеп, жол сілтеген өнегелі ұстаз, білгір маман, 
шебер домбырашы А.Байқыдыровтың есімін бүгінде аудан жұртшылығы 
құрметпен атайды. Қалихан Елғазыұлының «Аққан жұлдыз»  күйі өзінің 
аяулы ұстазы А.Байқыдыровқа арналған. Қазіргі кезде бұл күй халық ара-
сына кең тараған. Өнер – мәңгілік деген осы шығар, сірә!
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геменді еліміздің тұтқасы болар сегіз қырлы, бір сырлы азамат-
тар тәрбиелеп шығару үшін білім саласында ауқымды шаруа-

ҚҰНДЫ  БАҒДАРЛАМА

Айгүл БӨЛЕКЖАНОВА, 
А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің 
директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары,
М.Уәлиқызы атындағы халықаралық әншілер 
конкурсының лауреаты
    Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Қазақстан

Е
лар атқарылып жатыр. Мектептерде оқу-тәрбие істері жанданып, ұстаз 
қызметінің салмағы артып, жоғары кәсіби біліктілік талап етілуде. 
Осындай талап-тілек өз кезегінде әр пән бойынша көптеген авторлық 
бағдарламаның дүниеге келуіне себеп болды.

«Тарбағатай әуендері» – саз мектептері мен жалпы білім беретін 
мектептің музыка пәніне арналған авторлық бағдарлама. Құрастырушы 
автор – музыка саласының қайраткері, өнердің әр түріне (күй, ән, поэма) 
қалам тербеген сазгер-күйші, ұстаз, ҚР мәдениет қайраткері, Тарбағатай 
ауданының құрметті азаматы, Мәскеуде өткен бүкілодақтық фестивалінің 
лауреаты, «Бейбітшілік әлемі» халықаралық Қазақ шығармашылық 
бірлестігінің «Ұлт мақтанышы» Алтын медалінің иегері, халықаралық 
Қазақ шығармашылық бірлестігінің «Ұстаздар одағының» мүшесі  
Қалихан Елғазыұлы Сафаров.

Сазгердің  шығармашылық саладан бөлек балалар саз мектебіне 
басшылық жасағанына да біраз болды. Жас өскіннің өнерге, халық му-
зыкасы мен төл мәдениетіне деген сүйіспеншілігін арттырып, тала-
бын ұстартатын киелі өнер ордасына басшылық жасайтын Қалихан 
Елғазыұлы мұғалімдердің  жауапкершілікпен жұмыс жасауына, мектептің 
техникалық базасын нығайтып, оқушылардың алаңсыз  білім  алуы-
на жағдай жасау жолында аянбай еңбек етуде. Авторлық бағдарламасы 
үшін 2009 жылы Шығыс Қазақстан облысының  әкімі Б.Сапарбаевтың  
қабылдауында болып, «Жеткіншек ұрпақты тәрбиелеу ісіне  қосқан зор 
үлесі үшін» атты алғыс хатпен және  бағалы сыйлықпен марапатталды. 
Білім саласында болып жатқан барлық шығармашылық кештерге үнемі бір 
кісідей атсалысып келеді. Үздіксіз білім беру аясында Семей мемлекеттік  
педагогикалық инс титутында Қ.Е. Сафаров  «Халық  мұрасы – ұрпақ  
игілігіне» атты шеберлік сыныбын  өткізіп, соңынан  Семей  шаһарының   
жұртшылығына  концерт  берді.   Одан кейін   «Педагогтан  педагогқа»   
атты   халықаралық  педагогикалық шеберлік фестивліне «Білім берудің 
инновациялық әлеуеті» І республикалық жаңашыл педагогтер атты 
шеберлік сыныбын өткізіп, марапаттауларға ие болды. Ұзақ жылдарғы 
ұстаздық тәжірибесі мен шығармашылық ізденісінің нәтижесі болып са-
налатын «Тарбағатай әуендері» авторлық бағдарламасы білім саласының 
әдістемелігіне қосылған үлкен еңбек екені даусыз. «Тарбағатай әуендері» 
авторлық бағдарламасы әр оқушының мүмкіндігін, қабілетін, музыка 
өнеріне деген қызығушылығын арттыруға, өмірден өз орнын табуға, жа-
ман әдеттерден жиреніп, қайырымдылық пен мейірімділік, ізгілік пен 
парасаттылықты үйренуге тәрбиелейді. Өлке тарихы мен әдебиетін, өнері 
мен мәдениетін ұрпақ санасына сіңіруде өте маңызды міндет атқарады. 
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Бұл авторлық бағдарлама тарихи тағылымы терең, рухани жан дүниесі 
бай ұрпақ тәрбиелеуде жергілікті сазгерлердің шығармаларын тыңдата, 
үйрете отырып, балалардың қиялына қанат байлап, «туған жер» сөзінің 
мағынасы мен кең ауқымды мәніне тоқталып, оқушылардың түсінік-
түйсігі, қабылдау мүмкіндіктері тұрғысында әр адамның туған жері, ата-
бабаларының құтты қонысы, салт-дәстүрі мен мәдениеті қалыптасқан 
тарихи мекені екенін  түсіндіреді. «Тарбағатай әуендері» бағдарламасы 
өнерді кие тұтатын, елдікті құрметтейтін, ерлікті дәріптейтін ән-күйлерді 
ұрпақ санасына сіңіруді басты мақсат етіп алған. Бұл бағдарламаға ен-
ген А.Байқыдыровтың «Анама», Б.Саятүлековтың «Гагаринге сүйінші», 
Қ.Әбуғазиннің «Бейбіт», «Қайран әке», Т.Рахимовтың «Ер Қабанбай», 
«Қазағым-ай», С.Тұрысбековтың «Көңіл толқыны» сынды ән-күйлері 
музыка мәдениетіне қосылған асыл қазынамыз болса, олардың ізін 
жалғаушы Қ.Сафаровтың «Тарбағатай тәңір тау», «Желтоқсан», «Шығыс 
шұғыласы», «Дауа», «Ұстаздар әні», «Шығыстың арулары», «Желтоқсан 
құрбандары» атты әндері мен күйлері, Қ.Қайырбаевтың «Ардагерлер», 
«Батыр бабам Бауыржан», «Қазақстан – қазақ елі», «Аналар – асыл жан-
дар», т.б. шығармалары жеткіншектердің туған жерінің ғасырлар бойғы 
тарихы мен өнері бейнеленген замана парақтарын жадында тоқып  өсуіне  
ықпал  етері сөзсіз. Туған жерінің  әр тасын әнге қосып, елі мен жеріне 
деген сүйіспеншілігін музыка арқылы ұрпағына зор мұра етіп қалдырған 
дара тұлғалардың бірі – Жексенбай Нұрсафин. Ол 1947 жылы 8 маусым-
да Семей облысы, Ақсуат ауданы, Екпін ауылында дүниеге келген. 1965 
жылы «Ақсуат» орта мектебін бітірген. 1969 жылы Семейдің Крупская 
атындағы  педагогикалық  институтының тарих факультетіне оқуға түсіп, 
оны 1974 жылы бітіріп шықты. Өнерді серік еткен азамат 1970–2000 
жж. аралығында Ақсуат совхозы көркемөнерпаздар үйірмесінің мүшесі, 
көркемдік жетекшісі, режиссері болып  өзіндік  қолтаңбасын қалдырған. 
«Сағындым Ақсуатты», «Ертісім – еркем менің», «Ақсуатым арайлы», 
«Асылым, туған жер», «Мектеп бітірушілер әні» әндері балалардың  
сүйіп айтатын әндері ретінде вокал  сыныптары  репертуарында  орын-
далып  жүр. Бала тәрбиесі – болашақ кепілі, ұлт мүддесі.  Келешегіміздің 
кемелді болуы біз тәрбиелейтін өскелең  ұрпақтың  бойындағы  білім 
нәрі мен құндылықтар жүйесіне байлаулы болмақ. Туған жер тарихы-
нан, өскен елінің өнері мен мәдениетінен, алдыңғы буынның тындырған 
еңбегі  мен  шығармашылығынан  бала бойына тамшыдай нәр бере 
алсақ,  ұрпағымыздың өнерлі де өрелі, қайырымды да мейірімді болып 
өсері белгілі. Бұл авторлық бағдарлама жас ұрпақтың ұлттық өнерге 
деген көзқарасын қалыптастырып, отаншылдық рухын күшейтеді 
әрі  оқушылардың  ізденімпаздығы  мен  оқыту  сапасын арттыруға да 
көмекші құрал бола алады. Жергілікті сазгерлердің  оқыту мен тәрбие 
жүйесіндегі  тәжірибесіне арқа сүйеп, білім  мен өнердің байланысын 
күшейтіп, музыкалық білім мәдениетін  қалыптастыру арқылы келе-
шекте  егемен еліміздің ұлттық рухын  көтереміз деп сенеміз. Аталмыш 
бағдарламаны жасау туралы ойды дер кезінде қолдап, дұрыс бағыт-бағдар 
берген –  С.Аманжолов  атындағы ШҚМУ-нің кафедра меңгерушісі, до-
цент М.Нұрхатова мен Білім жетілдіру институтының  музыка кабинетінің 
меңгерушісі Ж.Алханова. Ұзақ жылдық тәжірибесі мен білім-білігі мол 
тұлғалардың елегінен өткен бағдарламаның ұстаздар қауымы үшін бірден-
бір қажетті құрал болары даусыз. 
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лбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 
елімізде серпіліс туғызды. Әсіресе, бұл мақала өнер саласының 

РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ  АЯСЫНДА  ЖЕРГІЛІКТІ
САЗГЕРЛЕРДІҢ  ШЫҒАРМАЛАРЫН  НАСИХАТТАУ

Какима СЫДЫҚОВА, 
А.Байқыдыров атындағы саз мектебі 
директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 
жоғары санатты домбыра сыныбы оқытушысы
   Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Қазақстан

Е
өкілдерін қанаттандырып, талаптандырып жібергені рас. Өйткені, ұлттың 
өнері ғана оның түбегейлі жаңғыруына, рухани-мәдени сапасының ар-
туына жол ашады. Осы орайда, әр өңір өзінің тұлғасын танып, тарихын 
түгендеп, өнерін түсінуі шарт. Аталған міндет-борыштарымызды ескере 
отырып, «Рухани жаңғыру аясында жергілікті сазгерлердің шығармаларын 
насихаттау» атты сабақ өткіздім. Онда А.Байқыдыровтың «Анама», 
К.Әбуғазиннің «Бейбіт», «Қызыл жебе», «Жалғыз аққу» және Қ.Сафаровтың 
«Еркін елім» атты туын дыларын арқау етіп алдым. Сабақтың мақсаты – 
жергілікті сазгерлердің шығармаларын дәріптеу арқылы оқушылардың 
патриоттық сезімін ояту. Осы арқылы оқушылар жергілікті сазгерлердің 
шығармашылығын меңгеру арқылы өзінің туған жеріне деген махаббаты 
күшейіп, отансүйгіштік қасиеті артады. Орындау шеберлігін жетілдіріп, 
музыкалық сауаттылығын көтереді. Шығарма авторларының өмірі мен 
шығармашылығын білуі де жас шәкірттерге айрықша шабыт сыйлайты-
ны белгілі. Бұл сабақтың маңызын оқушылар санасына сіңіріп, жүрегіне 
қондыру  үшін  қосымша көрнекіліктерді де пайдалануға тура келді. Мы-
салы, арнайы әзірленген суретті және видеослайдтар, кітаптар мен нота-
лар пайдаланылды. Сабақ барысында шығарма авторлары туралы қысқаша 
мағлұмат айтылып, өнер туындыларын ойнатып, ол туралы түсінік берілді. 
Күйлерді оң, теріс бұрау мен оркестрдің орындауында ойнау жолдары 
көрсетіледі. 

 Біз аталған сабағымызды тренинг форматында ұйымдастырдық. 
Өйткені, осы тәсіл арқылы өткізілген сабақ түрлерінің өте жемісті бола-
тыны дәлелденген. «Тренинг» терминінің өзі ағылшын тілінен алынған, 
жаттығу деген мағынаны білдіреді. Бұл күнде тренинг интерактивті 
әдістерді қолдану арқылы жүзеге асатын, яғни оқытушы мен оқушының 
бірлесе отырып жұмыс атқаруына негізделген заманауи оқыту форма-
сын білдіреді. Тренинг – адамда қандай да бір қабілетті немесе машықты 
игеруге жаттықтырудың бір түрі. Қалай дегенмен, тренинг әдісі – қазіргі 
кездегі ең тиімді оқыту формаларының бір түрі. Семинар-тренинг әдісін 
пайдалану арқылы адамға жаңа шығарманы үйретіп, оны бірлесе отырып 
талқылайды. Яғни шығарманы беріп қана қоймайды, оны іс жүзіне қолдана 
білуге үйретеді. Тренинг сабақ менің сабағыма өте ыңғайлы болғандықтан, 
тәжірибеммен бөліскім келді. Үш автордың шығармасына сүйенгендіктен, 
сабақты үшке бөлуді дұрыс деп таптым. 

Ең алдымен, А.Байқыдыров туралы қысқаша түсінік берілді. Ол кісінің  
«Анама» күйін жеке теріс бұрауда ойнап, оң бұрауда оркестрдің орындауын-
да көрсетемін.  А.Байқыдыровтың «Анама» күйіндегі «ана» сөзі халқымызда 
киелі де қасиетті ұғым болып саналады, ол – автордың анаға деген шексіз 
құрметінен туындаған арнау шығармасы. Негізі, теріс бұрауда жазылған 
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күй, яғни бұл күйді оң бұрауда оркестрге лайықтап жазған марқұм Әлихан 
Мағзұмов ағамыз, осы екі вариантын да ойнатып көрсеттім. 

Екінші бөлімінде К.Әбуғазин туралы қысқаша түсінік бергеннен соң, 
жекелеген оқушылардың орындауында «Бейбіт», «Қызыл жебе» күйлерін 
тыңдатып, «Жалғыз аққу» күйін теріс бұрауда оқушыммен, оркестрдің 
орындауында оң бұрауда орындатамын. Сондай-ақ, К.Әбуғазиннің «Жалғыз 
аққу»  күйі  де теріс бұрауда жазылған күй. Бұл күйді де оң бұрауға оркес-
трге лайықтап түсірген Әлихан аға болатын. Күйдің шығу тарихы өзіміздің 
Қарғыба өзенімен байланысты. Бірде күйші сол өзеннің маңында жүргенде 
суға жалғыз аққу келіп қонады. Қасына барса, аққудың сұңқылдап, зар-
лап отырғанын естиді. «Бұл бекерге зарлап отырған жоқ, сыңарынан 
айырылған ғой» деген аяныш сезім күйші көкірегіне толқу ұялатады. Мы-
салы, К.Әбуғазиннің «Қызыл жебе» күйі аламанда дес бермеген  дүлдүл 
жүйрікке арналған. Сондай-ақ «Бейбіт» күйі Кәзен ағамыздың тұңғыш ба-
ласы Қанатты музыкалық колледжде оқып жүрген жерінен әскерге алып 
кеткен, ол заманда тәртіп қатал, оның үстіне тұңғыш баласымен қоштаса ал-
май қалған назасы бар, міне осы қатты бір тебіреніспен осы күйді шығарған 
күйдің аты айтып тұрғандай «Бейбітшілік болса екен, балам аман-есен 
оралса екен» деп күйдің басынан бастап, аяғына дейін сөйлеп тұр. 

Қ.Сафаров А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің директоры, ҚР 
мәдениет қайраткері, Тарбағатай ауданының құрметті азаматы. Оның 
«Еркін елім» күйі Тәуелсіздік мерекесімен байланысты, мемлекетіміздің 
егемендігін, тәуелсіздігін баяндайды. «Еркін елім» күйін оқушының орын-
дауында тыңдатамын. 

  Қорытындылай келе, бұл сабақ арқылы оқушы жергілікті сазгерлердің 
шығармаларын үйренетінін айтқым келеді. Күйлердің сан қырымен таны-
сады. Болашағына рухани азық алады. Шығармашылық техникасын да-
мытады. Туған елге деген патриоттық сезімі оянады.  Елбасымыздың 2018 
жылдың 10 қаңтарында жариялаған Жолдауындағы  «Біз жаңа заманға сай 
болуымыз үшін тарихи өрлеу бастауында тұрған біртұтас ұлт болуымыз ке-
рек» деді. Осы тренинг-сабағым арқылы оқушының санасына  сәуле түсіріп, 
тәуелсіздігіміздің баянды болып, еліміздің рухани жаңғыруына теңізге 
құйылған тамшыдай болса да үлес қостық деп ойлаймын.  

жылдың басынан-ақ мектебіміз үлкен олжаға кенелді. Ақпан 
айының 10-11 жұлдызында Өскемен қаласында өткен «Таңғы 

ТОЛАҒАЙ  ТАБЫСТАРМЕН  ОРАЛДЫ

Мейрамғазы ОСПАНОВ, 
А.Байқыдров атындағы саз мектебінің домбыра және
оркестр сыныбы  оқытушысы
   Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Қазақстан    

2018
шұғыла» халықаралық байқауында өнер көрсеткен шәкірттеріміз толағай 
табыспен оралды. Мысалы, «Назқоңыр» жетігеншілер ансамблі бас жүлдені 
қанжығасына байласа, С.Абзалбекова бірінші орынды иеленді (жетекшісі – 
А.Бөлекжанова). «Томирис»  бишілер тобы бас жүлдеге лайық деп танылса 
(жетекшісі – Г.Бекшойынова), «Кербез» бишілер тобы  екінші орынды қанағат 
тұтты (жетекшісі – А.Аянова). Ал Н.Сайрамғалиева  домбыра аспабы бо-
йынша үздік деп танылды. Ақпан айының 17-18 күндері Алматы қаласында 
халықаралық Қазақ шығармашылық бірлестігінің ұйымдастыруымен 
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«Жұлдызды талант», «Бейбітшілік әлемі» атты халықаралық бәйгелер өтті. 
Аталған өнер додасына қатысқан мектебіміздің жеке солист домбырашы-
лары, жеке би және домбырашылар ансамблі толағай табыстармен оралып, 
Тарбағатай топырағына үш Гран-при,  екінші және үшінші жүлделі орындар-
ды сыйлады. Домбыра-тенор аспабы бойынша кіші топтан қатысқан Серік 
Нұрым (оқытушысы – М.Оспанов) байқаудың бас жүлдесі Гран-приді жеңіп 
алып, әділ қазылар алқасының алғысына бөленіп, Анталияға жолдама алды. 
«Қызыл жебе» домбырашылар ансамблі (жетекшісі – М.Маратов) Гран-
приді жеңіп алып, Дубайға жолдама алды. Биден қатысқан оқушы Жаннұр 
Берікқалиева (оқытушысы – А.Аянова) бас жүлдені қанжығасына байлап, 
Дубайға жолдама алды. Енді осы шәкірттеріміз 25-26 мамырда шет елдер-
де  өз өнерлерін көрсетеді. Сондай-ақ, домбырашылар – Ерболат Арыстанбек 
(оқытушысы – М.Нағыметжанов) – екінші,  Ерсұлтан Талантов (оқытушысы– 
М.Оспанов) үшінші орын алды.  

Жүлдегер оқушылар мен ұстаздарға алқалы медальдар мен марапаттау 
қағаздарын «Халықаралық Адам құқығын қорғау комитетінің» Қазақстандағы 
өкілдігінің президенті, генерал-майор,  Қазақстан және Евразия жазушылар 
Одақтарының мүшесі, Әлем халықтары жазушылар Одағының  мүшесі, ҚР 
Білім беру ісінің Құрметті қызметкері, экономика ғылымдарының докторы, 
профессор, академик А.Нұрманов табыс етті. 

Осындай ірі халықаралық байқауға оқушылар мен ұстаздарды өзі 
ұйымдастырып апарған мектебіміздің басшысы, ҚР мәдениет қайраткері, 
Ы.Алтынсарин медалінің иегері, Тарбағатай ауданының Құрметті азама-
ты Қ.Е.Сафаровтың еңбегін айрықша атап өткен абзал. Сонымен бірге, 
ірі өнер бәйгесіне барып қайтуға демеушілік жасаған Қойбағаров  Болат 
Қариұлына алғыс айтамыз. Төрт мемлекеттің өнерпаздары қатысқан ауқымды 
халықаралық додадан үлкен табыспен оралған А.Байқыдыров атындағы саз 
мектебінің оқушылары Тарбағатай жұртшылығын, қала берді, мектеп ұжымы 
мен аудан мәдениетінің өркендей түсуіне сүбелі үлес қосты деп ойлаймын.

нер – халық тарихының шежіресі. Осы өнер арқылы өмірдің кең тыны-
сы, тіршілік құбылыстары, адамның әртүрлі сезімі бейнеленеді. Қазақ 

ӨНЕГЕЛІ  ҰСТАЗ – ӨНЕРЛІ  ШӘКІРТ

Ғалия САМАРХАНОВА, 
А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің   
жоғары санатты домра-прима, сольфеджио
пәні оқытушысы
   Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Қазақстан

Ө
халқының басынан өткен сан қилы замандар, оның тіршілігі мен дағдарысы, 
салт-дәстүрі, өмір сүрген ортасы, әдет-ғұрпы арқылы ұлттық өнер ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасып, болашақ үшін тарих парағына айналды.

