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азақстан Республикасы егемен ел болғалы өмірімізде 
түбірлі өзгерістер мен ашық қоғам құру жолындағы 

САБАҚТА  ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ТИІМДІ  ПАЙДАЛАНУ 

Гүлсара  НҰРТАЗИНА, 
№44 мектеп-гимназияның 
бастауыш сынып мұғалімі

Қ
айтулы бетбұрыстар жасалып жатыр. Туған тіліміздің мемлекеттік мәртебеге 
ие болуы жалпы білім беру жүйесіне игі әсерін тигізеді. 

Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында: «Жаңа формация 
мұғалімі – рухани дамыған әрі әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық 
құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген, білікті маман, өзін-өзі 
әрдайым жетілдіруге ұмтылған шығармашыл тұлға. Ол жоғары білімді, 
шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, дамыту үшін жауапты» деген бо-
латын.  

«Қыран – түлегіне қайыспас қанат сыйлайды, ұстаз – шәкіртіне талап 
сыйлайды»   деген  халқымыздың  қанатты  сөзі – ұстаз  арқылы  дарыған та-
лантты  ұрпақтың алысқа ұшатынын меңзеген. «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас   
ұрпақтың   қолында,   ал   жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың  қолында», – 
деп білім қызметкерлерінің бірінші құрылтайында сөйлеген сөзінде Елбасы 
айтқандай, ұстаздарды өз Отанын шексіз сүйетін, еліміздің болашағына, оның 
гүлденуіне аянбай үлес қосатын білімді жеткіншектерді даярлау міндеттері 
күтіп тұр.

Қазіргі таңда біздің Республикада білім берудің жаңа жүйесі дайында-
лып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге батыл қадамдар жасалынуда. Білім 
берудің мазмұны жаңарып, оларды технологиялық-педагогикалық тұрғыдан 
жетілдіру қажеттігі туындауда. Білім беру деңгейіндегі озық технологиялар-
ды пайдаланудың мақсаттарын үйрете жүріп үйрену өзекті болып отыр. 

Білім беру саласында озық технологиялардың енуі мұғалімнің ойлану 
стилін, оқыту әдістемесін өзгертеді. Менің  оқытудағы озық технологияларды 
пайдаланудағы басты мақсатым – оқушыларға білім беру үрдісінде көмектесу. 
Оған: оқыту бағдарламалары, оқытуда қолдануға арналған электрондық 
оқулықтар, тексеру бағдарламалары мен тестік, өзіндік жұмыстар ерекше 
орын алады.  

Математика – оқушылардың ойлану қабілетін қалыптастыратын және 
дамытатын негізгі буын. Ол оқушылардың интеллектін, логикалық ойла-
уын және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, табиғат заңдылықтарын 
толығымен түсінуге ықпал жасайды. Оның мақсаты – жаңа ақпараттық 
дамыған қоғамда оқушыларды белсенді шығармашылық іс-әрекетке да-
йындау. Бұл мақсатқа жету үшін жаңа  технологияларды сабақ беру үрдісіне 
енгізу болып отыр.  

Сабақта жаңа   технологияларды тиімді пайдалану оқушылардың пәнге 
деген қызығушылығын арттырады, шығармашылық қабілетін дамытады, 
қоршаған ортаны танымдық зерттеу барысында дидактикалық мақсаттар іс 
жүзінде жүзеге асырылады. Педагогикалық ізденіс барысында оқушыларды 
тәрбиелеу мен оқытуда жаңа әдістемелерді қолдануды оқу үрдісіне 
енгізудің маңызы ерекше. Сабақтың тиімділігін оқушылардың танымдық 

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер
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қызығушылығын арттыру үшін тақырып материалдарын оқып үйренуде, 
олардың әртүрлі ізденушілік бағыттағы тапсырмаларды орындауларынан 
байқауға болады. Оқытудың осындай жаңа әдіс-тәсілдерін пайдалануда 
мұғалім де, оқушы да табысқа жетіп, білімін шыңдай түседі. Жас ұрпақтың 
жаңаша ойлануына, олардың біртұтас дүниетанымының қалыптасуында 
әлемдік сапа деңгейіндегі білім, білік негіздерін меңгеруіне ықпал ететін 
жаңаша білім мазмұнын құру – жалпы білім беру жүйесіндегі өзекті мәселе. 
Бүгінгі орта білім беру ісіне қойылар талаптар қай кездегіден де күрделі 
әрі маңызды. Өйткені, бізді дамудың жаңа кезеңі күтіп тұр. Сол кезеңге 
лайық ұлттық санасы  жаңарған  жаңа ұрпақ тәрбиелеу міндеті мойнымыз-
да. Барлық кедергілерді жеңу, табысқа талпыну өз қолымызда деп білемін. 
«Оқусыз – білім жоқ, білімсіз – күнің жоқ» деген халық даналығы ешқашан 
мәнін жоғалтпайды. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру 
жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технология-
ларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық, ғаламдық 
коммуникациялық желілерге шығу», – деп көрсетілген. Бұл міндеттерді 
жүзеге асыру барысында білім ордаларында жаңа педагогикалық техноло-
гияларды пайдаланудың негізгі мақсатын айқындап алу, яғни «берілген үлгі 
бойынша өнім алу», оқытудың тиімділігін, сапасын көтеру ісі – ерекше ден 
қоюды қажет ететін мәселе. 

Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны оқытып тәрбиелеуде жаңа 
технологиялардың қажеттілігі өмір талабы екендігі айқын сезілді. Біз қазір 
ақпараттық технологиялар кезеңінде өмір сүріп жатырмыз. Осы орайда, кез 
келген сала дамудың шырқау биігіне көтеріліп, есепсіз көп жетістікке жетті. 
Осыған байланысты оқу үдерісінің мазмұны да, оқытудың әдіс-тәсілдері де 
жаңартуды қажет етеді. Сондай әдіс-тәсілдердің бірі ретінде қазіргі уақытта 
білім беру жүйесінде болып жатқан түбегейлі өзгерістер оқыту үрдісін озық  
технологиялармен  қамтып жетілдіруді талап етеді.  Осы тұрғыда оқытудың 
жаңа технологияларын жете меңгеріп,  оқушылардың психологиялық жас 
ерекшеліктері мен метатанымына қарай орынды қолданудың  мәні айрықша. 
Осындай мақсатта 3 деңгейлі курстың  мәні мен маңызы ерекше екені 
белгілі.  Осы Бағдарламаның негізгі міндеті –  қазақстандық мұғалімдерге 
педагогикалық  тәжірибесін жетілдіру  мен бағалауға көмектесу.  Сондықтан 
білім беру мен оқытудың қазіргі заманғы әдістері мұғалімнің  күнделікті 
тәжірибесі  және кәсіби мән-мәтінмен өзара байланыста  қарастырылады.    
Бұл ретте сабақта қолданылатын жеті модуль ішіндегі СТО-ның маңызы 
ерекше. Себебі, оқушылардың танымдық деңгейін арттыруда ойлау мен ой-
ланту үрдісін дамыту қажет.

Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз не? Енді осы сауалға қысқаша тоқталып 
өтейін.

Біріншіден, сыни тұрғыдан ойлау өзіндік және жеке ойлау болып табыла-
ды. Сабақ сыни тұрғыдан ойлау принциптеріне негізделген болса, әркімнің өз 
ойы мен пікірі, бағалаулары басқалардан тәуелсіз болады. Сонымен қатар ой-
лау өзіндік сипатқа ие болғанда ғана сыни тұрғыдан ойлау болып есептеледі. 
Ең негізгісі – не ойлау керектігін оқушылар өздері шешеді. Мұндай жағдайда 
балаларға ойлау еркіндігін беруге тырысу керек. 

СТО – бұл біздің ХХІ ғасыр талаптарын орындап шығуға мүмкіндік 
береді, оқып үйренгендерімізді тереңірек түсінуге көмектесетін бірден-бір 
жол. 

Екіншіден, ақпарат сыни тұрғыдан ойлаудың соңы емес, бастапқы пункті 
болып табылады.

Үшіншіден, сыни тұрғыдан ойлау сұрақтар қойып, шешімін табуды қажет 
ететін мәселені анықтаудан басталады.  
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Төртіншіден, СТО көңілге қонымды дәлелге құрылуы қажет. Оқушы 
мәселені шешуде саналы түрде дәлелдер іздеуге тырысады.

Бесіншіден, СТО әлеуметтік ойлау болып табылады. Барлық ойлар ортаға 
салынып, дәлелденеді.  

Сабақты талқылау барысында жұппен, топпен істейтін жұмыстың барлық 
түрлері пайда бола бастайды. 

Топпен жұмыс істеу барысында жобаның оқушы үшін тиімді жақтарына 
тоқталып өтейін: 

– оқушы бұрынғыдай мұғалімнің айтқанын қайталамайды, шығар-
машылықпен жұмыс істейді, ойлау қабілетін арттырады; 

– оқушы мұғалім үшін жеке тұлға ретінде қабылданады; 
–  бұрын сабақта екі-үш жақсы оқитын оқушы ғана жауап берсе, топпен 

жұмыс істеу барысында барлығы жауап беруге тырысады; 
– өздеріне деген жауапкершілік артады; 
– өздерін еркін, жайлы сезінеді; 
– оқушы мен мұғалімнің арасында жақсы қарым-қатынас орнайды; 
– өз ойларын жеткізуге жігерлі, тыңдай және ести, сұрақ қоя біледі; 
– дайын жауапты іздеуге тырыспайды, сыныптан тыс көп ізденеді. 
Топпен жұмыс істеу барысында СТО-ның мұғалім үшін тиімді 

жақтары: 
– мұғалімді соңғы нәтиже емес, оқыту үрдісі көбірек алаңдатады; 
– мұғалім оқушының білім жағынан өскенін көріп, оларды түсіну үшін 

икемді болуға тырысады; 
– оқушының сабақтағы әрекеті емес, әрі қарай білім алу үшін жекелей 

әрекеті, олардың ізденуі, өздерінше ойланып, таразылай білуі қызықтырады; 
– сабақты жоспарлау барысына көп уақыт бөлінеді; 
– оқушылар бұрынғыдай емес, сұрақтарды жиі қоятындықтан, мұғалім 

ізденімпаз болады; 
– жекелей, топпен жұмыс істеуге көңіл аударады; 
– ұстаз оқушылардың өздігінше білім алу жолдарын қарастырады; 
– шыдамдылыққа, мейірімді болуға, басқаны тыңдай білуге үйренеді; 
– барлық оқушы бір дұрыс жауапқа келу керек деген сезімнен босап, әр 

оқушы түрліше ойлайтындығы таң қалдырады; 
– сұрақ қою арқылы оқушыны ойлантуға тырысқандықтан, олардың 

мүмкіншіліктері кеңейеді; 
– басқа мұғалімдермен жақсы қарым-қатынас орнайды; 
– айтқанын, оқығанын қайталап берген оқушыға «бес» деген баға қоюдан 

бас тартып, зерттеп, ізденген оқушының жұмысы көп толғандырады.  Мыса-
лы, «Көкшенің кеудесінде» мәтіні тақырыбында өткен сабағымды жоспарла-
мас бұрын сабағымның мақсаты мен  Блум таксономиясы бойынша күтілетін 
нәтижелерімді айқындап алдым. Күтілетін нәтижеге қол жеткізу үшін 
сыныптың деңгейін ескеріп, керекті  құрал-жабдықтарды, қолданылатын 
әдістерді және тапсырмаларды таңдадым.  Кіріспе бөлімінде  ұйымдастыру 
сәті (оқушылармен амандасу, сыныпты түгендеу, кезекшілік қызметін 
қадағалау, оқушылардың назарларын сабаққа аудару) өтті. 

Сыныпты топтастыру кезеңін жаңа сабақпен байланыстырдым. 
«Көкшетау», «Алатау», «Тарбағатай», «Қаратау» таулары бойынша ынты-
мақтастық атмосферасын қалыптастыру мақсатында топтарға бөлдім. 
Топтарға бөлудегі негізгі мақсатым оқушыларға білімді бірге жұмыстандыру 
арқылы  меңгерту болды. Білімдерін қорытындылап, жаңа сабақ арасындағы 
үндестікті ұғындыруды көздедім. Топтастыру сәтті өтті, оқушылардан үйге 
берілген тапсырманы «стикермен диалог» әдісі арқылы тексердім. Өлеңді 
мәнерлеп  оқып, өлеңнің   идеясын, өлеңдегі адам мен дала бейнесі қалай салыс-
тырыла  суреттелгені туралы түсіндіріп берді. Ақын даланы неге теңейтіндігі 
туралы да өте жақсы әңгімелеп берді. Тұсаукесер бөлімінде оқушыларға 
«Көгілдір көкше» бейнеролигінен үзінді көрсеттім. Оқушылар жақсы түсінді. 
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Түсінгенін сұрақтарға жауап берулерінен білдім. «Түрткі болу» әдісі арқылы 
түрлі сұрақтар қойып, оқушылардан нақты жауаптар алуға тырыстым. Толық 
жауап ала отырып,  жаңа сабаққа жетеледім. Жаңа сабағымды алдымен жеке  
оқытып, жұбына түсіндіріп, соңынан  өз топтарында талдаттым, бір-бірінің 
пікірлерімен бөлісуге мүмкіндік бердім, яғни «Ойлан, жұптас, бөліс» әдісін 
қолдандым  және сонымен қатар басқа топтарға сыни тұрғысынан ойлаудың 
«Өкіл» әдісі арқылы тыңдаушылар жібертіп, топтардың пікірлерін, ойларын 
тыңдатып, топтық әңгіме ұйымдастырдым. Бұл жерде оқушылар өздері оқып, 
топтарымен талқылап және өзге топтардың ойларымен де таныс болды. Осын-
дай  диалогтік әңгімелесу оқушының сыни тұрғысынан ойлау қабілеттерін 
дамытатынына, ойлаpын еркін жеткізе алатындарына және бір-бірін тыңдап, 
пікір алмаса алатынының  дәлелі бола алады. «Өкіл» әдісімен жаңа сабақты 
меңгерту барысында уақыт  көбірек кетеді.

Сонымен қатар «Суреттерді классификациялау» жүргізілді. Суреттерді 
қолдануына, күнделікті өмірде ұсталуына, түстеріне қарай, т.б. топтастырған. 
Әр топ өздерінше түсіндіріп берді. Мазмұнына  қарай жақсы топтастыра 
білген. Осыған қарап оқушылардың бұл әдісті жақсы меңгергенін байқауға бо-
лады. Сабақты  кері байланыс – «Стикер» әдісі бойынша қорытындыладым. 
Оқушылар сұрақтарға  толық, нақты жауаптар бере білді. Оқушылардың 
жаңа тақырыпты  толық меңгергендері байқалды. Осыдан күтілетін нәтижеге 
жеткенімді білдім. 

Топ мүшелері «Екі жұлдыз, бір ұсыныс» әдісі бойынша бағалады. 
Оқушылар бағалаған кезде әртүрлі қырынан бақылағандары көрінді. Үйге 
міндетті және мүмкіндік  деңгейлі  тапсырманы  түсіндіріп беремін.

Топпен жұмыс істеу барысында бағдарламаның тиімді жақтарымен бірге 
көптеген қиыншылықтары да болды. Ең алдымен, уақыттың жетіспеушілігі 
тақырыпты талдау барысына кері әсерін тигізді. Ең қиыны оқушының өзін-
өзі бағалауы болады, оқушылар өзін-өзі бағалауда көп қателер жібереді. 
Жұмыстың бастапқы кездерінде оқушылардан алатын кері байланыс, 
күнделікті сабаққа жазылатын рефлексия алынып, оның қажеттілігіне аса 
көп көңіл аудардым. Кейіннен оқушылар мен мұғалімнің арасындағы кері 
байланыс, мониторинг пен рефлексияны міндетті түрде жүргізу қажеттілігін 
түсіндім. 

 Қорыта келгенде,  жаңа технологияның маңызды да тиімді екенін 
байқадым. Ең алдымен, бұл бағдарламамен жұмыс істеу барысында 
оқу-тәрбие жұмыстарындағы келеңсіздіктер тез арада жойыла бастады. 
Әсіресе, «Бес жолды өлең», «Венн диаграммасы», «Кең ауқымды лекция», 
«Семантикалық карталар» жасау, «Білемін, білгім келеді, үйрендім», «Эссе» 
жазу, «Джигсо», «Кубизм», т.б.  әдіс-тәсілдері кеңінен қолданылады.

 7 модульді қолданып оқытудың  маңызы, ең алдымен, оның құрылымы 
мен  стратегияларының көптігі және оқыту технологиясының өзгешелігінде 
деп ойлаймын.

 Бұған дейінгі сабақтарымда негізгі әрекет жасаушы өзім болатынмын. 
Түсіндіруші де – өзім, жауап беруші де – өзім, оқушының әрекеті аз болатын. 
Оқушы тарапынан сұрақ аз туындайтын. 

 Кембридждік тәсіл бойынша оқыту технологиясының тиімділігі ал-
дымен жекелей, жұппен, топпен жұмыс жасай отырып, оқушыны ойлануға, 
ізденуге, өзіне сын көзбен қарауға, достыққа, өзіне деген сенімін арттыруға 
көп көмегін тигізеді.

 Жалпы алғанда, жаңа замандық білім үрдісінде инновациялық әдіс-
тәсілдердің маңызы өте зор. Жаңашыл, тәуекелшіл, еркін ойлы ұрпақ тәрбиелеу 
үшін аталған технологияның әлеуетін өндіріске толығымен қосатын уақыт 
жетті. Бұл технология барлық сенімді абыроймен ақтайтынына өз басым нық 
сенімдімін. 

Орал қаласы.



7

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Педагогика ғылымы: зерттеулер

іңгегі бір халқымыздың тарихи себептерге байланысты, тары-
дай жер жүзіне шашылғанымен, оларды әрқашан біріктіруші фак-

ӘОЖ (УДК): 81’36.811.581

ҚЫТАЙ, ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ДИАЛЕКТ 
СӨЗДЕРДІҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Фарида  ОРАЗАҚЫНҚЫЗЫ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
шығыс тілдері және  аударма кафедрасының доценті, PhD,  
Ашимбай НҰРҚАСЫМ,
PhD 

Аннотация. Бір тілде сөйлейтін адамдардың барлығына түсінікті сөздерді жал-
пылама лексика деп атайды. Ал қолданылу өрісі тар лексиканы екі топқа бөледі, олар 
термин сөздер және диалект сөздер. Диалект сөздер – белгілі бір жердегі (аймақ, 
облыс, аудан) тұрғындарының сөйлеу тілінде ғана қолданылатын сөздер. Диалект 
сөздер жалпыхалықтық болып есептелмейді, себебі, олардың әдеби тілде баламасы 
бар. Мақалада, қазақ және қытай тіліндегі диалект сөздердің лексика-семантикалық 
және құрылымдық ерекшеліктеріне салғастырмалы талдау жүргізілген.

Түйінді сөздер. Диалект сөз, қазақ тілі, қытай тілі, диалектология.

Д
тор – тіл болған. Қазақстаннан тыс жерлерде өмір сүретін  және жалпы 
қазақ халқының үштен бір бөлігін құрайтын қазақ диаспорасының тілін 
зерттеуді қазақ диалектологиясының маңызды бір тармағы деп қарастыруға 
болады. Белгілі бір аймаққа тән жергілікті тіл ерекшеліктеріндегі 
этнолингвистикалық сипаттарға талдау жасау қазақ тіл білімінде әлі де болса 
өз деңгейінде зерттелмеген. Қазақ диалектологиясының ғылыми тұрғыдан 
зерттелуі және қалыптасу тарихы, оның теориясы мен тәжірибесі профес-
сор Н.Сауранбаевтың есімімен тығыз байланысты болатын себебі, ғалым өз 
еңбектерінде қазақ тіліндегі жергілікті ерекшеліктердің қалыптасуы, пайда 
болуы, олардың жалпы сипаты туралы  біршама  құнды  пікірлер айтқан [1].

Ал жалпы түрде, диалект сөздер туралы, олардың талдануы туралы сөз 
қозғамас бұрын диалект сөздер дегеніміз не?, Қазақ тілінде диалект сөздер 
қандай топтарға бөлінеді? деген сұрақтарға жауап іздеп көрейік.

Диалект-аумақтық немесе әлеуметтік жағынан біріктірілген, шоғыр-
ланған ұжымның тілдік қарым-қатынас жасауының негізгі құралы болып 
табылатын тіл. 

Ал қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді топтастыруда ғалымдар 
тарапынан екі түрлі көзқарас орын алған болатын. 

Бірінші, Н.Сауранбаев пен Ж.Досқараев диалектілердің екі үлкен тобы 
бар деп қарастырды [2]: оңтүстік-шығыс және солтүстік-батыс диалектілері.

Екінші, С.Аманжолов қазақ тілінде үш диалект бар деп қарастырды: 
оңтүстік, батыс және солтүстік-шығыс.

Кейіннен профессор Ш.Сарыбаев ғалым С.Аманжоловтың солтүстік-
шығыс диалектісіне топтастырған аймақтардағы тілдік ерекшеліктер 
бірыңғай емес екендігін анықтап, қайтадан топтастыру қажеттілігін 
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көтерген болатын. Соның негізінде қазақ тілінде оңтүстік, батыс, шығыс 
және орталық-солтүстік диалектілері бар деген тоқтам жасалды [3].

Н.Сауранбаев қазақ тіліндегі диалектілерді ең басты екі топқа бөледі: 
солтүстік-батыс, оңтүстік-шығыс.

Фонетикалық ерекшеліктеріне қарап, атап айтқанда, ш орнына ч, д орны-
на л қолданылуына орай екі топқа бөледі:   солтүстік пен батыс аймақтардағы 
ш, д диалектілер тобы; оңтүстік пен оңтүстік-шығыс аймақтарындағы ч, л 
диалектілер тобы.

Оның айтуынша, ч мен сөйлейтін аймақтар бұрыннан ұйғыр, қырғыз, 
өзбек халықтарымен аралас отырғандықтан, бұл көрші халықтардың 
әсерінен болған фонетикалық құбылыс. Бұны ол ғалым М.Қашқари, 
В.Бартольд еңбектеріне сүйене отырып дәлелдейді. Н.Сауранбаев осылай-
ша жергілікті ерекшелікті топтастырудың фонетикалық принципі ретінде 
ч мен л дыбыстарының қолданым ерекшеліктерін басты негізге алады да, 
қазіргі қазақ тілінде екі түрлі диалект бар деген байлам жасайды: ш және д 
диалектілер тобы, сондай-ақ ч, л диалектілер тобы. Алайда басқа ғалымдар: 
«Қазақстан көлемін ч мен л айтылатын жерлер және олар айтылмайтын 
жерлер деп екіге бөліп, соның тек ч мен л айтылатын бөлегін ғана бір диа-
лект деп қараған жөн, өйткені ч мен л дыбыстарының қолданылмайтын 
жері, яғни олардың орнына ш мен д дыбыстарының айтылуы – әдеби тілдің 
әдеттегі қалпы, оны «бір диалект» деп өз алдына бөліп қарау лингвистикалық 
заңдылыққа сыя бермейді» деген уәж  де  айтылған [4].

Десе де, қайсыбір диалектологиялық регионды алсақ та реликт ретінде 
сақталып қалған тілдік құбылыстар сол өңірді мекен еткен тұрғындардың 
басынан өткізген тарихи оқиғалардың көрінісі және басқа халықтармен 
болған қарым-қатынасы жайлы мол дерек береді. Әрі халық тіліндегі 
жергілікті ерекшеліктерге талдау жасауға, тіліміздегі әр сөйленістерге тән 
өзгешеліктердің қыр-сырын ашуына септігін тигізеді.

Жалпы, диалектологияның қалыптасу тарихы этнографиямен  тығыз бай-
ланысты. Өйткені диалектілер мен диалектілік ерекшеліктер этнографиялық 
белгілермен ұштасады. Шынында, жергілікті халықтың әдет-ғұрып, тұрмыс-
салтындағы заттар мен ұғымдардың атауы болып келетін диалектизмдер аз 
емес. Мысалы, Солтүстік Қазақстан облысында сүтақы – күйеу баланың 
қыз шешесіне беретін сыйы, бұл дәстүр солтүстік өңірге белгілі болса, өзге 
аймақтарда мұндай дәстүр жоқ. Тағам атауларына мысал келтірер болсақ, 
дұз (СҚО, Қост., Әулиекөл) – тағамның дәмін кіргізетін, суда ерігіш, ақ 
түсті кристалл. Ал, кейбір диалект сөздер жұрнақтар арқылы түрленеді 
екен.  Мысалы: 

-шақ (-шек) жұрнағы да осы аймақты мекендеген қазақтардың тілінде 
жұмсалады, әдеби тілдегі -сы (-сі) тұлғасының мағынасын береді: алашақ 
(аласы), берешек (бересі);

-жақ (-жек) тұлғасы, көбінесе, қарақалпақ туысқандармен іргелес 
отырған аймақтарда (Ақтөбе, Қызылорда облыстарында) жиі кездеседі: бе-
режек (берешек), айтажақ (айтатын), алажақ (алашақ);

-улы (-улі) формасы Қазақстанның батыс жақ өлкесінде айтылады: ба-
рулы (барыпты), көрулі (көріпті), келулі (келіпті);

-лы (-лі) тұлғасы оңтүстік пен оңтүстік-шығыс алқапта бірінші жақтың 
қалау рай формасында айтылады: баралы (барайық), жүрелі (жүрейік) [5].

Кез келген тілге енген сөздің бәрі біркелкі жалпыхалықтық сипатқа ие 
бола бермейді, олардың ішінде актив және пассив түрінде жұмсалатындары 
да кездеседі, енді біреулері белгілі аймақтық қолданыста қалуы да, 
семантикалық өзгеріске түсуі де мүмкін, әйтсе де, кірме сөздердің қазақ 
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тілінде пайда болуының жолы жалпыхалықтық тіл мен лексика үшін ортақ, 
себебі, тіл иесі – біреу, ол – қазақ этносы.

Жұмысымызда қазақ тіліндегі және қытай тіліндегі диалект сөздерді са-
лыстырмалы түрде қарастырып отырғандықтан, қазақ тіліндегі ерекшеліктер 
өзге тілде кездеседі ме, әлде диалект сөздерге бай тіл қазақ тілі екендігін, 
төмендегі тұжырымдардан білетін боламыз.