Ұлттық өнер – тұңғиық тереңде жатқан байлық. Ұлттық өнерді,  әсіресе, 
қазақтың ұлттық музыка өнерін түсіну, меңгеру – осы байлықты бойға сіңіру 
деген сөз. Өнер сүюшілер аталмыш өнерді таратушыларға, үйретушілерге, 
насихаттаушыларға жаңа талаптар жүктейді. Қазақтың ұлт-аспаптық 
музыкалық шығармаларын жете меңгеру арқылы ғана ағымдағы музыка-
ны  өнер сүйгіш қауымға толық жеткізу мүмкіндігі туады. Орындаушылық 
шеберлігі де осы байлықты терең түсіну арқылы келеді.  

Ұлттық өнерімізді бізге жеткізетін салалардың бірі – музыка. Музыка 
әлемі – адамзат мәдениетінің байлығы ішіндегі мұхиттай шексіз ғажайып 
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дүние. Музыкада адамның сан түрлі сезім иірімдері бейнеленеді. Музыканы 
таза шынайы жүрекпен қабылдап, жан дүниеңді өзгертетіндей тыныш ортада 
тыңдаған жөн. 

Өнер – туа біткен қасиет, дарындылық. Тәңірден берілген бақты да талап 
қылып, алға дамыту қажет. Тынбай ізденіп, тер төгіп, ілгері ұмтылмаса, өнер 
өздігінен жемісін бермейді. Ұстаз тарапынан орынды қойылатын талап жас 
тұлғаның бойына күш-қуат, жігер беріп, өмірге көзқарасын, ойлау қабілетін 
дамытып, тынымсыз ізденуге үйретіп, алға жетелейді. Бұл білім алушының 
жаңаша ойлауға, білім қорын молайтуға, шынайы қиялын шарықтатып, жан-
жақты үйлестіріп, қанаттануына негіз болады. 

Мен – музыка саласына бала кезімнен үздіксіз үлес қосып келе жатқан 
ұстаздың бірімін әрі А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің түлегімін. 
1991 жылдан бері осы оқу ордасында қызмет етіп келемін. Оқушыларым 
халықаралық, республикалық, облыстық, аудандық конкурстарда лауреат 
атанып жур.  Ізбасар  шәкірттерім:  Анар Қалелова, Гүлнұр Адиловалар– 
Алматы  қаласындағы  П.И. Чайковский  атындағы  музыка колледжінің 
түлектері. Арайлым Қабдекина, Ернұр Көшкінбаевтар – Астана қаласындағы 
Өнер академиясының түлектері. Шырын Мейрамбекова – Семей қаласында 
М.Төлебаев атындағы колледждің 4-курс студенті. Барлығы да осы му-
зыка саласында еңбек етуде. Анар Қалелова бүгінде өз әріптесім. Қазіргі 
таңдағы шәкірттерім Назерке Әділқызы халықаралық Л.Хамиди атындағы 
конкурстың  екі  мәрте  лауреаты, халықаралық  Қазақ шығармашылық 
бірлестігі  «Бейбітшілік  әлемі» байқауының  бас  жүлдегері  болды.  Айнұр 
Тұрсынғалиева   халықаралық  Л.Хамиди  атындағы   конкурста   лауреат 
атанды. 

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» дегендей, әлі де талай 
шәкірттерді даярлап шығаруға үлесімді қосамын. Шығармашылық жұмыс 
ынталылықты қажет етеді. Ықылассыздық болған жерде өнер өспейді. Ал 
шынайылық өнердің ажарын ашады. Бұлақтың көзін ашқан – бір сауап, 
шәкірттерге өмірлік жол көрсету мың сауап екен. Жас өрендеріміздің өнерге 
беталысына байыпты бағдар беріп, шығармашылықтарының шарықтауына 
жол аша білейік. Өнерлі ұрпақ көбейсін! 

азақ би өнерiнiң түп тамыры ғасырлар қойнауынан нәр алатыны белгiлi. 
Бүгiнде бишiлер де, би ансамбльдерi де, би студиялары да жоқ емес.  

ҰЛТТЫҚ  БИ  ӨНЕРІН 
ДАМЫТУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ

Гүлжан  БЕКШОЙЫНОВА, 
А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің хореограф  маманы, 
«Томирис» би ансамблінің жетекшісі
   Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Қазақстан    

Қ
Дегенмен, кәсiби жеке бишiлер саусақпен санарлықтай. Менi көптен берi 
осы мәселе ойландырады. Бiздiң ұлттық би әлi әлемге таныла қойған жоқ. 
Әйтсе де, қазақ биi – дәстүр-салтты танытатын өнердің алды. Ол халықтың 
табиғатында, болмыс, тiрлiгiнде әуелден бар. Қанымызға сiңiп қалған дүние. 
Сондықтан да болар, би – халықтың жүрек қалауы. Ол онымен бiрге жасап 
келедi. Әрине, тоқырау кезеңдерiнде мәдениеттiң басқа салалары сияқты 
ұлттық дәстүрлi би өнерi де қиындықты бастан кешкенi жасырын емес.  
Жасөспірімдерге көркемөнерді үйрету, музыкалық мектептерде эстетикалық 
тәрбие беруде би өнерінің орны айрықша. Қазірде ұлттық би өнерін жан-
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жақты дамытуға бөгесін боп тұрған айтулы мәселелер бар.   Оның үстiне,  
әсiресе, ежелгi қазақ биiне ерекше мән беру назардан тыс қалды. Осы 
түйткілдерді  екшей келе,  ауданымызда  жасөспірімдерге  ұлттық  өнеріміздің  
мәнін   ұғындыру,  ұлттық билерімізді  дамыту  үшін  «Томирис» би ансамблі 
құрылды.  Соңғы бес жыл ішінде сексенге жуық оқушы би сыныбын 
тәмамдады. Аудан көркемөнеріндегі өзіндік өрнегі  бар, шығармашылығы 
жылдан  жылға  өріс алып келе жатқан ансамбль репертуарының қанат 
жаюына  би өнерін үйрете білудегі кәсіптік шеберлік керек екендігі анық 
нәрсе. Бұған өз кезегінде  облысымызға белгілі «Балдәурен», «Қаламқас» 
ансамблінде шығармашылық қызмет атқарып,  Түркия, Қытай, Герма-
ния елдерінде өнер көрсеткен биші ретінде мамандығымның әсері мол. 
Жасөспірімдер  ұлттық би өнеріне ерекше қызығушылық  танытып, ан-
самбль  халқымыздың тек өзiне ғана тән биiнің сан  түрін  сахнаға  шығарып 
үлгерді.   Мәселен, еліміздің  тәуелсіздігіне  орай қойылған  «Ел бесік», 
«Серпін», «Көркем», «Сағым», «Оғыз»,   «Қазақстан – менің  Отаным»,  
«Шаттық»,  «Тұмар ханым»  би қойылымдары – хореографиядағы көрермен 
көңілінен шыққан дүниелер. 

«Қыран дала» биі қазақ қыздарының сұлулығы мен ұлттық колоритті 
бейнелейтін «Айқарагөз», «Он алты қыз», «Бипыл», «Айжан қыз»,  ұлттық 
салт-дәстүрімізді дәріптеуге арналған «Бесік жыры», Н.Тілендиевтің 
«Саржайлауына» қойылған «Аңыз дала» билері көрермендердің ыстық 
ықыласына ие болды.  Ал  халық биi «Қамажай», «Маусымжан», 
«Қаражорға», «Келiншек», «Айжан қыз» тәрiздi ұлтымыздың болмысын 
танытатын билер бiздiң төл даралығымызды танытып қана қойған жоқ, 
жасөспірімдердің жоғары эстетикалық талғамын арттырып, патриоттық 
сезімін оятты. Ұлттық  негізге құрылған,  мазмұн мәні анық, нақыш өрнегі 
сұлу билерді кәсіптік дәрежеде қою шеберлігіміз үшін  «Томирис» үлгілі би 
ансамліне 2007 жылы Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлігінің Халық шығармашылығы орталығының куәлігі – «Халықтық  
би ансамблі» атағы берілді.  

Сайып келгенде, қазақ биiнің бар қасиетін, оның арқауы болған халықтың 
жан дүниесiн, таным түсiнiгi мен табиғатпен байланысын – жалпы фило-
софиясын бишілерге үйрету – біздің алға қойған басты мақсатымыз. Кез 
келген бидiң құрылымында, болмысында ұлттық айшықтар көрiнiс тауып 
жататынына өз басым күмәнiм жоқ. Әрине, бұны былайғы қарапайым жұрт 
аңғара бермейдi. Қай өнер саласы болсын, оның бiз бiлмейтiн жақтары, 
өзiндiк сырлары, әдiс-тәсiлдерi болатынын ешкiм жоққа шығармайды. 
Билер де жақсылыққа, iзгiлiкке, әсемдiкке құрылатынын бiлемiз. Жас 
ұрпақты би өнеріне баулуда кешегі аға буын өкілдері – Шара Жиенқұлова, 
Дәурен Әбiров, Зауыр Райбаев, Болат Аюханов, Гүлжан Талпақова сынды 
бишiлердің атқарған еңбегі орасан. Көрнекті бишілер қалыптастырған бай 
да мағыналы дәстүрді кейінгі толқынға үйрету біздің де парызымыз болып 
саналады. Менің ойымша, қазақ биі қай жағынан алсаңыз да оның ұлттық 
иiрiмдерi, билеу мәнерi жағынан  дараланып тұру керек. Қазақ биiнiң 
түп-төркiнiнде халықтың рухани таным-түсiнiгiнiң жиынтық көрiнiсi 
жатқандай.  Бiздiң ұлттық мәдениетiмiз, оның iшiнде, өзiмiз тiлге тиек етiп 
отырған би де елiмiздiң қоғамдық өмiрiнде орын алған өтпелi кезең кезiнде 
басқа өнер түрлерi тәрiздi бiраз қиыңдықтарды бастан кешiргенi рас. Бiрақ 
ол ертеден келе жатқан желiсiн үзiп алған жоқ, классикалық негiзiнен ада-
сып, жоғалтқан жоқ. Өйткенi, оның тамыры тереңде – халықтың санасын-
да жатыр. Ал біздің мақсатымыз – сол ғасырлардан жалғасқан би өнерінің 
асыл тінін  қазіргі заман ағымына сәйкес жаңартып, жаңғыртып жалғастыру 
болмақ. 
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Мектеп және кітапхана 

АҚПАРАТТЫҚ  ҚОҒАМДАҒЫ  КІТАПТЫҢ  
ӘЛЕУМЕТТІК  ЖӘНЕ  МӘДЕНИ 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН  АРТТЫРУ

Ақкүріш   ӨТЕБАЕВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚФ Маңғыстау
облысы бойынша ПҚ БАИ кітапханашысы  
   Ақтау қаласы, Қазақстан

М әдениет – ұлттың бет-бейнесі, рухани болмысы, ал кітап – ұлттың жаны, 
парасаты. Кітап – рухани құндылық.  Ол адам баласының сан ғасырлық 

ақыл-ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. «Кітап 
дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті.  
Кітап  оқудан  тыйылсақ,  ой ойлаудан да тыйылар едік»  деген еді Ғабит 
Мүсірепов. Осынау  білімнің  тұнық  та мөлдір бұлағынан оқырманды сусын-
датып, олардың рухани дүниесін молайтып, тағылымы мол тәрбие ошағына 
айналып отырған кітапхананың әлеуметтік ортада  алар орны орасан зор.  

Кітапхана – дүниеде ештеңе теңестірілмейтін білім бұлағы. Ол – оқуды  
дамытудағы  көшбасшы. Елімізде кітап оқуға  қолдау  көрсету, кітап  оқу  
мәдениетін  қалыптастыру, ұлттық  әдебиетіміздің  ең  үздік  туынды-
ларын насихаттау  және  көпшілік қауымның  назарын  кітап  оқуға  ауда-
ру кітапхана жұмысының бірден-бір атқарар жұмысы болып табылады. 
Өкінішке орай,  әдебиетті өз бетімен оқитын оқырманның  саны азайды. 
Оқуға деген құлықсыздық пайда болды. Оның себептерін күнделікті 
қолданысқа енген ғалам торабын, компьютер секілді құралдардың әсері деп 
білеміз. Осы мәселе әрбір кітапханашыны ойландыру қажет. Сондықтан да 
оқырманның санасына асыл қазынаны сіңіре білу, олардың өз бетімен оқуға 
деген құштарлығын арттыра білуге күш жұмсауымыз қажет-ақ. Ол үшін 
қазіргі кітапханашы терең білімді, ақпаратпен күшті қаруланған әмбебап 
маман болуы керек. Өз ісін сүйген әрбір кітапхана маманы оқырманның 
жан дүниесін терең сезініп, олармен жұмыс жүргізгенде ғана кітапханашы 
мен оқырманның арасында дәнекер нығая түспек. Кітапхана – оқырман мен 
кітап арасындағы алтын көпір. Кітап таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен 
түйсіну, алған әсеріңді өмір қажетіңе жарата білу – әрбір адамның  білігі мен 
білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғышарттардың бірі. Жал-
пы, кітапханашылар қауымы оқырмандармен жұмыс жасауда жақсы қарым-
қатынас орнатуға, олармен әңгімелесіп, пікірлесуде кәсіби шеберлікпен 
жұмыс жасауы абзал. Соңғы уақытта заман ағымына байланысты білім 
мазмұнында түбегейлі өзгерістер болуда. Қоғамның қазіргі даму кезеңінде 
әлеуметтік, саяси және жаңа технологиялық өзгерістер білім мен тәрбие 
жүйелерінің ісін жаңа сатыға көтеруде. Осыған орай, қоғамның ұлттық 
мәдени тұрғыдан кемелденуі  өз халқының рухани қазынасымен, ұлттық 
тәрбиенің озық, өнегелі дәстүрлерімен тереңірек таныстыру, соның негізінде 
жеке тұлғаны қалыптастырып, оның шығармашылық, рухани мүмкіндіктерін 
дамыту көзделген. Қазіргі кітапханалар – ақпараттық, мәдени-ағартушылық, 
ғылыми-зерттеушілік мекеме. Кітапханашы тек қазіргі заман талабына сай 
технологияны біліп қана қоймай, сонымен бірге оны сауатты түрде қолдана 
алуы қажет. Өйткені, кітапхананың қызмет көрсету аясы өте кең.  

3. “Қазақстан мектебі” №5, 2018.
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Уақыт өзгерген сайын кітапхана саласында да өзгерістер орын алып, 
қызмет көрсету әдістері мен бағыттары түрлене бастады. Демек біздің 
кітапханашыларымыздың да өз қызметіне деген таза сезімі, көрген көз 
айшықты еңбектері – жаңашылдығымен, біліктілігімен, ізденімпаздығымен, 
білімділігімен алға басуда. Ал бұл дегеніміз – мыңдаған оқырмандарымыздың 
кітап пен кітапханаға деген сүйіспеншілігін арттыру. Ақпараттық 
технологиялардың даму қарқыны бүгінгі оқырманның  дүниетаным көкжиегін 
кеңейтіп отыр. Заман талабына сәйкес, бүгінгі оқырмандардың тілегі де тау-
дай. Соған сай кітапхана ұжымы да өз қызметтерін жаңа деңгейге көтеру ісін 
үнемі назарда ұстауға тиіс. 

Бүгінде кітапхананың мақсаты – оқырман белсенділігін артты-
ру. Оқырманмен жеке және көпшілік жұмыста оң өзгерістер байқалады, 
кітапхана ұсынатын қызметтер тізбесі кеңеюде. Өткізетін көпшілік кешенді 
кітапханалық шаралардың түрлері мен әдістері жетілдірілуде. Мәселен, 
әртүрлі тақырыптағы жобалар – «Бір ел – бір кітап», «Кітапханаға кітап сый-
ла», «Оқитын аймақ» акциялары, кітап мерекесі, диалог-шолу, ойын-саяхат, 
кітаби жиындар, медиатаным, экспресс-тренингтер енгізіліп жатыр. 

Аталмыш шаралардың мақсаты – оқу мәдениетін қайта жаңғырту, кітап 
әуесқойларының бірегей сұхбат алаңын жасау, оқырман  арасында кітап 
оқу мен өздігінен білім алуды дәріптеу болып саналады. Оқырманның 
кітапқа деген қызығушылығын арттырып, ықыласын ашу үшін, ең алдымен, 
кітапханашының өзі кәсіби маман болуға ұмтылуы қажет деп ойлаймын. 
Кәсіби мобильдік деген ұғым осындайда өз маңыздылығын арттыра түспек. 
Ол – кітапхана қызметкерлерінің инновациялық және жаңа өзекті мәселелер 
төңірегінде дер кезінде хабардар болуы, жаңашылдығы, білімділігі және 
жылдамдығы. Кітапханада оқырмандарды оқуға баулу үшін атқарылып 
жатқан шаруалар, атап айтсақ, олардың қызығушылығын зерттеп, талдау 
жүргізу істері өзінің оң нәтижелерін беріп келеді. Оқырман  біліми орта 
құру арқылы ақпараттар көзін аша отырып, өзінің ақпараттық мәдениетін 
қалыптастыра алады. Қазіргі таңда ақпараттық-кітапханалық жүйеде орын 
алып отырған инновациялық үдерістер әсері кітапхананың да заман талабы-
на сай жаңаша келбет, жаңаша серпін қалыптастыруға ықпал етіп отырғаны 
белгілі.     

Бүгінгі күні кәсіби шеберлік, кәсіби құндылық – кез келген маманның 
қоғамдағы сұранысы мен орнын анықтайтын басты қағида. Әсіресе, 
кітапхана саласы білім мен ақпараттың орталығы ретінде әлемде орын алып 
жатқан заманауи үрдістерге тез бой үйретіп, дер шағында бейімделе білуі 
керек. Бүгінгі таңда кітапханашылардың кәсіби шеберлігіне, білік өрісіне, 
зиялылық-танымдық деңгейіне өмірдің өзі биік талаптар қойып отыр. 
Күрделі және қырлы тапсырмаларды шешу сияқты оқырманның кітап оқуын 
ұйымдастыру бағдарламасын іске асыру және табысты жоспарлау кәсіби 
дайындығы дамыған мамандардың ғана қолынан келетіні сөзсіз. Кітап оқуға 
деген  көзқарасын қалыптастыру, интеллектуалды даму жолында қажетті 
ақпаратпен қамтамасыз ету, оқырман мен кітапхана арасында байланысты 
әртүрлі шаралар арқылы нығайту кітапхана ісінің беделін көтеру болып та-
былады. 

Кітапхана қорларын қазіргі жаңа технологиялық мүмкіндіктерге 
сай қайта жаңғыртып, оқырмандардың анықтамалық-библиографиялық 
қызмет алуын жеңілдету үшін Кабис бағдарламасын жүзеге асырып жа-
тырмыз. Оқырмандардың талаптарын қанағаттандыру, рухани байлығы 
мен жалпы қабілетін дамыту тұрғысында институт кітапханасының қосар 
үлесі зор.  Институт кітапханасының қызмет аясын кеңейтуде, қорын 
пайдалануда, соның ішінде, оқырманға әдебиет таңдауда, оқырманның 
қызығушылығын кеңейтуде бірқатар жұмыстар атқарылуда. Жаңа бағытта 
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жұмыс істеудің дәстүрлі  түрлерімен қатар  инновациялық  формалары да 
енгізілуде.  Кітапхана жұмысының   функциясын  күрделендіру  мен  кеңейту,  
кітапханалық-ақпараттық қызметтерін өзгертумен бірге тек ағымдағы оқу 
үдерісінде оқырманның кітап оқуына жетекшілігін қамтамасыз етпейді, 
жаңартылған  білім  мазмұнының ресурстық базасы мұғалімдердің ақпа-
раттық орталығы болып табылады. Сонымен қатар облыс көлеміндегі  мек-
теп кітапханашыларына   әдістемелік  көмек көрсетуде «Мектеп кітапхана-
ларының  ақпараттық  мәдениетін  жетілдіру» тақырыбындағы оқыту 
семинар өткізілді. Оқу  жоспарындағы  тақырыптарға  сәйкес  кітапхана  
мамандарының кәсіби  дайындықтарын  жетілдірудегі  шеберліктерін шың-
дауда «Білім берудің жаңа үлгісіне көшу барысында оқушыларды тәрбиелеуде 
кітапхананың ақпараттық, білімділік және мәдени ресурстары», «Жоспар-
лау мен есептілік – кітапхананың даму бағыттарының бірі», «Ақпараттық 
қоғамдағы кітаптың әлеуметтік және мәдени маңыздылығын арттыру»  атты 
тәжірибелік сабақтар жүргізілді. 

Бүгінде кітапханамызда медиатека кабинеті жасақталған әрі ондағы   
компютерлер интернет желісіне қосылған. Оқырмандар мерзімді басылым-
дарды  оқып, жаңа кітаптармен танысып, әртүрлі іс-шараларға қатысады. 
Институтта өткізілетін барлық курстарға кітапхананың кітап қоры танысты-
рылады. Кітапхананың кітап қоры автоматтандыруға арналған «КАБИС» 
бағдарламасына енгізілуде.

Асыл құндылығымыз – кітап ешқашан жоғалмай, келешек ұрпақ осы 
асыл қазынамыздан нәр алып сусындай берсін.

Министрліктің баспасөз орталығынан

2018  жылы  10  сәуірде  Алматы қаласындағы «Ғылым ордасы» 
ғимаратында Қазақстан Республикасы ғылыми қызметкерлер күніне 
арналған салтанатты жиналыс  өтті. 

Жиналысқа Қазақстанның академиктері мен белгілі ғалымдары, 
жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдардың, ұлттық және ұжымдық 
қолданыстағы инженерлік зертханалардың басшылары, жас ғалымдар, 
өзге де қоғамдық ұйымдардың, БАҚ өкілдері қатысты. 

Салтанатты жиналысты Ұлттық ғылым академиясының президенті, 
академик М.Ж. Жұрынов ашып, ғылыми қоғамдастықты төл мерекесімен 
құттықтады.  

Білім және ғылым вице-министрі Т.И. Ешенқұлов сөйлеген сөзінде 
Білім және ғылым министрі Е.К. Сағадиевтің еліміздің ғалымдарына 
деген сәлемдемелік жолдауын жеткізді, сонымен қатар қатысушыларға 
ғылымның  ағымдағы жай-күйі мен оның даму болашағы туралы баян-
дады.  

Осы жиналыс  барысында ғылымның дамуына зор үлес қосқан 
ғалымдарға ҚР БҒМ ведомстволық марапаттарын,  ҚР Білім және ғылым 
министрінің  Құрмет  грамоталары  мен  Алғыс хаттарын  табыстау рәсімі 
өтті.  

Әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында ҚР БҒМ және «Қазақстан 
ипотекалық компаниясы» АҚ-ымен бірлескен жобасының аясында 
ведомствоға қарасты ҒЗИ жас ғалымдарына Алматы қаласында 120 пәтер 
бөлінді, бұл жалға берілген пәтерлерді болашақта сатып алу мүмкіндігі 
бар. Жүзеге асырылған іс-шара аясында жас ғалымдарға 10 пәтердің 
кілті табыс етілді. 



36

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

“Табысты менеджер – 2017” республикалық байқауы 

ілім беру жүйесінде жүріп жатқан бүгінгі өзгерістер педагогтердің ғана 
емес, білім беру ұйымы басшыларының да кәсіби тұрғыдан үздіксіз да-

ЗАМАНАУИ БАСШЫ: 
ТАБЫС ФОРМУЛАСЫ

Гүлжанар ЕСПАНОВА, 
Талдықорған қаласындағы №14 орта мектеп-
гимназияның директоры
  Талдықорған қаласы, Қазақстан

«Көшбасшылық дегеніміз – дұрыс қадам жасау, 
ал басқару – қадамды дұрыс жасау». 
                Беннис

Б
муын талап етіп отыр. Құбылмалы кезеңнің көшбасшысы өзгеріс атаулыға 
қашанда әзір болу керек деп санаймын. Өйткені, уақыттың ағынымен білім 
беру  саласындағы  басқару  жүйесі  де,  оның өзіне тән әдіс-тәсілдері де 
өзгеріп отырады.  Білім  мекемесінің  тізгінін ұстаған басшының білімі – терең, 
мінезі – бай, болмысы – бөлек, бітімі бүтін болуға тиіс. Ол әріптестерімен тез 
тіл табыса білетін көпшіл, мәдениетті әрі парасатты жан болса игі. Оның бо-
йында талапшылдық пен  табандылық,  қайсарлық пен  қабілеттілік, ізденіс 
пен  ізеттілік  қасиеттер  тоғысуы  керек. Өзі де еңбекқор, өзге мұғалімдерді 
де жақсы  істерге  жұмылдыра  білетін  басшы – нағыз  көшбасшы.  Демек,   
мектеп  көшбасшысы  мен  педагогтер  қауымы  алдында   тұрған  айту-
лы  мәселе – жан-жақты дамыған, білімді, терең ойлы, өзін кез келген ор-
тада, әлем кеңістігінде еркін сезінетін саналы жеке тұлға тәрбиелеу. Білім 
саласындағы жаңашылдыққа байланысты Қазақстан Республикасының  
мектеп басшылары  біліктілігін  арттыру  курсынан өтіп, өз ұжымымды за-
ман  талабына орай  рефлексивті басқару қажеттігі туындағанын білдім. 
Жаңашылдықты іске  асыруда  ұжым мүшелері мен деңгейлік курс бойын-
ша сертификатталған мұғалімдердің  кәсіби қолдауы ісімнің алға басуы-
на  тың серпін берді.  Мұғалімдердің басым көпшілігі  жаңалыққа жаны 
құмар, еңбекқор жандар болғаны мені қуантады.  Әл-Фараби бабамыздың: 
«Ұстаз ... алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі, өнер-білімге құштар, ар-намысын 
ардақтайтын, әділ... жұрттың бәріне жақсылық пен  ізгілік көрсетіп... 
қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы ке-
рек» деген сөзі бүгінгі күннің ізденімпаз, жаңашыл ұстаздарына  арналып 
айтылғандай. Кез келген оқыту үдерісіндегі жаңашылдық менің мектебімнен 
бастау алады.  Себебі, ұжым мүшелері менің бастамамды үнемі қолдап,  іс 
жүзіне асыруға қабілетті. Аса жауапкершілікті қажет ететін маман иелері  
ынтымақтаса, жаңалықты жатсынбай қабылдап, жұмыс жүргізуде. Әр 
ізденімпаз ұстаз зерттеу жұмысымен айналыса бастады. Мектеп мұғалімдері 
ақпараттық науқанда жылдам әрі тиімді жұмыс жасауға дағдыланған, зерт-
теу жұмыстарын жүргізуде сауаттылық танытты. «Lesson study» сабақты 
зерттеу әдістемесі бойынша облыстық тірек мектебі ретінде зерттеу топта-
ры Назарбаев зияткерлік мектебінде, облыстық, аймақтық, қалалық семи-
нарларда тәжірибе алмасып отырды.  Осының нәтижесінде ілгері идеяларды 
қолдану қабілеті артты, соның бірі “Сабақты зерттеу” әдістемесі бойынша 
қазіргі таңда мектепте 8 зерттеу тобы жұмыс жүргізуде. Осы «Сабақты зерт-
теу» әдістемесін оқу үдерісіне енгізіп, іс-тәжірибелерін мектеп, қала, аймақ, 
облыс көлемінде бөлісіп жатқан зерттеу тобы жетекшілерінің еңбегін айта 
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кету  керек. Мектеп педагогтері  сабақ пен іс-әрекетті зерттеу жұмыстарымен 
айналысуда.  Бұл әдіс оқушылар мен мұғалімдердің ынтымақтаса жұмыс 
жүргізіп, нәтижеге қол жеткізуіне бағыттайды. №14 орта мектеп-гимназия-
сынан құрылған зерттеу топтарының іс-тәжірибелері облыс көлеміне тара-
тылды. 

Еліміздің білім моделі ұлттық идеяға, ұлттық құндылықтарға 
негізделіп құрылуы тиіс деген ойдамын. Оқушыларға берілетін білім мен 
тәрбие мазмұны ұлтымыздың ұрпақ тәрбиесіндегі даналығынан, тарихи-
мәдени мұраларынан, асыл дәстүрлерінен, ұлы педагогтеріміз бен ғұлама 
гуманистеріміздің классикалық, философиялық ой-толғауларынан нәр алып, 
табиғи-таза, мәдени-рухани құндылықтармен қаныққан болуы тиіс. Мек-
теп  мұғалімдері  І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 
оқытушыларымен  бірлесе отырып  ғылыми жоба жарыстарына оқушылар 
дайындауда бағыт-бағдар алып отырады әрі жаратылыстану бағытындағы 
пәндер зертханалық жұмыстарын өткізіп, жоғары оқу орнымен тығыз қарым-
қатынаста жұмыс жасайды.  Тәрбие бағыты бойынша  қамқорлық акцияла-
ры, пікірсайыстар, психологиялық тренингтер өткізілу дәстүрге айналған.  
«Қарты бар ел – қазыналы ел» демекші, қаладағы «Ардагер үйіндегі» ата-
әжелеріміз мектебіміздегі ұлттық тәрбиеге атсалысып отырады. Табысты 
мектепке жетудің баспалдағы да осында деп ойлаймын. 

Бүгінгі қоғам мектептегі ата-ананың  рөлін күшейтіп отырғаны мәлім. Осы 
орайда белсенді ата-аналардың бастамасымен мектепішілік қамқоршылық 
кеңесі құрылды. Аталған ұйым мектептегі әлеуметтік мәселелерді шешуде,  
оқушыларды оқуға ынталандыруға  үнемі атсалысуда. Бұл үрдіс үштік одақ 
арқылы жүзеге асады. Демек, мектеп, ата-ана, оқушы  белсенді серіктестігі 
нәтижелі жұмыстың кепілі екенін түсіндім.     

Талдықорған қаласындағы  №14 орта мектеп-гимназиясының негізі 1980  
жылы құрылған. Яғни 38 жылдық тарихы бар алтын ұямыздан көптеген 
елдің бетке ұстар азаматтары түлеп ұшқанын мақтанышпен айта аламыз. 
Солардың қатарында 2015 жылы ғарышқа сапар шеккен Айдын Айымбетов 
пен  2016 жылғы РИО олимпиадасында  қола жүлдегер болған Карина Гори-
чеваны айтсақ та жеткілікті. Мектеп мұғалімдерінің нәтижеге бағытталған 
жұмысының қорытындысы – жыл сайынғы «Алтын белгі» мен «Үздік куәлік»   
иегерлерінің қатарының артуы.  Мектеп-гимназия  Ұлттық бірыңғай тестілеу 
бойынша да жоғары нәтиже көрсетіп келеді. Бұл  кәсіби біліктілігі жоғары 
ұстаздар еңбегінің жемісі деп білемін.  

Дарынды оқушылардың жетістігі – ұстаз еңбегінің жемісі ғана емес, мек-
теп мәртебесі. Қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық пән 
олимпиадалары мен әртүрлі деңгейдегі шығармашылық байқаулардан топ 
жарып жүрген оқушыларымыздың жеңістері – осының айқын дәлелі. 

Қорыта келгенде, ұшқыннан алау пайда болатыны секілді, әлемдік озық 
тәжірибені аядай мектебімізге енгізу арқылы қазақ елінің қайраткерлерін, ел 
мен жердің аманатын терең сезінетін серкелерді тәрбиелеп шығару – басты 
мақсұтымыз. «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деген ұлы Абай 
сөзі тегін айтылмаған.  Біздің мақсатымыз – өз ойын еркін жеткізетін, ұлттық 
құндылықтарымызды сақтай отырып, жаңа дәуірде  орнын таба білетін ұрпақ 
тәрбиелеу.  Білікті ұстаздан білімді шәкірт қана емес, жаһандану дәуірінде 
ұлттық келбетін сақтай отыра әлемдік білім кеңістігінде өзін еркін сезінетін 
тұлға шығады. «Жетістіктің жолы қолыңдағы істі қаншалықты білуіңе 
байланысты» деп ұлылар айтқандай, мектебімнің бүгіні мен болашағы менің 
іскерлігім мен өз ісіме деген сүйіспеншілігіме байланысты. Сондықтан өз ба-
сым  үнемі  естілердің сөзін ескеріп, ұлылардың ұлағатын көкейіме түюге 
тырысамын. Мақсатым – айқын, ол менің жетістікке жету жолыма бағдар 
береді.
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Мұғалім  тәжірибесінен

iлiм беру жүйесi қоғамның әлеуметтiк-экономикалық дамуында жетекшi 
рөл атқарады. Ал бiлiмнiң қалыптасып дамуының жалпы шарттары 

БИОЛОГИЯ  САБАҚТАРЫНДА ЖЕКЕ  ОҚУШЫМЕН  ЖҰМЫСТЫ  
ТИІМДІ  ҰЙЫМДАСТЫРУ  ӘДІСТЕРІ

Жанаргүл  ЕРМЕКОВА, 
«Шұбарқұдық» гимназиясының
биология пәні мұғалімі
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан 

Б
философияның  негізгі бағыттарының бірі болған таным теориясында жан-
жақты қарастырылады. Оның басқа теориялардан түбiрлi айырмашылығы – 
бiлiмнiң қалыптасуы мен негiзделуiнiң жалпы ұстанымдарын, объективтiк 
қатынастарды қалыптайды. 

Танымдық әрекет – шәкiрттiң бiлiмге деген өте белсендi ақыл-ой 
әрекетi. Ол танымдық қажеттiлiктен, мақсаттан, таным қисындарынан 
және әрекеттiң негiзiнде пайда болады. Танымдық iзденiмпаздық ұғымы 
және оны қалыптастыру мәселесін көптеген педагогтер, психологтер мен 
әдiскерлер зерттеп, ғылыми еңбектер жазды. Бұл мәселенің түп-тамыры 
көрнекті педагог Я.А. Коменский еңбектерінен бастау алады. Ол танымдық 
ізденімпаздықты дамытудағы оқыту әдістемесінің негізін қалады. Өзінің 
белгілі еңбегінде ол: «Таным бастамасы – сезiмнен; бала сезiне бiлмесе, оның 
ой-өрiсiнде ешқандай өзгерiс болмайды. Оқытуды зат туралы сөзбен емес, 
сол затты бақылау арқылы шәкiрттiң ойын дамыту керек», – деп жазды. 
Коменский оқытудың мақсаты ғылыми бiлiмдi меңгеру және өмiрге пайда 
келтiру деп бiлдi. Ол «Ұлы дидактика» кітабында: «Заттың не құбылыстың 
түп-тамырына жету, анықтау қабiлетiн дамыту, оны шынайы түсiну 
және қолдана бiлу қажет», – деп ерекше атап өттi.  Я.А. Коменскийдiң 
шәкiрттiң iзденiмпаздығы туралы пiкiрiн     Д. Локк одан әрi дамытып, оқу 
әрекетiндегi мотив пен ұмтылыс туралы сөз ете отырып, баланы дамытудағы 
iзденiмпаздықтың қажеттiгiн атап көрсетеді. 

Оқу-танымдық іс-әрекетті белсендірудің негізгі бағыты – жеке тұлғаны 
қоғамның ең маңызды құндылығы ретінде танып, оның рухани дүниесінің 
баюына, танымдық белсенділігінің қалыптасуы арқылы интеллектуалдық 
мүмкіндігінің жоғары деңгейге жетуіне, жан-жақты дамуына жағдай жа-
сау. Таным теориясы оқу әрекетіне тікелей қатысты. Білім игеру әрқашан 
таныммен байланысты келеді. Оқудың міндеті – табиғат пен қоғамның 
даму заңдылықтарын  оқушы санасына сіңіру. Таным мен оқу арасында 
жалпы ортақтастық көп. Оқушы қоршаған дүниені тану арқылы дамиды, 
кемелденеді. Оқу жұмысын таным істерінің өзінше бір формасы ретінде 
қарастыруға болады.  

Оқу-танымдық іс-әрекет – оқушының өзі арнайы ұйымдастырған және 
адамзат баласы жинақтаған мәдени байлықты игеру мақсатындағы сырт-
тай тану үдерісі. Оның пәндік нәтижесі ғылыми білім, білік, дағды, тәртіп 
үлгісі және оқитындар меңгеретін іс-әрекеттер түрлері болып табылады. 
Оқу-танымдық   іс-әрекет  –  педагогикалық    үдерістің    құрамды    бөлігі. 
Оқу-танымдық іс-әрекетке педагогикалық үдерістегі оқушының әлеуметтік 
болмысының ең маңызды, мәнді бөлігі кіреді, бұл ұғымды көптеген ғылым 
салалары – философия, әлеуметтану, психология, педагогика, білім беру фи-
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лософиясы,  педагогикалық  психология,  т.б.  қарастырады.  Оның  мақса-
ты – оқушыларды ғылымдар жүйесімен таныстырып, іскерлік дағдыларын 
шыңдау және ерік-жігерін жетілдіріп, қабілет-қарымын арттыру.  

Оқушы белсенділігі оқушының ой дербестігіне сүйенеді. Оқыту үрдісінде 
оқушылардың белсенділігін арттыруды мақсат еткен мұғалім сабақтың 
барлық кезеңдерінде олардың дербестігін дамытуға тырысады. Оқушының 
белсенділігі әртүрлі болады.Мен  биология  сабақтарында  оқушылардың 
танымдық  белсенділігі мен қызығушылығын  арттыру үшін  түрлі  тапсыр-
малар  мен  қызықты  биологиялық  ойындарды  ұйымдастырамын. Мыса-
лы, баланың сабаққа деген қызығушылығын ояту үшін 8-сыныпта құстар 
тақырыбына қатысты мынадай суретті беремін. 

Суретті тест.   8-сынып, «Құстар класы». 

Бұл  тапсырмалар  оқушының   байқағыштығын, логикалық  ойлауын  
дамытып, шапшандыққа үйретеді. Ал  10-сыныптарда  баланың  логикалық  
ойлау,  ес,  жады  және  т.б.  қасиеттерін  дамыту  мақсатында  шытырман-
дар,  анаграммалар,  инновордтар мен лото  деген  танымдық  ойындарды   
ұйымдастырамын.  Мысалы, 

АНАГРАММА – 1:     «ГЕНЕТИКА»
АГЕКНИТЕ – 

ДЕМНЕЛЬ – 

Н      А      Н Д       У

 Т      О      Т  Ы       Қ       Ұ    С

  Қ        Ұ         М      А         Й
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ШАСҚАРҰБ – 

КІЛІРЛЕКБІК АҢЫЗ – 

АЛДАЙТ ДАСБУТЫРУДАН – 

МИДОТТЫНАН – 

КАЛГЕНЫҚЕТИ АРТАК –

ИННОВОРД:  «ГЕНЕТИКА»

М   О     Р   Х      А     Ж   А У      Т     И
О   С     О   М     А     Ы   Р Ф      О     П
И   П     Э   А      Т      О   Г Е      Н     Г
С   Т     А   З       К     Р   З О      Р     Е
Е   Р      Р   Е      В     О   С С      Е     Т
Ц   Е     С   С     О       Г   Н И      Г     О
Ы   Т     В   И     Е       И   Г О      Т     А
П   И     Т   О      Н      З    О М     О      Г

11-сыныптарда ҰБТ дайындықтарына  қажетті  тапсырмалар  түрлері  бар.
Терминдік тест.   11-сынып (кілті)

№                             Анықтама                              Сілтеме       Терминдер 
        бас әрпі

1.    Бір түрге  жататын  организмдердің   кейбір  дара-            А       атавизм
       ларында арғы  ататектерінде   болатын  жеке  мүше-
       лердің  оқта-текте  пайда  болуы. 
2.    Организмдердің  қарапайымнан  күрделіге  қарай              А       ароморфоз  
       дамуы, эволюцияның  негізгі  бағыты. 
3.    Өздігінен  қорғана  алмайтын  организмдердің                     М        мимикрия 
       қорғанышы  бар (айқын  түс, жағымсыз  иіс)  
       организмге  еліктеуі.
4.    Құрылым  деңгейі  күрделенбей, өзгермей,  тек  өзіне       И              идиоадап-  
       пайдалы  орта  жағдайында  организмдердің          тация  
       бейімделуі. 
5.    Бір-біріне  туыс  емес  топтардың   ұқсас  белгілерге         К              конвергенция  
       ие  болуы,  белгілердің  үйлесімділігі (ұқсастығы),  
       әртүрлі  систематикалық  топ  жануарларының  тір-
        шілік  ету  жағдайы  бірдей  болса, олардың  сол  
       ортаға  бейімделуі  де  ұқсас  болады. 

6.    Туыстық  формалар   белгілерінің  ажырауы,  түр-             Д              дивергенция 
       лердің  ішінде   тіршілік  ету  жағдайының  өзгеруі-
       нен  түр  белгілері  ажырап,  даралардың  жаңа  
       тобы  түзіледі. 
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Қазіргі таңда тест тапсырмаларына көп ден қоятын оқушылар сөйлеу 
дағдысын дұрыс дамыта алмай қалуы мүмкін. Осы олқылықтың орнын тол-
тыру үшін мынадай  тапсырмалар  ұйымдастыруға  болады.  Бұл тапсырма 
баланың сөйлеу қабілетін шыңдайды. Жалпы, оқушылар материалдың 80-90 
пайызын көру арқылы игереді. 

Қорытынды 
1. Мектеп оқушыларының оқу-танымдық іс-әрекетін белсендірудің 

теориялық негіздері тұлғалық-бағдарлық тұрғыдан айқындалуына сүйене оты-
рып, «оқу-танымдық іс-әрекетті белсендіру» ұғымдарының педагогикалық 
мәні мен мазмұны ашылып, жеке тұлғаны қалыптастыруда оқу-танымдық 
білімнің құндылылығы рөл атқаратыны анықталды.

2. Қазіргі ауыл мектебінде оқу-танымдық іс-әрекетті белсендіруді 
оқушылардың  жас  және психологиялық ерекшеліктеріне сай қалып-
тастырудың құрылымдық-мазмұндық нобайымен жұмыс жүргізуді жүзеге 
асыруға болады. 

3. Сынып оқушыларының оқу-танымдық іс-әрекетін белсендіру үшін 
оны оқыту үрдісіне енгізіп, пән сабақтарында оңтайлы әдіс-тәсілдерді 
қолданып,  мектеп тәжірибесінде қолданудың ғылыми-әдістемелік бағыт-
тарын арттыруға болады. 