Қытай тілі әлемде қолданыс жағынан бірінші орынды алады, ол тілде 
1,3 миллиард адам қарым-қатынас жасайды. Қытай тілі – ҚХР, Тайвань, 
Сингапур сынды елдердің мемлекеттік тілі. Қытай тілі сино-тибет тілдер 
семьясының, әлемге көп  таралған  тілі  болып  саналады. Халықтың көп 
бөлігін Хань халқы құрағандықтан, бүгінде заманауи қытай тілінің негізі 
қаланған. Дәл осы тілмен қатар, қытай тіліне диалектология енді. Бүгінде, 
диалект сөздерді олар негізгі 7 топқа бөліп қарастырады [6]. 

1. Диалект сөздердің шығыс тобы. Бұл топқа 7 аймақ кіреді. Олар – 
Пекин аймағы  (Пекинский диалект, Путунхуа немесе Гоюй (Тайвань) 
немесе Хуаюй (Сингапур), Гуаньдундық путунхуа, Диалект Чэндэ); Хэ-
бэй-шаньдун аймағы (Баодиндық диалект, Тяньцзиндық диалект); 
Цзянхуайлық аймақ (Хэфэйлік диалект, Хайнань цзюньцзяхуа, Нанкиндік 
диалект, Наньтундік диалект, Сяогандік диалект,  Янчжоу диалекті); Цзяо-
ляо аймағы (Даляньдық диалект, Циндао аймағы); Лань-инь аймағы 
(Дунгандық тіл,  Ланьчжоу, Урумчи диалекті); Солтүстік-шығыс аймағы 
(Чанчундық диалект, Харбиндік диалект, Цицикарлық диалект, Шэньяндық 
диалект); Оңтүстік-батыс аймағы (Чэнду диалекті, Чунциндық диалект, 
Куньминдық диалект,  Лючжоу, Уханьдік диалект); Чжунъюандық аймақ 
(Ханьчжундік диалект, Кайфындік диалект, Кашгарлық диалект,  Лояндық 
диалект,  Наньяндық диалект,  Цюйфу диалекті).

2. У тобындағы диалект сөздер. Бұл топқа 6 аймақ кіреді. 
Тайхус аймағы  (Чанчжоу, Ханчжоу диалекті); Тайчжоу аймағы 

(Тайчжоу (Чжэцзян)аймағы); Оуцзян аймағы (Вэньчжоу диалекті); Учжоу 
аймағы   (Цзиньхуа, Иу, Юнкандық диалект); Чуцюй аймағы (Лишуйлік 
диалект,   Цюйчжоу, Шанжао диалекті); Сюаньчжоулік аймақ (Сюаньчэн 
диалекті).

3. Сян диалект сөздер тобына 3 аймақ кіреді. Чанъислік аймақ  (Чан-
ша, Хэнъяндік диалект, Иянсдік диалект, Чжучжоу диалект); Лоушаолік 
аймақ (Лоуди, Шаояндық диалект, Шуанфэндік диалект); Чэньсюйлік 
аймақ (Чэньси, Сюйпу диалекті).

4. Гань диалект сөздер тобына Дункоудық диалект, Фуниндік диалект, 
Фучжоулік диалект (Цзян- си), Цзианьдік диалект, Нанчандік диалект, 
Сяньниндік  диалект, Ичуньдік диалект, Интаньдік диалекттері жатады.

5. Хакка диалект сөздер тобына Хойчжоу,  Мэйчжоу, Ухуа диалекттері, 
Синниндік диалект, Пинъюаньдік диалект және т.б.

6. Юэ диалект сөздер тобы 6 аймаққа бөлінеді. Юэхай аймағы (Стан-
дартты кантондық (гуанфу), Гуанчжоу,  Гонконг, Макао, саньи (саам- яп) 
диалекттері, Наньхайлік диалект, Паньюйлік диалект); Гуаньбао  аймағы 
(Дунгуаньдық диалект, Баоаньдік  диалект); Логан аймағы; Сыи аймағы 
(Эньпин диалекті, Хэшань диалекті, Цзянмэнь диалекті); Гаоян аймағы 
(Маомин диалекті, Янцзянь диалекті); Гуйнань аймағы  (Бэйхай диалекті, 
Кантон диалекті.

7. Минь диалект сөздер тобына  Солтүстік миндік диалект, Цзяньоу 
диалекті, Шығыс миндік диалект, Фуциндік диалект,  Фучжоу, Лань-нан, 
Цюаньчжоу диалекті, Пенандық, Фуцзяньдық және т.б. [7]
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Қытай тіліндегі диалект сөздер жалпы мағынасында грамматикалық 
қатары мен сөздік құрамы бірдей болады. Алайда, кейбір диалект сөздерде 
грамматикалық және лексикалық өзгерістер болады. Қытай тіліндегі диа-
лект сөздер үлкен топтарға бірігу арқылы да қолданылады. Нәтижесінде, 
әртүрлі топтағы қытайлар бір-бірін оңай түсіне алады. Ал әртүрлі 
бірікпеген топ мүшелері, бір-бірін түсінісу дәрежесі төмендейді. Мыса-
лы, Пекиндіктер мен Шанхайлықтардың қарым-қатынас жасауы қиынға 
соғады немесе Кантондықтарды мүлде түсінбейді. Әртүрлі диалект сөздерді 
қолданушы топтарға ортақ әдеби тіл – ол Путунхуа. Бүгінде оқытушылар 
қатары, Кантондық диалект сөздерді қолданыстан шығарып, Путунхуаны 
қолдануды ұсынады. Ганконг пен Макаода ғана кантон тілінде жазады, ал 
әдеби тіл ретінде путунхуаны қолданады. Себебі, кантон тілінде қарым-
қатынас жасау, жазу, әдеби тіл ретінде қолдану қиындағаны соншалықты, 
тілдің үйрену, үйрету дәрежесіне де кері әсерін тигізуде. Кантон тілі мен 
Путунхуаға мысал келтіре кетсек, сезімін білдіру (дәстүрлі стильде) Wo ai ni 
(жеңілдетілген түрі) Путунхуа: ВО(3) АЙ(4)    НИ(3). Кантон тілінде: НГО 
НГОЙ НЭЙ немесе О ОЙ ЛЭЙ. Қытай тіліндегі стандартқа сай   "олар сту-
денттер ":  Tamenshi xue sheng (жеңілдетілген түрі) Путунхуа: ТАМЭНЬ (1)  
ШИ (4) СЮЭШЭН (2)  [8].

Иероглифтер қалай айтылса да, қытайлықтар мағынасы бойынша, айты-
луы бойынша біріктіріп алады. 

Қорытындылай келе, әр тілдің лексикасында, диалект сөздеріне байла-
нысты өз тұжырымдары, өз ерекшеліктері бар екен. Бір ғана ұқсастықты 
байқадық десек, ол диалект сөздердің топтарға жіктелуі. Қытай тілінде диа-
лект сөздердің топтары, халқының саны секілді көп екен. Десе де, тақырып 
әлі де зерттелуді қажет етеді. Біз қарастырған жұмысымызда, қос тілдегі 
диалект   сөздердің  лексика-семантикалық ерекшеліктеріне ғана шолу 
жасадық. 
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Резюме
Общая лексика это слова которые люди понимают друг друга на одном языке. А узкая об-

ласть применения словаря лексики делится на две части: слова термины и диалекты. Диалекты-
разновидность языка которая употребляется как средство общения между людьми связанными 
между собой одной территорией. Диалекты не считается общенациональными словами, пото-
му что в литературным языке нет их эквивалент. В статье рассматривается и анализируется 
лексико-семантичное и структурные особенности диалекта в казахском и китайском языке.

Summary
Common vocabulary is the words that people understand each other in one language. A narrow 

scope of vocabulary is divided into two parts: the word terms and dialects. Dialects-a kind of language 
that is used as a means of communication between people connected by a single territory. Dialects 
are not considered to be national words, because in the literary language there is no equivalent. The 
article deals  with and analyzes the lexico-semantic and structural features of the dialect in Kazakh and 
Chinese.

Алматы қаласы.
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бразовательный стандарт прописывает как базовый набор профессио-
нальных и общепрофессиональных компетенций, так и вариативный 

УДК (ӘОЖ): 37.022:004

ФОРМИРОВАНИЯ   ИНОЯЗЫЧНОЙ  
КОММУНИКАТИВНОЙ   КОМПЕТЕНЦИИ

Мейралы  СУЛЕЙМАНОВ,
Университет иностранных языков и деловой карьеры, 
магистрант

Аннотация. Рассматриваются возможности использования Web 2.0 для образова-
тельных целей, обобщены виды и категории использования Интернет – технологий с 
учащимися КТЛ. Автор считает, что внедрение Web 2.0 в образование, является обос-
нованным.

Ключевые слова. Интернет-ресурсы, технологии Web 2.0, межкультурно-комму-
никативная компетенция, сетевой контент, информационно-коммуникативные техно-
логии.

О
набор специальных компетенций. К таким специальным компетенциям по 
направлению подготовки «Образование в области иностранного языка» отно-
сится иноязычная межкультурно-коммуникативная компетенция, которая, в 
свою очередь, включает в себя лингвистическую, социолингвистическую, со-
циокультурную, социальную, дискурсивную, прагматическую компетенции. 
Формирование вышеперечисленных компетенции происходит как внутри 
каждой отдельной дисциплины, так и с учетом принципа междисциплинар-
ности, поскольку компетенция – это способность применять знания, умения, 
успешно действовать на основе практического опыта при решении задач об-
щего рода, а также, в определенной профессиональной области. Таким обра-
зом, современный учащийся казахско-турецкого лицея (далее КТЛ),  должен 
обладать набором компетенции, которые будут реализованы в последующей 
профессиональной деятельности. Потребность в использовании компетент-
ностного подхода также вызвана уточнением цели и результата иноязычной 
подготовки в КТЛ, как условия повышения качества профессионального обу-
чения.

Формирование межкультурной компетенции является одной из ведущих 
целей обучения иностранному языку.

Теоретический анализ литературы показал, что требования к отбору язы-
кового материала при традиционной системе обучения сводятся, в основном, 
к усвоению обучаемыми определенного языкового или лингвострановедчес-
кого материала для создания теоретической базы. Однако опираясь только на 
учебники, невозможно сформировать у учеников четкие последовательные 
знания, способствующие формированию межкультурной компетенции, т.к. 
учебные страноведческие тексты зачастую безсистемны и носят краткий ин-
формативный характер.

Формирование у учащихся школ на базе 8-9 классов иноязычной меж-
культурно-коммуникативной компетенции строится на методике работы 
с учебными Интернет-ресурсами на основе технологий Web 2.0, в основу 
которой положены принципы формирования у учащихся иноязычной меж-
культурно-коммуникативной компетенции, критерии отбора содержания обу-
чения, система упражнений для работы с учебными Интернет-ресурсами и 
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технологиями Web  2.0, контрольно-измерительные материалы для определе-
ния уровня сформированности у учащихся иноязычной межкультурной-ком-
муникативной компетенции.

Перспективность исследования заключается в том, что предлагаемая ме-
тодика переносима на обучение другим иностранным языкам. Ее основные 
положения могут быть использованы не только в практике преподавания ан-
глийского языка в общеобразовательных школах, лицеях, колледжах, а также 
в высших учебных заведениях по практическому курсу иностранного языка 
на очном отделении,  для совершенствующихся в иностранном языке на кур-
сах повышения квалификации преподавателей, при составлении учебников и 
учебных пособий [1].

Проведённое исследование не исчерпывает всех вопросов, касающихся 
процесса формирования у учащихся иноязычной коммуникативной компе-
тенции через применение учебных Интернет-ресурсов на основе технологий 
Web 2.0 Перспективы дальнейшего изучения могут быть связаны с расши-
рением системы учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Web 2.0, 
дальнейшей разработкой и экспериментальной проверкой учебных Интер-
нет-ресурсов на основе технологий Web 2.0 на других курсах.

Формировать иноязычную коммуникативную компетенцию в вышеназ-
ванных условиях на основе лишь действующих пособий, без привлечения 
дополнительных средств и разработки более разнообразных и методически 
целесообразных приемов, способов и форм работы не эффективно. В свя-
зи с этим потребность повысить эффективность формирования иноязычной 
межкультурно-коммуникативной компетенции за счет разработки и внедре-
ния в процесс обучения инновационных технологий и методик обучения, 
позволяю щих интенсифицировать процесс обучения и создать организацион-
но-дидактическую базу для реализации компетентностного подхода в школе 
очевидна [2].

Развитие информационных технологии привело к образованию новых 
способов использования интернета. Переход к информационному обще-
ству предпологает глубинную связь между тремя компонентами: информа-
цией, ценностью новых информационных технологий и социально-струк-
турными изменениями в обществе. Эти факторы приводят к необходимости 
совмеcтного использования Интернет-ресурсов. Технологии Web 2.0 способ-
ствуют образованию новой версии использования ресурсов Интернет. 

Значительным потенциалом в устранении указанных недостатков обла-
дают учебные Интернет-ресурсы на основе технологий Web 2.0. Информа-
ционно-коммуникационные технологии поколения Web 2.0 предоставляют 
широкие возможности в обучении иностранным языкам, так, как позволяют 
участникам учебного процесса не только пользоваться готовыми ресурсами, 
сети Интернет, но и стать создателями собственного интернет контента. Тех-
нологии поколения Web 2.0 включают подкасты, блоги, вики, социальные 
сети и другие формы организации и передачи информации. В технологиях 
Web 2.0 определяющим фактором является человек, его социальные комму-
никации и личные предпочтения. Таким образом, в отличие от Интернета 
первого поколения, который представлял собой среду для получения инфор-
мации, технологии Web 2.0. становятся посредниками между пользователями 
в процессе их социального взаимодействия.

Web 2.0 открывает перед образовательной практикой широкие возмож-
ности: использование свободных электронных ресурсов, которые могут быть 
использованы, в учебных целях; самостоятельное создание сетевого контен-
та;  межличностные  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса.
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Тем не менее, процессы обучения и совершенствования иноязычной меж-
культурно-коммуникативной компетенции с помощью Интернет-технологии 
до сего времени являются скорее исключением, чем правилом в большинстве 
учебных заведений. При этом широкому использованию Интернет-техноло-
гии часто препятствуют существующие учебные планы, образовательные 
структуры, логика учебного процесса. В этой связи представляется сущес-
твенным определить формы, приемы и способы использования Интернет-
технологий в изучении иностранных языков, номенклатуру компетенций, 
коими должны обладать учащиеся КТЛ  используя потенциал Интернета. В 
данной ситуации особенно остро встает вопрос разработки учебных Интер-
нет-ресурсов непосредственно преподавателями для реализации задач в рам-
ках преподавания дисциплины отдельной учебной группе [3].

Современные учебные интернет-ресурсы создают благоприятные усло-
вия для развития познавательной деятельности обучающихся. Спользование 
современных ИКТ в учебном процессе позволит развить умения обучающих-
ся осуществлять поиск, отбор, оценку, классификацию, обобщение и презен-
тацию новой информации. Развитие умений познавательной деятельности 
в процессе обучения иностранному языку будет способствовать развитию 
умений самостоятельной учебной деятельности в области изучения ино-
странного языка. Языковые базы данных (лингвистический корпус) и муль-
тимедийные ресурсы (тематические интернет-сайты, сетевые энциклопедии, 
виртуальные туры по галереям, музеям, учебным заведениям и др.) смогут 
значительно обогатить и расширить языковую и культурную практику обу-
чающихся. Социальные сервисы и службы Web 1.0 (электронная почта, веб-
форум) и Web 2.0 (вики, блоги, подкасты) позволяют организовать сетевое 
взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса (пре-
подавателем и обучающимися) [5]. Ресурсы сети являются бесценной базой 
для создания информационно-предметной среды, образования и самообразо-
вания, удовлетворения личных и профессиональных интересов и потребно-
стей обучающихся. Однако само по себе наличие доступа к интернет-ресур-
сам не является гарантом быстрого и качественного языкового образования.
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Түйін
Бұл мақалада Веб 2.0  технологиясын негізге ала отырып, оқу ресурстарын қолдану 

арқылы жаңа түр бойынша болашақ мектептердің оқушыларына арналған шет тілдер мен 
мәдениетаралық коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру туралы талқыланады. 

Summary
This article is devoted to the formation of a foreign language intercultural and communicative 

competence of pupils in schools with a new type of education (by the example of KTL) through the use 
of learning resources (based on Web 2.0).
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ущество инновации понимается практически одинаково независимо от 
автора. Инновации (от франц. innovaition, лат. – innovation – обновление, 
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Аннотация. В статье раскрывается существо инновации в образовании; норма-
тивные документы, инициирующие инновацию в образовании; критерии оценки инно-
вационности в образовании; предпосылки и условия для инициирования инновации в 
образовании С.А. Калабалин о консерватизме в воспитании; инновации и подготовка 
педагогов, профессиональная адаптация педагога и инновация.

Ключевые слова. Инновация, инновации в образовании, инновационный потен-
циал.

С
перемена) – нововведение, новшество; новообразование; подход, отличаю-
щийся от предыдущего. Такое понимание сущности исходит также из эти-
мологии слова: инновация – приставка ин (от лат. in) – означает предлог «в» 
чем-то; новация – нововведение. Инновация – это нововведение в чем-либо, 
например, изменение в содержании чего-либо и технологии определенной 
деятельности. Использование термина инновации имеет в виду нововведе-
ние, отличающееся от предыдущего, имеющее целью повышение его эффек-
тивности в получении результата. 

Регламентация инновационной деятельности в сфере образования опре-
деляется нормативными документами. В этом плане заслуживают внимание 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (2012). В ст. 20, в част-
ности, подчеркивается: «Экспериментальная и инновационная деятельность 
в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и 
развития системы образования с учетом основных направлений социально-
экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере об-
разования». Такая деятельность «ориентирована на совершенствование: на-
учно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспе-
чения системы образования и осуществляется в форме реализации инно-
вационных проектов и программ организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования 
организациями, а также их объединениями…».

Приказом Минобрнауки России от 23.07.2013 г. № 611«Порядок фор-
мирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 
образования» определены основные направления деятельности инновацион-
ных площадок, которые ориентированы на разработку и внедрение: 

– новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 
педагогических технологий, …форм, методов и средств обучения в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с ис-
пользованием ресурсов негосударственного сектора;

– примерных основных образовательных программ, инновационных об-
разовательных программ, программ развития образовательных организаций, 
работающих в сложных социальных условиях и др.
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Инновации могут иметь место в любой сфере образования: системе; 
образовательном процессе и результате образования – образованности. Ин-
новации выступают существенным элементом в развитии образования. Они 
выражаются в тенденциях накопления и видоизменения разнообразных ини-
циатив и нововведений в образовательном пространстве, которые в совокуп-
ности приводят к более или менее глобальным изменениям в сфере образо-
вания и трансформации его содержания и качества. Инициативы возникают 
в ходе естественной эволюции сферы образования, в поиске более перспек-
тивных форм и средств педагогической деятельности, опробовании новых 
методик и приемов обучения.

Характерно, что в исследованиях идет активных поиск критериев оценки 
инновации (инновационности) в образовании. Каждая сфера имеет свои пока-
затели и свои критерии оценки. Так, например, при оценке инновационности 
в содержании образования можно выделить следующие критерии:

– качественные изменения в содержании, обеспечивающие соответствую-
щее повышение уровня компетентности будущего специалиста;

– уровень оптимизации содержания в соответствие с требованиями буду-
щей профессии;

– снижение уровня дублирования в учебных дисциплинах подготовки 
специалиста;

– степень интегрированности в формировании содержания учебного про-
цесса подготовки специалиста;

– полнота обеспечения преемственности в соответствующем уровне об-
разования.

Активно инициируется развитие инновации в педагогических технологи-
ях (образовательных технологиях) [2, 3]. Преподаватели ищут инновацион-
ные подходы к реализации задач обучения – это объективный процесс.

Анализ  процессов,  происходящих  в сфере образования, позволяет 
утверж  дать, что такой же модой в России, как перестройка, становиться и 
инновация. Об этом свидетельствуют многие факты. Появляются «инноваци-
онный журнал» (что это такое никто не может сказать вразумительно); «инно-
ваци онная наука» (может ли быть вообще наука не инновационной?); «инно-
вационная психология» и пр. 

Инновации это не самоцель, это поиск иных путей достижения более 
высоких результатов в деятельности. В технике более понятно. Появление 
новых материалов, новых конструктивных идей, ведет к появлению новых 
технологий производства, новым продуктов технической деятельности. В 
технической сфере идет постоянный поиск на разных уровнях.     

Следует отметить, что сфера образования традиционно консервативна. В 
нее внести что-либо всегда было исключительно сложно. В образовании к ин-
новации относились очень подозрительно, а вдруг что-то станет хуже и даже, 
если и был более позитивный результат, для чиновников это было не показа-
телем. Регламентации в образовательной деятельности всегда было нормой. 
Интересный пример приводил воспитанник А.С. Макаренко С.А. Калабалин.

«Вследствие полного развала воспитательной работы и совершенного от-
сутствия данных к восстановлению нормальной работы 66-ю школу-колонию 
закрыть», так гласил приказ заведующего Ленинградским отделом народного 
образования. В это время появляется С.А. Калабалин, которому решили на 
30 дней отдать колонию. Когда через 30 дней приехали в колонию, то ее не 
узнали, а через три месяца колонию уже посетили педагоги Англии. Покидая 
колонию, они оставили следующую запись: «Мы чрезвычайно заинтересо-
вались колонией и остались под большим впечатлением от организации дела 
воспитания детей, царящей атмосферы дружбы и доверия между заведую-
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щим и детьми и отсутствием суровой дисциплины и наказания... Объездив 
Европу, мы нигде ничего подобного не встречали».

«В колонии, – писали американские учителя, – царит атмосфера дружбы 
и взаимного доверия между воспитателями и детьми. Наказания отсутствуют. 
Всюду чистота и порядок».

В таких же примерно, словах выразили впечатление, которое на них про-
извела колония, и голландцы, и французы.

Наконец, приехал инспектор пригородного районного отдела народного 
образования. Посмотрел, посмотрел и написал так: «Система воспитания, 
проводимая тов. Калабалиным, находится в полном разрезе с положением от 
1927 года. Тов. Калабалин навыдумывал отсебятины, муштрует ребят. Завёл 
отряды, салюты, командиров. Больше того, – даёт сигналы, а не звонки. Пред-
лагаю эту палочную систему ликвидировать».

– Но дети-то, дети неузнаваемы! Чистые, весёлые, здоровые!
– А это я отношу за счёт личных качеств тов. Калабалина, – последовал 

ответ.
Для чиновника главное, чтобы был порядок, и при этом ничего не выхо-

дило за рамки установившихся норм. То, что до С.А. Калабалина в колонии 
не могли справиться другие педагоги, и ее планировали закрыть, в расчет не 
бралось, главное вернуть нормы работы в ней в прежнее русло.  

Сегодня с серьезным видом обсуждают, как заложить основы инноваци-
онной деятельности педагога в процессе его подготовки в вузе. О чем идет 
речь, понять сложно. Ведь выпускнику, прежде всего, необходимо овладеть 
методикой обучения и на практике научиться выделять, формулировать цель 
занятия, выстраивать методику ее реализации в установленное время и при 
этом видеть каждого ученика, и, наконец, приобрести опыт управления по-
знавательной деятельностью обучающихся в процессе решения задач за-
нятия. Для выпускника педагогического вуза все инновационно, пока он не 
освоит основы педагогической деятельности. Еще в начале прошлого века 
российский педагог П.А. Соколов (1904 г.) писал: «В воспитании мы име-
ем дело с живыми людьми, маленькими людьми, в которых прочно оседают 
самые ничтожные впечатления. Это чрезвычайно чувствительный материал, 
вроде тех цветов, одно прикосновение к которым заставляет их увядать...

Плата за педагогический опыт иногда бывает слишком велика. Она рав-
няется нескольким выпускам искалеченных детей, а после – целому поколе-
нию искалеченных взрослых. Тут убыток не денежный, а нравственно-обще-
ственный, социальный» [5, с. 7–8]. Ошибки и упущения в педагогической 
деятельности в процессе становления начинающих педагогов дорого обхо-
дятся их воспитанникам, а от них еще требуют инновационности.  

Одной из важнейших предпосылок инновационности педагога – это спо-
собность видеть инвариантность и педагогически целесообразно реализовы-
вать ее в ситуациях педагогической деятельности. Такая способность форми-
руется временем. 

На одной из педагогической конференций сравнительно молодая учи-
тельница делилась опытом своей деятельности, как одна из участниц кон-
курса «Учитель года». Ей задали вопрос, за счет чего ей удается активизиро-
вать учебную деятельность своих учеников и в чем она видит более высокий 
результат в обучении. Она смутилась и ничего не смогла ответить по суще-
ству. Данный пример свидетельствует о том, что есть учителя, которые могут 
удачно найти свое место в педагогической сфере деятельности и, что самое 
главное, найти свой индивидуальный стиль педагогической дея тельности, 
который позволяет заинтересовать детей и вести их к знаниям. Они не заду-
мываются об инновационности – это их стиль педагогической деятельности. 
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Важно видеть таких учителей и поддерживать. Перенять их «инновацион-
ность» невозможно, заимствовать некоторые приемы, подходы, какие-либо 
элементы – можно, но их реализация далеко не всегда может дать тот же ре-
зультат. Педагог реализует свою инновационность через себя, свою личность, 
свой индивидуальный стиль педагогической деятельности.

Инновационный потенциал педагога – совокупность социокультурных 
и творческих характеристик личности педагога, выражающая готовность со-
вершенствовать педагогическую деятельность и наличие внутренних, обес-
печивающих эту готовность средств и методов. Такой потенциал индиви-
дуален и проявляется прежде всего в способности видеть инвариантность 
и уметь выбирать наиболее конструктивные и продуктивные. Наличие его 
необходимо, но недостаточно, следует иметь еще и желание искать, экспери-
ментировать и добиваться качественно нового результата. Возможность раз-
вивать свои интересы и представления, искать собственные нетрадиционные 
решения возникающих проблем, воспринимать и творчески воплощать уже 
существующие нестандартные подходы в образовании.

Наличие инновационного потенциала связано следующими основными 
параметрами: 

1) творческой способностью генерировать и продуцировать новые пред-
ставления и идеи, а главное – проектировать и моделировать их в прак-
тических формах, формах деятельности; 

2) культурно-эстетической развитостью и образованностью, что предпо-
лагает интеллектуальную и эмоциональную развитость и высокий уровень 
культурной грамотности педагога; 

3) открытостью личности к новому, к отличному от себя, к инакомыс-
лию, что базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности 
мышления.

Одна из тенденций инновационности в сфере высшего образования – по-
вышение роли самого обучаемого в овладении основами будущей специаль-
ности. Это общемировая тенденция. Однако следует учитывать, что любая 
школа (вуз – это тоже школа, но только высшая) должна в начале научить 
учиться, а затем повышать роль самого обучаемого в овладении профессией. 
В современной высшей школе эта тенденция показала, что можно уменьшить 
количество аудиторных часов, а, следовательно, и число преподавателей. Если 
в прошлом считалась нормальным отводить на аудиторное обучение пример-
но 50% времени, выделяемое на учебную дисциплину, то затем 30%–40%, а 
в настоящее время, порой, – 20%–25%. По заочной форме обучения времени 
выделяется еще меньше. Известно, что любая учебная дисциплина состоит 
из разделов (модулей), каждый из которых требует осмысление его существа 
и закрепление его на практических занятиях. При такой новации обучение по 
дневной форме переходит преимущественно на проблемно-консультативный 
характер: по модулю читается обзорная лекция, далее идет консультативная 
работа педагога для тех, кто проявит интерес, а затем практические занятия 
по закреплению. В какой степени можно обеспечить системность и фунда-
ментальность в изучении говорить сложно, результативность во многом зави-
сит от индивидуально-познавательных возможностей студентов и развитости 
у него навыков учиться.

В подобных условиях возрастает значимость контроля усвоения учебно-
го материала по разделам, темам и учебного курса в целом. Одновременно 
реализация подобной инновации ведет к тому, что объем аудиторных занятий 
резко сокращается. Сокращают на консультационной работе и на семинар-
ских занятиях, следовательно, дело овладения учебным материалом стано-

2. “Қазақстан мектебі” №6, 2017.
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вится прерогативой только обучающегося, а педагог все больше становится 
статистом. Уменьшение числа часов на семинарские занятия и достаточно 
большие учебные группы ведет к тому, что студенты все меньше и меньше 
имеют возможность проговаривать усвоенный материал. А ведь это одно из 
средств осознанного закрепления учебного материала. С письменными рабо-
тами расправились раньше. 

Сложившаяся тенденция в образовании привела к тому, что преподава-
телю для того, чтобы набрать необходимый объем учебной нагрузки должен 
взять на себя более полутора – двух десятков учебных групп, разные учебные 
дисциплины. Быть сведущим по стольким направлениям и уметь отследить 
новации и востребованность нового по всем изучаемым дисциплинам прак-
тически невозможно, что не может не сказаться на качестве обучения, но в 
этом случае речь не о качестве, а об экономии средств в подготовке кадров.      

Получила развитие идея электронного обучения – создание электронно-
го контента по части раздела модуля и компенсация аудиторного обучения 
электронным. Тенденция ведет к резкому снижению участия преподавателя в 
профессиональной подготовке выпускника. Негативность идеи электронного 
обучения проявилась быстро, и ее отменили, но негативный осадок остался.

Последние годы в ряде исследований все чаще проявляется идея инфор-
мационного сопровождения профессиональной подготовки различных кате-
горий специалистов, но это не электронное обучение. Такое сопровождение 
выступало в виде дополнительного материала для обучаемого в интересах 
удовлетворения его интересах по изучаемым темам. Одновременно инфор-
мационное сопровождение позволяло отслеживать динамику усвоения учеб-
ного материала каждым студентом в интересах индивидуализации его в про-
фессиональной подготовке. 

По существу технологии дистантного обучения перенесены на дневную 
форму обучения. 

Таким образом, складывающиеся тенденции ориентированы не на взра-
щивание кадров для различных сфер профессиональной деятельности, а на-
полнение их знаниями и вручение дипломов, а так его дело, состоится он как 
специалист или нет. Надо иметь в виду, что речь идет о кадрах для нашей 
страны и трата средств государственных и не государственных не оправдан-
ная роскошь.               

Характеристики инновационного потенциала могут относиться как к от-
дельному педагогу, так и конкретному педагогическому коллективу как со-
обществу, способному или не способномy к реализации в сфере образования 
инновационных идей, проектов и технологий. 

Изложенное позволяет ставить вопрос о том, так ли важна инновацион-
ность, если она не проверена жизнью, а в образовании может принести 
огромный вред, который будет осознан только со временем и исправить его 
потребуется больших сил, средств и времени. 
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г. Москва.

Центральный государственный музей Республики Казахстан 19 мая 
2017  провел мероприятие «Музейная ночь оживших экспонатов», посвя-
щенное профессиональному празднику «Международный день  музеев».

Девиз мероприятия – «Музеи и спорная история: говорим о сложном». 
«Ночь в музее» – это крупный международный культурно-образова-

тельный и социальный проект, стартовавший в 1997 году.   Центральный 
государственный музей Республики Казахстан присоединился к проекту 
«Ночь в музее» в  2006 году.  Уже двенадцатый год, именно в эту ночь, Му-
зей представляет новые выставки из фондовых и частных коллекций, осу-
ществляет идеи и интересные творческие замыслы, используя различные 
формы своей деятельности, тем самым вносит свой вклад в развитие куль-
туры, популяризирует историко-культурное наследие страны.  В настоя щее 
время музейное мероприятие стало привлекательным и ожидаемым собы-
тием в культурной жизни  г. Алматы.

В эту музейную ночь алматинцам и гостям южной столицы были 
предложены  различные интерактивные программы и постановки, подго-
товленные музейными специалистами:  «ОЖИВШИЕ  ГЕРОИ  РАЗНЫХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ», охватывающих период от древности до со-
временности – женщина андроновской культуры  (эпоха бронзы) и сак-
ская царица Томирис (эпоха раннего железного века); «Казахские батыры» 
продемонстрируют искусство боя на саблях; «Казахский Мудрец-старец»; 
«Шебер-Әже с невесткой»  из казахских сказок; а представители этнокуль-
турных объединений г. Алматы продемонстрируют свою национальную 
одежду  и  культурные традиции.

Генеральным спонсором «Ночи в музее 2017» признана компания 
«Positive life Stydio». 

Международный день музея
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Оқытудың жаңа инновациялық технологиялары

ЭЛЕКТРОНДЫҚ    ОҚУЛЫҚТАРДЫ     
ПАЙДАЛАНУ   ТИІМДІЛІГІ  

Ержан  БЕРИККАНОВ, 
Сайлаугүл  БЕРИККАНОВА,
Білімді ақпараттандырудың педагогикалық 
технологиялар орталығының 
әдіскер-менеджерлері

Аннотация. Мақалада  электронды оқулықтардың  оқушылардың әр пән бойын-
ша білім дәрежесін, ой-өрісін  дамытудағы маңызы мен міндеттері айтылған.

Түйінді сөздер. Ақпараттық технология, электронды білім беру, заманауи тех-
нология, оқу барысы, мектеп.

лбасы «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру 
стратегиясы» атты Жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның Е

бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса 
маңызды құралдарының бірі», – деп атап көрсетті.

Қазіргі мектептің даму болашағы қоғамның даму үрдісімен үнемі өсіп 
отыратын ақпарат көлемінің әртүрлі тегімен анықталады. Оқушыларға 
білім беруде жаңа оқыту технологияларын қолдану, инновациялық бағытта 
жұмыс жасау заман талабына сай талап етілуде. Ақпараттық коммуникативті 
технологияларды кеңінен пайдалану қазіргі кезде кең өріс алуда. Солардың 
бірі – электрондық оқулықтар.

Электрондық оқулық дегеніміз – мультимедиалық компьютерлік 
бағдарлама.

Электрондық оқулық пен оқытудың негізгі мақсаты: оқыту үрдісін 
үздіксіз және толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс 
қабілетін дамыту. Білім берудің кез келген саласында электрондық 
оқулықтарды пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып 
қана қоймай, ойлау жүйесін қалыптастыруда шығармашылықпен жұмыс 
істеуге жағдай жасайды.

"Заманауи білім беру ресурстары және білім беру жүйесінің тиімділігі" атты 
халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Астана, 2016 жыл.).
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Қазіргі  ақпараттандыру  қоғамында  электронды  оқулықтарды  пай-
далану аса тиімді. Электрондық   оқулық оқушының  уақытын  үнемдейді, 
оқу материал дарын іздеп отырмай, өтілген және оқушының ұмытып қалған 
материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. Жеке компьютерде пайда-
лану арқылы оқушы оны бірнеше рет қосып тыңдай алады, сабақта пай-
далану кезінде  оқушылар  бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен 
шығармашылық  жұмыстар  орындайды.  Әрбір оқушы таңдалған тақырып 
бойынша интер активті тапсырмалар орындап, тестілерді орындай-
ды. Меңгерілуі қиын сабақтарды компьютердің көмегімен оқушыларға 
ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген баланың құштарлығы оянады. 
Мұғалімдер өзіне қажетті әдістемелік, дидактикалық көмекші құралдарды 
молынан ала алады. Электрондық  оқулық – бұл дидактикалық әдiс-
тәсiлдер мен ақпараттық технологияны қолдануға негiзделген түбегейлi 
жүйе. Электрондық оқулықпен оқыту, мұғалімнің оқушымен жеке жұмыс 
iстегенiндей болады. Дәстүрлi оқытуда кейбiр оқушылар түсiнбей қалған 

материалды мұғалімнен қайталап 
сұрай беруге кейде қысылады, сол 
себептi жаңа тақырыпты дұрыс 
қабылдай алмауына әкеп соғады. 
Ал электрондық оқулықпен жеке 
жұмыс iстеуiнiң арқасында сол 
тақырыпты бiрнеше қайталап 
оқуына, тыңдауына, тiптi тү сiн-
беген мағлұматтарды анықта-
малардан қарап, шығара алмаған 
есептерінің шығарылу жолдарын 
қарауына мүмкіндігі  болады. 

Электрондық оқулықтар оқу-
шының бiлiм сапасын бақылау 
жүйесiн өзгертуге мүмкiндiк жа-
сайды. Дәстүрлi оқытуда әр оқушы 
оқытушы тарапынан бақылау өте 
жиi болмай қалуы да кездеседi, ал 
электронды оқулықтың көме гiмен 
оқыту үрдiсiнiң әр этапын бақылай 
алады. Электронды оқулықта 
кері байланыс арқылы оқушы не-

месе ата-анасы баланың орындаған тапсырмасын тексеріп, нәтижесін 
көруіне мүмкіндігі зор.Тiптi кейде тапсырманың дұрыс орындалуын ғана 
қадағалап қоймай, қате орындаған жағдайда оқулықтың тарауына, керектi 
тақырыбына немесе қажет ақпарға сiлтемелер берiп отырады. Бұл оқушы 
үшiн, бiрiншiден, үлкен көмек, жеңiлдiктер туғызса, екiншiден, сол матери-
алды автоматты түрде бақылап, әдiл бағасын беруге, оқушыға қажетiне қарай 
кеңес беруге, сол  жайында  барынша мәлiмет алуға мүмкiндiк жасайды. 
Сонымен қатар, оқушы грамматикалық анықтамаларды оқи отырып бiлiмiн 
тереңдете алады. Мiне, осындай мүмкiндiктердiң барлығы оқудың мотива-
циясын күшейтедi, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады, 
оқуға деген белсендiлiгiн арттырады, оқытудың дәстүрлi ұйымдастыру фор-
масынан шығып, оқытуды даралауды күшейтуге көп көмегiн тигiзедi.  

Профессор Нұрғалиева Гүл Құмашқызының технологиясы негізінде 
құрылған электронды оқулықтар қазіргі таңда көп қолданысқа еніп отыр.
Электрондық оқулықтар оқу бағдарламасындағы өзгерістер бойынша жыл 
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сайын жаңартылып, республикалық «Оқулық» орта лығында тексеріледі, 
Білім және ғылым министрлігінде арнайы сараптамадан өткізіліп, 

мемлекеттік тізімге енгізіледі. 
Электрондық оқулықтар барлық 
пәндер бойынша бар.

Қоғамдағы жаңа өзгерістер 
және    оның    тез         ақпараттандырылуы 
мен даму жылдамдығы білім бе-
руге қойылатын талаптарды  да 
түбегейлі өзгерту, жаңа инно-
ва циялық технолгияларды  пай-
да  лану мақсатында Алма-
ты  облысындағы Сарқант 
ау да нындағы  «Екіаша» орта мек-
тебінде «Жаңа инновациялық 
технологиялар – сабақта» атты  
электрондық оқулықтарды оқу 
үрдісінде пайдалану методикасы-
нан шеберлік сыныбы өткізілді. 
Педагогика ғылымының докто-
ры, профессор Нұрғалиева Гүл 
Құмашқызы, білімді ақпарат-
тандырудың педагогикалық тех-
нологиялар орталығының әдіс-

кер-менеджерлері Манира Құмашқызы, Сайлаугүл Садыққызы, Зүлжамал 
Дауленбекқызы электрондық оқулықтардың құрылысы мен оның оқу сапа-
сын жақсартудағы маңызы туралы кеңінен баяндап, жекелеген пәндер бо-
йынша арнайы шеберлік сыныптарын өткізді. Мұғалімдер өз тәжірибесінен 
ой бөлісіп, электрондық оқулықтардың оқу сапасын жақсартудағы құндылығы 
мен тиімділігі туралы  ой бөлісті. Ата-аналар, оқытушылар электрондық 
оқулықтың тиімділігін, дайын көрнекті құрал екендігіне тоқталды. Мектеп бас-
шысы  білім сапасының мониторингін  жасап, біздің орталықпен тығыз жұмыс 
жасайтындықтарын айтты.

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

Әдебиет
1. Қазақстан   Республикасының   Президенті – Елбасы  Н.Ә.   Назарбаевтың   Әлеуметтік- 

 экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты атты  Қазақстан халқына  
 Жолдауы (2012 ж. 27.01.). – Астана, 2012.

2. Қазақстан  Республикасында  білім  беруді   дамытудың  2011–2020  жылдарға  арналған  
 мемлекеттік    бағдарламасы /Қазақстан   Республикасы  Президентінің   2010  ж. 07. 12.  
 №1118 Жарлығымен бекітілген. 

3. Нұрғалиева Г.К.,Тәжіғұлова А.И., Артықбаева Е.В., Арыстанова А.Ж., Берикканова С.С.
 Электрондық  оқулықтардың  математика  пәні  бойынша функционалды сауаттылықты  

 қалыптастырудағы маңызы//Ұлттық ақпараттандыру орталығы АҚ, 2015. 
Алматы қаласы.

Электрондық оқулықтарды пайдалану үшін S.Sadikovna @mail.ru 
электрондық поштаға хабарласуыңызға болады.
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Опыт работы

КОМПЛЕКСНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Марина КОЛЯЕВА,
кандидат психологических наук, 
директор Евразийского института практической 
психологии и психотерапии, 
директор Coaching Centre «Universal», 
«Лучший специалист 2013–2016гг.» НБР РК, 
ведущий тренер ЕИППП международной аккредитации

От редакции. В жизни бывают разные ситуации, которые заставляют нас 
принимать сложные решения, к чему далеко не всегда мы бываем готовы.

Преодолеть психологический барьер, признаться, прежде всего себе, что 
у тебя что-то, «не в порядке» бывает труднее всего, мы сами создаем себе 
проблемы и не одну, а несколько сразу, в целом ряде сфер: на работе или в 
бизнесе, в отношениях с близкими (родителями, детьми, партнером), со здо-
ровьем, наконец с самим собой. Но есть специалисты психологии которые 
могут помочь вам разобраться.

Вашему вниманию предлагаем информацию о работе Евразийского ин-
ститута практической психологии и психотерапии.

Руководит институтом Коляева Марина Владимировна, кандидат пси-
хологических наук, практический психолог, директор и аккредитованный 
тренер Евразийского института практической психологии и психотерапии. 
Звание «СПЕЦИАЛИСТ ГОДА 2013»,"СПЕЦИАЛИСТ ГОДА 2015" серти-
фикат Национального Рейтингового агентства РК. А также получила орден 
"ГОРДОСТЬ ЭКОНОМИКИ 2015 г." и медаль "ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАСЛУГИ".

Опыт работы психологом - консультантом и тренером психологических 
обучающих и терапевтических программ – более 20 лет, тренером по бизнес 
консультированию, организационному развитию более 15 лет, за это время 
разработала более 20 программ по психологическому сопровождению раз-
личных целевых групп, 30 бизнес-программ, более 10 личностных тренинго-
вых программ, более 10 программ по развитию коммуникативной компетент-
ности, лидерских способностей. 

Получила  авторское свидетельство на научное произведение «Концеп-
туальная модель функционирующей казахстанской семьи по индикаторам 
ее эффективности в нормативные кризисы ее жизненного цикла» (2013 г.), и 
авторское свидетельство на научное произведение «Концептуальная модель 
психопрофилактической и психокоррекционной работы в нормативные кри-
зисы жизненного цикла казахстанской семьи» (соавторство с Кульчимбаевой 
С.М., 2013г.).

Е вразийский институт практической психологии и психотерапии 
(далее ЕИППП) –  институт повышения квалификации, занимающийся 

подготовкой и переподготовкой специалистов в области практической психо-
логии (филиалы и представительства: Астана, Шымкент, Караганды, Тараз). 
Актуальность создания в 2007 году ЕИППП, была обусловлена потребностью 
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предоставления качественных психологических услуг в обществе, и соответ-
ственно, подготовкой профессиональных психологов-практиков.  

В основе организационной модели ЕИППП лежит комплексный много-
функциональный подход. Предоставление услуг спектра: психологические 
услуги, консалтинговые услуги – обучение психологов – аккредитация пси-
хологов (и т.д.), реализовано через работу четырех научно-практических цен-
тров.

1. Инновационный методический центр аккредитации и профессио-
нального развития психологов РК.

Основными направлениями деятельности Инновационного методическо-
го центра аккредитации и профессионального развития психологов  являют-
ся:

1) Обучение и специализации по практической психологии (Отдел обу-
чения).

2) Аккредитация психологов (Отдел аккредитации).
Отдел обучения Инновационного методического центра ЕИППП   – один 

из самых авторитетных научно-практических образовательных проектов в 
Казахстане, на базе которого проходят: 

– Образовательные дифференцированные специализированные програм-
мы по современным направлениям практической психологии и психотерапии.

– Научно-практические конференции по практической психологии и пси-
хотерапии.

– Психологические ярмарки, форумы, фестивали, интенсивы, декадники. 
– Выпуск статей, сборников, методических пособий, обобщающих науч-

но-исследовательский опыт.
– Практика студентов-психологов ВУЗов РК.
Для эффективного функционирования системы подготовки и перепод-

готовки кадров, повышения квалификации практических психологов, про-
филактики синдрома профессионального выгорания,  ЕИППП  внедрил  в 
Республике Казахстан  систему аккредитации специалистов. В основе дан-
ной системы лежат международные стандарты: пять критериев оценки (коли-
чество пройденных тренинговых часов, количество пройденных часов прак-
тики с супервизией, количество пройденных часов личной терапии, личный 
опыт работы в часах, общий стаж работы практическим психологом). 

Объединив ведущих специалистов-психологов Казахстана и ближнего 
зарубежья, была создана и внедрена теоретико-практическая база для подго-
товки, переподготовки, повышения квалификации практических психологов 
и система дифференцированного допуска к практической деятельности. 

Получив допуск к профессиональной деятельности в Отделе аккреди-
тации ЕИППП, психологам предоставляется возможность реализовать свой 
профессиональный потенциал на базе практических Центров ЕИППП.

2) Коучинг-центр «UNIVERSAL». Центр, являясь подразделением, 
работает параллельно и в тесном сотрудничестве с ЕИППП, предоставляет 
консалтинговые услуги организациям и проводит обучающие открытые и 
корпоративные семинары и тренинги. За 10 лет были проведены обучающие 
бизнес-тренинги, консультации, коуч-сессии для физических,  юридических 
лиц в разных городах РК. Данный опыт постоянно обобщается, совершен-
ствуется и закладывается в основу  подготовки тренеров для работы с данны-
ми целевыми аудиториями в Центре обучения ЕИППП.

3) Психологический Центр «Студия развития личности» (СРЛ): пре-
доставляет комплексные услуги детских и семейных психологов в работе с 
детьми, родителями и в целом, с семьей. В работе с детьми, учитываются воз-
растные особенности психологического развития, что обеспечивает своевре-
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менную профилактику возрастных кризисов, девиантности, агрессивности, 
суицидальных тенденций и других отклонений от нормативного развития 
среди подрастающего поколения. 

Отдельное внимание в психокоррекционной работе, психологи уделяют 
системному подходу в работе с семейными нарушениями, где идентифициро-
ванными пациентами являются дети (с самой разной симптоматикой). 

На базе Студии развития личности функционирует «Школа родителей», 
где проводится работа с родителями (биологическими, приемными, патро-
натными) по повышению родительских и супружеских компетенций. 

Еще одну важную задачу, в соответствии с программой приоритетных 
направлений развития общества, СРЛ уделяет развитию способностей детей, 
профессиональному самоопределению, подготовке и адаптации к взрослой 
жизни.

Обобщение полученного опыта, предоставляется в виде методических  по-
собий, рекомендованных Министерством образования и науки РК для внедре-
ния в школах, детских развивающих центрах в разных регионах Казахстана.  

4) Центр психологических услуг ЕИППП. Специалисты, имеющие 
аккредитацию и получившие профессиональный допуск к практической 
деятельности в определенной модальности,   оказывают  психологические 
услуги, которые становятся все более и более востребованными в нашем 
стрессовом ритме жизни,  депрессивных настроениях и эмоциональных на-
грузках.   Работа ведется как индивидуально, так и в групповом форматах. 

Качество услуг отслеживается по нескольким критериям: количество 
клиентов у каждого специалиста, количество встреч, отзывы и рекомендации 
клиентов, супервизия специалистов. Своевременный анализ данных крите-
риев, ведение карты профессионального развития специалиста, позволяет  
индивидуализировано подходить к разработке системы повышения квалифи-
кации психологов Центра психологических услуг, Коучинг-центра, Студии 
развития личности. А это обеспечивает профилактику агрессивного отноше-
ния к рекомендациям со стороны руководства, осознанность и мотивацию в 
профессиональном развитии специалистов ЕИППП. 

Все услуги предоставляются на государственном и русском языках, ак-
тивно расширяется методическая база на казахском языке (адаптируются 
методы, разрабатываются методики). Комплексный подход в предоставле-
нии услуг, функционирование последовательности: психологические услуги 
(клиент) –  обучение  –  аккредитация  – психологические  услуги (специа-
лист) – повышение квалификации (обучение, супервизия) – аккредитация 
(следующий уровень) и т.д., обеспечивает приверженность сотрудников ком-
пании, лояльность и увеличение клиентов ЕИППП.  

Обобщая 10ти летний опыт работы, можно сделать выводы об эффек-
тивности существующей многофункциональной модели Евразийского ин-
ститута практической психологии и психотерапии, обеспечивающей высокое 
качество  предоставляемых психологических и образовательных услуг, тер-
риториальное расширение компании. 

МЫ ЖДЕМ  ВАС по адресу:
Республика  Казахстан,  г.Шымкент,   ул.  Желтоксан,  17 А,  офис  31       

(2й этаж), тел.: +7/7252/ 210193,  тел/факс: +7 /7252/ 210234,
моб.: +7 705 855 52 67, e-mail: info@eippp.kz, 
Республика Казахстан, г.Астана, ул.Куйши Дина, 18/1 (3й этаж),
тел:+7 /7172/ 78 03 61, тел/факс: +7 /7172/ 40 06 79, +7 701 231 36 63
web: www.eippp.kz

г.Шымкент.
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андай да бір тарих деңгейінде қалыптасқан ұлтты алып қарасақ, 
олардың ешкімге алғызбайтын үш қамалы бар. Оның бірі – ұлттық 

Академик Ісмет Кеңесбаевтың туғанына – 110 жыл

ҒҰЛАМА  ҒАЛЫМ,  ҰЛАҒАТТЫ  ҰСТАЗ                                                             

Лиза БЕКТІБАЕВА,
республикалық ғылыми-педагогикалық 
кітапхананың  оқырмандарға қызмет                                                                         
көрсету бөлімшесі басшысы

Қ

Қазақ тіл білімінің туып, 
қалыптасуы, дамуы бүгінгі кемел-
денген шағына жетіп, биіктерге 
көтерілуі, оның іргетасын қалап, қазақ 
тілін ғылым ретінде қалыптастырған 
ардақты есімдермен тығыз байла-
нысты. Қазақ тіл білімінің тарихын-
да оның ғылыми-теориялық негізін 
салған ғалымдардың әрқайсысының 
орны ерекше.

Солардың бірі және бірегейі – 
Қазақ ұлттық Ғылым академиясының 
іргетасын қаласқан ғалым, түркі-
танушы, қазақ тіл білімін қалып-
тастыру шылардың  бірі,  филология 
ғылымының  докторы, академик  Ісмет 
Кеңесбайұлы КЕҢЕСБАЕВ.

2017 жылдың 18-мамырында 
Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің республикалық 
ғылыми-педаго гикалық кітап хана-
сы   ның ұйымдас тыруымен Ісмет 
Кеңесбайұлы Кеңесбаевтың туғанына 
110 жыл  толуына арналған «Ғұлама 

сенім, екіншісі – ұлттық тіл, үшіншісі – ұлттық өнер мен салт-дәстүр.

ғалым, ұлағатты ұстаз» атты тақырыптық кеш болып өтті.
Кеңесбаев Ісмет Кеңесбайұлы 1907 жылы 15 ақпанда Оңтүстік 

Қазақстан облысы Созақ ауданындағы Жанысата ауылында дүниеге келген. 
Алдымен ауылда мұсылманша хат танып, онан кейін Түркістан 

қаласындағы орта  мектепте, 1922–1926 жылдары Ташкент қала сындағы 
Қазақ ағарту институтында оқыған.

 1926 жылы осы институт Қазақ педагогикалық институты болып кай-
та құрылған кезде соған түседі де, оның екінші курсын бітіргеннен кейін 
Ленинградтағы шығыстану институтының түркология бөлімшесіне (ол кез-
де түркология семинары деп аталған) ауысып, осы институтты 1931 жылы 
бітіреді.

Ісмет Кеңесбаевтың ғылыми сапарындағы болашақ тағдыр-бағытын 
айқындаған жылдар осы институтта білім алған жылдары болды. Мұнда ол  
А.Н. Самойлович, В.В. Бартольд, С.Е. Малов, И.И. Мещаницов, Л.В. Щер-



27

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ба, тағы басқа профессорлардан дәрісін тыңдап, жалпы лингвистикалық, 
түркологиялық терең білім алды. 

Қазақстанға қайта оралып, халық ағарту комиссариатында әдіскер әрі 
Алматыдағы Қазақ педагогикалық институтында (қазіргі Абай атындағы 
Қазақтың ұлттық педагогикалық университетінде) қазақ тілінің мұғалімі 
болып қызмет істейді.