4. Ауыл мектебі жағдайында оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін 
белсендіруге бағытталған педагогикалық жұмыс түрлері мен олардың өзара 
ықпалды бірлігі, жүйелілік сипатта жүргізілген жұмыстар  оң нәтижелерге 
қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Қазіргі таңда оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін белсендіруді 
жетілдіруде мынадай ұсыныстар беріледі:

– оқушылардың ғылыми білімге қызығушылығы мен белсенділігін 
қалыптастыруда ғылыми-танымдық жұмыс көлемін арттыру; тұтас 
педагогикалық үдерісте оқушыға субъект ретінде қарап, дербестігі мен 
еркіндігі болуын есте ұстау;

– оқушының білімге құндылық бағдарын қалыптастыруда халықтық 
педагогика мұраларындағы, қазақтың ғұлама ойшылдары еңбектеріндегі 
білімді жетілдіруге бағытталған идеяларды оқу үрдісінде кеңінен пайдалану;

– оқушының танымдық қабілетін арттыруға арналған түрлі дидактикалық 
тапсырмалар жинағы, оқулықтар, ғылыми-әдістемелік құралдар шығару.

Оқушының танымдық қабілетін арттыру күрделі мәселе болғандықтан, 
оның барлық салаларын түбегейлі талдап, қамтып шығу мүмкін емес. 
Біздің ойымызша, келешекте мектеп оқушыларының танымдық іс-
әрекетін белсендіруде халықтық педагогика материалдарын  пайдалану 
арқылы олардың оқу іс-әрекетінде рухани-адамгершілік құндылықтарын 
қалыптастыру мәселесі өзекті болмақ. 
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азіргі біздің заманымыз – Қазақстанның көркеюі үшін оқушылардың 
таланты мен қабілетін ашып, оларды оқыту барысында дамыту өте 

ИНФОРМАТИКА   САБАҒЫНДА  
ЖАҢА БИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  ПАЙДАЛАНУ 

Назигүл  ИСАТАЕВА, 
«№4 Шұбарқұдық жалпы орта білім
 беретін мектебі» коммуналдық-мемлекеттік 
мекемесінің информатика пәні мұғалімі
  Ақтөбе облысы,  Темір ауданы, Қазақстан

Қ
маңызды. Қазіргі кезде жаңа технологияны меңгеруде ұстаздар үшін өзекті 
мәселе  –  жан-жақты дамыған, тәрбиелі, білімді, шығармашыл,  ізденімпаз,  
қоғамда өз орыны бар тұлға қалыптастыру.

Сондай-ақ  қазіргі заман талабы ақпараттық-коммуникативтік техноло-
гия.   Қазіргі кезде жаңа технологияны меңгерген  ұстаздар үшін оқушыларға 
білім беру барысында осы ақпараттық-коммуникативтік технологияның 
пайдасы өте зор. Аталмыш әдіс-тәсілде оқыту мен оқуда ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану тәсілі информатика 
пәнімен  тікелей байланыста.

Информатика сабағында ақпараттық-коммуникациялық техноло-
гияларды пайдалану арқылы оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін 
қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияларды, 
электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының 
білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. 
Оқушылардың ақпараттық құзырлылығы мен ақпараттық мәдениетiн 
қалыптастыру қазiргi таңда үздiксiз педагогикалық бiлiм беру жүйесiндегi ең 
көкейкестi мәселелердiң бiрiне айналып отыр.

Информатика сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды пайдаланудың тиімділігі: 

– оқушының өз бетімен жұмысы;
– аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
– білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
– шығармашылық есептер шығару кезінде ақпараттық үдерістерді  

түсіндіру арқылы жүзеге асыру;
– қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
– қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
– экономикалық тиімділігі;
– іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып 

үйрену;
– оқушының ой-өрісін, дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор.
Оқытушы сабағында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану арқылы оның тиімділігін жүйелі түрде көрсете біледі. Бұл әдіс 
оқытудың тиімді әдістерінің бірі деп ойлаймын.

Оқу үдерісінде оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияла-
рын тиімді пайдалану  және қолдану айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. 
Атап айтсақ, оқушылардың өз бетімен ізденісі, пәнге деген қызығушылығын 
арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу қызметінің мәдениетін 
қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше қолайлы 
жағдай туғызып отыр.
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Білім – болашақ бағдары, кез келген оқу орнының басты міндеттерінің 
бірі – жеке тұлғаның құзыреттілігін дамыту. Ақпараттық құзыреттілік – бұл 
жеке тұлғаның әртүрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге асыру 
және ақпараттық-коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-
жақты қолдану қабілеті. Ол – оқу нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген 
білім, білік, дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып табылатын жаңа 
сапа.

Білім беру жүйесін ақпараттандыру  мен ақпараттық-коммуникациялық 
технологияны оқу-тәрбие үрдісінде пайдалану оқушының өз мамандығына 
қызығушылығы мен мамандық сапасын арттырып, шығармашылық шабытын 
шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, еңбек нарығындағы бәсекеге 
қабілетті мамандар даярлауда қоғамның даму жолдарын анықтайтыны сөзсіз.

Қорыта келгенде,  информатика   сабағында жаңа  инновациялық   техно-
логияларды  пайдалану, электрондық әдістемелік  оқу құралында  айтылған  
мәліметтерді сабақта пайдалану өте тиімді, ол оқушының өз бетімен  
жұмыс жасауына көмектесіп қана қоймай, ойлау  қабілетін дамытады.  Бұл, 
әрине оқытушының  тақтаға жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді әрі 
асерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды компьютердің көмегімен оқушыларға 
ұғындырса, жаңа  тақырыпқа  деген   баланың  құштарлығы  оянады  деп ой-
лаймын. Мұғалімдер де өздеріне қажетті әдістемелік, дидактикалық көмекші 
құралдарды молынан ала алады. Заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы 
білім беруде әдістемелік  оқу құралын сабаққа пайдалану – оқытудың жаңа 
технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға болады.

азіргі кезде оқытудың негізгі мақсаттарының бірі әрбір оқушының пәнге 
қызығушылығы мен қабілетін дамыта отырып, теориялық білімін прак-

МӘТІН  ЕСЕПТЕРДІ  ШЕШУДІҢ  ТИІМДІ 
ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

Тимур САРИН, 
«Шұбарқұдық» гимназиясының математика пәні мұғалімі,
педагогика ғылымдарының магистрі
   Ақтөбе облысы,  Темір ауданы, Қазақстан

Қ
тикада қолдана білуге үйрету болып табылады. Осы мақсаттар бағытында 
жұмыстануда әр тақырыптың маңызын, қолданысын көре, зерттей білу 
маңызды. 

Мақалада «Ерітінділерді араластыру» есебін шешуде «Тік 
төртбұрыштардың аудандарының қосындысы әдісі» ұсынылады. Ерітінділер 
кемінде екі компоненттен тұрады. Ал осы компоненттердің әрқайсысын 
тік төртбұрыш ретінде қарастырайық. Ерітінді-еріген зат пен еріткіштің 
қосындысынан тұрады, яғни екі кішкентай тік төртбұрыштардың 
аудандарының қосындысы қандай да бір үшінші тік төртбұрыштың ауданына 
тең болады.

S=S1+S2  (1)
Еріген зат пен еріткіштің массаларының қосындысы ерітіндінің массасы. 
m(ер.ді) = m(ер.зат) + m(еріткіш)  (2)
Координаталық жазықтық салып, ордината осін Оω арқылы және аб-

цисса осін  Om арқылы белгілеп,  Оω  осінен ω1, ω2 және ω-ны белгілесек, 
сәйкесінше  Om осінен m1, m2 және  m-ді белгілесек, сонда  координаталық 
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жазықтықта үш тіктөрбұрыш  пайда  болады.  Cонда  S1 = m1 · ω1, S2 = m2 · ω2,   
және   S = m · ω  болады.   Осы  теңдіктерді   S = S1 + S2  формуласына   қойсақ:

 S = S1 + S2            m1ω1 + m2ω2 = mω   (3) 
теңдігі орындалады. Бұл формуланы компоненттердің бірінің массасы 
белгісіз болған жағдайда қолданамыз. Ал (2) теңдікті (3) теңдікке қойсақ:   

m1ω1 + m2ω2 = mω          m1ω1 + m2ω2 = ω (m1+ m2) (4)
теңдігін аламыз. (4) теңдікті компоненттердің массалары белгілі болған 
жағдайда ерітіндінің массасын табу есебіне қолданған ыңғайлы. 
Қарапайым түрде айтатын болсақ, бір  қабырғасы  a-ға тең ауданы  S1-тең 
тік төртбұрышқа бір қабырғасы  b-ға тең ауданы  S2-тең тік төртбұрышын 
қоссақ онда бір қабырғасы  бірінші  және  екінші  тік  төртбұрыштардың 
сәйкес  қабырғаларының қосындысына яғни  a+b-тең болатын, үшінші 
тік төртбұрыштың ауданы S = S1 + S2  тең болады етіп қарастыру арқылы 
ерітінділерді араластыру есебін шешудің жаңа әдісіне көз жеткіземіз (1-су-
рет). 

S1       +    S2   =    S
   

 
1-сурет. Тік төртбұрыштың аудандарының қосындысы
Мысал. Құрамында никель 5%-дық және 40%-дық болатын екі сорт болат 

сынықтары бар. Құрамында 30%-дық никелі бар 140 тонна болат алу үшін әр 
сорттан қаншадан алу керек. 

Шешуі: 

>

>

b=m2a=m1
a+b = m1+ m2= m

Белгілеу енгізіп аламыз: m2= x, m1 = 140 – x

 Аналитикалық әдіс.      Тіктөртбұрыштардың аудандарының 
           қосындысы әдісі

Жауабы: 40, 100 тонна.

«Тік төртбұрыштың аудандарының қосындысы»  әдісінде теңдеудің өзі 
ықшам әрі есептеу кезінде түрлендірулердің аздығы және уақыт тұрғысынан 
ұтатындығымыз көрініп тұр.

(140 – x) · 5% + 40 % = 140 30%

(140 – x) ·        + x ·        = 140 ·

140 ·         – x ·         + x ·        = 140 ·

   5
 100

  40
 100

  30
 100

   5
 100

   5
 100

  40
 100

  30
 100

7 +            = 42

 = 35

 x = 100

 m2 = 100

 m1 = 40

  35 x
  100

  35 x
  100

(140 – x) · 5 + 40x = 140 · 30
140 · 5 – 5x + 40x = 140 · 30
700 + 35x = 4200
35x = 3500
x = 100

 m2 = 100

 m1 = 40
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ліміз егемендік алғалы бері білім беру саласында да елеулі өзгерістер 
орын алды: білім берудің мазмұны жаңарды. Айтулы өзгерістердің бірі – 

ДАМЫТА  ОҚЫТУ  ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ  ЖЕКЕ
ТҰЛҒАНЫҢ  ДАМУЫНА  ӘСЕРІ

Р.КАСИМОВА, 
«№18 жалпы орта білім беретін  мектеп» коммуналдық 
мекемесінің  бастауыш сынып мұғалімі
  Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Қазақстан

Е
білім берудің жаңа жүйесінің жасалуы. Бастауыш саты – оқушы тұлғасы мен 
санасының қарқынды дамитын құнды да қайталанбас кезеңі. Сондықтан бас-
тауыш мектеп – оқушыны тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. 
Президент Жолдауындағы: «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте 
білім  деңгейімен  айқындалады» деген  байламы  жеке  адамның  құндылығын 
арттыру, оны дайындайтын ұстаз жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, са-
палы нәтиже деген ұғымдармен егіз. Мұғалімнің оқыту әрекеті саналы болуы 
үшін ол педагогика ғылымының заңдылықтарын, тәрбие міндетінің қоғамның 
мақсаты мен талап-тілегінен туындайтынын, теория мен тәжірибенің бірлігін, 
әрекет дамудың көзі екендігін, қарама-қайшылықсыз дамудың жоқтығын, 
оқытудың білімдік, дамытушылық, тәрбиелік сипатын, тәрбиенің білімдік, 
дамытушылық сипатын, оқыту мазмұны мен жоспарын, бағдарламаның оқу-
тәрбие мақсатымен сәйкестігін, т.б. терең білу керек. Бұл білімдер мұғалімнің 
педагогикалық үдерісте қателіксіз еңбек етуіне жол ашады.    

Дамыта оқыту технологиясы – күрделі құрылымды, біртұтас 
педагогикалық жүйе. Оның нәтижесінде әр оқушының өзін-өзі өзгертуші 
субьект дәрежесіне көтерілуі көзделіп, оқыту барысында соған лайық 
жағдай жасалады. Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудан айырмашылығы: 
көздеген мақсатында, мәнінде, мазмұнында, дамытушылардың негізгі фак-
торында. Мұғалімнің рөлі мен атқаратын қызметінде, әдіс-тәсілінде, т.б. 
Бұл бағдарлы идеялар бүгінгі білім беру аясында қолдау табуда. Педагоги-
ка ғылымының зерттеушілері тәлім-тәрбие беру үрдісінің негізгі мақсаты 
оқушы тұлғасын дамыту деп таниды. Бірақ тұлға дамуы туралы ізденушілігі, 
психологияның айтуы бойынша, әр адамның өз қолында, оны сырттан әсер 
ететін күшпен дамытуға болмайды, тек оңтайлы ықпал жасауға болады. 
Осы пікірден туған білім беру мақсатының басқа да тұжырымы бар. Оқушы 
тұлғасын дамыту  оның толық өзіндік қалыптасуының, өзіндік жетілуінің 
амалы ретінде қарастырылады. Сондықтан мектеп мақсаты баланың табиғи 
күштері мен мүмкіншіліктерінің өзіндік ашылуына қолайлы жағдай жасау 
болып табылады. Ол үшін тұлғаның дамуын көздейтін білім берудің үрдісін 
ұйымдастырудың түрлі әдістері мен амалдарын анықтап, жүзеге асыру қажет. 

Дегенмен де адам психикасын дамытудағы ең қажетті құрылым – оқыту 
болса, кез келген оқыту есте сақтау мен білімді дамытады. Ал оқыту мен да-
мыту өз алдына жеке үрдіс бола алмайды, өйткені екеуі де жеке тұлғаның 
дамуына әсер етеді. Қазіргі таңда жеке тұлға қоғам үшін белсенді түрде, яғни 
аз уақытты қамтып, жоғары сапалы дәрежеде дамуы қажет. Сол үшін бұл 
педагогикалық технологияны дамыта оқыту технологиясы дейміз. Дамыта 
оқыту жеке тұлғаның дамуына бағыт-бағдар беріп, белсенділігін арттырады. 
Физиологиялық дамуда бала бойының өсуі, бұлшық еттің дамуы, салмақтың 
қосылуы, яғни дені сау, шыныққан, шыдамды, тағы басқа қорытындылар 
айтуға болады.                                                                                                                                                                                          

Ал психикасы туралы не дер едік? Оның қаншалықты дамығандығын 
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оқыту үрдісі мен жас ерекшелігі арқылы анықтаймыз. Қазіргі кездегі дамы-
та оқыту технологиясы балаға өз бетінше ойлана білуге, сыртқы ортамен 
қарым-қатынас жасауына ықпал етеді. Қарым-қатынас жасау барысында: 
жоспарлауға, мақсат қоя білуге, қойылған мақсат-міндеттерді жүзеге асырып, 
қорытындыны талдай білуге дағдыланады. Міне, осындай жүйелер арқылы 
"өзіндік даму" жүзеге асады. Соның негізінде өзіндік талдау, жинақтау, 
өзіндік бағыт беру, өзіндік тәрбие, білім алу жүйелері қалыптасады. Яғни 
дамыта оқыту жеке тұлғаның барлық қасиеттерінің дамуына бағытталады. 
Выготский: «Педагогика бала дамуының ертеңі емес, кешегі күніне сүйену 
керек» деген. Осыған орай, ол бала дамуының екі деңгейін анықтады:           

1) өзекті даму деңгейі – бала бойында қалыптасқан, өз бетінше орындай 
алатын іс-әрекеттер; 

2) жақын даму аймағы – бұл бала әлі өз бетінше іс-әрекетті орындай ал-
майды, бірақ үлкендердің көмегімен жүзеге асыра алатын көрініс. 

Тұлға жақын даму аймағына өтуде өзекті даму аймағындағы білімдерін 
өз бетінше қолдануға, өзіндік танымын дамытуға дағдыланады. Г.К.Селевко 
өзіндік дамыта оқыту технологиясын жүйеге келтіріп, оны үш бөлікке бөлді.

1. «Теория» – өзін-өзі жетілдірудің теориялық негізін ұғыну. Бұл мектеп 
бағдарламасына енгізілген.

2. «Практика» – өзін-өзі жетілдіруді іс жүзіне асыра білу. Бұл іс-әрекет 
сабақтан тыс уақытта орындалады.

3. «Әдістеме» – ғылыми негізін жасауда өзін-өзі дамыта оқытудың әдісі 
мен құрылымын жасап, жүзеге асыру.

Осы үш бөлікті бір жүйеге келтіріп, мектептерде өзін жетілдіру 
сабақтарын жүргізуге болады. Өзіндік дамыта оқытудағы негізгі мақсат: жеке 
тұлғаның өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі басқара алатын механизм құрып, 
адамгершілік-танымдық қасиеттерін дамыту. 

Бұл оқыту барысында мұғалім ұстанымы: дос, көп нәрсені білетін, терең 
білімді ақылшы.

Оқушы ұстанымы: өзі анықтап, еркін өз ойлауы бойынша іс-әрекет 
ету, өзіндік дамыта оқыту технологиясында баланың өзін-өзі тануын 
ұйымдастыруға мұғалімнің жоғары педагогикалық руханилығын керек 
етеді, оның балаға деген сүйіспеншілігі, "мұғалім" мен "оқушы" арасындағы 
сенім мен оның ішкі әлемін танып білуге, жеке қасиеттері мен мінезін ашуға 
мүмкіндік береді.  

Дамыта оқытуда баланың ізденушілік – ойлау әрекетін ұйымдастыру бас-
ты назарда ұсталады. Ол үшін бала өзінің бұған дейінгі білетін амалдарының, 
тәсілдерінің жаңа мәселені шешуге жеткіліксіз екенін сезетіндей жағдайға 
түсуі керек. Содан барып оның білім алуға деген ынта-ықыласы артады, 
білім алуға әрекеттенеді. Сабақ мұндай жағдайда төмендегідей 3 құрамдас 
бөліктерден тұратын болады.

1. Оқу мақсаттарының қойылуы.
2. Оны шешудің жолын бірлесе қарастыру.
3. Шешімнің дұрыстығын дәлелдеу. 
Дамыта оқыту жүйесінде оқушылардың ойларын жетілдірудің маңызы 

зор. Біріншіден,  дамыта оқытуда білім даяр күйінде берілмейді, оған оқушы 
өз оқу әрекеті арқылы қол жеткізеді. Сабақтың алғашқы ізденіс кезеңінде жаңа 
ақпарат жайлы не білетіндіктерін ортаға салып, мәселені өз беттерінше ше-
шуге талпынады. Сөйтіп олар осы мәселе туралы өз білімдерінің жеткіліксіз, 
таяз екенін сезіну арқылы сабаққа деген қызығушылықтары оянады, ішкі 
түрткілері пайда болады. 

Екіншіден, дамыта оқытуда оқушы жоғары қиындықтағы мәселелерді 
шеше отырып өзінің санасының саңылауларын ашады. Әр оқушының өзінің 
деңгейіне дейін дамуға қол жеткізе алады. «Жақсы оқушы», «Жаман оқушы» 
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ұғымының болмауы, балаларды танымдық әрекеттерге ұмтылдырады, 
құштарлығын арттырады.

Үшіншіден, оқушының жекебасын дамытатын басты құрал – ол өзінің 
әрекеті. Сол себепті дамыта оқытудағы оқыту әдістері оқушыны белсенді 
жұмыс жағдайына қоя отырып, мәселелерді, қайшылықтарды шешу мақсатын 
қояды.

Төртіншіден, дамыта оқыту жүйесінің нәтижелі болуы оқушы мен 
мұғалімнің арасындағы жаңаша қарым - қатынасы арқасында ғана өз жемісін 
береді. Сол себепті дәстүрлі жүйедегі әміршілдік стиль бұл жерде тиімсіз, 
оқушы –  «орындаушы», «мұғалімнің тасасындағы объект» емес. Ол өз пікірін 
ашық айтып, ойын дәлелдей, дәйектей алатын, сонымен қатар басқаның да 
ойын тыңдап, көзқарасын құрметтей білуге үйренген жаңа сападағы тұлға.  

Қазіргі кезде осы бағыт бойынша Қазақстан мектептерінде «Өзіндік та-
ным» пәндік курсы жүргізілуде. Бұл курстың бала тәрбиесіндегі алатын орны 
зор. «Өзіндік таным» курсы оқу барысында өзін-өзі тануы, оны жетілдіру, 
дамытуы, жалпыадамзаттық құндылықтарды тану бойынша меңгерілген 
дағдыларды ақиқат өмірде қолдануына, өз көзқарастарын, іс-әрекеттерін 
белсенді жүзеге асыруға дағдыландырады.  

Бастауыш сыныпта «өзіндік танымды» қалыптастыру барысын-
да оқушыларды қызықтырып, өзінің жасаған жұмысына өзі баға беріп, 
қорытынды шығара білуге дағдыландырудың маңызы зор. Ол үшін әртүрлі 
өз бетінше орындалатын қызықты тапсырмалар беру керек. Мысалы: 1-сы-
ныпта математика пәнінде мынандай тапсырмаларды қолдануға болады.