1931–1934 жылдары Қазақ  АКСР  Халық ағарту комиссариатын-
да әдіскер, 1933–1936 жылдары Алматы дәрігерлік институты тілдер 
кафедрасының меңгерушісі, 1936–1939 жылдары КСРО Қазақ Ғылым 
академиясының Тіл және әдебиет секторының  аға ғылыми қызметкері, 
1943–1951 жылдары Қазақ КСР Ғылым академиясының вице-президенті, 
1951–1961 жылдары Тіл және әдебиет институтының аға ғылыми 
қызметкері, бөлім меңгерушісі, ал 1947–1951 және 1957–1961 жылдары осы 
институттың директоры, 1961–1978 жылдары Тіл білімі институтының ди-
ректоры, 1970–1976 жылдары Қазақ КСР Ғылым академиясының қоғамдық 
ғылымдар бөлімінің академик-хатшысы, 1985–1987 жылдары Қазақ КСР 
Ғылым академиясының Президиум мүшесі, 1988–1994 жылдары Қазақстан 
Республикасы ұлттық Ғылым академиясының  Президиум кеңесшісі бол-
ды.

Ісмет Кеңесбаевтың өмір жолы, еңбекке араласуы, ғылымдағы бағыт- 
бағдары да, негізінен алғанда, ХХ ғасырдың 30-жылдарында басталды. 
Осы жылдары жарық  көрген сауат ашу әліппесі, бастауыш сыныптарға 
арналған қазақ тілі оқулықтары соңғы жылдарға дейін бірнеше рет басы-
лып шықты.

Егеменді еліміз тәуелсіздік алғаннан бері  ана тілімізге деген көзқарас 
бұрынғыдан да гөрі жандана түсті. Қазақ бөлімін былай қойғанда, орыс 
аудиторияларында қазақ тілі сабағы өтілетін болды. Осындай игілікті 
шаруа 30-шы жылдары қолға алынған. Бұған сол тұста педагог-ғалым 
Ісмет Кеңесбаев өзіндік үлесін қосты. Атап айтсақ, ол 1939 жылы орыс 
мектептерінің жоғары сыныптарына арнап қазақ тілі оқулығын жазды, осы 
оқулығы туралы диссертация қорғап, филология ғылымының кандидаты 
деген ғылыми атаққа ие болды. Ал 1945 жылы филология ғылымының док-
торы атағын алды.

Ісмет Кеңесбаев – қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясына, 
лексикографиясы мен этимологиясына, тіл тарихы мен туыс тілдердің 
бір-бірімен қарым-қатынасына арналған көптеген іргелі еңбектердің 
авторы. Қазақ тілінің фонетикасы мен фразеологиясының зерттелуі 
Ісмет Кеңесбаев  есімімен байланысты. Ісмет Кеңесбаевтың көп жылғы 
зерттеулерінің нәтижесінде  1977 жылы «Қазақ тілінің фразеологиялық 
сөздігі» жарық көрді. Ісмет Кеңесбаевтың басшылығымен 1959, 1961 жыл-
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дары екі томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» және 1961 жылы «Қазақ 
тілінің орфографиялық сөздігі», 1978, 1981 жылдары екі томдық «Орысша-
қазақша сөздік» жарыққа шықты.

Академик Ісмет Кеңесбаев өзінің өмір жолындағы ғылым мен 
ұстаздықты қатар ұстаған ғалым.

200-ге жуық ғылыми еңбектердің авторы, бірнеше ғылыми еңбектердің 
редакторы Ісмет Кеңесбаевтың осындай жан-жақты ғылыми-педагогикалық, 
қоғамдық қызметін үкіметіміз жоғары бағалап, оны «Ленин», «Қызыл 
Жұлдыз», «Еңбек Қызыл Ту» ордендерімен, бірнеше медальдармен, Қазақ 
КСР Жоғары Кеңесінің «Құрмет Грамотасымен» марапаттады. 1978 жылы 
Қазақ КСР-і Мемлекеттік сыйлығын алды. Ең алғашқы «Қазақ КСР-інің 
еңбек сіңірген қайраткері» атағын алған  ғалымдардың бірі.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығының иегері фило-
логия ғылымының докторы, профессор Ісмет Кеңесбаев 1995 жылы 16 
қаңтарда 88 жасында Алматы қаласында дүниеден өтті.

Ісмет Кеңесбаев есімін есте қалдыру мақсатында Алматы қаласының 
Таусамалы ауданында  көше аты берілді және  талай ақын-жазушыларымыз 
жырға қосқан Теріскей өңіріндегі Қаратау баурайында орналасқан  Таукент 
кентіндегі №36  қазақ орта мектебіне аты берілген.

Аталған кеште  кеш қонақтары Ахмет Байтұрсынов атындағы Тіл 
білімі институтының ғылыми қызметкері, филология ғылымының док-
торы, профессор Жанұзақов Телғожа Сейдінұлы, Ахмет Байтұрсынов 
атындағы Тіл білімі институтының тіл мәдениеті бөлімінің бас ғылыми 
қызметкері, филология ғылымының докторы, профессор Уәлиев Нұргелді 
Мақажанұлы, филология ғылымының докторы,  Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университетінің  жалпы тіл білімінің кафедрасының 
профессоры Қосымова Гүлбану Сейілбекқызы,  республикалық ғылыми-
педагогикалық, әдістемелік “Қазақстан мектебі” журналының бас редак-
торы, педагогика ғылымының кандидаты, доцент Бектенғалиева Сәния 
Хайруллақызы,  педагогика ғылымының кандидаты, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің доценті Әрінова Бақыт Айтуқызы – «Қазақи 
дүниетанымдағы Ісмет Кеңесбаевтың фразеологиялық сөздігінің мәні», 
«Ісмет Кеңесбаевтың еңбектері»,  «Академик  Ісмет Кеңесбаевтың ғылыми 
еңбектерінің мектепке арналған алғашқы оқулықтарда тұжырымдалуы»  
тағы басқа  тақырыптарда  өз ойларын ортаға салды.  

Кеңесбаев Ісмет Кеңесбайұлының  өмірі мен қызметі туралы қысқаша 
хабарламаны кітапхана қызметкері Иманбекова Клара жасады.

«Ғұлама ғалым, ұлағатты ұстаз»   атты тақырыптық  кешті жүргізген  
кітапхана қызметкері Оразова Әлия.

Кітапхана Ісмет Кенесбайұлы Кеңесбаевтың    өмірі  мен қызметіне  
арналған «Педагог-ғалым, Түркітанушы» атты 3 бөлімді  кітап көрмесін 
ұйымдастырды.

Кешке  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
және  Алматы қаласындағы жоғары оқу орындарының  студенттері мен 
ғылыми қызметкерлер, кітапхана оқырмандары қатысып, кештен жақсы 
әсер алып қайтты.

Қорыта айтқанда,  халықтың болашаққа бет алған тарихи даму жолын-
да жарық жұлдыздай болып бағыт-бағдар сілтеген,  халықтың тарихында 
мәңгілік есімдері  ерекше  аталатын  зор  тұлғалардың бірі – филология 
ғылымының докторы, профессор Ісмет Кеңесбаевтың есімі және еңбектері 
ұлтымыздың жарқын болашаққа беттеген ұлы керуенімен жасай беретіні 
ақиқат.

Алматы қаласы.
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йнамайтын бала жоқ, ойынға қызықпайтын адам, сауық құрмайтын 
халық жоқ. Үлкен де, кіші де ойнап, көңіл көтереді, бір нәрсеге беріле 

ҰЛТТЫҚ  ОЙЫНДАРДЫҢ 
БАЛА  ТӘРБИЕСІНДЕГІ  РӨЛІ

Нұргүл  МҰҚАНОВА, 
Шәкәрім атындағы үш тілде оқытатын 
көпбейінді гимназияның бастауыш сынып мұғалімі, 
бастауыш сынып кафедрасының жетекшісі, 
педагогика-психология ғылымдарының магистрі

«Қазақ елінің жолаушы қонаққа көрсететін құрметімен бірге 
ұлттық ерекшеліктері, ұлттық күрестері мен атжарыстары 
өзіндік ерекшелігімен сүйсіндіріп, сырт адамды қызықтырады». 

           А.Гульбольд

О
қызығады, әр жетістікпен қанағат табады. 

Тарихының көнелігіне қарамастан ойын – үнемі жаңа, ол тат бас пайтын, 
ескірмейтін нәрсе. Өйткені, күн сайын дүниеге келіп жатқан сәбилердің 
қиялын қозғап, сезімдерін аялайтын, дүниеге қуат, жанға саулық беріп, ру-
хани азық болатын да – осы ойын. Этнограф ғалымдардың пайымдауынша, 
ата-бабамыздан бізге жеткен ұлттық ойындарымыздың тарихы Қазақстан 
жерінде б.з.б. І мыңжылдықта-ақ қалыптасқан. Біздің қоғамымыздағы 
ұлттық ойындардың негізгі шығу тегі халқымыздың көшпелі дәстүрлі 
шаруашылық әрекеттерінен бастау алады. 

Қазақстанның Ұлттық энциклопедиясында қазақтың ұлттық 
ойындарының мән-мазмұны туралы былай деп жазылған: «Қазақ ұлты, 
негізінен, ұрпақ қамын басты мақсат етіп қойып, балалардың нағыз аза-
мат болып қалыптасуына аса зор мән берген. Нәтижесінде дәстүрлі бала 
тәрбиесінің басты құралы ретінде ұлттық ойынды орайластырып, дамы-
тып отырған».  

Қазақ халқының ұлттық ойындары ерлікті, өжеттілікті, батылдықты, 
шапшаңдықты, тағы басқа қуаты молдылығын, білек күшін, дененің сомда-
лып шынығуын қажет етеді. 

Сонымен бірге, бұл ойындар әділдік пен адамгершіліктің жоғары 
ұстанымдарына негізделген. Өйткені, ойынға қатыспай тұрып-ақ оған 
күнілгері көп адамдардың тер төгіп, еңбек етуіне тура келеді. Мысалы, 
бәйгені алайық. Ол үшін алдымен бәйгеге қатысатын атты таңдап алады. Ол 
атты баптап, бағып-күтуге тура келеді, оның ішетін суы мен жейтін жеміне 
дейін белгілі бір мөлшерге келтіреді.

Сондықтан, қазақтың ұлттық ойындары сауықтық жағынан ғана емес, 
ол – спорт, ол – өнер, ол – шаруашылық тәжірибелік маңызы бар тәрбие 
құралы.  

Қазақтың ұлттық ойындары: көкпар сайыс, күрес, теңге алу, қыз қуу, 
алтын табақ ату, т.б. спорттық сипатпен бірге үлкен тәжірибелік маңызға да 
ие болды. 

Көшпелі қазақтардың өмір салты денсаулыққа аса зор мән берген. Атқа 
міну өнері жас баланы сезімі мен денесін жаттықтырудың басты және ортақ 

Тәрбие – тал бесіктен



30

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

дәстүріне айналды. Бозбала да, қыз бала да жастайынан аттың құлағында 
ойнауға бейімделді, соған тырысты.

Ойын-сауық тәжірибе мен тәсілдің еркіндігі, тапқырлық пен болжамның 
қиылысатын шебі, мұрат пен меженің тоғысқан шеңбері. Жарыссыз ойын, 
ойынсыз әзіл-қалжың  бола берді.  Ойын-сауық қара күш  көрсететін  
озбырлық немесе біреудің намысын жыртатын қастандық емес. Ой 
өтімділігі мен сөз өткірлігі, шеберлер өз мәртебесін мойындатып жатады. 
Ойын серіктесті таба білуге, онымен тіл табысуға үйретеді. Ойында адам 
қарсыласының олқы және оң жақтарын дұрыс анықтауға ерекше мән береді. 
Оның күш қабілетін тура бағалау ережесіне енеді. Халқымызда қозғалмалы 
ойындардың түрі кең таралған. Мамандар қозғалмалы ойындарды төрт 
топқа бөледі.

1. Табиғи заттарды қолданып ойнайтын ойындар: асық, бестас, лек жа-
лау, сиқырлы таяқ, бақай пісті, жылмаң, т.б.

2. Жануарлар бейнесін елестетіп ойнайтын ойындар: соқыр теке, түйе-
түйе, ақ байпақ, көк сиыр және т.б.

3. Мүліктік бұйымдарды қолданып ойнайтын ойындар: шалма, бөрік 
жасырмақ, түйілген шыт, тақия телпек, белбеу тастау, орамал тастау, т.б.

4. Құрал-жабдықсыз ойнайтын ойындар: айгөлек, ақсерек-көксерек, 
шымбике, мәлке тотай, тоқтышақ, шертпек, жасырынбақ, бұғынай, т.б.

Ойын өнердің түріне, топты ұйымдастыру тетігіне айналды. Содан ойын 
өнері ұлттың әдеп-ғұрпының қалыптасуына, сақталуына үлкен ұйытқы бол-
ды, ықпал етті. 

Дала ойындары ашық та икемді. Талаптарына шартты түрде келісуге 
болады. Ойын тәртібін ойыншылардың өздері де, көрермен де бағалауға 
бірдей мүмкіндік алды. Ойынға төрешілік халықтық сипатта жүргізілді. 
Үлкендер, ел ақсақалдары баталарын беріп, ойынның басталуына рұқсат 
беріліп немесе жеңгендерге табыс пен шапағат тіледі. Халық ойындары 
біртіндеп дәстүр мен еңбек мерекесіне айналды, әдет-ғұрып негізінде та-
мыр жайды, жасөспірімдердің қозғалмалы ойындары ретінде өріс алды. 

Қазақтың әдет-ғұрып ойындары қазақтың бастан кешкен қилы-қилы 
оқиғаларын бейнелеп, баяндап береді. Оған Наурыз мерекесіндегі ойын-
сауық түрлері дәлел болмақ.

Қазақтың ұлттық ойындарына мән беріп, оны жинақтап, топтап жарыққа 
шығарған – башқұрт ғалымы А.Диваев. Өзінің «Игры киргизских детей» 
(1905) атты еңбегінде  қазақтың  ұлттық  ойындарын  үш  топқа  бөліп  
қарастырады: 1-ші – кішкентай балалар ойыны, 2-ші – ересек балалар ойы-
ны, 3-ші – жігіттер ойыны. А.Диваев – ұлттық ойындарды топтап, жинаушы 
ғана емес, оның бала тәрбиесіндегі әлеуметтік құнын көрсеткен ғалым.

Ұлттық ойын түрлерін қазіргі дене шынықтыру пәнімен, спорт саласымен 
байланысын қарастырған ғылыми еңбектер қатарына А.Құралбекұлы мен 
А.Әкімбайұлының «Оқушылар дене шынықтыруының  этнопедагогикалық 
негіздері» (2000), Е.Уаңбаевтың «Дене тәрбиесінің негіздері» (2000), 
Есмағанбетовтың «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі» (1995) 
еңбектерін айтуға болады.

Ойын – бір жағы, дене қозғалысы, шыныққан денесінің шеберлігі немесе 
көңіл көтеру, дем алу және бас қосып бірлесіп, әдет-ғұрыпты жалғастыруға 
үндесу. Шаруашылықтан бос кезде той-думан мен ойын- сауықтар жиі 
атқарылады. 

Той-думан, ойын-сауық адамды, ел-жұртты жұртқа жібермейді,   
тұтастыққа, бірлікке тартады. Ойын-сауықта адам табиғатпен, табыс ты ты-
нысын кеңейте алды, ұнатқандарымен жақындасты. Табиғи  көркемдікке 
қызығу, оны тамашалау – көшпенділердің жас кезінен қанына сіңірген 
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қасиет. Ойын – ұрпақтар өмірін үйлестірудің дәстүрлі ән-бимен өрнектелген 
сауық түрі. Ұлттық ойындар жасөспірімдердің ой қабілетін, өмірге деген 
көзқарасын дұрыс қалыптастырады. Олар үшін ойын – баланың жан-тәнін 
қоздыратын тартымды қозғалыс, дене мен ойды қатар жаттықтыратын тар-
тылыс, жеңістің дәмін татқызатын жеңімпаздардың мәртебесін көтеретін 
кеңістік пен қолдау тоғысы.  

Қазақтың ұлттық ойын-сауығы – достық пен қонақжайлылықтың белгісі 
және көптің басын біріктірудің кепілдігі, сүйкімді әнші мен әңгімешілерге 
мұқтаждықтың айғағы. Ойын-сауықта жалғыздық сезім, арам  ниет билей 
алмайды, ойыншы үнемі ізденісте болады. Ондағы құдірет – өнерпаздық, 
түсіністік және келісімге жол табу. Адамзат қашанда осы үш құдіретке 
тәнті болған, сол құндылыққа жетудің мүмкіндігін арнайы және үнемі 
іздестірумен әуреленген. 

Мектеп оқушыларына дене күшін, қозғалыс дағдыларын дамытуға бай-
ланысты ұлттық ойындар түрлері физиологиялық, психологиялық тұрғыдан 
қазіргі заман талабына сай ары қарай дамытуды қажет етеді. Мектепте 
оқушыларға ұлттық ойындардың құндылығын насихаттаумен қатар, оларды 
қолданудың озық тәжірибелерін жинақтау және дамыту керек. Ұлтымыздың 
тұғыры мықты болуында ұлттық ойындардың ұмытылмай ойналып тұруы 
да өз үлесін қоспақ. 
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Семей қаласы.

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
МӘДЕНИЕТІН АРТТЫРУ

Дастан ҚАЛИЕВ, 
“Арқалық қаласы әкімдігі білім 
бөлімі” мемлекеттік мекемесінің құқықтық 
тәрбие жөніндегі әдіскері

“Анағұрлым қиын тиетін қайта тәрбиелеу 
жұмысына оралмау үшін әуелден дұрыс тәрбие беру-
ге тырысу керек”. 

         А.С. Макаренко

ұқықтық тәрбие баланың жеке тұлғасын қалыптастырып, олардың 
бойында жоғары идеялық және қоғамдық меншікке деген көзқарасты Қ

дарытудың асыл міндеттерін атқарады. Мемлекетіміз жастарға құқықтық 
тәрбие беру ісіне үнемі назар аударып келеді. Көбіне, құқықтық сананың 
төмендігі, материалдық және рухани игіліктердің аса қажеттілік екенін жөнді 
түсінбеу нәтижесінде қоғамға жат қылықтар туатыны сөзсіз. Сондықтан да, 
әр оқушының санасына құқықтық нормаларды жеткізу, жеткізіп қана қоймай 
оның күнделікті мінез-құлық нормасына, іс-әрекет дағдысына  айналдыру 
үшін күресу құқықтық тәрбиенің міндеті болып табылады.

Құқықтың  мәселелерді  сөз  ету,  оны  тыңдаушысына жеткізіп бере білу –  
қиын өнер. Бұған тек қана білімді болу жеткіліксіз, сонымен бірге тәжірибелі, 
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көпті көрген, балалардың жүрегіне барар кілтті таба білер тәрбиеші, педагог 
болу маңызды.

Оқушылардың мектептегі өмірі тұлғаның азаматтық қалыптасуының 
шешуші кезеңі болып табылады. Осы жылдары адамгершілігі, дүниетанымы, 
сенімдері, ұжымшылдығы, тәртіптілігі, өзіне және басқаға талап қоюы, 
адалдығы мен шыншылдығы, қайырымдылығы мен ұстамдылығы, жігерлілігі 
мен батылдығы қалыптасады.

Өкінішке орай, бүгінгі күні білім мен ғылым, заманауи озық техниканың 
дамыған тұсында оқушыларымыздың ағаттық іс, қоғамға қайшы іс-әрекеттер 
жасауы әлде де  олардың құқықтық сауаттылығы мен мәдениеттілігін және 
заң алдындағы міндетін насихаттауды талап етіп отыр.  

Халық «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің», – деп тегін айтпаған. Жас 
буын иілгіш, ауытқушы боп келеді, жасөспірімдердің жақсыға да, жаманға да 
бірдей бейім болатыны баршаға аян. Бала – ата-ананың ғана емес, ұлыс пен 
ұлттың ертеңі, жарқын болашағы. Жас ұрпақты жан-жақты жетілген, ақыл-
парасатты, ой-өрісі биік азамат етіп тәрбиелеу – қоғамымыздың ең өзекті 
мәселесі. Ұлы ғалым, философ Әбу Насыр әл-Фараби: «Адамға ең бірінші 
білім емес, тәрбие керек; тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы, 
ол келешекте оның өміріне қауіп әкеледі», – десе, Жан-Жак Руссо: «Бала 
туғанда ақ қағаздай болып таза туады, оның үстіне шимайды қалай салсаң, 
қағаз бетіне солай түседі. Бала тәрбиесі де сол сияқты, алғашқы тәрбие 
қадамын сәтті бастап, қалай тәрбиелесең, ол солай тәрбиеленеді»  деген 
екен. Бұдан шығатын түйін, бала тәрбиесіне ең әуелі оның өз ата-анасының 
еңбекқорлығы, ұстамдылығы, ақыл-ойы, сана-сезімі, адамгершілігі маңызды 
әсер етпек.  

Қазіргі жағдайда тәрбие беру жұмысының тиімділігі мен сапасын 
арттырудың негізгі жолы – барлық тәрбиелік шараларды ұйымдастыруды 
кешенді түрде жүргізу, яғни оқушылардың жекебасы мен әртүрлі әлеуметтік 
топтарын ескере отырып тәрбие салалары: ақыл-ой, адамгершілік, 
эстетикалық, дене және еңбек, құқықтық пен экологиялық тәрбиелерінің 
өзара тығыз бірлігін қамтамасыз ету. Соған сәйкес, оқыту мен тәрбиелеу 
қызметінің бірлігін қамтамасыз етудің маңызы ерекше. 

Мектеп табалдырығын алғаш аттап, оқу мен тәрбие әлеміне қадам басқан 
бірінші сынып балаларында оқу мен алғашқы ұстазына деген сүйіспеншілік 
пен зор құрмет әрқашанда жоғары болады. Ата-ана мұны әрқашан да өз 
тарапынан қолдауы тиіс. Керісінше, мұғалім туралы айтылған кейбір 
алыпқашпа сөздер, жағымсыз іс-әрекеттер мен дөрекі сөздер ол мұғалімнің 
абыройын төмендетіп, баласының мұғалімге, оның жүргізетін пәніне деген 
қызығушылығын мүлдем жойып жібереді. 

Бала тәрбиесі қай заманда да ғалым, ойшылдарды толғандырған мәселе 
және бұл жөнінде түрлі зерттеулер мен пайымдар жүргізіліп келеді. Мәселен, 
қиын балалардың тәрбиесіне арналған зерттеулерінде Л.Керімов «қиын» 
оқушыны зерттеуді, ең алдымен, отбасындағы тәрбие жағдайын білуден бас-
тауды ұсынған. Бұған себеп, баланың жетіліп қалыптасуында отбасының 
орны ерекше екенін түсіндіре келе, оқушыны «қиын»  атануға алып келетін 
ата-аналардың балалармен, мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасындағы 
көптеген кемшіліктерді атап, жіктеп берген. Аталған қиындықты оңтайлы 
шешіп, реттеудің бірден-бір жолы – отбасындағы ізгілікті қарым-қаты-
настарды орнату. Осы орайда, аса көрнекті педагог В. Сухомлинскийдің 
сөзімен айтар болсақ, «Бала – ата-ананың адамгершілік өмірінің айнасы» 
екенін ұмытпаған жөн. 

Көптеген зерттеулер көрсетіп отырғандай, қазақ халқында баланы 
тәрбиелеуде отбасы басты рөлді атқарған, оның негізі ұлттық салт-дәстүрлер 
аясында тәрбиелеу жұмыстары өздігінен жүзеге асырылып отырған. Бұған 
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ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезовтің: «Ел болам десең, бесігіңді түзе» деген 
астарлы ойы дәлел іспеттес.

Мектеп   тарапынан   отбасы  тәрбиесін  жетілдірудің  бірден-бір 
жолы – ата-аналар жиналысында дәрістер оқу. Ондағы тақырыптар сынып 
оқушыларының жас ерекшеліктерінен туындайтын мәселелер мен оның ал-
дын алудың жолдарымен байланысты болуы қажет. Мысалы, 5–9 сынып-
тар арасындағы оқушылардың  ата-аналары өз балаларының өтпелі кезеңде 
екендіктерін жақсы білуі және ол кезеңдегі тәрбие жұмысының қиындығын 
да білген абзал. Ол кезең балалар қалыптасуындағы маңызды да ең қиын 
кезең екендігі туралы дәріс оқылуы керек деп ойлаймын. Егер ата-ана-
лар жиналысындағы кез келген тақырып құрылымы бала дамуымен, оның 
жас ерекшелігіне сәйкес таңдалып отырса, бала тәрбиесінде ата-аналардың 
педагогикалық сауатын көтеруге анағұрлым тиімді болмақ. Мұндай жұмыстар 
ата-аналардың мектеппен ынтымақтастығын арттыра түседі. Сондықтан, 
сынып жетекшілер жиналысында «Отбасындағы ата-аналардың абыройы 
және оның тәрбиедегі мүмкіндігі», «Отбасында бос уақытты ұйымдастыру 
және демалыс», «Отбасындағы салт-дәстүрлер мен сенімдердің тәрбиелік 
мүмкіндіктері», «Отбасында балаларды еңбекке дайындау» және «Балалар-
ды отбасында салауаттылыққа тәрбиелеу», «Дұрыс өмір сүрудің құпиялары», 
«Бала дамуындағы ерекшелік кезеңдер» және т.б.  тақырыптар қаузалуы тиіс 
деп санаймын. 

Мектеп оқушыларының зиянды әдеттерден аулақ болуын және құқық 
бұзушылық іс-әрекеттер жасамауын қамтамасыз етуде алғашқы зерт-
теу жұмыстарын сынып жетекшісі отбасының әлеуметтік-психологиялық 
қалпын зерттеуден бастау керек. Себебі, тәрбие беру тәсілдері отбасының 
ерекшелігіне байланысты әртүрлі жүзеге асуы мүмкін. Мәселен, отбасының 
әртүрлі ерекшеліктері, атап айтқанда, ересектер мен балалардың өзара 
қарым-қатынасы, ондағы психологиялық жағдай, қоғамдық пікірлер мен 
көзқарастар бағыты балалардың жекебасының қалыптасуына әсер етеді. 
Ата-аналармен ынтымақтастықта жұмыс жүргізу үшін ата-аналардың 
мінез-құлқы мен бала тәрбиесіндегі көзқарастарын білу де аса маңызды 
іс атқармақ. Бала тәрбиесіндегі отбасы мүмкіндігін зерттеп білген соң, 
біртіндеп олардың көзқарастарын зерттеуге жағдай жасау қажет. Сонымен 
қатар сынып жетекшісі оқушылардың құқықтық сауаттылық деңгейлерін 
ескере отырып, қажеттіліктеріне сәйкес, 1–11 сыныптарда апта сайын 
өткізілетін «Құқық сағаттарының» сапалылығына аса мән берген жөн. 
Өйткені, олардың құқықтық сауатты болуы тек құқық бұзушылықтың ал-
дын алып қана қоймайды,  жасөспірімдердің берік моральдік қағидаларын 
қалыптастырады, қоғамдық нормаларды ұғынып, қабылдауға түрткі болады. 
Дегенмен де, мұндай «Құқық сағаттарында» оқушылардың жас ерекшелігін 
ескеру –  маңызды мәселе. Сондықтан да, «Құқық сағаттарының» құрылымын 
әр сыныптарда төмендегідей жоспарлауды ұсынар едім.  

Оқушылар 1–4 сыныптарда алғашқы құқықтық ұғымдармен таны-
сады, адамгершілік тәрбиесіне баса көңіл бөлінеді. Содан соң әркімнің 
өз істеген ісіне жауапкершіліктің болатыны түсіндіріледі. Мысалы, олар 
мектептің өздеріне бұрын беймәлім ішкі тәртібін меңгереді, міндеттерін 
ұғынады, алғашқы қоғамдық тапсырмаларды орындауға ұмтылып, өз 
жауапкершіліктерін сезінеді. Осы әрекеттер арқылы олардың сынып, мектеп 
алдындағы жауапкершілік сезімдері қалыптасады. 

Бастауыш сыныптарда алған құқықтық білімдерін 5–8 сыныптарда 
жетілдіре түседі. ҚР заңдары туралы жалпы мағлұмат алады, азаматтардың 
негізгі құқықтары мен міндеттерімен танысады, қоғамдық жерлердегі 
ережелерді түсініп, талқылап, өздігінен сараптама жасауға талпынады. 
Мұның нәтижесінде, оқушылардың саналы әрекеті қалыптасады. Тәртіп 

3. “Қазақстан мектебі” №6, 2017.
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бұзушылыққа төзбеуді үйреніп, жеке жауапкершіліктері артып, құқық 
бұзушылық салдарынан арнайы мектептерге мәжбүрлеп жіберу мүмкіндігін 
сезінеді. 

Оқу бағдарламасына сәйкес, 9-сыныптарда «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері 
жүрзіледі. Аталған пән бойынша оқушылар бойында құқықтық сауаттылығын 
қалыптастырар болсақ, 10-11 сыныптарда мемлекет және құқық мәселелері 
бойынша теориялық тұрғыдағы мәселе қозғай алады. Құқықтық жағдайлар 
мен айғақтарды нақты өмір жағдайларымен байланыстыра біледі. Қоғамдағы 
кез келген қоғамға қайшы жасалған, наразылық жайттарға өздігінен баға беріп, 
саралай алып, құқықтық дағды қалыптасады. Қоғамға қарсы әрекеттерден 
сақтанып, оны болдырмауға тырысады. Дүниетанымы қалыптасып, құқықтық 
мәдениеті өсе түседі. Осындай бағдарлама арқылы сынып жетекшісі әр 
оқушының бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастырып, жан-жақты 
қабілетін ашып, құқықтық мәдениетінің дұрыс дамып жетілуіне барынша 
жағдай жасайды.   

Бала тәрбиесі – күрделі үдеріс. Саналы да білімді ұрпақ тәрбиелеу – әрбір 
ата-ананың мерейлі міндеті, парасатты парызы. Ертеңгі ел болашағының бо-
йына білім нәрін, тәрбиенің иісін сіңіруміз аса қажет. Өйткені, ол – қоғам 
талабы. Тәрбиемізге дақ  түсірмеу  үшін  барлық  қажетті  жауапкершілікті  
ата-ана сезінгені  жөн,  себебі,  бала –  ата-ана  өмірінің  жалғасы. Қателіксіз 
адам баласы жоқ, алайда, қателікке ұрынбас үшін тәрбие дер кезінде  берілсе  
абзал.  «Балам  дейтін  жұрт  болмаса,  жұртым  дейтін  бала  қайдан  бол-
сын», – деп өткен ғасырдың ұлы тұлғасы А.Байтұрсынұлы айтқандай, баланың 
болашағына толғанар ел, ойланар отбасы қалыптасса, елдің болашағы зор 
болмақ.

Арқалық қаласы.

2017 жылдың 3-4 маусымында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық 
музейі және «Бахыт» сәндік қолданбалы өнер орталығы бірлесіп «Жібек жолы» атты 
дәстүрлі Орталық Азиялық көрме-жәрмеңкесін өткізді.

Ұлы Жібек жолы – Шығыс пен Батыс халықтарын байланыстырған тарихы 
тереңнен тартатын сауда жолы. Ұлы Жібек жолы халықтар арасында экономикалық 
және мәдени қарым-қатынастарды дамытуда үлкен рөл атқарғандығы баршамызға 
аян. Әсем, көңілді әрі шулы шығыс базарына Қытайдың жібегі мен фарфорын, 
Үндістанның тәтті дәмдерін, Хорезм қышын, түрлі бейнелеу туындыларын және өзге 
де таңсық дүниелерді саудалауға және тиімді бағада сатып алуға әртүрлі елдерден 
саудагерлер мен сатып алушылар асыға ағылған. 

Ата-бабамыздың бай мұрасын бүгінге дейін жалғастырып,  жандандырушы 
қолөнермен шұғылданушылар өнердің әр саласындағы жетістіктерін осы жәрмеңкеде 
халық назарына ұсынды. 

Орталық Азиялық қолөнер шеберлерінің шығыстық сән-салтанатқа толы «Жібек 
жолы» көрме-жәрмеңкесі  жыл сайын өткізіліп тұратын дәстүрге айналған. Осы 
жолы көрме-жәрмеңкеге Қазақстанның әр аймағынан келген халық шеберлері және 
Тәжікстан, Қырғызстан, Түркменстан, Өзбекстан, Ресей, Грузия елдерінің 80-нен 
астам шеберлері қатысты. Көрмеге сыйлыққа арналған заттар, кәдесый, зергерлік 
бұйымдар, киім-кешек, сазды аспаптар, шығыс миниатюрасы мен кілемдері, 
киізден  және жібек маталардан жасалған бұйымдар, тоқыма және шамшырақтар, 
бойтұмарлар мен былғары бұйымдар қойылды.

2017 жылдың 4 маусым күні «Жібек жолы» атты Орталық Азиялық көрме 
жәрмеңкесі аясында, «Халықаралық балаларды қорғау күні» мейрамына 
орайластырылған «Алтын Көл» балаларды қамқорлыққа алу мен аналарды қорғау 
қайырымдылық қорының балаларына арналған «Жаз – 2017» қайырымдылық шара-
сы өткізілді.

Баспасөз баяны
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Мамандық таңдау – ертеңді ойлау

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

КӘСІБИ   БАҒДАР   БЕРУГЕ   
АРНАЛҒАН   АПТАЛЫҚ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ырғағына салып, топтарының аттарына сай өлең шығару арқылы өз топ-
тарын таныстырады. «Дәрігерлер» тобы Т.Төреәлінің орындауындағы 
«Бол жанымда» әнінің әуеніне салса, ал «Инженерлер» тобы осы әншінің 
орындауындағы «Біртүрлі қыз» әнінің әуеніне сала отырып өздерін таныс-
тырды. 

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

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

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

«Инженерлер» тобына берілген мамандық иелері: ұшқыш, мұғалім, 
биші, сот. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Байқоңыр қаласы.
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Қорқыт  Ата  атындағы  Қызылорда  университетіне – 
80 жыл

жылы сол кездегі дәстүр бойынша институтқа қабылдау емтиха-
нын ойдағыдай тапсырып, Қызылорда қаласындағы Н.В.Гоголь 

АЛТЫН  ҰЯ

Мұсахан  БАСШЫБАЕВ, 
Қазақстан Республикасы  білім беру ісінің үздігі,
саяси ғылымдарының кандидаты

1973
атындағы педагогикалық институтының физика-математика факультетіне 
математика мамандығы бойынша студент болып қабылдандым. Сту-
дент болып қабылданғаннан кейін студенттерді ауыл шаруашылығы 
жұмыстарына алып кетті де, бірсыпыра студенттерді институттың 
ғимаратын жөндеу жұмыстарына алып қалды. Олардың қатарында мен де 
бармын. Ауыл шаруашылығы жұмыстарына алынған студенттер келгеннен 
кейін шамамен қыркүйек айының аяқ жағында сабақ басталды. Әлі есімде, 
алғашқы сабаққа тобымызбен институттың екінші қабатындағы 201-каби-
нетке жиналдық. Топтағы жиырма бес студенттің алтауы ер балалар екен. 
Олар: Аралдан Тоғыс Жұмашев, Әбиболла Қуанышбаев, Қармақшыдан 
Мұсахан Басшыбаев, Жалағаштан Әділбек Төремұратов, Сырдария ауда-
нынан Мұрат Бегімбаев және Қызылорда қаласынан Төребай Ділманов. 
Ең алғашқы кездесуде кураторымыз Қорғанбек Смаханов ұстазымыз 
бір-бірімізбен таныстырып, топтың старостасына Т.Жұмашевты, баста-
уыш комсомол ұйымының хатшылығына Гүлнәр Остаеваны және баста-
уыш кәсіподақ ұйымының төрайымына Базаркүл Әзілханованы ұсынып, 
сайладық.

Студенттік алғашқы күндердің бірінде деканаттан жатақханаға 
жолдама алып орналасатын болып сол кездегі Гоголь (қазіргі Ғани 
Мұратбаев) көшесінің бойындағы бес қабатты жатақхананы тауып ал-
дым. Жатақхананың ұзын дәлізінің екі жағы қатар-қатар жалғасқан ерсілі-
қарсылы есіктер екен. Деканаттың берген жолдамасы бойынша әдепкіде 
төртінші қабаттағы 221-бөлмеге орналастым. Бөлмеге келіп таныса 
бастадық. Физика мамандығы бойынша орыс тіліндегі оқуға қабылданған 
Жалағаш ауданынан келген Әмірбек Бейсенбаев (оқу орнын бітіргеннен 
кейін құқық қорғау саласында қызмет етті), Қармақшы ауданынан кел-
ген Әбдібек Боқанов (кейін Қармақшы ауданында электр дәнекерлеуші 
болып еңбек етті) және Түркістан қаласынан келген Әлішер деген сту-
денттер болды. Сөйтіп, менің студенттік дәуірімнің алғашқы күндері өте 
бастады. Институтқа, оның биік-биік аудиторияларына бойым үйреніп, 
оқытушылардың аты-жөнін біліп, қай сабақтың қай жерде өтетінін адас-
пай табатын болып, біртіндеп көшелі студент санатына қосылып келе жат-
тым. 

Бізге білімді сол кездегі тәжірибелі, білімді ұстаздар педагогикадан 
Жылқайдар Қоянбаев, Биға Сабырбекова, философиядан Мұстафа Матаев, 
саяси экономиядан Төлек Сақтағанов, Болат Тоқжолов, Салауат Қапизов, 
Дариха Назарбекова, КПСС тарихынан Мәди Киреев, Күзек Наз ханов, ар-
наулы курстан Оралхан Камардинов (ректор), математикалық талдаудан 
Сахабиден Елубаев, Жұманазар Беркімбаев, Серік Баекова, элементар ма-
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Физика-математика факультетінің 313-тобы, 1973-1977 жж.
тематикадан Камал Есетова, ықтималдықтар теориясынан Қорғанбек Сма-
ханов, номограмма және кеңістіктегі геометриядан Әбшәйіт Оразалиев, 
физикадан  Роза Тоқсейітова мен Құдайберген Жаңабергенов, теориялық 
механикадан Сламхан Бекбаев, математиканы оқыту әдістемесінен 
Әбдікәрім Тәжмағамбетов, есептеуіш техникалары пәнінен  Шәдімұрат 
Бимұратов, т.б. дәріс берді. Математика кабинеттерінің меңгерушілері 
Ғалия мен Рая апайлар болатын, олар жас студенттерге қамқор бола 
білді. Аты аталған ұстаздардың берген білімдері әлі күнге жадымызда 
жаңғырып тұр. Институт қабырғасында оқылған лекцияларды тыңдап, 
жазып алғаннан кейін жатақханаға барған соң оны қайталап оқып, 
пысықтаймыз. Санаулы айлардан кейін сабаққа дайындалуға ыңғайлы бо-
луы үшін жатақхананың 117-бөлмесінде тұратын бір топта оқитын Тоғыс, 
Әбиболла мен Әділдердің бөлмесіне орналастым. Бұл ауысу сабаққа бірге 
барып қайту мен сабаққа бірге дайындалуға қолайлы болды. Алғашқы 
коллоквиум, зачеттарды тапсыру барысында бірге кітапханаға барып да-
йындалу және сабақты бір-бірімізден сұрап пысықтауға оң әсер етті. Ара-
сында жатақхананың көрші бөлмесінде тұратын біздің топта бірге оқитын 
Клара, Айнаш, Бақтыгүл, Бақыт, Роза, Базаркүлдермен физика тобындағы 
Айдынкүл, Гүлнәр, Ғалия және т.б. студенттермен зачеттар, коллоквиум-
дар мен емтихандарға бірге дайындалатын болдық. Жатақхананың көрші 
119-бөлмесінде физика бөлімінде оқитын Ақылбек, Амангелді, Жолдас, 
Төлеген, 121-бөлмедегі Ерталап, Қарасай, т.б. жігіттермен күнделікті 
араласып ынтымақта тұрдық. Жатақхана демекші, бір қызықты жағдай 
есіме түсіп отырғаны, екінші курста болуы керек, бір күні Әділ деген 
құрдасымыз көрші бөлмедегі топтың қыздарын қонаққа шақырайық деген 
ұсыныс жасады. Біз де құптап, жақын жердегі «Универсам» деген дүкеннен 
конфет, тағы басқа да тәттілер алып, дастарқан жаюға кірісіп кеттік. 
Дастарқанға көрші бөлмедегі қыздарды шақырып, алдарына пісірілген 
етті макаронмен табаққа салып қойып, бәріміз бірге етті жеп, шайымыз-
ды ішіп, соңынан Әділдің гитарасына қосылып әнімізді айтып тарқастық. 
Кейін білдік, қыздарға берген піскен ет жатақхананың тамақ пісіретін 
жеріндегі сол қыздар асып жатқан ет екен. Оны Әдекең дүкеннен әкелген 
макаронды үстіне салып пісіріп, қыздарды қонаққа шақырып жіберіп, 
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ортақ асқа қонақ етіппіз. Бірге тұрған құрдастардың арасында осындай 
қызықты сәттер болып тұратын. Физика тобында оқитын көрші бөлменің 
жігіттерімен де ара-тұра қазанымыз ортақ болып бірге тамақтанатын едік. 
Аралдан Тоғыс, Әбиболла, Амангелді, Төлегендер кептіріліп тұздалған 
балық алып келген күндері сол балықтан кейін бірнеше күн су іше жүріп 
тоятын едік. Ақылбектер оңтүстіктен жеміс-жидектерімен келген кезде 
жеміс-жидектердің дәмін татып мәз болып қалатынбыз. Көбіне Әділдің 
анасы қолдан дайындаған құрт-майын, ірімшік, қатықтарын алып 
жиі келіп тұратын еді. Жатақханада сол кезде өзімізге лайықты түрлі 
тақырыптық кештер ұйымдастырылып тұратын. Сонымен қатар, туған 
күн кештері өзімізге лайықты әсерлі өтетін еді. Өзімізге лайықты сый-
сыяпаттар жасалып, бір-бірімізді құттықтап, қолдап жүретін едік. Сол 
әсерлі кештер мен мазмұнды сабаққа дайындалуға Қызылорда қаласында 
туып-өскен, қаладағы үйлерінде тұрып біздің топта оқитын Төребай, 
Мұрат, Сәуле, Қалдыгүл және Татьяна да келіп қатысатын. Олар да бізбен 
бірге сабаққа дайындалатын. Сабаққа дайындық пен түрлі кештерде бірге 
болғанда Төребай  Бақтыгүлмен,  Мұрат  Сәулемен,  мен Қалдыгүлмен 
дос тасып сыр шертісіп жүретін едік. Студенттік жылдың алғашқы жыл-
дарында дайындық курсында оқып, студент болып қабылданған біздің 
топтың қыздары Шырынкүл, одан кейін Базаркүл тұрмыс құра бастады. 
Әзілхан Нұршайықовтың  1970 жылы шығарған «Махаббат, қызық мол 
жылдар» романын қолдан қолға тигізбей құмарта оқыған біздер студенттiк 
ортада, жастардың арасындағы түрлi сезiмдерге, махаббат пен достыққа 
кiршiксiз таза жандардың жайы жазылған романдағы Ербол мен Меңтайға 
ұқсағымыз келіп, достар өз махаббатын табуға, болашаққа жол ашып, өз 
жолымызды табуға ұмтылдық.

Ол кезде студенттерді ауылшаруашылығы жұмыстарына тар-
тып, еңбекке баулитын еді. Бірінші курсты бітіргеннен кейін Сырдария 
ауданының «Партияның 25 жылдығы» атындағы шаруашылыққа күріштің 
арам шөбінен тазартуға алып барғаны, күзде Жалағаш ауданы Бұқарбай 
батыр (ол кезде Калинин атындағы совхоз) ауылында күріш жинайтын 
комбайнның көмекшісі болып жұмыс істегеніміз есімде қалыпты. Ин-
ститут қабырғасында көркемөнерпаздардың факультетаралық жары-
сында хорға тұрып ән айту, ұлт-аспаптар оркестрлерінің байқауы мен 
жеке өнерпаздардың өнер сайыстары қызықты өтетін еді. Спорттан да 
түрлі бағытта сайыстар өтіп, уақыт қызықты да дүбірлі өтетін. Сөйтіп, 
студенттік қызыққа толы арман күндер зырғып өте шығып, үшінші курсқа 
да жеттік. Үшінші курстың алғашқы айларының бірінде бөлмеде бірге 
тұратын Тоғыс осы институттың жаратылыстану факультетінің үшінші 
курсында оқитын жерлесі Несібелімен үйленетін болды. Тоғыстың то-
йын сол кездегі дәстүрмен ойдағыдай тойлап өттік. Олар бөлек шаңырақ 
көтеріп кетті. «Бір қыз тұрмыс құрса, қырық қыз түс көреді» демекші, 
бөлмедегі қалған Әділ, Әбиболла үшеуіміз де сабаққа бірге дайындалып, 
дос болып жүрген қыздарға үйлену мәселесін ақылдастық.

Иә, 1976 жылдың наурыз айының 18-і күні курстас достарым Әділ, 
Әбиболламен ақылдасып, түстен кейін Қалдыгүлді уазик автомашинасы-
на отырғызып, Қызылорда қаласынан 180 шақырым жерде орналасқан 
Қармақшы ауданының орталығы Жосалы кентіндегі біздің үйге кешкілік 
алып барып, сол кездегі салт-жоралғыларымен үйге кіргізіп, беташар то-
йын өткіздік. Бір есте қалатын қорқынышты жағдай, ол кезде қазіргідей 
Сырдария өзенінің үстінде темір-бетон көпір жоқ болатын. Дарияның 
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үстінен қызыл су жүріп жатыр екен, жастықтың буы болар уазик автома-
шинасымен сол мұздың үстімен өтіп кетіппіз. Ертеңіне ауыл адамдарынан 
естігеніміз дарияның үстінен автомашиналар өтуге қауіпті, тіптен кейбір 
машиналар суға батып кетіпті деген де хабар болды. Бірақ сәтіне қарай 
біздер аман-есен өтіп кетіппіз. Той бас-аяғы үш күнде аяқталды, содан 
соң институтқа барып, оқуымызды жалғастыра бердік. Сәуір айының 20-
сы күні сол Жосалы бекетіндегі әкеміздің үйіндегі қонақ бөлмедегі ілулі 
тұрған кілемге ақ мақтамен атымызды жазып қойып, Қызылордадағы 
институтта топта бірге оқитын студенттер мен ауылдағы сыныптастар-
мен үйлену тойымызды бір кеште өткізіп, ертеңіне таңертеңгі поезбен 
Қызылордаға барып 21 сәуір күні «Күн көсем Лениннің туған күніне» 
арналған қызыл сенбілікке қатыстық.

Бізден кейін, 1977 жылы 5 наурыз күні бір топта оқитын Төребай мен 
Бақтыгүл отбасын құрды. Олардың тойы Қызылорда қаласындағы «Сыр-
дария» ресторанында салтанатты түрде өтті. Одан кейін біздің топтағы 
Мұрат пен Сәуле отбасын құрды. Сөйтіп бір топта оқитын студенттер ара-
сынан үш отбасы шықты. Қазіргі күні ол отбасылардан ұрпақтар өрбіп, 
өнегелі отбасы атанып отыр.

Институттың төртінші курсында оқып жүрген кезімізде Қалдыгүл 
1977 жылы наурыз айының 8-і күні босанып, Назым есімді қызды болдық. 
Институтты бітіргеннен кейін зайыбым Қалдыгүл екеуіміз қызымыз На-
зыммен Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі ата-анамыздың қолына 
бардық. Қалдыгүл Жосалы кентіндегі  №26 орта мектепке математика 
пәнінің мұғалімі болып орналасты. Мен аудандық комсомол комитетінде 
қызмет жолымды бастадым. Әскер қатарына шақырылып, Архангельск 
қаласындаға әскери-теңіз флотында әскери борышымды өтеуге аттандым. 
Қалдыгүл қызымыз Назым екеуі ата-анамның қолында қалып еңбек етті. 
Солтүстік өңірде әскери өмірдің талаптарына сай қызмет атқарып, пар-
тия қатарына қабылдандым. Қары мол, орманды Архангельскіде шаңғы 
тебуге машықтандым. Есте қалғаны, әскерилер үшін 23 февраль дүбірлі 
мереке болып өтетін еді. Әскер қатарында азаматтық міндетті абыроймен 
атқарып келгеннен кейін Жосалы кентіндегі №26, №27 орта мектептерде 
мамандығым бойынша математика пәнінен мұғалім болдым. 1981-1982 
жылдары аудандық білім бөлімінің әдіскері, инспекторы қызметтерінде бо-
лып, 1984-1987 жылдары №107 орта мектеп директоры, 1987-1995 жылда-
ры аралығында Қармақшы аудандық білім бөлімінің басшысы, 1995-1996 
жылдары Қармақшы аудан әкімінің орынбасары, 1996 жылы Қызылорда 
облысы әкімі аппаратының ішкі саясат және әлеуметтік сала бөлімінің 
меңгерушісі, 1996-1999 жылдары Қызылорда қалалық білім бөлімінің 
басшысы, 1999-2000 жылдары Қызылорда облыстық өңірлік кадрлардың 
біліктілігін арттыру институтының директоры лауазымына дейін сатылап 
өстім. 2000 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Парламенті Сена-
ты Аппаратының комитеттермен жұмыс бөлімінің, бюджет, қаржы және 
экономика комитеті хатшылығының, экономикалық сараптама бөлімінің 
консультанты, редакциялық-баспа бөлімінің бас консультанты, сектор 
меңгерушісі қызметтерін атқарып, 35 жылдық еңбек өтілім мемлекеттік 
қызметтің түрлі деңгейлерімен байланысты жалғасуда. Зайыбым Қалдыгүл 
Бодықова ұзақ жылдар Қармақшы ауданы, Қызылорда қаласы және Аста-
на қаласының мектептерінде математика пәнінен мұғалімдік қызметті 
абыройлы атқарып, құрметті еңбек демалысында. Қазір үйде немерелерді 
математика пәнінен қосымша дайындап, білімдерін жетілдірумен айналы-
сады. Балалардың қалаған мамандықтарын игеруіне мән бердік. Кішіміз 
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Абылайхан сәулеткер мамандығын қалап, Астана қаласында жоғары оқу 
орнына түскен алғашқы жылы оны АҚШ-тағы зәулім ғимараттарды көзімен 
көрсін деп Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Лас-Вегас және Лос 
Анджелос қалаларына анасымен бірге алып барып көрсеттім. Балалардың 
алдыңғы үшеуі қалаған мамандықтарымен қызметтер атқаруда. Аста-
на қаласында бөлек үй-жайлары бар отбасылар. Төртіншіміз Даулетхан 
заңгер мамандығын қалап, жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін прокура-
тура саласында қызмет істеуде. 

Төребай Ділманов өзіміз оқыған пединститутқа оқытушы болып 
қабылданып, білімін одан әрі Новосибирск қаласында жалғастырып, 
физика-математика ғылымдарының кандидаттығын қорғады. Ұзақ жыл-
дардан бері Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің физика-
математика факультетінің тәжірибелі ұстазы, доцент. Зайыбы Бақтыгүл 
Қызылорда қаласындағы №12 мектепте ұзақ жылдар математика пәнінің 
мұғалімі, кейін мектеп директорының орынбасары қызметтерін атқарып, 
құрметті еңбек демалысында, зейнеткер. Тұңғыштары Әбдіғаппар (1977-
2001) өзіміз оқыған Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетін бітірді, мамандығы – бухгалтер, Алматыда әскери міндетін 
өтеп, Астанадағы милиция мектебінде оқыды, лейтенант. Ол Аста-
на қаласында Президент Әкімшілігі мен Үкіметті қорғау батальонында 
инспектор қызметін атқарып жүргенде қаза болды. Қызмет барысында 
ерлік жасағаны үшін мемлекеттік органдардың ұсынуымен Астанадағы 
бұрынғы  Фрунзе  көшесіне  және  Қызылордадағы жаңа көшеге 
Әбдіғаппар Ділмановтың есімі берілді. Төребай мен Бақтыгүлдің  балала-
ры  Айжан – химия пәнінің мұғалімі, Әбдіхалық – инженер-механик, қазір 
жеке кәсіпкер, Әбдіжаппар – экономист. Олар да отбасылы, ата-анасына 
немере сүйгізіп отыр.

Мұрат Бегімбаев институт бітіргеннен кейін мамандығы бойынша 
Сырдария ауданының Комсомол ауылындағы, Тасбөгет кентіндегі мек-
тептерде ұзақ жылдардан бері мұғалім-тәрбиеші болып қызмет атқарып 
келеді. Зайыбы Сәуле көп балалы ана, ұзақ жылдар мектепте мұғалім, 
Комсомол ауылындағы мектепте мектеп директорының орынбасары бо-
лып қызметтерін абройлы атқарып, қазір құрметті еңбек демалысында. 
Олар да ұлды ұяға қондырған, қызды қияға ұшырған бақытты ата мен әже. 