1)

Бұл өрнектердің мәнін тауып, дөңгелекшеге жазады. Ал өрнектердің мәні 
жанындағы кестеде орналасқандықтан, әріптерді тиісті торкөзге орналасты-
рып, жасырын сөзді табады. Егер жасырын сөз дұрыс шықса, онда тапсырма 
дұрыс орындалған. Міне, осыдан оқушы өзін-өзі бағалай алады. 

2)  Тауық  5-2=3
    Ағаш  4-1=3
     Жеміс  5-1=4
Бұл тапсырмалар оқушылардың математикалық дағдыларын ғана емес, 

қазақ тілінде де дұрыс жазып, жаңа сөздер құрастыра білуін дамытады. Осын-
дай әртүрлі қызықты тапсырмалар оқушылардың ынтасы мен белсенділігін 
арттырады. Бастауыш сынып оқушыларына грамматикалық ұғымдарды дамы-
та оқыту барысында мұғалім мен оқушының дидактикалық қарым-қатынасы 
аса маңызды. Қарым-қатынас педагогикалық тұрғыдан да, психологиялық 
тұрғыдан да өзекті мәселе болып саналады. Бастауыш сынып оқушыларына 
грамматикалық ұғымдарды меңгерту үдерісінде дамыта оқыту технология-
сын басшылыққа алғанда, оқушылардың танымдық қызығушылығы мен оқу-
таным қызметінің белсенділігіне көп сүйенеміз. Сондықтан оқушылардың 
оқу-таным әрекетін белсендіру жұмыстарының түрі мен әдістерін жан-жақты 
талдап, олардың әдістемедегі орындарын анықтау мәселесіне көп көңіл 
бөлінеді. Өйткені, ғылыми тұрғыдан сұрыпталып негізделген дамыта оқыту 
әдістер жүйесі арқылы ғана бастауыш мектепті бітірген оқушының тұлғасын 
модельдеуге болады. 

Ғылыми білім жүйесін бастауыш сынып оқушыларына ғылыми таным ло-
гикасымен, сол жолдың сызығымен бойлай отырып меңгертудің қажеттілігін 

н    9-4
ы    2+7
с     3+4

д    10-6
а    6+4
қ   6-6

7 10         5       4    9 0
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дәлелдеген Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов және 
осы бағыттағы ғалымдар «дамыта оқыту» деген терминнің мазмұнына ерек-
ше мән-мағына бергенін осы таным қызметінің ерекшеліктеріне байланысты 
екенін айқын танимыз. Дамыта оқыту оқушыларды әртүрлі іс-әрекетке тарту-
ды құптайды, сабақта дидактикалық ойындар, пікірталастар, ойлау, қиялдау, 
есте сақтау, тіл байлығын, логикалық ойлауын, шығармашылық қабілеттерін 
дамытуға арналған оқыту әдістерін қолдануды ұсынады. Яғни күнделікті 
сабақта оқушылардың жоғары білімдік пен адамгершілік құндылықтарын 
арттырсақ, жеке тұлға білімдегі шындықты іздеу, салыстыру, дәлелдеу, зерде-
леу, өз іс-әрекеттерін сараптап, өзіне-өзі баға беруге дағдыланады.  

Қорыта келгенде, дамыта оқыту арқылы оқушылардың өзіндік танымын 
жетілдірсек, тек ақылды ғана емес, сонымен қатар өз іс-әрекетін сараптап, 
жан-жүрегімен сезіне алатын, жоғары білімді ұрпақ тәрбиелей аламыз деген 
сенімдеміз.  
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амопознание – это глубокое и целостное познание себя, познание не 
только своей физической и психологической природы, но прежде всего 

САМОПОЗНАНИЕ – ПЕДАГОГИКА 
НОВОГО ВРЕМЕНИ

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

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

                                                                                                                           В.Белинский

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

Социально-экономические  преобразования, происходящие в современ-
ном обществе, предъявляют высокие требования к развитию системы обра-
зования в нашей республики. Для решения поставленных целей перед педа-
гогическим сообществом страны поставлена задача перехода от концепции 
функциональной подготовки к концепции развития гармонической личности. 
В число приоритетных направлений системы образования Рес публики Ка-
захстан включено духовно-нравственное воспитание, которое осуществляет 
на основе социально разработанной программы, автором которой является 
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основатель общенационального движения в защите прав детей,  президент  
Благотворительного  фонда «Бобек» Сара Алпысовна Назарбаева. 

Суть программы «Самопознание» заключается во всесторонней педагоги-
ческой поддержке ученика в процессе его личностного становления и социа-
лизации. Стержень программы – предмет «Самопознание» – призван стать 
своеобразным компасом подрастающего поколения в современном мире. 

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

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

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

Самопознание актуализирует признание безусловной ценности человека, 
способствует воспитанию в нем любви к жизни, чувство собственного досто-
инства, независимости суждений, развитию способности к самосовершен-
ствованию, умения ориентироваться в духовном мире и в ситуациях окру-
жающей жизни, готовности принимать решения и нести ответственность за 
свою судьбу. 

Основное назначение дисциплины «Самопознание» – создание усло-
вий для нравственного и духовного совершенствования личности на осно-
ве общечеловеческих ценностей, осмысление своей человеческой природы 
и смысла жизни, развития потребности в самовыражении самореализации, 
умения ориентироваться в ситуациях окружающей жизни, готовности при-
нимать решения и нести ответственность за свою судьбу.

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

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

На уроках самопознания учащиеся ближе знакомятся с собственным «Я», 
учатся оценивать себя, видеть себя со стороны: свой внешний облик, особен-

4. “Қазақстан мектебі” №5, 2018.
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ности  и манеру поведения, отдельные черты человека, подвергать анализу 
свои собственные успехи и достижения. 

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

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

Часто после уроков самопознания, глядя открытые навстречу нам глаза, 
невольно думается о том, что жизнь продолжается, и, мы, учителя самопозна-
ния, мысленно благодарим природу за то, что она не позволяет нам черстветь 
душой, что она наделила многих людей такими прекрасными качествами, 
когда доброта, бескорыстие, сострадание. Наверное, поэтому и существует 
на земле жизнь. Мы живем, пока чувствуем, любим и верим, пока наше серд-
це способно болеть за ближнего, а в наших душах не поселилось равноду-
шие. Вот такому отношению ко всему на земле, особенно к детям, и учит 
нас предмет «Самопознания». В образовательном процессе роль программы 
«Самопознание» велика. Она возвращает духовное изменение в педагогику, 
обогащая ее, по выражению О. Сулейменова, глубиной прошлого, широтой 
настоящего и высотой будущего. Сегодня стало очевидным, что программа 
нравственно-духовного образования «Самопознание» вышла за рамки от-
дельного предмета, заполняя светом и теплом духовных ценностей все то, 
что воспитывает личность ребенка.

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

Дарите свое сердце детям, будьте к ним внимательны и добры, не оста-
вайтесь равнодушными к проблемам детей, и тогда они смогут построить 
именно такое общество, в котором будут царить честь, достоинство и высо-
кие нравственные ценности. 

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

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

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

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

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

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

Интересным компонентом является цитата урока. В качестве цитаты 
урока учитель подбирает высказывания известных людей, например, матери 
Терезы, Абая Кунанбаева и других, в которых нашло отражение понимание 
ценностей и качеств человека, его мировоззрения и поступков.

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

В качестве закрепления изучаемой ценности учащимся предлагается 
творческая деятельность, которая может реализоваться в виде игры, лепки, 
аппликации, рисования, решения ситуативных задач и методов групповой ра-
боты.

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

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

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

На уроках самопознания большое внимание уделяется развитию навы-
ков общения, умения слушать друг друга, не перебивая, участвовать в общей 
работе и т.д.

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

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

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

Литература
1. Амонашвили Ш.А., Манифест гуманной педагоги.
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3. Мукажанова Р.А.,  Омарова   Г.А.    Методика   преподавания    предмета   «Самопознание»  в 
 школе. – Алматы, 2013.
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he main task of our school today is the formation, humanization and 
development of a well-developed creative personality. The only aid faced 

IMPROVING THE ENGLISH LANGUAGE SKILLS OF
PRIMARY SCHOOL PUPILS

Gulzat  KOSHIMBAYEVA,
the teacher of english language of scholl 
named after Abay 
   Almaty district,  Raiymbek region,  
   Sumbe village, Kazakstan

Т
by teachers is to help the students develop their knowledge, work independently, 
use them in a variety of situations, and cultivate a common sense of citizenship 
and national values.

 As  the president N. Nazarbayev: made a  taking his  emphasis on "knowing 
Trinity for every Kazakhstan person – a prerequisite for everybody's success", 
improving the regular speaking skills of primary school pupils. 

Today, my point is the to develop the communicative skills (language, 
speaking  skills) at the English language lesson. The main way  to increase 
students' thinking abilities and literacy is correct organization of the language 
development. In my opinion, the main purpose of the English language is to 
deliver pupils in a foreign language, to the extent possible. This way, students' 
creativity, creativity, and creativity are greatly reflected.

There were a number of difficulties in my  English teaching practice. The 
main function of the transcript is to accurately visualize the vocabulary of 
the word. The English alphabet letters can not always accurately reflect the 
pronunciation of the word. Such a service can only be transcribed. I use reading 
and writing, along with the transcription of words in my class.

The studying  English of oral speech at the early ages is the basis for the 
further development of the oral vocabulary. In the lesson, when the English 
language teaching process is organized more interesting and attractive, there 
is also a large number of children's vocabulary and the development of 
multilingualism in the child's consciousness.  If I share with  my experience, 
I would say the main thing - an interactive whiteboard.  It was important to 
see fairy tales and pictures while learning English songs. Listening  to the 
song and seeing them , we are able  to fully understanding  the meaning of the 
song. Singing is  as a means of communication. Learns to pronounce the words 
correctly. During the song performance, the child's emotions increase, and the 
interest, increases. I choose songs according to pupils’  level.

Scientists say that when the child is young, he can speak fluently and easily. 
English language teachers are using the best world experience in the field of 
language teaching, new technologies and active methods to improve the quality 
of English teaching at the moment.

During the organization, one of the language exercises needs to use the 
"warming up" exercise or the "Delphine method". It is a flipping event

Effective "Yes / No", "Find Out", and "Find on" methods are useful to 
check the interpretation of readable text. Learners should be able to demonstrate 
that the teacher is reading the sentences correctly, agreeing with the sentences 
contained in it or not.

Ultimately, the formation of speaking skills of primary school pupils 
depends on the teacher's thinking, communicative competence.
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айсы  бір  халық  болмасын  алдында  тік  тұрып 
төбесіне   көтеретін,  тәбәрік етіп қастерлейтін, 

Мерейтой

ОТТАЙ  ЫСТЫҚ  ЖИЫРМА  ЖЫЛ

Күлбарам  СӘДУАҚАСҚЫЗЫ,  
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
Қорқыт Ата университетінің профессоры
   Қызылорда қаласы, Қазақстан

Қ
қасиетті деп қабылдайтын екі нәрсе бар, ол – БІЛІМ 
мен ҒЫЛЫМ. Көрнекті қолбасшы, әрі батыр, әрі 

әулие, данышпандықпен  атағы  жер  жарған   ғалым   Әзіреті Әли  жай-
лы Пайғамбарымыз: «Мен білімнің шаhары болсам, Әли оның есігі, ілім 
іздеушілер соның есігінен кірсін»  деген екен. Сол  Әзіреті Әли Халиф бо-
лып тұрғанда оған бір көп оқыған, оқығанын көңіліне тоқыған ғұлама жан 
тұтқиылдан мынадай сұрақты қойыпты: «Білім артық па? Байлық артық па?». 
Сонда дана бабамыз  көп ойланып тұрып, үлкен толғаныспен байлықтан 
білімнің артықшылығын  бұлтартпай дәлелдейтін он дәлелдеме келтіріпті. 

Біріншіден, білім деген іздеген сайын көбейе береді, молая береді, 
жұмсағанмен азаймайды. Ал байлық жұмсаған сайын азаяды, көбеймейді, 
кемиді.

Екіншіден, білім артық, оны ұрыдан тығып сақтау қажет емес, ол басыңда,  
ешкім тартып ала алмайды, ал мал-мүлікті, жиған-терген байлықты ұры-
қарыдан сақтау керек, айрылып қалам деп қорқасың.

Үшіншіден,  білім артық, өйткені ол сені бағады, ал байлықты сен бағасың.
Төртіншіден, ілім артық, өйткені, ол досыңды көбейтеді, ал байлық 

қасыңды көбейтеді.
Бесіншіден,  білімің көп болса, сені ел, халық құрметтейді, ал байлығың 

көп болса қызғанады,  сені  жек көреді.
Алтыншыдан,   білімді      ес еп теудің қажеті жоқ, ал байлығыңды ұдайы 

есептеп отыру қажет.
Жетіншіден, білім  Пайғамбардан  қалған  мирас,  ал байлық бақылдардан 

қалған мұра.
Сегізіншіден, білім артық, адам  жанын байытады, ал байлық жан дүниеңді 

шектейді,  адамды дүниеге байлап, матап тастайды,  тура жолдан тайдырады.
Тоғызыншыдан, білімді адам – адамгершілігі артық адам, орынды 

сөйлейді, мәдениетті, ал байлығы көп адам дүниесінің буына мастанады, 
астамшылық көрсетеді,   өзін өзгелерден жоғары  ұстайды.

Оныншыдан, білім қанша көп болғанымен іріп-шірімейді, бүлінбейді. Ал 
байлық, бір жұттық – өледі, өртенеді, жоғалады, құриды.

Қай заманда болмасын білімге ешбір ғұлама ұлы бабамыздай дәл осын-
дай әділ де,  биік, жан-жақты шын бағасын бермегендігін мойындауға тиіспіз.

Өткен ғасырдың аласапыран заманында 1937 жылы Қазақстанға 
көшіріліп келген Қиыр Шығыс Корей педагогикалық институтының негізінде 
Қызылорда педагогикалық институты құрылған еді. Ол Н.В. Гоголь атындағы 
педагогикалық институт ретінде де белгілі. Осы пединститут кейін Қорқыт 
Ата атындағы гуманитарлық университет болып тұрғанда 1998 жылы 24 
наурыз күні Ы.Жақаев атындағы агроинженерлік институтпен біріктіріліп, 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік  университетіне айналды. 
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Бұл оқиға Қазақстанның оңтүстік аймағы үшін айтарлықтай елеулі  тари-
хи  оқиға болды.

Осы  іргелі де, киелі  оқу орнының қабырғасынан талай мемле-
кет қайраткерлері, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, 
Қазақстанның Еңбек Ері, мемлекеттік сыйлық иегерлері, өнер және мәдениет 
майталмандары, талай көрнекті ғалымдар мен спорт саңлақтары,  тіпті өзінің 
адал еңбегімен Отанын гүлдендіріп жүрген мыңдаған қарапайым азаматтар 
да түлеп ұшты. 

2018 жылдың  10 қаңтарында  Қазақстан Республикасының  Президенті 
Н.Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  Жолдауында  «Педагогтерді оқыту 
және олардың  біліктілігін  арттыру  жолдарын   қайта   қарау   керек  
болады.  Еліміздің университеттеріндегі  педагогикалық  кафедралар  мен  
факультеттерді дамыту қажет», – деп айрықша атап көрсетті. Себебі, 
бізді қоршаған дүние  өзгеруде, адамдардың  жаңа жағдайларға бейімделу 
қажеттілігі туындап отыр. Нақты атап айтқанда,  қазақстандықтарды XXI 
ғасырға лайықты қасиеттерге ие болатындай етіп тәрбиелеу осы педагогтердің 
қолында екендігі айтпаса да түсінікті. «Өмір бойы оқу» қағидаты да  осы 
қажеттіліктен пайда болды  деуге болады.

Адамзат үшін  білім осыншама  маңызды болатын болса, сол  білім-
нің шамшырағын жаққан, талай жас ұрпақты білімнің кәусарынан 
сусындатқан екі іргелі оқу орнының қосылуынан дүниеге келген  Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік  университеті  жиырма жыл ішінде 
республикамыздағы  іргелі оқу орнына айналып отыр.

Қазақстан Республикасының алдына қойып отырған білім саясаты айқын  
және оның  болашағы зор. Себебі, ол Елбасымыз айқындап беріп отырған 
мемлекеттік бағдарламалардан бастау алып отыр. Атап айтқанда, 2018 
жылдың 10 қаңтарындағы  Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  
халыққа Жолдауындағы   жетінші  міндет: «Адами капитал – жаңғыру негізі»  
және «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы 
мен «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру» сияқты мемлекеттік 
бағдарламаларда аталып көрсетілген талаптар жоғары оқу орындарына, 
оның ішінде біздің университетімізге де  орасан зор жауапкершілік жүктеп 
отырғанын оқытушы-профессорлар жақсы түсінеді және сол үдеден шығуға, 
яғни XXI ғасыр талабына сай мамандар даярлауда бар мүмкіндіктерін пайда-
ланып нәтижелі еңбек етуде. Университетімізде көпсатылы білім беру жүйесі 
Стратегиялық даму жоспарына сай рет-ретімен іске асырылуда.

Университетіміз жергілікті аймақ басшысы Қырымбек Елеуұлының 
тікелей бастамасымен биылғы оқу жылының өзінде жағдайы төмен отбасы 
балалары үшін 145 грант бөлінуі тек балаларға ғана емес, университетімізге 
де көрсетілген қамқорлық деп қабылдап отырмыз. Облысымызға қажетті ма-
мандар жетіспейтін салаларға маман дайындауда бұл зор көмек болып отыр.
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Осы қамқорлыққа жауап ретінде универ-
ситет ғалымдары аймақ ғылымының іргелі 
және қолданбалы мәселелерін шешуде 
белсенді түрде атсалысуда.

Осы өткен жиырма жыл уақыт 
ішінде Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті алыс-жақын 
шетел ғылыми-зерттеу институттарымен 
бірігіп талай ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізіп, олардың оң нәтижелерін 
жергілікті жерде пайдаланумен үзбей  айна-
лысып келеді.

Сондай-ақ университет басшылығы 
оқытушы-профессор құрамының және білім 
алушылардың әлеуетін арттыру мақсатында 
тереңдетілген білім жетілдіру курстарынан 
өтулерін қатаң бақылауда ұстап отыруының 
арқасында, бір ғана өткен оқу жылында 310 

оқытушы мен білім алушылар ағылшын тілінен жеделтетілген білім курс-
тарынан өтіп келді. Осы тіл үйрену мақсатында Қызылорда қаласындағы 
ағылшын тілінде оқытатын білім-инновация лицейі және химия-биологиялық 
бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебімен тығыз әріптестік қатынас орна-
тылып, студенттердің осы мектептерде педагогикалық тәжірибеден өтуіне 
қол жеткізілді. Ағылшын тілін үйренумен қатар, білім алушылардың орыс, 
қазақ тілдерінде сауатты меңгеруіне де  баса  назар аударылып келеді.

Қазақстанның ЖОО шеңберінде ішкі академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша басқа оқу орындарымен келісім-шарттар жасалып, 
университет білім алушылары осы бағдарлама аясында білім алуды жүзеге 
асыруда. Осы мақсатта білім алушылармен профессор-оқытушылардың 
сыртқы академиялық ұтқырлығы халықаралық бағдарламалар бойынша 
жүргізіледі және  шетелдік ғалымдар белсенді түрде тартылуда. Алдыңғы 
қатарлы дамыған елдердің жоғары оқу орындарымен озат тәжірибелер ал-
масу, оқу бағдарламасын халықаралық стандартқа сай жетілдіру мақсатында 
70-тен аса келісім-шарттар жасалды. Ол елдердің қатарында Корея, Италия, 
Франция, Түркия,  Қытай, Ресей,  АҚ,  Польша Республикасы  және тағы 
басқа  елдер бар. 

Елді бағалауда сол елдің білім сапасы мен  қол жеткізген  ғылыми  
жетістіктері басты критерий етіп алынады. Осы тұрғыдан қарастырсақ,  қос 
арнадан қосылып, кемерінен шалқып-тасып жатқан жаңа арна, кең  дария 
іспеттес, білім мен ғылымның алтын бесігіне айналған киелі  білім ордасы  
осы өткен жиырма жыл ішінде талай асуларды, талай биіктерді алды. Әсіресе, 
ғылым атты биіктікті бағындыруға  университеттің жас ғалымдарының 
құлшынысы артып отыр. Соның бір айғағы «Физика-химиялық талдау 
әдістері» зертханасының  жетекшісі, химия ғылымдарының кандидаты 
Нұрбол Аппазовтың «Ғылым қоры» АҚ жариялаған құны 95 млн 286 мың 
теңгелік  ғылыми жобаның жеңімпазы атануы.  Ең  бастысы, университет 
басшылығы  тарапынан профессор-оқытушылардың  әрдайым заман тала-
бына сай білім берулеріне  барлық жағдайлар жасалып келеді. Жоғары оқу 
орындарының рейтингісі бойынша университетіміздің  алғашқы ондық 
ішінде болуы соның дәлелі.