Бір ғажабы, 313 студенттік топта бірге оқыған достардың арасын-
да Тоғыс Жұмашев (1956-2009) облысқа белгілі ірі кәсіпкер еді, екі рет 
Қызылорда облыстық мәслихатының депутаты болды. Зәуреш жоғары 
оқу орнында ұстаз-басшы болса, Гүлнәр (Остаева), Клара, Айнаш, Бақыт, 
Базаркүл, Шырынкүл, Рабиға, Роза, Ырыскүл, Гүлнәр (Омарова), Ғалия, 
Татьяна, Ырысалды, Әбиболла, Әділ, Қалия, Сәрсенкүл түгел дерлік 
елімізде қаншама дағдарыстар мен ауыртпалықтар болса да жалақысы 
аз мұғалімдік мамандығы бойынша мектептерде абыройлы қызмет 
істеді, қазір кейбірі құрметті еңбек демалысына шығып зейнеткер болып 
отыр. Барлығы да ұлдарын ұяға қондырған, қыздарын қияға ұшырған 
бірнеше немерелерін тәрбиелеп отырған бақытты ата-әжелер. Бұл сол 
кездегі педагогикалық институт ұжымының студенттерге мұғалімдік 
мамандығына деген құрметті еңбек сіңіре білген жұмыстарының нәтижесі 
деп білемін. 

Физика тобында қатар оқып, бірге бітіргендер де осы өздері қалаған 
ұстаздық салада ұзақ жылдар қызмет істеп, алды зейнетке шыққан абы-
ройлы азаматтар. Олардың қатарында Дариха Әмзебекова Қармақшы 
ауданындағы №29 мектепте ұзақ жыл мектеп директоры болып, абы-
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роймен зейнетке шықты. Серікбай Баеков Қызылода қаласындағы №136 
мектепте ұзақ жыл мектеп директоры қызметін, Жолдас Нәсібеков №222 
мектепте ұзақ жыл мектеп директорының орынбасары қызметін атқарса, 
Амангелді Бөлекбаев Арал ауданында ұзақ жылдан бері №64, №220 мек-
тептерде директор болып абыройлы қызмет атқаруда. Қалған Ерталап, 
Төлеген, Ақылбек, Айдынкүл, Гүлшат, т.б. да ұстаздық қызметті абырой-
мен атқаруда. Барлығы да немере, алды шөбере сүйген азаматтар.

Еліміз егемендік алған 1991 жылдан бастап институттың мәртебесі 
де заман талабына сәйкес өзгере бастады. Институтқа жерлесіміз эконо-
мика ғылымының докторы, профессор, ҚР ҰҒА мүше корреспонденті 
Бақберген Сәрсенұлы Досманбетов ректор болып тағайындалғаннан 
кейін институттың мәртебесі университетке өзгеріп, университеттің ата-
уы Қорқыт Ата атына ие болды. Жаңалыққа жаны құмар, ойы тұнық, 
қиядағыны көре білетін ректор сол кездегі Астана, Алматы қаласындағы 
ҚазМУ-дан жергілікті жерден шыққан болашағы биік жас ғалымдар 
Бауыржан Омарұлы мен Амантай Шәріпті қолқа салып университет-
ке шақырып, университеттің әлеуетін көтерді. Университетте мұғалім 
мамандығымен қатар журналист, араб, түрік тілдері мен корей экономика-
сы мамандықтарымен қатар, Сыр елінің дәстүрлі өнері жыраулық өнерге 
баулитын мамандықтар ашылды. Сөйтіп, Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті Қазақстанның бірнеше мамандықтар бойын-
ша жоғары білім берудің, магистратураның және докторантураның білім 
беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын, іргелі және қолданбалы 
зерттеулерді жүзеге асыратын, ғылыми және әдістемелік орталық болып 
табылатын қуатты дәстүрлері бар жоғары оқу орындарының бірі болып 
қалыптаса бастады.

2000 жылдардың басында университетке жерлесіміз техника 
ғылымының докторы, профессор, академик Қылышбай Алдабергенұлы Би-
сенов ректор болып тағайындалғаннан бастап университеттің әлеуетін одан 
әрі күшейтіп, оған жергілікті жердің табиғи ресурстарын игеруге қажетті 
мамандарды даярлайтын инженер құрылысшылар мен мұнайшылар, т.б. 
мамандықтарын ашты. Университет басшылығы Қызылорда өңірінің 
дамуына бағытталған ғылыми-қолданбалы зерттеулердің айрықша 
маңызын жете түсініп, нақтылы қолданбалы міндеттермен ұштастырып, 
экономиканың, өнеркәсіп пен әлеуметтік дамудың толғағы жеткен 
мәселелерін шешуге бағыттады. Бұл білім мен интеллект үстемдік құрған 
ХХІ ғасырға аяқ басқан «цифрлы дәуір», гик-экономика кезінде жергілікті 
жерге қажетті мамандардың алыс-жақын шетелдер мен Астана, Алматы 
секілді үлкен қалаларға барып білім алуынан гөрі облыс орталығында 
болашақтың мамандықтарын алуына жаңа мүмкіндіктер ашты. 

Аталған жоғары оқу орнын біз бітіретін жылы институттың 40 
жылдық мерекесін тойлауға арналған хабарландыруларды көзіміз 
шалатын еді. Міне, біздің де институтты бітіргенімізге 40 жыл бол-
са, оқу орнының жұмыс істегеніне 80 жыл толғалы отыр. Қазақстан 
Республикасының Президенті, Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Бүгінгідей 
жаһандану жағдайында мемлекет пен адам озық бәсекеге сай болуы үшін 
ең бірінші білім мен ғылым өркендеуі қажет», – деп атап көрсеткен бо-
латын. Бізді қиыншылықтарға төзімді және бәсекеге қабілетті ұстаз 
етіп тәрбиелеген Алтын ұямыз – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті ұжымын келе жатқан 80 жылдық мерей-
тойымен құттықтай отырып, білім беру мен ғылымды өркендетуде 
толағай табыстар мен сәттіліктер тілеймін!

Астана қаласы.
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Мұғалім тәжірибесінен

азіргі жаһандану дәуірінде жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес білім 
беру мәселесі өзекті болып отыр. Соған сай әлемдік озық тәжірибе 

БӘСЕКЕГЕ САЙ ДАМУ ҮШІН ИННОВАЦИЯҒА
БЕЙІМ БОЛУ ҚАЖЕТ

Ғазиза  ЖҰМАШЕВА,  
А.Байтұрсынов атындағы  №139 мектеп-гимназияның  
оқу ісі меңгерушісі

Аннотация. Зияткерлік жұмыс – білімді үнемі жаңартып отыру, дамушы білімді,  
адамның қоғамдағы әлеуметтік маңыздылыгын арттыру факторы болып табылады. 
Мақалада бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда ескерілуге тиісті маңызды жайт-
тар сөз болады. 

Қ
мен ұлттық ерекшеліктерді қабыстыра отырып білім беру ісі мәселесінің 
маңыздылығы артуда. Әлемдік білім кеңістігіндегі оқытудың озық технология-
ларын қамтитын жаңа білім мазмұны шынайы жарыс, адал бәсекеге қабілетті 
адам тәрбиелеуді қамтамасыз етуге тиіс. Білім берудің жаңа бағыттарының 
басты ерекшелігі – оқытудың нәтижесін алдын-ала болжап, оқушыларды 
қызығушылықтары мен ізденімпаздығы негізінде білімі мен біліктерін 
жетілдіріп, оны сана сүзгісінен терең зерделей отырып, шығармашылық 
әлеуетін үнемі дамытуға және рухани толысуға ұмтылысын қалыптастыруды 
бағдар тұтады. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
2012 жылғы 27 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу: 
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауының 7-бөлімінде «Білім 
беру жүйесін жаңғырту барысында біз үшін келесі міндеттерді шешудің 
маңызы зор. Біріншіден, оқыту үдерісінің қазіргі заманғы әдістемелері мен 
технологияларын енгізу», – деп көрсеткен.   

Білім беру жүйесі – сабақтастығы бар білім беру бағдарламалары мен 
әртүрлі деңгей мен бағыттағы мемлекеттік білім беру стандарттары жүйесінің, 
оларды әртүрлі ұйымдастыру құқықтық формадағы, типтегі және түрдегі 
білім беру мекемелерінде іске асырушы тармақтардың, сонымен бірге білім 
беруді басқару органдары жүйесінің жиыны. Білім беру жүйесі қоғамның 
әлеуметтік-экономикалық дамуында  жетекші рөл атқарады, сондай-ақ оны 
ары қарай айқындай түседі. Ал  білімнің қалыптасып дамуының жалпы шарт-
тары философияның негізгі мәселесі – рухтың материяға, сананың болмысқа  
қатынасы тұрғысынан зерттелетін білім таным теориясы деп аталады. Та-
ным теориясының басқа ғылыми теориялардан түбірлі айырмашылығы – ол 
білімнің қалыптасуы мен негізделуінің жалпы ұстанымдарын, объективтік 
қатынастарды қалыптастырады. Орыс педагогі К.Д. Ушинский айтқандай, 
қазіргі заман талабына сай әр мұғалім өз білімін  жетілдіріп, ескі бір са-
рынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологиялар-
ды өз сабақтарында  күнделікті  пайдаланса,  сабақ  тартымды да мәнді, 
қонымды әрі  тиімді  болары  сөзсіз. Бұл   жөнінде  Қазақстан  Республикасы   
«Білім   туралы»  Заңының  8-бабында:  «Білім  беру  жүйесінің   басты  
міндеттерінің  бірі  –  оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 
ақпараттандыру, халықаралық, ғаламдық коммуникациялық желілерге 
шығу», – деп атап көрсеткен. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев өз Жолдауында 
айқандай, «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін за-
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ман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына 
жеткізетін, терезесін тең ететін – білім». Сондықтан, қазіргі білім беру 
жүйесінің алдында оқыту үрдісін технологияландыру міндеті тұр. Оқытудың 
әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтердің іс-тәжірибесі 
зерттеліп, мектеп өміріне енуде.          

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты – бәсекеге қабілетті маман дайын-
дау. Оқу орны – үйрететін орта, оның жүрегі – мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің 
шығармашылығындағы ерекше тұс – оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның 
жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз  атана білу, оны  қадір тұту, қастерлеу, арын-
дай таза ұстау – әр мұғалімнің борышы. Ол – өз кәсібін, өз пәнін, барлық 
шәкіртін, мектебін  шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы  «жаңа форма-
ция мұғалімі» – педагогикалық құралдардың бәрін меңгерген, тұрақты, өзін-
өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға. 
Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, 
білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік 
жұмыстағы шеберлігі.  Осы  айтылғандарды  жинақтай келе жаңа форма-
ция мұғалімі – рефлекцияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға талпынған 
әдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық, әдістемелік, әлеуметтік тұлғаны, 
коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа құзыреттіліктердің жоғары 
деңгейімен сипатталатын рухани-адамгершілікті, азаматтық жауапты, 
белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға. 

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

Біліктілікті арттыру жүйесінде педагогтердің оқу қажеттіліктері нақты 
білімнің мәнін түсінуге, соның нәтижесінде өзіндік іс-әрекетке енуге және 
жеке өміріндегі тәжірибені жетілдіру мақсаттарына байланысты қалыптасады. 
Осы заманғы мұғалім оқуға үлкен потенциалдық мүмкіндіктермен келеді. 
Сондықтан олардың функционалдық сауаттылықтарын кәсіби шеберлікпен 
ұштастыру үшін нәтижеге бағытталған білім беру үлгісінде мақсатты түрде 
білім беретін, қалыптастыратын, дамытатын андрогогикалық үдеріс қажет. 
Басқаша айтқанда, ересектерге арналған, жалпы және кәсіби білімнің 
қажеттілігін дамыту, ғылым, білім мен мәдениет жетістіктері арқылы 
адамдардың жалпы мәдениеті мен әлеуметтік белсенділікті дамытуға 
бағытталған танымдық іс-әрекетке ынталандыру үшін білім беру. Қазіргі 
білім беру парадигмасы «білікті адамға» бағытталған білімнен «мәдениет 
адамына» бағытталған  білімге  көшуді  көздейді. Бұл білім беруді жаңаша 
ұйымдастыру – оның философиялық, психологиялық, педагогикалық негіз-
дерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді.  
Сондықтан бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үдерісін тың 
идеяларға негізделген жаңа мазмұнын қамтамасыз ету міндеті тұр.  

Француз қайраткерінің «Адамға оқып-үйрену өмір сүру үшін қажет» 
дегеніндей, оқыту үдерісін технологияландыру, осыған сәйкес оқу 
бағдарламаларын жасау, ғалымдар мен жаңашыл педагогтердің еңбектерімен 
танысу жұмыстары мұғалімдердің үздіксіз ізденісін айқындайды. Жаңа 
педагогикалық технологиялардың негізгі мәні пассивті оқыту түрінен активті 
оқытуға көшу – оқу танымын   ұйымдастырудағы   бастамашылдығына   жағдай   
туғызу,   субъективтік   позицияны қалыптастыру. Қазіргі  заман адамының 
осы құзыреттілікті меңгере отырып тек «кәсіби икемділігін оңтайландыруды 
қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу мүмкіндігін» үнемі оқып-үйрену 
және өзін-өзі жасау талабын қалыптастыра алады. Қазақстандағы білім 
беруді дамытудың  2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз 
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етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен 
қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алды-
мен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына 
мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз 
ету, сондай-ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыру-
ды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі 
таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сындарлы  саясаттар, 
өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен 
бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен, жаңа 
жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапа-
лы да саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтердің, зиялылар 
қауымының деңгейіне байланысты. Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті ма-
мандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу орындарының басты мақсаты – 
мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазір әлемдік білім кеңестігіне ене оты-
рып, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне 
сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – қазіргі 
таңда  өзекті мәселелердің бірі.   

Қазақ мектебінің бүгінгі жайы мен ертеңі, оқушылардың білімділік 
және тәрбиелік деңгейі шешуші дәрежеде мұғалімге, ата-анаға және қоғам 
қауымдастығына жүргізілген жұмыстарға, ізденісіне байланысты. Бастауыш 
сыныптарға арналған бағдарламалар педагогикалық үрдісті жаңаша қарауды 
талап  етеді.  Педагогика  ғылымында  баланы  оқыту мен тәрбиелеудің 
мақсаты – жан-жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру болса, оқытудағы 
негізгі мақсаты – өздігінен дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру. 
Жеке тұлғаның дамуында маңызды рөл атқаратын оқушының өз бетінше 
жұмысын тиімді ұйымдастыра білу; сол арқылы материалды саналы 
меңгертудің жүйесін жасау; оқушының түрлі дара қабілеттерін арттыру. 

Өзіндік жұмыстың негізгі мақсаты – оқушылардың танымдық міндеттерін 
қалыптастыру, шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру, 
білімге құштарлығын ояту. Мұғалім сабақта әдіс-тәсілдерді пайдалана оты-
рып, балалардың ұсыныс-пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға және 
өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отыру қажет. Әдіс-
тәсілдер арқылы өткізген әрбір сабақ оқушылардың ойлануына және қиялына 
негізделіп келеді, баланың тереңде жатқан ойын дамытып, оларды сөйлетуге 
үйретеді. Түрлі әдістемелік тәсілдер пайдалану арқылы дарынды баланы та-
нып, онымен жүйелі жұмыс жасау және оның шығармашылық әлеуетін арт-
тырып отыру – әрбір мұғалімнің міндеті.  

Қазіргі мұгалім:
– педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс жүргізе алатын;
– педагогикалық өзгерістерге тез төселетін;
– жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын;
– оқушылармен ортақ тіл табыса алатын;
– білімді, іскер, шебер болу керек.   
Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері – өсіп келе жатқан 

жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс 
енгізу, жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды өмірге әкелу. Бұрынғы 
оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргі оқушы өздігінен білім 
іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек.

Қазіргі оқушы: 
– дүниетаным қабілеті жоғары;
– дарынды, өнерпаз;
– ізденімпаз, талапты;
– өз алдына мақсат қоя білу керек.   
Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде 
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тұрған мәселе – білім беру, ғылымды дамыту. Өркениет біткеннің өзегі ғылым 
мен тәрбие екендігіне ешкімнің таласы  жоқ. Осы орайда, білім ордасы – мек-
теп, ал мектептің жаны – мұғалімдердің басты міндеті – өз ұлтының тарихын, 
мәдениетін, тілін қастерлейтін және оны жалпыазаматтық деңгейдегі рухани 
құндылықтарға ұштастыра білетін тұлға тәрбиелеу.     

Бәрімізге белгілі, біздің қоғам аса күрделі жағдайларды бастан кешірді. 
Өтпелі кезеңге тән өмірдің ауыртпалықтарын ешкім жоққа шығара алмайды. 
Бірақ адам қандай жағдайда да өзінің биік адамгершілік сипаттарын, кісілік 
қасиеттерін сақтап қалуға тиіс. Тәрбиенің осы жақтарын қазақ жастарының 
санасына кішкентайынан терең енгізу қажет. Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңында да мектеп оқушылары бойында адамгершілік және 
тұрмыс негіздерін қалыптастыру, азаматтыққа тәрбиелеу және олардың 
ақыл-ойын   айқындау  басты міндет екендігі айтылған. Олай болса, қоғам 
болашағы – жас ұрпақтың бойына адамгершілік, ізгілік, мейірімділік, ақыл-
ой, сана-сезім қалыптастыратын салауатты тәрбие беру мазмұнын жаңаша 
құру  қажет.  Осы  орайда,  «Сабақ  беру – үйреншікті  жай  шеберлік  емес,   
ол – үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер»  деген Жүсіпбек Аймауытовтың 
сөзін айта кету артық болмас. Егеменді еліміздің ең басты мақсаты – 
өркениетті елдер қатарына көтерілу болса, ал өркениетке жетуде жан-жақты 
дамыған, рухани бай тұлғаның алатын орны ерекше. Қазіргі білім берудің бас-
ты мақсаты да сол жан-жақты дамыған, рухани бай жеке тұлға қалыптастыру 
болып табылады. Рухани бай, жан-жақты дамыған жеке тұлғадағы ең басты 
қасиеттердің бірі – тіл байлығы, өз ойын нақты, терең мағыналы әрі көркем 
жеткізе білетін, шешен де ойлы сөйлей білетін, Абайша айтқанда,  сөзі 
жүрекке жылы тиетін, сөз құдіретін игерген адамдарда да тұлғалық қасиет 
болады. Рухани адамгершілікке тәрбиелеудің басты мақсаты – оқушылардың 
белсенді өмірлік жолын, қоғамдық борышқа саналы көзқарасын, сөз бен істің 
бірлігін қамтамасыз етіп, адамгершілік нормаларынан ауытқушыларға жол 
бермеуді қалыптастыру болып табылады.    

XXI ғасырда әлемдік өркениет төрінен орын алуы үшін Қазақстанның 
жан-жақты дамуының бірден-бір жолы – ғылымды әр қырынан дамы-
ту.  Елбасымыз Қазақстан халқына Жолдауында: «Білім беру реформа-
сы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беретін аса маңызды құралдың бірі» деген. Қазіргі заман талабына 
сай, Елбасының халыққа Жолдауы білім беру ісінде де жыл сайын өзгерістер 
енгізіп отыр. Осыны жүзеге асыруда жаңа формацияның педагогі қажет.  

Қазіргі кезеңдегі білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында жеке 
тұлғаның шығармашылық бағыттылығын қалыптастыру – оқушының 
оқу-танымдық іс-әрекеттегі шығармашылық қызығушылығына тікелей 
байланысты. Шығармашылық қызығушылық – тұлғаның ізденімпаздық 
қабілет сапасын дамытудың негізгі өзегі болып табылады. Себебі, өмірдегі 
құндылықтардың барлығы да жаңашылдық бағыттар арқылы ғана іс-
әрекетке тұрақты шығармашылық қызығушылық нәтижесінде танылып, 
болашақта жүйелі дамуына мүмкіндік алады. Сондықтан шығармашылық 
қызығушылықты жеке тұлғаның дамуына, оның рухани жетілуінде мәні 
терең, мотивациялық, білімділік бағдар құңдылығы ретінде танылуының 
маңызы зор.      

Интеллектуалды ұлт – моральдық, мәдени, интеллектуалдық тұрғыда 
бәсекеге қабілетті, барлық ақпараттардан хабары бар, өзінің ғылыми, мәдени, 
біліми ақпараттарын еркін тарататын әлеуеті бар қоғам.   

Жеке интеллектуалды тұлға қалыптастыру және дамыту жолында біз 
халқымыздың ұлы тұлғаларының еңбектеріне сүйене отырып оның мәнін 
ашып алуымыз қажет. Еліміздің тарихындағы ойшылдар мен даналардың, 
қоғам және мемлекет қайраткерлерінің өз заманына сіңірген еңбегінде 
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болашақтың бақытты болуына қосқан үлесімен ұлттың даму сипатын көрсету 
бағдарын айқындап алуымыз керек.  

Кез келген мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік гүлденуі мен қауіпсіздігі 
халықтың білімі мен интеллектілік ресурстарымен тікелей байланысты. Ин-
теллектуалды ұлт болу тар шеңбердегі ұғым емес, оның түпкі мақсатында 
ұлттық негіз, ұлттық рух, ұлттық болмыс жатыр. Ұлттың сапалық құрамын 
арттыру тек қан тазалығын жақсартумен ғана шектелмейді, бұл жерде рух 
тазалығын тәрбиелеудің де маңызы зор. Ал оның түп негізінде инновациялық 
терең білім алу қажеттілігі мен технологиялар әлемінде қабілеттілік таныту 
сұранысы тұр. 
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4. Макаренко А.С. Психология труда учителя. – М.: Просвещение, 1993.
5. Андреева В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань, 1996.

Резюме
Инновационное образование должно представлять с собой целенаправленный процесс вос-

питания и инновационного обучения человека, способствоватъ развитию его творческих спо-
собностей, навыков самообучения, самосовершенствования. Интеллектуальный труд, постоян-
ное обновление знаний являются теми факторами, которые повышают социальную значимость 
отделъного человека в формирующемся обществе знаний.

Алматы қаласы.

үгінгі  таңда білім беру жүйесіндегі іргелі міндеттерді атқаруда 
жетекші рөлді мұғалім атқарады. Мұғалім – мектептің жүрегі, 

СТО  ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ҚОЛДАНУ

Әйгерім БОЛАТБАЕВА, 
№16 орта мектеп-гимназиясының
биология пәні мұғалімі

Б
сондықтан да  мұғалім білімді өзі меңгеріп қана қоймай, жас жеткіншектерге 
де өз білімін тиянақты етіп жеткізуі тиіс. Заман талабына сай әр мұғалім 
өзінше ізденіп, жаңашылдыққа ұмтылуы керек. Жаңа технологиялардың 
қарқынды дамуы кезеңінде әрбір ұстаз өзінің кәсіби шеберлігін жаңа 
әдіс-тәсілдер арқылы жетілдіріп отырады. Өзіміздің курстан алған жақсы 
мәліметтерімізді іс-тәжірибе кезінде сабақ топтамаларында пайдаландым. 
Биология пәнінен дәріс берген кезімде жеті модуль бойынша сабақ топта-
маларын өткіздім. Өзімнің биология пәнім бойынша өткізген сабағымның  
негізгі тақырыбы – «Жүрек қантамырлар жүйесі». Сабақты өткізу бары-
сын төмендегідей жоспарлау арқылы өткіздім. Сабақтың жүру барысында 
сыныптың атмосфералық ынтымақтастығын қалыптастыру мақсатында 
оқушыларды бірнеше топқа бөлдім. Сабақтың жүрісіне тоқталып өтейін.

І. Ұйымдастыру кезеңі. Сабақтың жүру барысында сыныптың 
атмосфералық ынтымақтастығын қалыптастыру мақсатында оқушыларды 
топтарға бөлдім. Сабақ басында оқушылар  сыныпқа кіргеннен соң 
есікте, тақтада түрлі-түсті ілініп тұрған стикерлерді алды, оның ар-
тында логикалық тапсырмалар жазылады, суреттер болды. Оқушылар 
сұрақтарға  жауап  бере отырып өз топтарын анықтайды. 1-топ – Қан, 
2-топ – Қантамырлар, 3-топ – Жүрек.  

4. “Қазақстан мектебі” №6, 2017.
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Оқушыларға тақырып бойынша қандай тұжырым білетіндерін анықтау 
мақсатында «Көпір» тапсырмасы бойынша төмендегідей сұрақтар берілді. 

1. Жүрек туралы не білесіңдер?
2. Жүрегіміз қайда орналасады?
3. «Жүрегі жоқ» деген сөзді қалай түсінесің?  
Сабақ барысында оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер бойынша 

диалогтік оқыту арқылы оқушылар тақырыпқа байланысты бір-біріне 
сұрақтар қойды. Оқушы мен оқушы арасындағы байланыс орнады. Сабақ 
барысында өзім және топ жетекшілері көшбасшылық қызмет атқарды. 
Топтар бойынша жетекшілер тағайындалды. Әр топ жетекшілері сайла-
нып болғаннан кейін бағалау парақтарын тараттым. Бағалау парақтарын 
үлестіре отырып қалай бағалаулары керек екендігін айтып түсіндіріп 
өттім. Оқушыларға сабақ барысында оқушыларды тапсырмаларды жақсы 
орындағандарын қол шапалақтап отыратынымызды айтып отырдым. 

«Піспеген макет» әдісі бойынша әр топ өздерінің топтарының аты ту-
ралы не білетіндерін постерге жазып шығады.   

Сабақ барысында оқыту мен оқудағы ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдалана отырып сабақ барысында мультимедиалық 
проекторды пайдаланып, жүрек қантамырлар жүйесіне арналған  
бейнероликті  ұсына отырып жаңа сабақты түсіндірдім. Оқушыларға 
оқулықпен іздену үшін, тақырыпқа деген қызығушылығын ояту 
мақсатында қарапайым логикалық сұрақтар қойылады. Оқушылар бұл 
тапсырманы топпен орындайды. Сұраққа жауап беру үшін ол туралы 
білімдерін жетілдіру мақсатында кітаппен жұмыс жасайды.  

Оқушыларды жас ерекшеліктеріне сай оқыту мен оқу модулі бойын-
ша СТО әдісінің «Джиксо» стратегиясы бойынша үш топқа төмендегідей 
тапсырмалар бердім. 

1-топ. Қанның жүрек қантамырлар жүйесімен байланысы.
2-топ. Жүрек. Жүректің құрылысы.
3-топ. Қантамырлар. Қантамырлар түрлері.
Оқушылар піспеген макеттерін толықтырып, постерлерін қорғайды. 
Сабақ барысында оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер бойынша диалогтік 

оқыту арқылы оқушылар тақырыпқа байланысты бір-біріне сұрақтар 
қойды. Оқушы мен оқушы арасындағы байланыс орнату мақсатында  әр 
топқа тақырыпты жинақтау үшін мынадай тапсырмалар беріледі.  