Осы айтылған, орындалған жұмыстардың арқасында студенттеріміз 
барлық мамандықтар бойынша олимпиадаларға қатысып жүлделі орындар-
ды иеленуде. Бір ғана мысал, өткен оқу жылында «Биология, география және 
химия» кафедрасының химия мамандығы бойынша оқитын студенттеріміз 
республикалық химия олимпиадасында бірінші  және екінші  орынды жеңіп 



56

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

алуы арқасында биылғы жылғы химия пәні бойынша 25-ші республикалық  
олимпиаданы   біздің университетте өткізу құқығына  ие болып, қазіргі кезде  
олимпиаданы жоғары деңгейде  өткізіп  қорытындылап отырған жағдайымыз 
бар. Республикалық олимпиадада бірінші орын алу арқасында келесі оқу 
жылында басқа география, биология пәндерінен де  өз университетімізде 
студенттердің  республикалық  олимпиадасын  өткізілуі  күтілуде. 

Уақыт зымырап өтуде. 
Күндер айларға, айлар жылдарға 
айналып, екі оқу орнының 
бірігуінен пайда болған Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда 
мемле кеттік  университетінің 
дүниеге  келгеніне де 20 жыл 
өтіпті! Осы уақыт ішінде 
қаншама жас оқытушылар осы 
университетке жұмысқа орна-
ласты, қаншама диссертациялар 
қорғалып, ғылымды алға жыл-
жытты,  қаншама ғылыми зерт-

теулер жүргізілді. Университет қабырғасынан  қаншама жас маман диплом 
алып, туған елді көркейту мақсатында еңбек майданына аралас ты. Жас буын 
оқытушылары мен тәжірибелі, айтары мен берері бар аға буын оқытушы- 
профессорлар арасында тығыз сабақтастық орнатылды.

Республиканың және Қызылорда облысы экономикасының барлық са-
лаларына жоғары білімді мамандарды даярлауда басты жоғары оқу орны-
на айналған – Қорқыт Ата атындағы ҚМУ жаңа статустағы даму үдерісіне 
ерекше еңбек сіңірген университеттің заман талабына сай халықаралық, 
республикалық және өңірлік деңгейлерде алдыңғы қатардан көрінуіне уни-
верситет ұжымын жұмылдыра білген, бүгінгі таңда өз ісінің білгірі, ке-
мел басшы, университет ректоры, техника ғылымдарының докторы, про-
фессор, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткері Қылышбай 
Алдабергенұлы  Бисеновтің ректорлығы тұсында университетіміз қайта 
түлеп, барлық жұмыс салаларын жандандыруы арқасында  аймақтағы ғана 
емес республикадағы білім мен  ғылымның, тәрбиенің үлкен ордасына ай-
налды. Университет ұжымы қаншама мемлекеттік бағдарламаларды батыл 
жүзеге асырып, заманауи жағдайларға бейімделе отырып, бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығара отырып, өзара  бірін-бірі қолдап XXI ғасыр талап-
тарына лайық мамандар даярлауға бар күш-жігерлерін жұмсауда. Қазіргі 
кезеңде университет қызметінде жаңа леп, жаңа қарқын айқын байқалады. 
Университетте алуан түрлі  семинарлар, форумдар,  тренингтер  және тағы 
басқа іс-шараларды көптеп өткізу арқылы өндіріспен, жұмыс берушілермен 
тығыз  байланыс орнату үстінде  және ондай жұмыстарды алдағы уақытта да 
жалғастыра беру жоспарланып отыр. Сондай-ақ «оқыту арқылы тәрбиелеу», 
«басты нәрсе–тәрбие» деген қағидатты басшылыққа ала отырып, тәрбие 
жұмыстарының аясын кеңейтуде. Білім алушыларға «Өмір бойы үзбей оқу» 
қағидатын насихаттау, түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл әрине олардың 
білім нәтижелеріне оң әсерін тигізері сөзсіз. Себебі, қайсы бір мекеме бол-
масын оның жұмысының нәтижелілігінің  кепілі  басшысы болатындығы 
бәрімізге аян.

Осы  оттай  ыстық  20  жыл  ішінде  қандай  жетістіктерге  қол  жеткіз-
дім?, – деп бажайлап қарасам,  көңілім толатындай екен! Қазіргі  Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік  университетінің  басты құрам бөлігі 
болып табылатын Н.В.Гоголь атындағы педагогикалық институттың хи-
мия және биология пәні мамандығы бойынша білім алып  мектепте біраз 
қызмет жасағаннан кейін 1997  жылы Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік 
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гуманитарлық университетке  аға оқытушылық қызметке ауыстым. Мектепте 
оқытудың іс-тәжірибесіне қанығып келген мен жоғары оқу орнына  келген-
нен кейін білімімді ғылыми тұрғыдан негіздеп,  диссертация қорғап педаго-
гика  ғылымдарының  кандидаты  ғылыми дәрежесіне ие болдым. 3 моно-
графия, 21 оқу құралдары және  100-ден аса оқу-әдістемелік мақалаларым 
жарық көрді. Осы еңбектің арқасында «Қазақстан Республикасының білім 
саласының құрметті қызметкері»,  «Ы.Алтынсарин», «Қорқыт Ата алтын 
медалі»  және  халықаралық «Д.И.Менделеев»  медальдарының иегері бол-
дым. Аға оқытушылықтан доценттік,  доценттен профессорлық қызметке қол 
жеткіздім. Екі мәрте «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағы мен 
Мемлекеттік гранты иегері болдым. Оның үстіне 2012 жылдан  дәстүрге 
айналған әр жыл сайын  профессор-оқытушылардың рейтингісін анықтау  
нәтижесінде тұрақты түрде «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік  
университетінің  үздік оқытушысы» атағын иеленіп келемін. Соның 
нәтижесінде айлық үстемақы қосылуы арқасында   оқу құралдарым мен оқу-
әдістемелік  мақалаларымды  баспадан шығаруға мүмкіндік алып келдім. Мен 
бұларды өзімді мақтау,  яғни мақтану үшін емес, осыншама жетістіктерге 
жетуіме,  шығармашылығымды шыңдауға барынша мүмкіндік тудырып,  
қолдау  жасап келген университетіммен  мақтану  үшін баяндап отырмын. 

Осы  киелі оқу орнын отбасымыздан  менімен қоса үш  бірдей  адам,  
біреуі – менің жұбайым,  педагогика ғылымдарының  докторы, Қазақстан 
Республикасына еңбек сіңірген қайраткер, Қызылорда облысының білім 
сала сын 20 жылдай басқарған Әли Мүсілімұлы болса, екіншісі – педагогика  
ғылым дарының кандидаты, доцент,  қызымыз Айгүл Сиымова да  бітірген  
еді.

Өткен 2017 жылдың 8 қарашасында ректорлардың форумында М.В. Ло-
моносов атындағы Москва мемлекеттік  университетінің ректоры Виктор 
Антонович  Садовничий Қазақстан Президентінің «құндылықтар жүйесінде 
білім беруге басымдық берілетін болса, онда ұлтымызды үлкен табыс 
күтіп тұр»  деген сөзіне сілтеме жасай отырып  «мен  білім беруді қолдап, 
демейтін саясатты ең дұрыс, ең дана саясат» деп есептеймін. «Нұрсұлтан 
Әбішұлы – дана президент, мен ол кісіні президент болмай тұрған кезден 
жақсы білемін», – деп өз ойымен бөлісіп жоғары баға берген еді. Сондай-
ақ ММУ ректоры Қазақстан ректорларының сөздерін тыңдай отырып, «мен 
тіпті олардың  білім берудің болашағына бағытталған барлық  новацияларды, 
жақсы жаңалықтарды осыншама белсенді талқылайды  деп күтпеп едім», – 
деп ағынан жарыла отырып,  Қазақстанның біліміне жоғары баға берген  еді.

Осы берілген бағада біздің Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік  
университетінің де үлесі бар деп біле отырып, өз университетімізді мақтан 
тұтуға лайық деп білеміз.

Биылғы оқу жылында 80 жылдық мерейтойын атап өтіп, енді екі 
оқу орнынан түзілген  Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік  
университетіміздің  20 жылдығын  атағалы  отырған университетіміздің алды-
на қойып отырған биік мақсаты бар, ол – «құндылықтар жүйесіндегі білімді 
бәрінен жоғары қоятын, барлық сапалары бойынша жаңа XXI ғасыр талапта-
рына сай келетін, қоғамымыздың тізгінін ұстауға лайық жаңа көзқарастағы 
жас мамандарды  тәрбиелеп шығару». 

Өткен жылдар өшкен жоқ санада тұр  
Қорқыт Ата атындағы киелі орда!      
Сол жылдарды көркейткен адам батыр
Өз тағдыры тек өзінің қолында
Нық сеніммен   болашаққа  бара жатыр! –

дей отырып,  сөз соңында алдағы уақытта лайым осы мақсатымыздың үдесінен 
шығып, университетіміздің өркениет өрісінің жаңа да жасампаз белестерін 
бағындыру жолындағы қызметі оң нәтижелерін бере берсін демекпіз!
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Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

лбасы Н.Ә. Назарбаев: «Отандық білім беру жүйесіне инновациялық 
әдіс-тәсілдерді ендіруге және болашаққа серпіліс жасауға  міндеттіміз. 

БАЛАБАҚШАДА  ЖОБАЛАУ  
ӘДІСІНІҢ  МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Гүлбану  ҚОЖАБЕРГЕНОВА, 
Ақтау қаласындағы №31 «Еркемай» 
бөбекжайының тәрбиешісі 
  Ақтау қаласы, Қазақстан 

Е
Мұндай жағдайда Қазақстанға жүйелі ойлайтын, дүниетанымы кең, ақылды 
әрі шығармашыл адамдар қажет» деген. Мектеп жасына дейінгі балаларға 
сапалы тәрбие мен білім беруде №31 «Еркемай» бөбекжайының  педагогтері 
шығармашылық  ізденіспен  жұмыс  жасауда. Біздерге  сондай  педагогикалық  
жаңалықтардың  бірі – балалармен  жұмыс  жасауда жобалау іс-әрекетін 
ендіру.  

Бұл әдісті пайдалану мектепке дейінгі тәрбие  мен  оқытудың  мемле-
кетте  жалпыға  міндетті  білім  беру стандартының  талаптарын  жүзеге  
асыруға  деген  қадам  болып  саналады.  Негізгі  мақсатымыз  балабақша  
педагогтерінің  жобалау  іс-әрекетін  қалыптастыруға  мүмкіндік  туғызу,  
кәсіпте  құзыреттілігінің   деңгейін  көтеру  және  балабақшаның  білім  
үдерісіндегі  нәтижесін  арттыру.

Жұмыс барысында келесі міндеттер шешілді:
–  педагогтермен жобалау іс-әрекетін меңгергенде әдістемелік жұмыстың 

жүйесін өңдеу;
Педагогтердің  кәсіптік  құзыреттілігінің  деңгейі мен балабақшадағы  

білім  үрдісін  жетілдіруде  келесі  шарттар  алға  қойылды:
 – жобалау  іс-әрекеті  педагогтердің  шығармашылығын жүзеге асырып, 

білім  сапасының  көрсеткішін арттыру үшін алынады;  
–  педагогтердің  құзыреттілік деңгейі мен жобалау  іс-әрекетіндегі  

сұрақтардың өзгерген  динамикасын  айқындау.  
Сонымен  қатар педагогтермен  мынадай  әдістемелік  көмек жүйесі 

өңделді:
– кеңес «МДМ жобалау қызметі»;
– семинар-парктикум «Мектепке дейінгі ұйымдарда  инновациялық  

әдістер мен  технологияларды  пайдалану»;
– педагогикалық ойын-айтыс «Кім жобалау әдістемесінің білгірі болғысы 

келеді?»;   
– педагогикалық кеңес «Балабақшадағы жобалау қызметі»;
–  балабақша сайтына және  әдістемелік кабинетке  жоба  бойынша 

жұмыстарын ұсыну.
Жобалау әдісі – білім   беруді  ұйымдастырудың  жаңа технологиясының  

бірі,  аталмыш  әдіс  арқылы  балалардың  танымдық  қызметі  таңдалып 
алынған  дайын ақпарат  арқылы  емес,  өздерінің  қызығып  таңдаған   
ақпаратының  ізденісін  дамыту  арқылы  жүзеге  асады.  Жобалау  қызметі – 
әртүрлі,  анықталған  мақсатқа жету  үшін  ықпалдасқан  қызмет.  Жобалаудың  
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мәселені  шешуден  айырмашылығы, оның  қорытындысы  бойынша  бала 
қызметінің  нәтижесі  және оның  әрі  қарай  қолданылуы  шамаланады.  
Біздің  балабақша  тәжірибесінде  қолданылатын  жобаның  топтамасы:

– қатысушылар  құрамы  (балалар, мамандар);
– жүзеге  асырылу  мерзімі: ұзақ  мерзімді  (оқу жылы бойы);
– МДМ тәжірибесінде  қолданылатын  жобаның  негізгі түрлері: топтық.
Жоба түрлері:
– зерттеушілік-шығармашылық;
– рөлдік, ойын түрлері;
– ақпараттау – тәжірибелік – бағдарлау;
– шығармашылық.
Жобаның  педагогикалық  маңыздылығы.
Жобалау  қызметінің  үрдісі  бойынша  педагог  тек дайын  білімді беру  

емес,  балалардың  танымдық  қызметін ұйымдастырушы  рөлін  атқарады.  
Жобалау  қызметі   белсенді,  шығармашыл  білім  беру  салаларының  
мазмұнын  тиімді  ықпалдастыра  отырып,  әртүрлі,  қызықты,  толық  
мазмұнды қызметтер арқылы  мақсат-міндеттерді  ойдағыдай  шешуге  
мүмкіндік  береді.  Жобалау әдісі  тәрбиеленуші  балалардың  ата-аналары-
мен  ынтымақты  жұмыс  жасау  тиімділігіне және оларды  балабақша  өміріне   
тарту  мүмкіндігін де  оңынан  шешеді. Балабақшадағы  жобалау  қызметінің  
ерекшелігінің  мәні,  балабақша баласы  өзінің  мәселесін,  ойларын  өз  бетімен  
тұжырымдай  алмайды,  сондықтан  балабақшаның  тәрбиелеу мен оқыту   
үрдісіндегі   жобалау  қызметі  балалар мен  педагогтердің,  ата-аналардың  
қатысуымен  өтеді.  Мектепке дейінгі  жастағы бала жобалау  қызметінің  
ұйымдастырушысы,  авторы  бола  алмайды, баланың   қызығушылығын  
түсінетін  үлкендердің  көмегін қажет  етеді. Қойылған  мақсат-міндеттердің  
шешілуіне  байланысты  үлкендер  балаға  құрал-жабдықтар  мен  мақсатқа  
жету  тәсілдерін  табуға  көмектеседі. Үлкендердің  көмегіне  сүйене отырып 
балалар  өз  мәселелерінің   шешімін  ата-аналарына  сұрақ  қою  арқылы,  
танымдық  әдебиет  кітаптарды  оқу,  бақылау  жасау  арқылы  ізденіп  та-
бады.  Олар бірігіп  шығармашылық  қызметпен  сурет  салады,  шеберлік 
қолөнерімен  айналысады.

Жобалау қызметін  ойдағыдай  жүзеге  асыруға  қажетті  жағдайлар: 
баланың  қызығушылығын есепке алу; ерікті  түрдегі  қызмет; тақырыптың  
түсініктілігі; алынған  мәселе  жағдайы бәріне түсінікті болуы  қажет; 
балалардың аз  болса да,  жеке  ынталы  бастамаларын  қолдау; жоба  жұмысына  
ата-аналарды  өз еріктерімен тарту, балалармен  бірге  шығармашылық  жұмыс   
жасауға  жағдай  туғызу; жоба  бойынша  жұмыста  бірізділік   ұстанымды  
сақтау; педагогпен бірге мақсатқа жету жұмысы.

Жобаны жүзеге  асыру үрдісі бойынша педагог пен балалардың  қызметін  
бөлу. 

I кезең. Дайындық. 
Педагогтің  қызметі:  жобаның  мақсат-міндеттерін  педагогтермен,  ата-

аналармен, балалармен талқылау  жұмыстары.
Желілі – рөлді  ойын  жағдайына  енгізу.
Балалар мен ата-аналардың  қызығушылығын қолдау үшін  іс-шаралар  

жоспарын  белгілеу.
Балалардың  қызметі:  мәселеге ену.  Ойын  жағдайына  төселу.
Ата-аналардың  қызметі:  жобаның мақсат-міндеттерін  (не үшін), 

мерзімін, мәселесін қалыптастырады.  Алдағы  істі  жоспарлайды.
IІ кезең. Негізгі. 
Педагогтің  қызметі:  міндеттердің  шешілуіне  көмектеседі.
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Әртүрлі  қызметтерді  ұйымдастырады.  Тәжірибелік  көмек  береді.
Жобаның   жүзеге  асырылуын қамтамасыз етеді, қызметтің  әр түрін  

ұйымдастырады  (әңгіме,   ойын,   бақылау,   нәтижелілік  қызмет   және  т.б.).
Отбасылық шара ұйымдастыру.  Балабақшаның  арнаулы  маманда-

рын (музыка  жетекшілері,  педагог-психолог, тіл мамандары, дене тәрбие 
нұсқаушылары)  жобаға  тарту.

Ата-аналардың  қызметі:  баламен  бірігіп,  жобаға  қажетті  ақпаратты  
әдебиеттен,  интернеттен,  энциклопедиядан   іздейді. Іс-әрекеттің  алгоритмін  
құрып, міндеттерді, тапсырмаларды бөліп  береді.  Балалардың  қызметі: 
олардың  ұйымдасуы. Балалармен  және  ата-аналармен  ұйымдасқан  қызмет  
түрі.

IІІ кезең. Қорытынды.
Педагогтің  қызметі:  жобалау  қызметінің  дайын  нәтижесін   көр-

сету: ойын-сауық, көрме, ашық сабақ  тұсаукесерін   өткізу және т.б.  
Қорытындысын талдау.

Ата-аналардың  қызметі:  мерзімі  бойынша  жобаның  тұсаукесеріне  
қатысады.  Балалардың  қызметі:  қорытынды  іс-шараларға  қатысу.

Қазіргі  таңда  жобалау  іс-әрекеті  өзекті  әрі  өте  тиімді  әдіс бо-
лып табылады, себебі,   ол  мектепке  дейінгі  жасқа тән  болып  келетін  
эгоцентризмді  жеңуге,  ізденімпаздықты,  шығармашылық  қабілеттер  мен  
коммуникативтік  дағдыларды  дамытуға,  ересектердің  көмегімен  немесе 
өз  бетінше мәселелердің  шешімін  анықтау   қабілетін  дамытуға  ықпал  
жасайды.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалар  үшін  жобалау  іс-әрекеті  әзірге 
тек педагогтің,  ата-аналардың   көмегімен   жүзеге  асырылады.  Оқытудың  
кіріктірілген  әдістерінің  бірі  ретінде  жобалау  іс-әрекетін  пайдалану  
балалардың   белсенділігін   арттыруға,  шығармашылық  ойлауын,  өзін  
қызықтырған  зат  немесе  құбылыс  туралы ақпаратты  өз  бетінше  іздеу  
қабілетін  дамытуға,  игерген  білімін  пайдалануға  мүмкіндік  береді. Барлық  
жобаларда  іс-әрекеттің  негізгі  түрі  ойын  болып  саналады.  Ойын  кезінде  
бала  құрбыларымен  және  ересектермен  қарым-қатынас жасауға  үйренеді:

– диалогқа  белсенді  қатысады;
– сұрақтар  қояды;
– тыңдайды  және  түсінеді;
– жағдайға  байланысты  қарым-қатынасқа  түседі;
– тез  байланысады;
– өз  ойын анық  және  жүйелі  жеткізеді;
– сөйлеу этикетінің  түрлерін  пайдаланады,  нормалар  мен  ережелерге   

сай  өз  тәртібін реттейді.
Жобалау  іс-әрекеті  өзекті әрі тиімді. Ол  балаға  зерттеу  жасауға, алынған  

білімді  синтездеуге,  шығармашылық  қабілеттер мен  коммуникативтік  
дағдыларды  дамытуға  жол ашады. Ал бұл оның мектептегі  жағдайларға  
тез  бейімделуіне  көмектеседі. Сондықтан  біздің  мектепалды  даярлық  
топ  тәрбиешілері  балалардың  коммуникативтік  дағдыларын  дамыту бо-
йынша  білім беру  үрдісінде  жобалау   іс-әрекетін белсенді  түрде  пайда-
ланады.  Жобалардың  тақырыптары  балалардың  бастамасымен  немесе  
тәрбиешілердің   бастамасымен  анықталады. Тәрбиеші балаларға  жобаның 
тақырыбына  байланысты тапсырмаларды  ұсынады, ал балалар  ата-анала-
рымен  бірге  өздеріне  қызық  тапсырмаларды   тыңдайды.  Қажет  болса, 
тәрбиешілер  ата-аналарға  анықтамалық  материал  ұсынады, кеңестер  береді.  
Мәселені  шешу жұмысы барысында  балалар  тәрбиешімен,  ата-аналары-
мен  шығармашылық,  ізденушілік  және  тәжірибелік әрекеттер жүргізеді,  
жобаның  бөлімдері  бойынша  жұмыстар  жасайды,  алынған  ақпаратты  
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жүйелейді,  жобалау  әрекетінің   нәтижелерінің  тұсаукесерін  дайындайды.  
Жобаны  қорғау  қызықты  әрі  белсенді  түрде  өтеді.  Жобаны  қорғау  ба-
рысында  балалар  барлық  шығармашылық  мүмкіндіктерін   жүзеге  асыра-
ды,  олардың  коммуникативтік қабілеттері  жетілдіріледі,  шығармашылық  
белсенділігі  мен  қиялы дамиды.  Жобалау іс-әрекеті  мектепалды  даярлық  
тобы  балалардың  коммуникативтік  дағдыларын  қалыптастыру  бойынша  
дәстүрлі  және инновациялық  әдіс-тәсілдермен  жүргізілетін  жүйелі  және 
мақсатты жұмыс  өзінің  оң нәтижесін береді:

– балалардың  сөйлеу  мәдениетінің  деңгейі  көтеріледі;
– балалардың  коммуникативтік  құзыреттілігінің деңгейі  жоғарылайды.
Осылайша, балалардың  коммуникативтік  дағдыларын  қалыптастыруда  

жобалау  іс-әрекетін  пайдалану  мектепке дейінгі білім беруді жаңартуға  
ықпал жасайды және әр баланың сапалы білім алуы мен дамуына мүмкіндік 
береді.