 1-топ. ҚАҚ – «Қосу, Алу, Қызықты»: «Менің жүрегім» (топ-
пен ақылдаса отырып жүрек макетін жасау). Бұл топтағы оқушылар 
сыныптағы Самат деген оқушыны алып, осы оқушының жүрегіне әртүрлі 
жемістер мен көкөністерді, жақсы, жылы сөздерді жабыстырып ортаға 
алып шықты, себебі, Самат спортпен шұғылданатын, денсаулығы мықты 
оқушы болған.  

2-топ. «2 шындық, бір жалған» әдісі бойынша тапсырма орындады.
Ересек адамның жүрегінің массасы 250–300 г. 
Адамның жүрегі 3 бөлімнен тұрады.  
Қылтамырлар – ең жіңішке қантамырлар.   
3-топ. «Сөзімді аяқта» тапсырмасын орындайды, яғни сөйлемдерді 

толықтырады.
Жүрек қабырғасы… 
Жүрек кеуде қуысының … 
Веналар… 
Артериялар …
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Қазіргі заман талабына сай үштілділік бойынша терминдермен жұмыс 
жасайды. Тақтада әр терминнің қазақша, орысша, ағылшынша атау-
лары берілген. Сабағымызда кездескен терминдерді тауып, сәйкестікті 
анықтайды.

Бағалау.  
Топ жетекшісі сабақ басталғанда оқушыларға үлестірген бағалау 

парақтарын жинап алып, өзі топ жетекшісі ретінде оқушыларды әділ 
бағалап отырды. Формативті және жиынтық бағалаудың сабақ барысында 
оқушыларды әділ бағалауда маңызы орасан зор. Әр оқушымның «жеке 
тұлға» болып қалыптасу жолында өзімнің тәжірибемді ұштап отырамын. 
Қазіргі таңда беріліп отырған, түрлі бағдарламалардың оқушы бойына 
дұрыс даруы ұстаздың қолынан келетін іс деп білем.

«Біздің жүрегіміз». Қызықты мәліметтер оқу.   
«Жүрек» деп аталатын бұлшық ет әлемде махаббаттың симво-

лы болып табылады. Гректер жүрек – жанның арашасы деп ойласа, 
қытайлықтар бақыт – жүректе деп сенген, ал египеттіктер эмоция мен 
интеллект жүректе туады деп санаған. Жақында америкалық ғалымдар 
достармен көп араласу жүректің саулығын сақтайтынын анықтады. 
Адамның араласатын ортасы кеңейген сайын, оның жүрек ауруымен ауру 
қаупі азаяды екен. Мамандардың есептеуінше вальс музыкасы адамның 
жүрек ырғағына сәйкес келеді. Жүректің біздің өмірімізде алатын орны 
тым ерекше болғаны соншалықты барлық елде «Жүрек күні» аталып 
өтіледі, ол – 25 қыркүйек. Бұл күні адам өміріндегі ең басты мүшеге ерек-
ше көңіл аударылады. Сонымен қатар шведтік ғалымдардың зерттеуінше, 
хор айтылғанда хорға қатысушылардың жүрек ырғағы бір үйлесімділікте 
болады екен.  

  Биология сабағында әр тақырып сайын оқушылармен түрлі шығар-
машылық жұмыстарды өз шеберлігіме қарай ұйымдастырып, түрлендіріп 
өткізуге тырысамын. Өзімнің тәжірибемде оқушыны тұлға ретінде 
қалыптастыруда осы сабақтарымдағы жеткен нәтижем:  

– оқушылардың тақырыпты оқуға және пәнге қызығушылығы артады;
– оқу  үдерісінің сапасы, оқу үлгерімі жоғарылайды;  
– оқушыларды сабақ кезінде  және сабақтан тыс жан-жақты ізденуге 

үйретеді;
– оқушы өзін-өзі тану жолы арқылы  табиғаттың,  сыртқы ортаның 

мүмкіндіктерін жақсы түсінеді; 
– оқушы білім алу жолында өз бетінше жан-жақты  терең жұмыс 

істеуге талпынады; 
– зерттелетін объектіні биологиялық ғылыми әдістерді пайдалана 

отырып, оны дәл анықтау жолын ізденуге үйренеді. 
Әрбір сабақ – мұғалімнің шығармашылық жұмысы. Сондықтан да 

әр сабақты оқушының есінде қалатындай етіп түрлендіріп отырған жөн.  
Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында  оқушылардың білім 
деңгейін тереңдету, ғылыми тұрғыда дамыту, өз бетімен жұмыс істеуге 
дағдыландыру, ойлау қабілетін дамыту, сөйлеу шеберліктерін арттыру, өз 
беттерімен ізденушіліктерін, ақпараттық құралдарды  іздестіру және оны 
пайдалана білу мақсатында жаңа технология әдістерін тиімді пайдалану – 
ұстаз шеберлігінің белгісі.

Талдықорған қаласы. 
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Ерлікке тағзым

лы Отан соғысының аяқталғанына міне, жетпіс екі 
жыл толды. Отаны үшін қаншама әпкелеріміз бен 

БАУЫРЖАН  МОМЫШҰЛЫ – ТАУ ТҰЛҒА 

Слухан ЮНУСОВА,
Қазыбек бек  орта  мектебінің  
жоғары  санаттағы бастауыш сынып  мұғалімі

Ұ
ағаларымыз жанын қиды.  

Таң алдында, тәтті ұйқыда жатқан Отанымыздың шекарасынан ұрланып 
өткен жау оғымен адам баласының тарихында болмаған соғыс басталды. 
Сол күні жау тәтті ұйқыңды ғана бұзған жоқ, қаншама боздақтар Отан үшін 
от кешсе, қаншама   ана баласымен қоштасты.  Майдан даласынан 394 мың 
қазақ боздақтары қайтпай қалды. Бұл соғыс қайғы-қасірет әкелмеген бірде-
бір отбасы болмады... Бірінің әкесі, бірінің ағасы қаза тапты. Қаншама 
жас боздақтардың қыршын жасы қиылды... Ішінде ақын да, әншісі де бар 
еді. Фашистік Германия тізе бүкті.... Оны жеңген Кеңес Одағы 27 милли-
он адамның өмірін берді. Міне, соғыстың зардабы. Сондықтан адамзатқа 
әрқашан соғысты тоқтататын жеңіс керек. Әрине, жеңіс өздігінен келген жоқ. 
Оны елі, жері үшін отқа түскен ерлер ерлігі жеткізді. Қазақстаннан 1941-1945 
жылдардағы қанды қырғынға 1,3 миллион ұл мен қыз аттаныпты. Бәрі де 
жанқиярлықпен соғысты. 500-ден астамы елге Батыр атанып, аңызға айнала 
оралды.  Сол ағаларымыздың бірі – Халық  батыры  Бауыржан  Момышұлы. 

Бауыржан Момышұлының өмір жолынан, ерлік  істерінен мәлімет беріп, 
оқушыларды халқымыздың ерлік дәстүріне, отансүйгіштікке,  адамгершілікке  
тәрбиелеу мақсатында ерлік сабақтарын өткізу дәстүрге айналған.

Елдік  пен  ерліктің киесіндей, батырлық  пен  батылдықтың  иесіндей  
аты  аңызға  айналған   батыр  Бауыржан Момышұлы – тау тұлға.  Ол кісінің  
өмір  жолы, сұрапыл  соғыс  жылдарындағы  жанқиярлық  ерлігі, өжеттігі  мен  
өрлігі, алғырлығы  мен  көрегендігі – біле білгенге  ұлы  тәрбие, үлкен  өнеге  
мектебі.  Осынау  дара  тұлғаның  бүкіл  саналы  ғұмыры, ғибратқа  толы  
істері, жүріс-тұрысы, сөйлеген  сөздері, терең  мағыналы  ойлары  әркімге 
үлгі аларлықтай ғибрат.  Б.Момышұлы – адамгершіліктің, азаматтықтың, 
патриоттықтың, имандылықтың  символы, көркем  бейнесі  іспетті.  Ба-
тыр атамыз  Б.Момышұлы жекебасы  ойшылдығымен, отаншылдығымен, 
ұлтжандылығымен, қаһармандылығымен, дарындылығымен, жоғары адам-
гершілік  қасиеттерімен  елеулі.  Ол – суреткер. Батыр  Бауыржанның  айтар  
ойы, жазар  тақырыбы – соғыс  шындығы. Ол  өз   шығармасының кейіпкері, 
өзінің  образдарымен  тұтасып  кеткен  тұлға. Барлық  оқиғалардың  бел  ор-
тасында  өзі  болғандықтан  автор  әнгімені  өз  атынан  айтады.   Соғыста  
207 рет  шабуылға  шығып, бірнеше  рет  жараланып  тірі  қалған,  өмір  бойы  
ешкімге бас  имей,  тек  өз  ар-намысының  ғана  құлы  болған, халқының  
қамын  ойлап,  болашағы  үшін  күрескен. Батырдың  өсиет  сөздерінің  көбі  
екінші дүниежүзілік соғыс  кезінде орыс  тілінде жазылған, себебі, бүкіл  Со-
вет  Армиясының  командирлеріне  арналған.  Қазіргі  уақытта  бұл  өсиеттер  
екі  тілде де  қолданысқа  ие. Батырдың  артына  қалдырған  өсиет  сөздері – 
тақырып  жағынан  ауқымы  кең. Ол  кісінің  нақылдары  сан  алуан  тақырыпқа  
арналған: соғыс  және  бейбіт өмір, тәртіп пен  тәрбие, парыз бен қарыз, тіл 
мен әдебиет, салт пен  дәстүр. «Намысты  нанға сатпа»,  «Ердің  туы – на-
мыс», «Тізе бүгіп  тірі  жүргеннен,     тіке  тұрып  өлген  артық»,  «Ұшқынсыз  



53

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

от тұтанбас», «Өзін  сыйламаған  басқаны  сыйлауға  қабілетсіз»,  «Тәртіпке  
бағынған  құл  болмайды, тәртіпсіз ел  болмайды»,  «Тіл   тазалығы  үшін  
күрес  ешқашан  толастамақ емес»,  т.б.  сөздері  жастың  да, кәрінің  де  сана-
сында  жатталған  ұлағатты  сөздер.  

Жеңіс күні бәріміз үшін айрықша қымбат, қасиетті мереке. Бұл тек, сол 
соғыста Жеңіске жеткенімізді атап өтетін күн ғана емес. Ол – сол соғыста 
Жеңісті жақындату үшін жан аямай шайқасып, қан майданнан оралмай, 
еліміздің берік қорғанындай болып қалған арыстарымызды еске алатын күн.

«Елдің көркі ерімен, Отан көркі жерімен» дегендей, ел басына қатер 
төнген жылдары кеудедегі шыбын жаны шыққанша жаумен жаға жыртысқан 
батыр аталарымыз аз емес. Олар, ең алдымен, ұлты үшін, халық үшін жанын 
құрбан еткен жандар. Жыл өткен сайын қатары азайып бара жатқан майдан-
гер аталарымыздың есімдері ұмытылмай,  келер ұрпақтың есінде жатталып 
қалуы керек.

Отан үшін отқа түсіп, қан майданнан аман оралған қандастарымыздың 
алдында бас иеміз!

Алматы облысы
Жамбыл ауданы.

Жаңартылған оқу бағдарламасы

1-2  маусым аралығында (2017 ж.) Алматы қаласы  әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университетінің акт залында «Оқулық» РҒПО-ның 
ұйымдастыруымен  «Заманауи оқулықты әзірлеуге қойылатын талаптар» 
тақырыбында Оқу әдебиеттерінің авторларына арналған оқыту семинары 
болып өтті. Оқыту семинарының мақсаты – 3, 6, 8-сыныптарға арналған  
жаңартылған мазмұндағы оқулықтарды әзірлеуде авторларға тәжірибелік 
көмек көрсету  болып табылады. Семинарға 3, 6, 8-сыныптарға арналған  
оқулық авторлары, баспа редакторлары мен әдіскерлері, сонымен қатар 
бірқатар ғалымдар қатысты. Семинар жұмысы екі күнге жалғасты.

Семинар жұмысының ашылуын «Оқулық» РҒПО директоры Б.С. 
Кәрімова бастап, семинарға қатысушы авторлар мен ғалымдарға 
шығармашылық табыс тілей отырып, семинар жұмысымен таныстырып 
өтті.

«Оқу әдебиеттерін  әзірлеу  мен  оның  сапасын  бағалаудың  
нормативтік негіздері»  тақырыбында «Оқулық» РҒПО-ның 
қызметкерлері Ә.Т.  Дүйсебек,  «Оқулықтар  мен  ОӘК әзірлеу бары-
сында жіберілетін қателер (1, 2, 5 және 7-сынып оқулықтарын әзірлеу 
тәжірибесінен)» тақырыбында Л.Р. Баимбетова баяндамалар жасады. 
Семинарға қатысушылар жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша өз 
ой-пікірлерімен бөлісті. 1-сынып оқулықтарын  қолдану тәжірибесінен 
Алматы  қаласы  білім  беру  ұйымдары  «Сауат ашу/Обучение грамоте» 
оқулықтары бойынша, 1-сынып оқулықтарын қолдану тәжірибесінен 
(«Математика» оқулығы бойынша), 1-сынып оқулықтарын қолдану 
тәжірибесінен («Жаратылыстану»  оқулығы бойынша) өз тәжірибелерін 
көрсетті. 

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Санитарлық-эпидемиологиялық 
сараптама және мониторинг орталығынан Г.С. Какимова  «Оқу 
әдебиеттеріне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар (салмағы, 
форматы, өлшемі, безендірілуі, түсі, қаріп мөлшері, т.б.)» тақырыбында 
баяндама жасады.
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ектеп директорлары – білім беру саласындағы өзгерістерді табыс-
ты жүзеге асырудағы негізгі буын болып табылады. Көптеген зерт-

Басшы беделі – мектеп мерейі

БІЛІКТІ   БАСШЫ

Гүлнар  ТОЛҚЫНБЕКОВА, 
Ғазиза  ЖҰМАШЕВА,
Ахмет Байтұрсынов атындағы №139 мектеп-
гимназия  директорының оқу ісі жөніндегі 
орынбасарлары

М
теулер мұғалімдердің жұмысының тиімділігі көп жағдайда мектептің 
бірінші тұлғасына байланысты болатындығын көрсетіп отыр.  

Мектеп директорының бойында мынандай негізгі ерекше қасиеттер 
болуы тиіс деп ойлаймыз: білім беру және оқыту саласындағы 
көшбасшылық, өзін-өзі жетілдіру және басқаларды дамыту, инно-
вациядағы көшбасшылық, мектепті басқарудағы көшбасшылық, 
қоғам мен тиімді байланыс жүргізе алу мүмкіндігі.  Міне, осындай 
жақсы қасиеттерді бойына сіңірген басшы туралы айтуды өзіміздің 
ұстаздық парызымыз деп білдік. 

Ол өзінің саналы ғұмырын жас ұрпаққа білім мен тәрбие беруге 
аямай жұмсаған ұлағатты ұстаз. Еңбек жолын қарапайым ұстаздықтан 
директорлыққа дейін көтеріліп, осы салада аттай отыз  жыл абы-
ройлы еңбек етіп келе жатқан Ерік Нұрғұмарұлын Алматы қаласы  
тәжірибелі ұстаз, білікті басшы ретінде жақсы таниды. Алғаш еңбек 
жолын 1985 жылы Алматы облысында орта мектептің география пәні 
мұғалімі болып бастаған ол Алматы қаласы Алмалы ауданының №36 
гимназиясында, №24 лицейде директордың оқу-тәрбие жұмыстары 
жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. №136 мектептің, №161 
лицейдің директоры болып жұмыс істеді. 2013 жылдан бері  №139 
мектеп-гимназияда директорлық қызметін жалғастыруда.Ұстаздықтан 
өсіп директор болған басшыны нағыз өз ісінің шебері, білікті  де, 
білімді ұйымдастырушы деуге болады.

Ортамызда аз сөйлеп, көп жұмыс атқаратын, қарамағындағы 
қызметкерлерінің қарым-қатынас қабілетін байқайтын білімді де 
ақылды, шыншыл басшы – Ерік Нұрғұмарұлы  дәл осындай маман. 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын», – деп айтқандай, 
білікті де шебер басшы, білімді  маман бар ғұмырын білім саласына 
арнап келеді. Сабырлы мінез, сырбаз қалпынан, қарапайымдылығынан 
айнымайтын, адамгершілігі мол, жүрген ортасына сыйлы, мейірімді 
де қайырымды, талапшыл басшы қашанда әділет жолында. Мек-
тепте әрбір жанға – мейлі, ол оқушы болсын, оқытушы-ұстаз бол-
сын, тіпті техникалық қызметкер болсын, бәріне бірдей жылы 
амандасып, күлімдей қарап, олардың  ұсыныстары  мен  талап-
тілектерін, өтініштерін тыңдауға дайын тұрады.  «Мұғалім өзінің 
білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт 
пішіні, киген  киімімен  де  оқушысына жақсы мағынада қатты 
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әсер етеді», – деп Мәлік Ғабдуллин атамыз жақсы  айтқан. Өйткені,  
мұғалім  мамандықтың төресі, сондықтан ұрпақ тәрбиесінде ұстаз 
да соған сай болуы керек. Жалпы, Ерік Нұрғұмарұлы ұқыптылықты, 
жауапкершілікті, еңбекқорлықты, талапшылдықты, шыншылдықты 
сүйеді. Сол себепті басқалардан да, оқушылардан да осыны та-
лап етеді. Себебі, қазіргі оқушылар жан-жақты, үш тұғырлы тілді 
меңгерудегі құлшыныстары да өте жоғары.  Сондықтан, жаңа 
ғасырдың ұрпағын тәрбиелеуде ұстаздарға жүктелер міндет те, та-
лап та жоғары. Біздің мұғалімдеріміздің бәрі жоғары білімді, білікті 
мамандар. Ұжымның өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі іс-әрекетіне 
ерекше ден қойып, «мұғалімнің күнделікті сабағының өзі – ашық 
сабақ» деген ұстанымды басшылыққа алуын талап етеді. Ол кісінің 
басшылығымен ұйымдастырылған мектептің тәжірибелі ұстаздарынан 
құралған «Шығармашыл ұстаздар» алқасы жас мамандарға көмек 
ретінде түрлі әдістемелік семинарлар, психологиялық тренингтер, 
ашық сабақтардың үлгілерін үйретудегі озық іс-тәжірибелерімен ал-
масып отыруға жұмылдыруы ұжымның қалыптасуына, кәсіби білімін 
шығармашылықпен шыңдап отыруына үлкен әсерін тигізуде. Соның 
нәтижесінде мектеп оқушылары жалпы білім беретін пәндерден 
аудандық, қалалық, республикалық олимпиа даларда, ғылыми жоба 
жұмыстарында, спорт түрлерінен өткізіліп жүрген жарыстарда, 
музыкалық байқауларда жүлделі орындарға ие болып жүр.

Ерік Нұрғұмарұлының негізгі ұстанымы – ұстазды сыйлау, оған 
қамқорлық жасау, баға жетпес еңбегі мен балаға берген жүрегі үшін 
алғыс айту, ілтипатпен қарау. Бүгінгі биік белестерді бағындыруының 
өзіндік қыры мен сыры бар. Ол қандай да бір шешімді ұжыммен бірге 
қабылдап, кез келген істе жаңашылдыққа ұмтылу, кемшіліктердің қай 
тұстан кеткеніне көңіл бөліп, дұрыс шешім қабылдай білуі, ешкімге 
кінә артпай, сеніммен қарауы үлкен адамгершіліктің белгісі деуге 
болады. Оның қайсар мінезі, өз қызметіне деген адалдығы мектеп 
табалдырығын жаңа аттаған жас мамандардың өзіне үлгі-өнеге. Елеулі 
еңбек қашанда ескерусіз қалмайды. Білім саласындағы жемісті еңбегі 
үшін білікті басшы 2002 жылы «ҚР білім саласының үздігі», 2010 
жылы «ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері» белгілерімен, Білім 
және ғылым министрлігінің, қала әкімінің Құрмет грамоталарымен, 
алғыс хаттарымен бірнеше мәрте марапатталды. Иә, «Жақсы адам ғана 
жақсы басшы бола алады» демекші, білікті басшы, ұжым мақтанышы, 
тәжірибелі ұстаз Ерік Нұрғұмарұлы  өзі басқаратын ұжымды тек биік 
белестерге жетелеп келе жатқанын ерекше атап өткеніміз жөн. Әрбір 
ұстаз, білім алушы шәкірт күнделікті мектепке қуаныш сезіммен кіріп, 
қуаныш сезіммен қайтады. Бұл – ұжымдағы психологиялық ахуалдың 
жоғары деңгейде екендігінің көрінісі. 

Тағы да арайлы таң атты. Күннің нұрлы шапағатымен әрленіп, мек-
теп басшысының табысқа толы еңбек күні басталып кетті. Биік тау лар 
алыстан мұнартып тұр....

Білім сапасының артуына өз үлесін қосып, талай жыл талмай-
қажымай еңбек етіп келе жатқан Ерік Нұрғұмарұлының өз тұғырынан 
түспей, әлі де біраз белесті бағындыра беретінінің куәсі іспеттес.

Алматы қаласы.
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Білім  негізі – мектепте

АЙТЫС – МӘДЕНИЕТТІЛІКТІҢ, ДАРЫНДЫЛЫҚ ПЕН
БІЛІКТІЛІКТІҢ КӨРІНІСІ 

Майра НЕГМЕТОВА, 
М.Ғабдуллин атындағы №3
көптілде  оқытатын мектеп-гимназиясының 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

ас жеткіншектерге халық ауыз әдебиетімен таныстырып, кеңінен наси -
хаттау барысында «Айтыс – мәдениеттіліктің, дарындылық пен білік-Ж

тіліктің көрінісі» атты тақырыпта ашық сабақ өткіздім. Алдымен ақпарат 
құралдарынан  қажетті мағлұматтарды жинастыруды сынып оқушыларына  
тапсырдым.  Айтыстың  шығу тарихын, түрлерін, ерекшелігін, талапта-
рын тұжырымдап, айтыс өнерінің маңыздылығын ұғындыруға тырыстым. 
Оқушыларды адамгершілікке, батылдыққа, шыншылдыққа, әділдікке, 
кішіпейілдікке тәрбиелеу мақсатында өткізген сабағым өте қызықты өтті.  
Оқушыларға  сөз өнерін қадірлей білуге, шығармашылық дамуына әрекет 
етіп, ойларын еркін жеткізуге дағдыландыруды көздедім.  

Айтыс – халық ауыз әдебиетінің бір түрі, халық арасында ақын деп 
аталатын екі суырып салма жыршы арасындағы сайыс болып табылады. 
«Сөзбен айқасу бәрінен де күшті» деп халық бекер айтпаса керек. Айтыс 
кезінде ақындар кез келген еркін тақырыпты өлеңмен өрнектейді.   Айтыскер 
ақындар алдын ала дайындықсыз сайысқа қатысады, жауапты өлеңмен ой-
дан шығарып  кезек-кезек қайтарып отырады. Бұл сайыс алғырлықты, терең 
ойды,  жылдамдықты  талап етеді.  Домбырамен, қобызбен және ыммен өз 
жауабын сүйемелдей отырып, қарсыласына өлең түрінде бірден әрі дәл жауап 
ойлап тауып, оны қалжыңмен де үйлестіріп отырады.

Айтыс сайысатын ақындардың дарынын көпшіліктің тамашалауымен 
көрініс табады, өлеңмен айтыс кезінде оның жоғары талантын әділқазы 
бағалап, орнықты орнын береді, содан кейін жеңімпаз ақын халық арасында 
танымал бола бастайды. 

Айтыстың түп тамыры өте ертеде бастау алған. Ертеде той-думандарда, 
әдет-ғұрып салт-дәстүрлерде, үйлену тойларда көпшіліктің бірігіп айтуы-
мен, қыз бен жігіттің сөз тіресуімен айтылған. Айтыс біртіндеп дамып, 
жетіле бастады. Үлкен және шағын поэтикалық айтыстардың мәтіндері осы 
күнге ауыздан ауызға беріліп жетті. Мысалы, Біржанның, Сараның, Әсеттің, 
Ырысжанның, Сүйімбайдың және халық арасында ауызша тарап кеткен және 
ХІХ ғасырда қазақ және орыс ғалымдары жазып алған басқа да ақындардың 
айтысы, бұлар біртұтас шығарма болды.

Революцияға дейінгі айтыстардың идеялық мазмұны, көбінесе, халықтың 
тұрмысына, қоғамдық тіршіліктің толғақты мәселелеріне арналды. Айтыскер 
ақындардың көзқарасына және ұстанымына қарай айтыс әртүрлі деңгейлерде 
өрбіді. Айтыс батырлық, әлеуметтік теңсіздік, рулық күрес, отырықшы 
және көшпенді тіршілік, жекебастың еркіндігі, әйелдер теңсіздігі, сауат ашу 
қажеттілігі тақырыптарына арналды.

Айтыстың бірнеше түрі болады, оның ең көп тараған түрі қайым ай-
тыс пен сүре айтыс. Қайым айтыс – бұл жаңадан шыққан жас ақындардың 
арасындағы қысқа қайтарылатын суырып салма айтысы. Мұндай айтыстар, 
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көбінесе, ойын, той-томалақ, мереке кезінде жастар арасында көптеп айты-
лады. Бұл ең қолжетімді айтыс түрі. Сүре айтысы – бұл халық арасында та-
нымал болған тәжірибелі ақындардың айтысы. Мұндай айтыстың өткізілетін 
жері және оның қатысушылары жайлы алдын ала хабарланады. Мұндай 
айтыстарға көп халық жиналады, тіпті басқа ауылдардан да тыңдармандар 
келеді. Мұндай айтыстардың өзіндік ережесі болған. Мысалы, өзін-өзі таныс-
тыру, елін-руын мадақтау, содан кейін барып айтыстың тақырыбы туындай-
ды, тақырып ашыла түсіп, дамиды, бұл айтыстың шырқау шегі деп аталады. 
Ең соңында жеңімпаз анықталып, даңққа ие болады.

Айтыс өнерін насихаттап, оқушылардың қызығушылығын ояту мақса-
тында сынып оқушыларын  3 топқа бөлдім:  1-топ – Бәдік тобы, 2-топ – Салт 
тобы, 3-топ – Жар-жар тобы.

Әр топ өз атауына тән айтыс  түрін әңгімелеп, осы айтыстың түрінен 
шағын үзінді келтірді.