ғасыр – білім мен технологияның қарыштап дамыған ғасыры. 
Ақпараттандыру үдерісі жеделдеп, жаһандық интеграция күшейген 

“ӨЗІН-ӨЗІ  ТАНУ”  ПӘНІ –
АДАМГЕРШІЛІК  НЕГІЗІ

Лейла БЕКТҰРҒАНОВА, 
Ақтау қаласындағы  №31 “Еркемай” 
бөбекжайының тәрбиешісі 
  Ақтау қаласы,  Қазақстан

ХХІ
тұста адамзат баласына білім беру ісі бірінші кезекке қойылатыны сөзсіз. 
Егемен Қазақстанның өркениетті қоғам қалыптастырып, құқықтық мемле-
кет ретінде дамуы үшін жас ұрпақтың рухани һәм интеллектуалдық деңгейін 
көтеру қажеттілігі туындап отыр. Сондықтан да еліміздегі білім беру жүйесі 
әлемдік білімнің талап-шартына сай болуға бағытталуда. Бұл білім беру 
үрдісі мен педагогика теориясындағы өзгерістерге байланысты болып отыр. 
Білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің жаңа мазмұны пайда болуда. 

12 жылдық білім тұжырымдамасының мақсаты – өзінің және қоғамның 
мүддесінде өзін-өзі белсенді етуге дайын, өзгермелі даму үстіндегі ор-
таша өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және құзыретті, шығармашыл, 
білімді тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Бұл – Қазақстанның білім 
беру жүйесін әлемдік білім деңгейіне жеткізу үшін жасалып жатқан 
қадамдар. Адамгершілік, рухани білім беретін жаңа пәнді жүргізуде мек-
теп табалдырығын аттаған бүлдіршіндер дайындығының аздығы байқалды. 
Ол – баланың өз ойын толық жеткізе алмауы. Әрине, мектепке келген 6-7 
жасар бала ойын толық жеткізе алуы керек деген артық болар. Бірақ ойын 
еркін айту, өз пікірін білдіре алу, басқаларды тыңдау, өзінен басқалардың 
пікіріне қосылып кете алу сияқты әңгімелесуге қажетті жағдайларды бала 
меңгермей келген. Яғни баланың өзіндік «Мені» қалыптаспаған. Бұл отба-
сы тәрбиесінен болуы мүмкін. Мектепке келген балалардың барлығы бірдей 
балабақшада тәрбиеленбеген болуы да мүмкін. Осы орайда баланы мектепке 
дайындау мәселесіне көп көңіл бөлінген жөн деп есептейміз. Ол баламен 
тілдесу, баланың пікірін тыңдау, ойымен санасу, т.б. Жас болса да, бала өз 
пікірінің, қандай да бір идеясының үлкендер үшін маңызды екеніне сенімді 
болуы тиіс.
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Осындай мәселелерді болдырмау үшін «Өзін-өзі тану» пәнін бала-
бақшалар мен даярлық сыныптарына енгізген дұрыс. Бүгінде қаламызда 
екі балабақша осы бағдарлама аясында жұмыс жасауда. Баласын мек-
тепке әкелген ата-аналармен арнайы конференция, жиналыс, дөңгелек 
үстелдер өткізіліп, адам өмірінде рухани-адамгершілік құндылықтардың 
өте маңызды екені кеңінен насихатталғаны абзал. «Өзін-өзі тану» пәні білім 
берудің басымдықтары – рухани-адамгершілік білімді іске асыруға, ұлттық 
және жалпыадамзаттық құндылықтарды бойына сіңіруге ықпал етеді. Бала 
әртүрлі мәселелерді адамгершілік нормаға сәйкес конструктивті шешуге 
үйренеді. Өзіне, адамдарға және қоршаған әлемге ізгілікті қарым-қатынас 
жасау, көмек беру, қамқорлық жасауға баулиды. Жасампаздық, белсенділік, 
азаматтық және отансүйгіштікке тәрбиелейді. 

«Өзін - өзі тану» пәнін оқыту арқылы мектептегі басқа пәндердің 
әлеуетін күшейтеміз. Әрбір оқушының өзін-өзі тануы жалпыадамзаттық 
құндылықтарды қалыптастыруға айрықша ықпал етеді. «Өзін-өзі тану» пәні 
бүгінгі заман талабынан туындап отыр. Қазіргі кезеңнің ең басты қажеттілігі 
адамдар арасындағы сыйластық, бірін-бірі қадірлеу, бірін-бірі құрметтей 
білу мен бағалай алуы, яғни адамдардың өзін-өзі, қоршаған ортаны, әлемді 
тани білуі. Сондықтан да оқу-тәрбие үрдісіне еніп отырған «Өзін-өзі тану» 
пәнінің әлеуметтік-рухани өмірде алатын орны ерекше. Қоғам дамуын-
да біздің күнделікті қарапайым тіршілігімізде сүйіспеншілік пен ізгілік, 
мейірімділік пен қайырымдылық, шыдамдылық пен имандылық, адалдық 
пен ибалылық сынды асыл қасиеттер қажет-ақ. 

Осы адами қасиеттерді жүзеге асыру идеясын елімізде тұңғыш 
рет «Бөбек» қорының президенті, бар балаға қамқорлық нұрын төккен  
Сара Алпысқызы ұсынды. Сара Алпысқызының өркениетке бет алған 
еліміздің дамуына деген зор сенімі, өскелең өрендерге деген зор үміті мен 
сүйіспеншілігі өзін-өзі тану пәнінің жүзеге асуына сеп болды. Өзіңді-өзің 
тану деген – өзіңді қоғамдық, әдепті тұлға ретінде қарастыру арқылы барлық 
адамдарға тән әдептіліктің негізгі қасиеттері төңірегінде этикалық ұғымдар 
қалыптастыру. Сократтың пікірінше, моральдық өлшемдер – объективтік 
құбылыстар. Ал жақсылық пен жамандықтың арасындағы айырмашылық 
салыстырмалы емес, абсолютті бағытта болады. Жақсылық жасағанда ол 
жақсылықтың мәні неде екенін білген дұрыс. Егер адамдар жақсылықтың да, 
жамандықтың да не екенін, олардың табиғатын түсініп, білетін болса, онда 
еш уақытта жамандыққа бармас еді. Жамандықтың өзі – жақсылықтың не 
екенін білмегендіктен болатын құбылыс. Олай болса, әдепсіздік дегеніміздің 
өзі – танып білмеудің салдары.  

«Өзін-өзі тану» пәнінің ең басты ерекшелігі – адамзат баласының 
ғасырлар бойы жинақтаған адами асыл қасиеттерді жас ұрпақтардың бойы-
на сіңіру, ата салт пен ұлттық дәстүрлеріміздің жиынтық тәрбиесін тамыры-
на тағылым етіп дарыту. Адамгершілік құндылықтар әрбір жасқа лайықты 
әлемді қабылдау арқылы меңгертіледі. Өзін, өзге адамдарды тану, қоршаған 
ортамен өзара қарым-қатынас жасау, ақиқат пен махаббатты түсіну адам 
өмірінің ең басты мәні болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, аталмыш 
пән арқылы бала ойлана алатын, өзінің пікірін ашық айта алатын болады 
әрі өзіне деген сенімі беки түседі. Өзін-өзі тану сабақтарында мұғаліммен 
ашық диалог жүргізіледі, әлеуметтік-рөлдік ойындар мен тренингтерде 
адамдардың өзара қарым-қатынас әлемі зерттеледі, өмірлік бақылаулары 
бойынша пікір алмасылады, қоғамға қызмет етудің практикалық дағдылары 
дамытылады. Өзін-өзі тану ерекшелігін есепке ала отырып әзірленген 
денсаулық сақтау әлеуетіне ие әртүрлі стандартты емес сабақ түрлері: ойын-
сабақтар, ойлану-сабақтары, пікір-сайыс сабақтары, театрландырылған 
сабақтар, шығармашылық сабақтар, конкурс-сабақтар, фантазия-сабақтар, 
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концерт-сабақтар, экскурсия және т.б. сабақтар пайдаланылады. Өзін-өзі та-
нуда оқыту үрдісінде бірқатар әдістемелік тәсілдер қолданылады. Өзін-өзі 
тану бойынша сабақтан тыс әрекеттер алған білімдерін күнделікті өмірде 
практикалық түрде қолдана білуді және қоғамға қызмет етуге белсенді 
қатысуды қарастырады. 

Білімнің әрбір деңгейі үшін типтік бағдарлама, оқулық, оқу-әдістемелік 
құрал, хрестоматия, өзін-өзі тану бойынша дәптер, көрнекі-иллюстрациялық, 
дидактикалық және үнтаспа, бейнетаспа материалдарынан құрылатын оқу-
әдістемелік кешен пайдаланылады. Өзін-өзі тану үрдісінде мұғалімнің рөлі 
айрықша, өйткені ол қазіргі оқыту мен тәрбиелеу әдістерін, психологиялық 
білімдерін, балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогикалық 
үрдісті дербес құра алу білігін жетік меңгерген болуы тиіс. Өзін-өзі тану 
мұғалімі сабақта жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін, оның қабілеттері 
мен мүмкіндіктерін ашуға көмектесетін оқытудың әртүрлі дәстүрлі, дәстүрлі 
емес түрлерін, интерактивті нысандары мен әдістерін қолданады. 

Балаларға деген махаббат, әрбір баланың ерекшелігін құрметтеу, 
шыдамдылық, «ізгі ақыл» мен «жылы жүрек» – қоғамға қызмет етудің 
үлгісі болып табылатын өзін-өзі тану  мұғалімінің  ең басты қасиеттері. 
Өзін-өзі тану мұғалімнің құндылыққа бағдарланған бағыттылық әрекеті 
оқушылардың білім алуына, даналықты, адамзаттың мәдени жетістіктерін 
ұғынуына, өзара түсінікті және қоғамның барлық мүшелерімен жағымды 
қарым-қатынас жасауды үйренуіне мүмкіндік береді.

Мұғалім әрбір оқушының ерекшелігін ескере отырып, балалардың 
қоршаған ортада өзінің жеке тұлғалық «Менін» жете түсіну үрдісіне 
көмектеседі. Ол – дайын білімдерді жеткізуші емес, студенттердің өмірлік 
маңызды іскерліктер мен дағдыларды игеруге жетелейтін өзін-өзі тану 
үрдісінің жетекшісі. Ол студенттермен бірге пікір таластырады және ой-
ланады, жаңалықтар ашады, таңданады және күмәнданады, бірлескен 
шығармашылыққа қызығушылықпен өмірдің ақиқатына көз жеткізеді, сы-
ныпта жағымды жағдай туғызады. Осының барлығы оқушылардың ком-
петенцияларын дамытуға, күтілетін нәтижелерге қол жеткізу үшін жағдай 
тудыруға ықпал етеді. 

«Өзін-өзі тану» пәнінің білім беру жүйесіндегі орны жеке тұлғаның бо-
йында рухани-адамгершілік қасиеттердің қалыптасып дамуын қамтамасыз 
ету әрі адамзаттың табиғатпен етене дамуын сезінумен айқындалады. Жал-
пы, кәсіптік білім беретін мектептер мен оқу орындарында оқитын жеке 
тұлғаның рухани адамгершілігін дамытуда, оның бойында жалпыадамзаттық 
құндылықтарды қалыптастыруда «Өзін-өзі тану» пәнінің алар орны зор. 
Бұл пән – адамгершілікке тәрбиелеудің негізі, қарым-қатынас жасау мен 
дүниетанудың құралы, тұлғаның зердесі мен шығармашылығын дамытудың 
арнасы. Тәрбие әрекетінде бір-бірін толықтыратын, бір-бірімен сабақтас 
өзара байланысты мектеп пен отбасының бірлескен әрекеті бастауыш сы-
нып оқушыларының адамгершілік құндылықтарды меңгеруіне, әлеуметтік 
тәрбие алуда, өзін-өзі тануда маңызы зор. 

Қай қоғамда, қай мемлекетте болсын, қарым-қатынас адами құндылықтар, 
оның ішінде адамгершілік құндылықтар қалыптастыру кез келген білім 
ордасының міндеті болса, баланың өзін тануына, басқаны тануына, баланың 
болашақ дамуына «Өзін-өзі тану» пәні зор ықпал етеді. 

Дамудың даңғылына түскен Қазақстанның болашақ кемеңгерлері мен 
кетігіне қаланар кірпіші жас ұрпақтың бәсекеге қабілетті болуы керектігін 
сезіндіре тәрбиелеу ұстаздардың басты мақсаты болу керек десек, сол жан 
дүниенің сұлулық әліппесі – рухани адамгершілік тәрбиесі. «Өзін-өзі тану» 
пәні – ізгілік, имандылық, мейірімділік, ізеттілік, бір сөзбен айтқанда, 
адамгершілік тәрбиесінің негізі. 
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Саз  мектебінің  өмірінен  

Оқытушы Нұрсағат Нұғыспанова сабақ үстінде.

Оқытушы Какима Сыдықова сабақ үстінде.
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Оқытушы Мұратқазы Нағыметжанов сабақ үстінде.

Концертмейстер Анар Белабаева қобызшылармен бірге.
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Жетіген сыныбының оқытушысы Айгүл Бөлекжанова сабақта.

“Томирис” бишілер тобы.
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Оқытушы Ғалия Самарханова кезекті сабақ үстінде.

Мейрамғазы Оспанов сабақ үстінде.
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аңартылған білім беру мазмұнына көшудегі басты мақсат – бәсекеге 
қабілетті,  жан-жақты  тұлға  дамыту.  Жас  ұрпаққа  тәрбие  мен 

ЖАҢҒЫРУ  ЖОЛЫНДАҒЫ 
ЖАС   МАМАН   РӨЛІ

Г.СЕЙДАХМЕТОВА, 
Қостанай қаласындағы дарынды 
балаларға арналған мектеп-интернаттың 
көркем еңбек және бейнелеу өнері пәні мұғалімі

  Қостанай қаласы, Қазақстан

Ж
білім беру сапасын арттырып қана қоймай, дәстүрлі әрі заманауи 
тәжірибені үйреніп, оларды түрлердіріп қолдану. Даму үстіндегі еліміздің 
болашаққа нық қадам жасауының кепілі – білім беру жүйесін жүйелеп, 
жаңашылдандыру. 

2016  жылы  26  сәуірдегі Қазақстан халқы ассамблеясының «Тәуел-
сіздік. Келісім. Болашағы біртұтас  ұлт» XXIV сессиясында «Мәңгілік 
Ел» патриоттық актісі әзірленіп, білім алушылар санасының заманауи 
құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған жұмыстар жүргізіле бас-
тады. «Мәңгілік Ел» идеясының маңыздылығы – жеті ұстаным арқылы 
еліміздің басты құндылықтарын жаңғырту. Президентіміздің «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол» Жолдауында келтірілген жаңа қазақстандық 
патриотизмнің басты идеясы – тілімізді, дінімізді, өлкемізді, тарихымызды 
жаңғырту арқылы жас ұрпақтың бойына сіңіру. Кемелді, жарқын болашақ 
бүгінгі күннен басталмақ. Осы орайда жүргізіліп жатқан жұмыстардың 
өзектілігі де осында.

Жаңартылған білім беру жүйесіндегі жас маманның рөлі айрықша 
маңызды деп ойлаймын. Осы орайда, рухани жаңғырудың басты 
ұстанымдарын енгізу үшін білім беру ұйымдарында жаңа бағдарламаға сай 
жас мамандарды тәрбиелеу қажет. ХХІ ғасыр талабына сай зерделі, ой-өрісі 
кең, жан-жақты дамыған, дарынды тұлға қалыптастыруда жас педагогтің 
атқаратын жұмысы өте зор. Инновациялық әдіс-тәсілдер мен озық  жаңа 
технологияларды өз бойына сіңіре білген жас маман ғана салиқалы ұрпақ 
тәрбиелей алады. Жас өскіннің зерделі де зерек болуына және интеллек-
туалды ойдың дамуына серпін берер білім беру ұйымдарының үнемі алда 
жүруіне сеп болатын – заманның озық білімін игерген ұшқыр ойлы жас ма-
мандар. Заманның ыңғайына бейімделіп, ақпараттық технологияның тілін 
жетік білетін мамандардың болуы әр білім беру ордасының абыройы бола-
тыны айдан анық. 

«Мәңгілік Ел – рухани  жаңғыру» актісінің негізгі құндылықтарын 
оқушылардың  бойына сіңіріп, отаншыл әрі рухы биік азаматтарды 
тәрбиелеу бүгінгі ұстаздар қауымының қолында дегім келеді. Руха-
ни жаңғыру – табысты  ел болуымыздың кілті. Осы орайда ұстаздардың 
атқаратын міндеті өте зор. Жас маман өзінің білген-түйгенін, жинаған 
білімін, жақсы қадір-қасиетін, әдет-дағдыларын шәкірттің бойына да-
рыта отыруға тиіс. Ұстаз атты ұлы есімге әр маман лайық болуы үшін 
қоластындағы кішкентай  шәкірттеріне  шабыт  сыйлап,   жақсылықпен  
суарып отыруы – шеберліктің бір белгісі. Жас педагогтің алға қойған 
мақсаты – білікті ұстаздардың қатарынан  көрініп,  білімді ұрпақ тәрбиелеу, 
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сондай-ақ  үнемі өз-өзін жетілдіріп, ақпараттық технологияларды пайдала-
на отырып әртүрлі бағдарламаларды игеру. Елдің бүгіні мен болашағы ту-
ралы ой жүгіртіп, тебірене жаны ашыған жан ғана ұстаздық дейтін қасиетті 
мамандықтың тізгінін ұстауға хақылы деп ойлаймын. «Ұстаз болу – 
жүректің батырлығы» демекші, Отанға, ұлттық құндылықтарға, бірегейлік 
пен ынтымақтастықты сабақтастастыра отырып, санамызды жаңғыртып, 
жаңашылдыққа ұмтылу – шәкірт пен жас маман арасын жақындастырады. 
Жас ұстаздар да жас мемлекеттер секілді. Олар дамып, өркендеп, бәсекеге 
қабілетті әрі алпауыт елдерге айналуы шарт. 

Жас ұстаз шәкірттерін жаңа идеялармен сусындатып, білімнің биігіне 
шығуға талпындырып, өмірге бейім қып тәрбиелесе игі. Біз сонда ғана Ел-
басымыз айтқан биік құндылықтарға жетіп, бәсекеге қабілетті елге айнала 
аламыз. Демек, бүгінде қолға алынып жатқан рухани жаңғыру үдерісі, ең 
алдымен, ұстаздар қауымынан, олардың елге берер тәрбиесінен бастала-
ды. Қазіргі замандағы мұғалімдердің ерен еңбегі тар заманда етігімен су 
кешкен батыр бабаларымыздың борышы іспетті парыз іс. Тағдырлы тари-
хымызды, бай дәстүр-салтымызды ұрпақ санасына сіңіріп, жүрегіне ел мен 
жердің аманатын орнықтыру ұстаздардың асыл міндеті болып табылады. 

Жас маман инновациялық әдіс-тәсілдерге үнемі бейімделіп, өз сабағын 
ұлттық сипатпен ұштастырып отыруы қажет. Әр өткізген сабағымыз 
«Мәңгілік Ел» болуға ұмтылған еліміздің құндылықтарын қалыптауға ар-
налса құба-құп. Сонда ғана шәкірт жүрегі елжіреп, рухы мен намысы оя-
нады. Осы ұранды негізге ала отырып, өз басым шәкірттеріме еліміздің 
патриоты болып, құндылықтарымызды бағалауға үйретемін. «Ұстаздық 
еткен жалықпас – үйретуден балаға» демекші, еңбек өтілім 5 жылды ғана 
құраса да, Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-
интернатындағы оқушыларды мәдениетімізді, рухымызды құрметтеуге 
тәрбиелеуде барынша жанымды саламын. Әр сабағымның басынан аяғына 
дейін өнер  бағытындағы әртүрлі әдіс-тәсілдер мен жаңа ақпараттық техно-
логиялар арқылы бар асыл құндылығымызды дәріптеудемін. «Мәңгілік Ел – 
рухани жаңғыру» аясында жүргізіліп жатқан іс-шараларға шәкірттеріммен 
бірге түгелдей белсенді қатысудамыз. Жаңғыру жолындағы жас маман 
өзіне жүйелі жоспар құруға міндетті. Жас та болсам ұстаздық жолында 
салиқалы ұрпақ тәрбиелеуге үлес қосып жүргеніме өте қуаныштымын. 
Жастық шақта жалындап жанып тұрған кезінде, өз еңбек жолында аянбай 
еңбек ету, жүректің түктілігі деп ойлаймын. Кемелді келешек бүгінгі ұрпақ 
тәрбиесінде  екенін естен шығармау әр жас педагогтің міндеті деп санай-
мын.
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ілім беру жүйесін жаңартуға Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев 
«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының бас-

ГЕОГРАФИЯ  САБАҒЫНДА  ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-
ҒЫЛЫМИ  САУАТТЫЛЫҚТЫ   ДАМЫТУ

Күнипа ДҮСІПОВА,
«Шұбарқұдық»  гимназиясының география пәні мұғалімі
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Б
ты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында ерекше атап өтсе, 
«Қазақстан–2050 стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Жолдауында білім беру саласындағы басымдықтарды 
қадап айтты. Білім беруді жаңарту оқушы білімін ғана емес, оларды 
қолдану дағдыларын, атап айтқанда, функционалдық сауаттылығын 
қалыптастырады. Оқушылардың бойында өзіндік білім алу, талдау, 
құрастыру, қоғамдық өмірде өзін-өзі жан-жақты таныту үшін білімін пай-
далана білу дағдыларын қалыптастырады және қоғамға пайда келтіреді.

Функционалдық сауаттылық – білім берудің жеке тұлғаны 
қалыптастырудағы әлеуметтік бағдарлануы. Қазіргі тез өзгермелі 
әлемде функционалдық сауаттылық – оқушының әлеуметтік мәдени, 
саяси және экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-
ақ өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық фактор. Яғни бүгінгі 
жаһандану дәуіріндегі заман ағымына қарай ілесіп отыруы. Соны-
мен, функциональдық сауаттылық адамның  мамандығына,  жасына 
қарамастан үнемі білімін жетілдіріп отыруы. 

Мұндағы басшылыққа алынатын функционалдық сапалар: 
белсенділік, шығармашылық тұрғыда ойлау, шешім қабылдай алу, өз 
кәсібін дұрыс таңдай алуға қабілеттілік, т.б. Яғни, жалпы білім беретін 
мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және ру-
хани тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның физикалық 
құбылмалы әлемде әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білім 
алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады.

Осыған орай Ұлттық жоспарда функционалдық сауаттылықтың 
төмендегідей негізгі механизмдерін бөліп көрсетеді. Ұлттық жоспардың 
жоғарыда аталған мақсат, міндеттерін жүзеге асыруда төмендегідей 
тетіктері (механизмдері) нақтыланып, мектеп оқушыларының 
функционалдық сауаттылығын дамыту үшін білім беру жүйесінде 
басшылыққа алынады. Олар: 

– білім беру мазмұны (ұлттық стандарттар, оқу бағдарламалары);
– оқыту нысандары мен әдістері;
– білім алушылардың оқудағы жетістіктерін диагностикалау мен 

бағалау жүйесі;
– мектептен тыс, қосымша білім беру бағдарламалары;
– мектепті басқару моделі (қоғамдық-мемлекеттік нысан, мектеп-

тердің оқу жоспарын реттеудегі дербестігінің жоғары деңгейі);
– барлық мүдделі тараптармен әріптестікке негізделген достық 

қалыптағы білім беру ортасының болуы;
– ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеу үрдісіндегі белсенді 

рөлі. 



73

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Жаратылыстану ғылыми сауаттылық – жаратылыстану ғылы-
мындағы білімін қолдана  білу,  қоршаған  ортаны  және адамзат 
енгізген өзгерістерді түсіну үшін, табиғи-ғылыми мәселелерге қатысты 
және ғылыми дәлелдермен негізделген сұрақтарды анықтап тану 
және  негізделген  қорытынды жасай білу қабілеттері. Осыған орай, 
Қазақстандағы мектептегі білім беру жүйесі балалардың дағдыларын 
дамытуда әртүрлі оқу және өмірлік жағдаяттар, тұлғааралық қарым-
қатынас  пен  әлеуметтік  қатынастар  білімін  қолдануға бағытталуы 
тиіс.

Ғылыми-жаратылыстану білім беру саласы оқушылардың бойында 
табиғат құбылыстары және заңдылықтары туралы ұғым қалыптастырады; 
табиғатты танып-білудің ғылыми әдістерімен таныстырады. Ол адамға 
табиғаттың бір бөлігі ретінде тек қана табиғат әлемін түсінуге ғана емес, 
сонымен қатар бұл құбылмалы әлемде дүниетанымдық, мәдени және 
білікті тұлғаның қалыптасуына, жүйелі-құнды жеке тұлғалық тәрбие бе-
руге бағытталған.

Осыған байланысты «Жаратылыстану» білім беру саласы пәндерін 
оқыту барысында функционалдық сауаттылықты білім мен біліктерді 
адамның әртүрлі іс-әрекеті салаларында өмірлік мақсаттарды кең 
көлемде жүзеге асыруға қажетті дағды ретінде қалыптастыру.

Қабілеттері  әртүрлі  оқушыларды  оқыту барысында әртүрлі техноло-
гияларды пайдалана отырып, функционалды сауатты тұлға қалыптастыра 
аламыз. География сабағында, көбінесе, өзекті мәселені оқыту, сыни 
тұрғысынан ойлау технология элементтері мен  конспектілерді пайдала-
намын.

Өзекті мәселені  оқыту  негізінде  оқушыларға бейтаныс мәселенің 
жататыны,  оқушылардың  оны  салыстыру,   дәлелдеу,   шешу  үшін   
болжамдар  жасай  отырып еңбектенуі керектігін тұжырымдайды. Өзекті 
мәселені шешу, зерттеу, іздену шығармашылық еңбекті талап етеді.

Күрделі мәселені оқытудың мақсаты – ғылыми таным нәтижелерін, 
білімдер  жүйесін   ғана   меңгеріп  қоймай,  сонымен  бірге  бұл нәти-
желерге жету  жолында оның үрдісін де меңгеру, оқушының таным  
дербестігін   қалыптастырып,   шығармашылық  қабілеттерін  дамыту  
керек.

Мұғалімдерді толғандыратын негізгі мәселе: оқушыларды қалай 
біз өзгермелі өмірге дайындай аламыз. Ол үшін еркін, өзіндік ой-пікірі 
бар, сенімді, сыни пікір, көзқарастары дамыған тұлғаны қалыптастыру 
керекпіз. Ал оқушылар үшін басты мәселе – сыни тұрғыдан ойлауды 
үйрену, яғни оқушы жаңа ақпаратты қабылдап, оны саналы түрде зерт-
теп, сын елегінен өткізуі қажет. Оқушылар ақпаратты және ой-пікірлерді 
өз бетімен түсініп қабылдап қоймай, өзіне пайдалысын алу керек. Сыни 
тұрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды бо-
лып табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. 

Сонымен, біз күнделікті сабақта жоғары деңгейлі сұрақтарды үнемі 
пайдалануды дәстүрге айналдырсақ,  жүйеге енгізсек, мынадай маңызды 
тапсырмаларды іске асырамыз:

– оқушылар тапсырмаларды орындауда белсенділік көрсетеді;
– оқушылардың өз ойларын айтуға қолайлы жағдай туғызады;
– оқушылардың оқуға деген ынтасы артады;
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– мұғалімдер оқушылардың бір-бірінің пікірлерін құрметтейтін ор-
таны қамтамасыз етеді;

– сын тұрғысынан ойлауға  көмектеседі;
– сын тұрғысынан ойлаудың алғашқы қадамдарына қолайлылық ту-

дырады.
Қорытындылай келе, жаратылыстану-ғылыми функционалдық 

сауаттылықты қалыптастыру кезінде мұғалім оқушының белсенді таным 
қызметінің ұйымдастырушысы, кәсіби кеңесшісі және көмекшісі болып 
табылады. Егер оқушы алған жүйелі білімін нақты түрде тәжірибеде, 
күнделікті  өмірде,  әлеуметтік  бейімделу  үрдісі  кезінде  қолдана  
алса,  онда мұғалім  оқушылардың  бойында жаратылыстану-ғылыми 
сауаттылықты қалыптастыру дұрыс шешімін тапты деп анық сеніммен 
айтуға болады.
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лбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Бар-
лық жаңғырту үрдісіндегі табыстың негізгі 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ КӨШУ – 
БІЛІМ ЖҮЙЕСІН ІЗГІЛЕНДІРУ

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

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

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

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

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



80

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz



81

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

егодня большое внимание уделяется формированию информационной 
компетенции школьников. И это вполне оправдано тем, что информа-

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА  УРОКАХ  РУССКОГО  ЯЗЫКА

Динара КАДЫРОВА, 
учитель русского языка и литературы КГУ 
Шубаркудукской  школы-гимназии №1 
 Актюбинская область, Темирский район, Казахстан

С
ция и научные знания стали факторами, определяющими общий стратегиче-
ский потенциал общества. Задача учителя заключается в том, чтобы научить 
детей самостоятельно искать и осваивать знания, которые необходимы для 
подготовки их к успешной жизни в информационном обществе.          

Опыт показывает, что у обучающихся, активно работающих с различ-
ными источниками информации,  формируется более высокий уровень са-
мообразования, развиваются творческие способности, школьники свободно 
ориентируются в потоке информации, учатся выделять главное, обобщать 
материал и делать выводы. Поэтому роль учителя в раскрытии возможно-
стей новых информационных  технологий очень важна.

При использовании современных информационных технологий  меня-
ется вся существующая в традиции педагогическая ситуация: учитель пере-
стаёт быть для ученика источником информации, он становится партнером, 
помощником. Между учеником и учителем складываются отношения со-
трудничества. Учитель не «отменяется», он координирует, направляет, ру-
ководит и организует учебный процесс, воспитывает.

Главной целью дисциплины «Русский язык» является  овладение рус-
ским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной дея-
тельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 
и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; ов-
ладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебны-
ми действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библио-
графический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информа-
цию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 
включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста. 

Уровень информационной культуры обучающихся по предмету «Рус-
ский язык» определяется уровнем его компетенций в данной информаци-
онной области.   Эти  компетенции развиваются у учащихся постепенно, 
проходя следующие уровни:

– уровень исполнительской компетентности: умение точно и правильно 
создавать информационный продукт или совершать над ним заданную опе-
рацию по известной схеме, образцу;

– уровень технологической компетентности: умение самому спланиро-
вать, придумать схему создания информационного продукта или операций 
над ним;

– уровень экспертной компетентности: умение дать обоснованную ка-
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чественную оценку информационному продукту, указав его достоинства и 
недостатки;

– уровень аналитико-синтезирующей компетентности: умение на осно-
ве анализа готового информационного продукта  и технологии обращения с 
ним предлагать изменения в структуре самого продукта или технологии его 
изготовления.

Понятно, что  не каждый учащийся сможет достичь высшего уровня 
компетентности. Но первые два уровня вполне доступны выпускникам 
средней школы.

К навыкам обращения с информацией, которыми овладевает ученик в 
ходе учебной деятельности, относят: 

– умение организовать поиск необходимой информации;
– умение структурировать, систематизировать, обобщать;
– умение представлять в другом виде отобранную информацию.
Получение навыков поиска информации по русскому языку в основной 

школе  начинается в 5-6 классах через: 
–  систему специальных упражнений, которые стимулируют активную 

мыслительную деятельность обучающихся, необходимую для формирова-
ния общей информационной компетентности (развивающие упражнения, 
кейсы, синквейны, карточки-конверты, кластеры,  а также кроссворды и ре-
бусы),  создающие условия для повышения интереса к изучению предмета 
«Русский язык»;

– использование компьютерных учебников, различных словарей, спра-
вочников, энциклопедий, Интернет-ресурсов, мультимедийных продуктов, 
формирующих способность к самостоятельной деятельности по получению 
знаний и развитию умений; 

–  организацию проектной деятельности: данная методика является 
наиболее очевидным способом формирования ключевых компетенций об-
учающихся, в том числе информационной.

– нетрадиционные формы занятий: урок-проблема по решению кей-
сов, урок-соревнование «Лингвистическая олимпиада», урок-игра «Линг-
вистический КВН»... Данные формы позволяют решать такие задачи, как: 
развитие интереса к информационным объектам, усиление мотивации об-
учающихся к изучению дисциплины «Русский язык», формирование ин-
формационно-коммуникативных навыков. Нетрадиционные формы занятий 
проводятся в рамках Декады гуманитарных наук.

Подобные  методы, приемы и формы работы с информацией на уроках 
русского языка позволяют:

1. использовать новые информационные технологии в качестве форми-
рования  поисковой и творческой деятельности обучающихся. 

2. создать основу для организации самостоятельной деятельности уча-
щихся по анализу и обобщению материала при широком использовании ин-
дивидуальных и групповых форм организации учебного процесса. 

3. представить обширный и самый разнообразный материал, выбрать 
последовательность знакомства с предлагаемой информацией и степень 
глубины этого знакомства, “извлечь” любой материал и использовать его в 
самостоятельных работах учащихся, озвучить любой текст (гостевые  кни-
ги, сайты).

4. практически применять знания, умения;  делать обобщения и систе-
матизацию изученного;  контролировать и корректировать знания, умения; 

5. формировать информационную компетентность,  культуру, грамот-
ность школьников, развивать умение осуществлять обработку информации 
(в процессе совместной, а затем самостоятельной подготовки отдельных 
тем).
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лімізде «Бір ел – бір кітап» Республикалық ак-
циясы 2007 жылдан бастау алғаныны  білгілі. 

АҚЫН  ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

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

Е

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ҚҰРМЕТТІ  АТТЕСТАЦИЯДАН  ӨТЕТІН 
ПЕДАГОГ  ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР!

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

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

Байланыс телефондары:  
8 (727) 291-33-36 жұмыс,  8 701 503 97 80,  8 701 287 32 88.  
Электрондық пошта: kaz_mektep@mail.ru
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ехнология – шеберлік, іскерлік, білгірлік мектебі. Технология 
сабақтарында оқушылар жан-жақты жетіліп, болашақ өмірге 

ҚОЛӨНЕР  АРҚЫЛЫ  БАЛАНЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН,  ІЗДЕНІМПАЗДЫҒЫН 
ДАМЫТУ 

Мунира РАХИМЖАНОВА,
«Шәкәрім атындағы үш тілде оқытатын көпбейінді
гимназия»  коммуналдық-мемлекеттік мекеменің 
технология пәні мұғалімі 
   Семей қаласы, Қазақстан

Т
қажетті өнер түрлерін игеріп шығады; осы арқылы саналы әрі сұлулық 
сезімін түсінетін талғампаз, еңбекті бағалай білетін әрі әрненің қадіріне 
жететін үнемшіл ұрпақ тәрбиеленеді. Себебі, еңбек сабағында көп нәрсе 
нақты іс жүзінде көрінеді. 

Шығармашылық – жекелеген мотивациялық құрылым арқылы 
берілетін ақыл-ой жемісі, жеке тұлғаның бойында білім мен ептілік, 
қажырлы еңбектену мен қызығушылық қабілеттерінің әсерімен 
қоғамдық маңызды нәтижеге жету. Жазушы Л.Н.Толстой, суретші Ре-
пин, композитор Глинка өздерінің ұлы шығармаларын «1% талант, 
99% еңбектің күшімен жасадық» деген екен. Сондықтан оқушының 
шығармашылық қабілетін дамыту да үлкен қажырлы еңбекті талап етеді. 
Осы шығармашылық қасиеттерді дамытудың негізгі тәсілдері:

– оқушы білімінің өмірмен байланысы;
– ғылыми негіздердің зертханалық-сарамандық жұмыстармен бай-

ланысы;
– алған білімін сапалы, жүйелі меңгеру;
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– теория мен сарамандық әдістердің өзара байланысы;
– іздену жұмыстарының ғылыми тұрғыда орындалуы;
– нәтижеге жету ынтасын қалыптастыру. 
Қолөнерге қызықтыру үшін кез келген бұйымның жасалу құпиясын 

ашып, тарихын баяндап, қосымша әдебиеттердегі тың мағлұматтарды 
беріп, қайталанбас ерекшеліктерге толы жасалу технологиясы-
мен таныстырсақ, оқушы шығармашылықпен іске кіріседі. Осындай 
қарқынмен жасалған іздену өз кезегінде шығармашылыққа жол ашып, 
алуан түрлі туындылар дүниеге келеді. 

Әр ұлттың өзіне тән қолөнері болады. Ол көбіне халықтың өмір сүру 
салты мен әдет-ғұрыптарымен тығыз байланысты. Сондықтан да, ол ба-
балардан қалған ең құнды мәдени мұраларымыздың бірі болып санала-
ды. 

Балаларға ұлттық өнерімізді үйрете отырып, басқа елдердің де 
қолөнерін таныстырамыз. Олардың жасалу жолдарын АКТ арқылы за-
манауи әдіс-тәсілдерге жүгіне отырып көрсетеміз. Мысалы, шығыс 
халықтарында кең тараған батик өнері мен олардын түрлері жа-
йында түсінік беріледі. Осы орайда, 7-сыныпқа «Батикті дайындау» 
тақырыбында өтілген сабақ барысын ұсынайын. Сабақтың мақсаты – 
оқушылардың практикалық дағдыларын дамытып, өз бетімен жұмыс 
жасауға үйрету, қиялдарын шыңдап, жауапкершіліктерін арттыру. Еңбек 
тәрбиесі – барлық тәрбиенің қайнар көзі. Өйткені, бала алған білімін 
іс жүзінде қолданып, өзінің күнделікті тыныс-тіршілігімен тікелей 
ұштастыра алғанда ғана айналасына пайдасы тиеді. Халықтың қолөнері 
жас өскінді тәрбиелеуде таптырмас қазынаның бірі болып саналатыны 
сондықтан. Әл-Фараби бабамыз: «Шын беріле қызықтаған нәрсе ғана 
адамның жүрегінен орын алады» деген екен. Сабақ барысында ұжымдық 
әрі өздік жұмыс жасалады. Батиктің негізгі түрлерін тұсаукесерде 
берілген слайд арқылы танысып шығуға болады. Таблицаны зерттеу 
арқылы оқушылар батиктің техникалары қолданылатын материалдармен 
ерекшеленетінін аңғару қажет. Оларға қосымша төмендегідей сұрақтар 
қоюға болады: 

– Суреттерді қайда салған? (матаға). 
– Батикте негізгі құралдың бірі не? (резерв).
– Түйінді батикте резервтің көмегін не атқарады? (жіп). 
Ұжымдық жұмысты орындау барысында мынадай қадамдар жаса-

лады: оқушылар жұмысқа кіріседі; санитарлық-гигиеналық нормалар 
жайында мұғалімге сабақ басталмас бұрын техникалық қауіпсіздік ша-
расын өткізген дұрыс; оқушылар жұмыстарын технологиялық карта-
ларына сәйкес аяқтайды; шығармашылық жұмысына рамка әзірлеуге 
кіріседі (керекті материалдар болуы тиіс); егер оқушылардың бірі рамка 
әкелмесе, онда шығармашылық жұмысын әсемдеуге болады; мұғалім 
«Техника кракле»  деп  аталатын  тәсіл жайында түсіндіріп өтуіне бола-
ды. 

Ал өздік жұмыс барысында оқушылар, ең алдымен, суық ба-
тик техникасының реттілігін сақтауы керек. Матаны үтіктеп, суретті 
матаға түсіреді; рамаға керіп, суық батиктің үйлесімді шығуына мән 
береді; контурдың дұрыс жүргізілуін қадағалауы керек. Сабақ соңында 
оқушылар бір-бірінің еңбектерін бағалайды.
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алқымыз «Балаңа бес жасқа дейін патшаңдай қара» деген сөзінде де 
тәрбиенің терең мәні жатыр деуге болады. Баланың патшадай көңіліне 

БҮЛДІРШІНДЕРДІ  САЛАУАТТЫ  ӨМІР
САЛТЫНА  ТӘРБИЕЛЕУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Баланың туған елге, жерге, халқына сүйіспеншілігі зор, патриоттық 
сезімді, жан-жақты тұлға ретінде жетілген азамат болып шығуына керекті 
ұзақ жолда ата-аналар мен ұстаздарға мейірімділік, шыдамдылық, ал 
балаларымызға еңбекқорлық қабілетін тілейік. Бала тәрбиесі - баршаның 
ісі!
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 тің көрінісі  ...............................................................................................56
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 арттыру ...................................................................................................57
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Ақпараттық хат ..........................................................................................58
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ліміз жасампаз, жаңа дәуірге аяқ басқан бүгінгі күн айрықша тарихи 
сәт. Қазақстанның түкпір-түкпірінде, өзге де алыс-жақын шетелдерде 

«АҚТӨБЕ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» 

Елеусін  САҒЫНДЫҚОВ
экономика ғылымдарының докторы, 
профессор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ыбырай Алтынсарин

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

адамы – мұғалім. 
Ғ. Мүсірепов

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

шәкірттей сезінемін. 
Серке Қожамқұлов

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

ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым.
 Александр Македонский

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

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Әдебиет
1. Қазақстан  Республикасының  білім  беруді  дамытудың  2005–2010  жылдарға  арналған  
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 жазған – А.Егеубаев. – Алматы: Жазушы, 1986.  – 613-б.
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Қаншама заман өтсе де, маңызын жоймаған халықтық педагогиканы тәлім–
тәрбенің түп қазынасына айналдыру – ата-ананың да, мектеп ұйымының, 
мұғалімдердің де басты борышы. 

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

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

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

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

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

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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