 «Айтыс – асыл  сөздің  маржаны, тағдыр талайы,  даналық  мәйегі» 
бөлімінде әр  топ өздеріне тапсырылған үй тапсырмалары бойынша сұрақтарға 
жауап берді. Мысалы: 

1. Бәдік тобы. Бұрынғы айтыс өкілдері кімдер? Көтерген мәселелері 
қандай?

2. Салт тобы. Бүгінгі айтыс өкілдері кімдер? Бүгінгі айтыстың 
тақырыптары, көтерген мәселелері қандай? 

3. Жар-жар тобы. Бұрынғы айтыс пен бүгінгі айтыс ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын салыстыру.

«Мағынасын анықта»  бөлімінде оқушыларға  айтыста тақырыпқа тұздық 
болатын нақыл сөздердің мәнін ашу тапсырмасы берілді.

1-топ. Ақ көңіл, ақылды адамдармен кеңес құр.
2-топ. Адамның қадірін бағалай біл.
3-топ. Сөзді дәлелдеп айт.
Иә, айтыс – өнерлілер жарысы. Олар елдің көкейіндегісін айтады, 

мұңын мұңдайды, жоғын жоқтайды,  халықтың атынан сөйлейді.  «Дүниеге 
бір сызат түсетін болса, ол, ең алдымен, ақын жүрегі арқылы өтеді»  де-
ген екен немістің  ұлы ақыны Гете, ақын қалай тауып айтқан десеңіздерші.
Міне, сондықтан айтыскер ақындарымыздың көтерген мәселелерін түсініп, 
көкірегімізге түйіп жүрсек, біздің рухани өсуімізге ықпалы мол болар еді.

Оқушылардың сабақта көрсеткен білімдеріне қарай  бағалап, үйге 
тапсырмаға «Біржан-Сара айтысы – салт айтысының  ең биігі» тақырыбында 
шығармаға дайындалу, іздену тапсырылып, сабақты қорытындыладым.

Ақмола облысы
Көкшетау қаласы.

ғасырда  елімізде компьютер мен интернет, жаңа байланыс құралдары, 
жаңа материалдар мен қызмет көрсетулер, жаңа ғылыми жаңалықтар 

ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА  ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ПӘНГЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ  

Серікжан КАРСАКОВ, 
дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын 
№20 арнаулы лицейдің  информатика пәні мұғалімі

ХХІ
пайда болып,  мектеп  оқушыларының да  ой-өрісі мен жаңалықтарға 
қызығушылығы артып келеді. 
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Оқушылардың ой-өрісі  мен дүниетанымын кеңейтіп, білім сапасының 
мейлінше өсуіне оқушылардың қабілетіне қарай саралап оқытудың ықпалы 
зор.

Көп жылғы тәжірбем көрсеткендей, сынып оқушыларының білім 
дәрежесіне қарай оқытудың нәтижелі болатындығына, балалардың сабаққа 
деген ынтасы, белсенділігі арта түсетіндігіне көзім жетіп келеді. Информа-
тика пәнін мектепте оқытудың басты үш мақсатының бірі – практикалық 
(қолданбалы) мақсаты. Бұл оқушыларды практикалық қызметке, басқа 
пәндерді оқыту үрдісінде практикалық есептерді шешуге және келешекте 
ақпараттық қоғамда өмір сүруге дайындау болып табылады.

7-сынып оқушылары арасында «Растрлық графиканы Photoshop 
көмегімен өңдеу. Интерфейсі. Құралдар» тақырыбында ашық сабағымда ал-
дымен оқушыларға Adobe Photoshop программасының интерфейсі туралы 
кеңінен мағлұмат беруден бастадым. 

Adobe Photoshop  нүктелі графика. Өйткені әрбір нүкте пиксель деп 
аталатын  нүктелер  жиынтығынан  тұрады.  Adobe Photoshop – суреттерді, 
мәтіндерді өзгертуге, түрлендіруге, сақтауға  арналған ең танымал 
графикалық бағдарлама болып табылады. Adobe Photoshop графикалық 
бағдарламасы  түстер  палитрасымен  жұмыс  істеуге, суреттерді енгізуге және 
шығаруға, контурларын ерекшелеуге, түс таңдауға, сурет фильтрін таңдауға, 
өлшемі мен  кеңейтілімін өзгертуге, суреттерді түстендіруге және басып 
шығаруға мүмкіндік береді. Photoshop графиктік программасы бұл растрлық 
көріністермен жұмыс істеуге арналған мамандандырылған программа. Бұл 
программа басқа растрлық көріністермен жұмыс істейтін программаларға 
қарағанда мүмкіншілігі өте жоғары. Photoshop программасының негізгі 
артықшылығы  мен  кемшілігіне жеке-жеке тоқталып өттім.

Photoshop программасының негізгі артықшылығы:
– графикалық көріністермен жұмыс кезіндегі жоғарғы сапа;
– жұмыс кезіндегі ыңғайлылық пен жайлылық;
–  көріністермен жұмыс кезіндегі жоғарғы функционалдық мүмкіншіліктер 

ойлаған операцияны жасауға көмектеседі;
– негізгі сценарийларды қолданғандағы растрлық көріністерді жасаудағы 

кең автоматты мүмкіндіктер;
– әртүрлі көркем эффектілерді жасаудағы көп таңдаулы фильтрлік 

командалардың көмегі;
– түсті көрініспен жұмыс кезіндегі механизм;
– кез келген қолданушы жұмыс істеп отырған программаның жетіс-

пеушілігін білу міндетті. Бұл практика кезінде кездескен кезде уақытты 
үнемдеуге көмектеседі және қай кезде бұл программаны қолдануға болады, 
қай кезде қолдануға болмайтынына көмектеседі.

Photoshop программасының кемшілігі:
– көп түсті сызық және орбиталық қисық салуда;
– симметриялы орналасқан көп көрініспен бір уақытта жұмыс істегенде;
– диалогтік терезесінен шықпай, әртүрлі фильтрлердің ісін көруге;
– қолданған түзету қалыңдығындағы (слой) көріністі түзету командасын 

ауыстырғанда;
– Сorel photo-paint файлдық форматы бар құжатпен жұмыс кезінде;
– қолданушының еркімен программаның интерфейс элементтерін 

түзегенде;
– мозайкалы суретті құру кезіндегі көріністі көбейткенде.
 Adobe Photoshop бағдарламасын іске қосу үшін мына команданы орын-

даймыз:
Пуск → Программы → Adobe Photoshop
Бұдан соң жаңа білімді меңгерту мақсатында ойын элементтерін пай-
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далану арқылы, жаңа сабақты бекіттім. Ойын элементерін   пайдаланудың 
артықшылығы көп, ойын арқылы оқушы жекелеген мәліметтерді есте тез 
сақтайды.  

Практикалық бөлімде Adobe Photoshop бағдарламасымен  суреттерді, 
мәтіндерді өзгертіп, түрлендіруге  тапсырмалар  орындаттым.  

Практикалық жұмыстар  нәтижесінде оқушылар нені үйренді?
– оқушы өзінің білімі мен біліктілігін оқу үдерісінде меңгергенін 

көрсетеді;
– оқушының өз бетінше білім алу дағдысы қалыптасады;
– жеке тұлға тұрғысынан қарағанда оқушы өзінің жеке білімін жасауды  

үйренеді;
– оқушы бос уақытын тиімді пайдалана алады.
Ұстаз үшін нәтижеге жету – шәкіртінің білімді болуы ғана емес, білімді 

өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану болып табылады.  
Талдықорған қаласы.

азақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының өлеңдері мен 
қарасөздері халыққа, жеткіншек ұрпаққа ерекше тәрбие береді, 

АБАЙДЫҢ  ҚАРАСӨЗДЕРІНІҢ  МАҢЫЗЫ  МЕН
ТИІМДІЛІГІ

Гүлжан ҚҰМАРБЕКОВА, 
№163 мектеп-лицейдің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Қ
адамгершілікке үндейді. Оңайдан қиынға қарай, жақыннан жыраққа қарай, 
қызықты, күлкілі жайдан үлкен толғаулы қорытындыға қарай біртіндеп 
жетектейді. Абайдың қарасөздерінің кім үшін болса да тәрбиелік мәні зор. 
Әйтсе де, білімге ұмтылушы жастар үшін айрықша құнды. Өйткені, ғылым 
да, өнер де жастар үшін. Адамның қолын бақытқа жеткізетін ілім-білімді иге-
ру де жастардың ғана қолынан келетін іс.   

Абай өз заманының сипатын, халқының сол кездегі жағдайы мен пси-
хологиясын, жеке адам бойындағы жақсы не жаман ниеттерді, өзінің 
дүниетанымын көрсеткен. Абай атамыз тәлімгер ұстаз болған еді.   
Зерттеушілер қазір ол еңбекті философиялық шолу деп түсіндіреді. Онда орта 
ғасырлық дәстүрлі түрік прозасы үлгісінің әсері аңғарылады. Қарасөздерді 
мынадай тақырыптарға бөлуге болады: адам жанын зерттеу, бала тәрбиесі 
жайлы,  имандылық тақырыбы, жаман мінез, әдеттер, адамгершілік, қазақ 
мақалы, қазақ халқы жайлы. Абайдың алтыншы, сегізінші, он бірінші сөздері 
жоғарғы ілім-білімге ұмтылуға бөгет жасайтын надандық, мақтаншақтық 
мінездерді шенеуге арналады. «Бірлік», «тірлік» деген сөз ұғымдарының 
мәнін аша келіп, алтыншы сөзінде Абай: «Бірлік – ақылға бірлік, малға бірлік 
емес»  десе, оның жалғасында: «Ырыс алды – тірлік» дейді. Жанын қорғалап 
жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, 
еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады...  

Абайдың он жетінші сөзі қайрат, ақыл, жүрек, ғылымға арналады. 
Алдыңғы үшеуі адам үшін өздерінің атқаратын жұмыстарын айта келіп, 
әрқайсысы  өзін  бірінші орынға қойып таласады да, ғылымның төрелігіне 
жүгінеді.   «Осы үшеуі (ақыл, қайрат, жүрек) бір кісіде менің айтқанымдай 
табылса, табанының топырағын көзге сүртерлік қасиетті адам сол» дейді. 
Абайдың жиырма бесінші сөзі сол дәуір үшін орыс тілін білудің маңызды 
болғанын  көрсетеді.  «Орысша  оқу керек. Хикмет те, мал да, өнер де, 
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ғылым да – орыста» дейді. Яғни орысша оқу арқылы көп нәрсеге жетуге 
болатындығын үндеген.  

Мектептегі жас жеткіншектерге тәлім-тәрбие берудегі ұзақ жылғы 
тәжірибем көрсеткендей, Абайдың қарасөздерін оқыту барысында оқытудың 
жаңа инновациялық технологияларын қолданып өткізу үлкен нәтиже береді. 
Ойын түрінде өткізу үшін оқушылар шеңберге тұрып, доп арқылы ауыз-
ша волейбол ойнайды. Адам бойындағы адами жақсы қасиеттерді  айтады. 
Соңында «Осы қасиеттер біздің бойымызда бар, біздің көңіл күйіміз кере-
мет!» сөздерін хормен айтады. Бұл ойын оқушылардың бойындағы жақсы 
қасиеттерді саралап, талдауға, жақсыдан үйреніп, жаманнан жиренуге тал-
пындырады. 

«Сергіту сәті» бөлімінде   «Ауадағы сұрақтар» ойынын ойнаттым, 
мұнда оқушылар Абай қарасөздеріндегі адасқан тіркестерді орнына қояды. 
Оқушыларды 3 топқа бөлдім. «Жұптас. Ойлан.Талқыла» (постер қорғау) 
бөлімінде 1-топқа – 5-қарасөзіне,  2-топқа – 15-қарасөзіне, 3-топқа – 
19-қарасөзіне    талдау жасауды жекелей тапсырдым. Бұл ойынға топ мүшелері 
белсене қатысып, әркім өз ойын айта білді. Бағалау бетшесіне топ басшысы 
өз тобының мүшелерін критерий арқылы бағалады. 

Оқушыларға ақын қарасөздерінен алынған үзінділерді бере отырып, 
өзіндік ойын, пікірін айтуға, сұраққа сыни ойланып жауап  беруге жетелеймін. 
Оқушылар  тақырыпты меңгеріп, топтық жұмыста белсенділік танытып, тап-
сырманы жауапкершілікпен орындады.  Қарасөздердің мағынасын ашып тал-
дауда өзіндік  пікірлерін айта алды. Сабақ соңында  кері байланыс жасап,  
бірін-бірі бағалады және «Абай қарасөздері – өмірдің өлшемі» тақырыбында 
эссе жазуды тапсырдым.

Сыни ойлантатын тапсырмаларға әлі де  өмірмен байланыстыра оты-
рып жауап беру керек екенін, қарасөздерде айтылған ойларға өз көзқарасы 
тұрғысынан баға бере білу қажеттігін  түсіндім. Сабақта кездескен бұл 
қиындықтарды шешу үшін  алдағы сабақтарымда сыни ойлантатын сұрақтарға  
құрылған шығармашылық тапсырмаларды көбірек беру керек деп шештім.

Алматы қаласы.

lass: 7 Aim: to introduce pupils with the names of food and practice them. 
Lexical area: food

THE  NAMES  OF  FOOD   

Ayaulym AKTANOVA,
the teacher of english language of the gumnasium schoоl №37

С
Objectives: 
• Listening skill: to give practice in listening for attitude and purpose
• Speaking skills: to introduce students to language for making suggestions 

and recommendations.
The procedure of the lesson
1. Warm up. 
a) Greeting.
2. Checking up the home task: to learn by heart the new words connected with 

classroom.
T: Listen, read and repeat.
[i:] – sweet, tea, tea-break, Easter, mean, meat, cheese, pizza
[i]- biscuit, foreigner, tin, chips, Christmas
[ai]- pie, slice, kind, type, like, knife,
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[æ]- sandwich, salad, Valentine’s Day, have, apple
[ei] – cake, break, made, mayonnaise, plate, table
[λ]- bun, Mother’s Day, others, lunch, discuss, butter
[o]- shop, strong, tablecloth, sausage, teapot, foreigner
[o:] – sort, fork, salt, water, more, before
[u] –pudding, woman, put, full, look
[u:] – tooth, juice, spoon, food, too
[әu]- roll, slow, rose, phone, know
T: Find the words which we can eat and drink
• sweet, tea, cheese, pizza
• biscuit, chips
• pie, slice
• sandwich, salad
• cake, mayonnaise
• bun, butter
• sausage
• salt, water
• pudding
• juice, food
• roll, apple
T: Read the poem about “Five apples”
T: Answer the questions
1. What do the words “the British have a sweet tooth” mean?
2. What kinds of sweet things do you know of?
3. What sweet things do you like?
4. When do the British eat cakes, biscuits?
5. When do the British eat more sweet things?
T: Find 20 names of food. First read the horizontal (9) lines then read the 

vertical (11) lines.

T: Check your answers.

C     A    T    O   C    F    C    O    N    H
E     P     E   R   A    I     H    R    M    O
G    P     A    B   K    S    E    A    I       N
G    L     A    N   E    H    R    N   L     T
M   E     P    E   A    R    R    G   K     Y
B    A     N    A   N    A   Y     E    B     J
N    U     T   Z  L     E    M   O    N     A
C    H     O   C  O     L    A    T    E     M
H    O     N   E  Y     A    V   Q    W    E
I      C     E   C    R    E    A    M    P     A
P     I      Z    Z    A     R   B    U    L    T
S     A     N   D  W    I     C    H     R   L

C    A    T    O   C    F    C   O   N   H
E     P    E    R   A    I     H   R   M  O
G    P     A    B   K   S    E    A   I    N
G    L     A    N   E   H    R   N   L   T
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T: Read the text about British people and fill in necessary words to the text.
Sweet tooth, puddings, buns, at school, at home, holidays, Valentine’s day
The British have a _____. That means that they like eating sweet things like 

_____ and pies, jams, biscuits and _____, cakes and rolls. For the British, any time 
is eat-a-sweet time: tea-break _____, break at school, watching TV _____ on a car 
journey, in the cinema or theatre. During _____ like Christmas and Easter, and on 
special days like Mother’s Day and _____ they eat even more sweet things.

Слайд 8
T: Match the different words with their definitions.
1. milk
2. an apple
3. a dinning room
4. a lunch
5. an English tea
a. a second breakfast
b. where pupils go during break to eat
c. it grows on the apple -tree
d. it gives a cow
e. a tea with lemon
T: Check your answers. (Демонстрация дублирующего слайда с правиль-

ными ответами)
1. milk d) it gives a cow
2. an apple c) it grows on the apple -tree
3. a dinning room b) where pupils go during break to eat;
4. a lunch a) a second breakfast
5. an English tea e) a tea with lemon
T: Let’s have a rest. The play “Potatoes”
T: Try to match the words with the pictures as in example.
coffee 1 кофе
sandwich 2 сэндвич
cheese 9 ірімшік
strong tea 8 қара шай
fish 3 балық
pudding 4 пудинг
egg 5 жұмыртқа
porridge 6 ботқа
T: Let’s check your answers.
Слайд 12
T: Read the text.
English Sandwiches and English Tea
A lot of people in England eat sandwiches for their lunch. There are a lot of 

sandwich shops in London. You can buy all sorts of sandwiches in these shops. You 
can get meat sandwiches, or salad sandwiches, or meat –and –salad sandwiches. 

M    E    P    E   A    R   R   G   K   Y
B     A    N   A    N   A   Y   E    B   J
N     U    T   Z    L    E   M  O   N   A
C     H    O   C   O   L    A   T   E   M
H     O   N   E    Y    A   V   Q  W  E
I      C  E    C   R    E   A   M   P   A
P      I     Z   Z    A    R   B   U   L   T
S      A   N   D    W   I   C    H  R   L
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And you can get cheese, egg or fish sandwiches. You can even buy fruit sandwiches. 
Each sandwich has 2 thin slices of bread. You put butter and meat between the 
2 slices. Lots of foreigners don’t like English sandwiches. They like the kind of 
sandwich we call a roll. Some foreigners don’t like English tea, either. English tea 
is very strong. The Englishmen drink a lot of tea. They drink it with lemon, we 
drink tea with milk, so it is called the Russian tea.

T: Is the information in these sentences True or False?
1. There are a lot of sandwich shops in London (t)
2. You can’t buy all sorts of sandwiches in these shops (f)
3. You can even buy milk sandwiches (f)
4. Each sandwich has 2 thin slices of bread (t)
5. You put butter and meat between the 3 slices. (f)
6. English tea is very strong. (t)
7. We drink tea with meat, so it is called the Russian tea. (f)
Conclusion:
T: Today we’ve remembered the names of different food, and we’ve spoken 

about English typical food
Home-task: What would you say to your English pen friend about typical 

Kazakh food? Make up a short story.  
T: The lesson is over. Good-bye.

Семей қаласы.

ҚР Білім және ғылым министрлігі қалыптасып қалған ескі қағиданы 
өзгертіп, 2017 жылдың 12 мамырында тұңғыш рет еліміздің барлық 
мектептерінде жалпыұлттық ата-аналар жиналысы өтті. 

Республика көлемі бойынша 7450 мектептің 6831-де, яғни 92 пайызында, 
аталған іс-шара жоғары деңгейде өткізілді. Әсіресе Алматы (64%), Қарағанды 
(80%), Ақтөбе (69%),  Қызылорда (85%),  Шығыс Қазақстан (89%) облыстары 
мен Алматы қ. ата-аналары белсенділік танытып, түйткілді мәселелерді қозғады. 
Атап айтқанда, жиналыс барысында мектептегі қамқоршылық кеңестері, 
демеушілік және қайырымдылық туралы көп айтылды. Мектеп басшылығы мен 
ата-аналар биыл жаңа форматта өтетін ҰБТ-ға оқушылардың дайындығы қай 
деңгейде екенін толықтай талқылауға мүмкіндік алды. Түлектердің мектепті 
тәмамдау құрметіне өтетін мерекелік іс-шараларының қандай қағидаларға 
сәйкес болуы қажет деген сұрақ та жауапсыз қалған жоқ. 

Ел ауқымында өткізілген шараның негізгі мақсаттарының бірі – шәкірттер 
білім нәрін сіңіріп жүрген мектеп беделін көтеру және рухани құндылықтарды 
арттыру болатын. Білім және ғылым министрлігі алдын ала хабарлағандай, 
жиналысқа келген ата-аналар мектеп кітапханасына өздері мүмкіндіктері жет-
кен және оқушыларға пайдасы мол деген кітаптарын табыстап жатты. Соның 
нәтижесінде кітапханалар әдеби, техникалық, т.б. бағытта жазылған 370 000 
кітаппен толықты. Тұңғыш рет өтіп отырған іс-шараны Білім және ғылым 
министрлігі енді дәстүрлі түрде өткізуге шешім қабылдап отыр. Ата-аналар 
да өскелең ұрпақтың тағдырына қатысты бұндай ауқымды іс-шараның аса 
маңызды екенін айтып, шараны ұйымдастырып өткізген мектеп ұжымдарына 
алғыстарын білдіріп қайтты.

Министрліктің баспасөз орталығынан

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  АТА-АНАЛАР  ЖИНАЛЫСЫНЫҢ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ  ЖӨНІНДЕ
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

050010, Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

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

Ұялы тел.:  

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

Басуға 05.06.2017 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 66.

Пішімі 70x108  1/
16

. 

Қағазы офсеттік. 

Шартты баспа табақ 4.

Авторлық баспа табақ 6. 

Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
бет таңбасы 6,87. 

Бағасы келісімді.

Журнал материалдары 
редакцияның компью-
тер  орталығында теріліп, 
беттелді.

Әріп түрі Times New Roman.

Мақала авторларының 
пікірлері редакция көзқара-
сын білдірмейді.

Тапсырыс дайын диапози-
тивтерден басылды.

Меншік иесі — Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі.

Журнал ЖШС РПБК
“Дәуір” баспаханасында 
басылды.

Қолжазба қайтарылмайды, 
мақалаларға пікір жазыл-
майды.

© “Қазақстан мектебі” 
№6, 2017 ж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Редакция
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дамгершілік тақырыбы – мәңгілік  тақырыптардың 
біріне жатады. Жас ұрпақтың бойына адамгершілік 

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІ – РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУДЫҢ  АЛТЫН КІЛТІ

Күлбарам  СӘДУАҚАСҚЫЗЫ,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
университетінің профессоры

А
қасиеттерді сіңіру – ата-ана мен ұстаздардың ба-
сты міндеті. Адамгершілік әр адамға тән асыл 

қасиет. Адамгершіліктің қайнар бұлағы – халқында, отбасында, олардың 
өнерлерінде, әдет-ғұрып, дәстүрінде. 

Адамгершілік  дегеніміз  – белгілі бір рухани (адами) ұстанымдарды: 
ар, ұят, борыш, әділеттілік, махаббат  және мейрімділік, қайрымдылық 
ұстанымдарын ұстану, осыларды өз өмірінде басшылыққа алып өмір 
сүру. Адамгершілік – адамның шынайы болмысының мәні, мағынасы. 
Нағыз адамшылыққа лайық адам өзінің барлық мінез-қылығымен, си-
патымен өзгелерді өзін сыйлатуға, құрметтеуге, қолдауға, жақсы көруге  
мәжбүр етеді. Адамгершілік  және оның нормалары кез келген қоғамның 
адамилығының және өркениетінің негізі. 

 Адамгершілік  және оның негіздері  құлдырағанда – қоғам да 
құлдырайды, күйрейді, нәтижесінде адам адами қасиетінен айрылады. 
Оны  адамның руханилығының көрсеткіші десек те артық  айтқандық 
емес. Адамгершілік  негізі   – жақсы  мен жаманды  айыра білуде. «Жақсы 
дегеннің бәрі адам атына лайық, ал жаман дегеннің бәрі адамға лайық емес, 
адамды жексұрын етеді және адамгершілік  нормаларын анықтайды», 
– деп түсіну қателесуден қорғайды. Атап айтқанда,  қазіргі заманда 
жақсы  мен жаманды  айыра білмеу, ажырата білмеу салдарынан адамдар 
қателікке бойұрып,  адамгершілік сипатына қауіп төндіруде. Ұрпаққа  ру-
хани  азық  – адамгершілік тәрбие  беру,  жас ұрпақтың бойына өмірдің 
мәні, сүйіспеншілік, бақыт, сыйластық, татулық, бірлік, төзімділік сын-
ды құндылықтарды дарыту арқылы адамның қоғамда өз орнын табуына, 
қабілет-дарынының ашыла түсуіне, ақыл-парасатын дамытуына, яғни тек 
өзінің ғана емес, айналасындағылардың да сәнді де, мәнді өмір сүруіне 
қызмет етеді. 

Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру – ата-ана мен 
ұстаздардың басты міндеті. Көрнекті педагог В.Сухомлинский: «Егер  
біз  балаға қуаныш пен бақыт бере білсек, ол бала сондай бола алады» 
дейді.  Демек, шәкіртке жан - жақты терең білім беріп  қана қоймай, оның 
жүрегіне адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз ұялата білсек, ертеңгі 
азамат жеке тұлғаның өзіндік көзқарасының қалыптасуына, айналасы-
мен санасуы на ықпал етері сөзсіз. Адамгершілік  төмен құлдырап бара 
жатқандығы баршамызға аян. Оның    адамзат қоғамына тигізер зияны 
өлшеусіз десек те болады.

Адамгершілікті адамның өзінің еркіндігін, жекебас құқығын  шектеуі 
деген қате түсінік те  ішінара кездесіп қалатындығы жасырын емес.  
Бұл ақылға,  шындыққа жанаспайтын қате түсінік! Адамгершілік  адам 
жанының жоғары жылдамдықпен өсуіне, дамуына, жоғары өрлеуге век-
тор, жол  көрсетіп,  жағдай  туғызады, кемшіліктерден ада етеді, адами 
қасиеттен айрылуға, кері кетуге жол бермейді.
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Адамгершілік қасиеттерге ие, адам атына лайық адамды қалыптастыру 
сияқты аса маңызды тәрбие мәселесімен мемлекет айналысуы дұрыс бо-
лып есептеледі. Ол тәрбие балалық шақтан басталуы тиіс. Сонда ғана 
адамгершілік тамырын тереңге жаяды. 

Осы заманғы қоғамда экономикалық дағдарыстан рухани дағдарыс ба-
сым  сияқты көрінеді. Дағдарыстан  шығу үшін ешқандай экономикалық, 
қаржылық немесе саяси реформалар қауқарсыз. Бір  елді ғана емес бүкіл 
адамзатты  мұндай дағдарыстан  тек руханилық және адамгершілік  қана 
құтқара алады. Оның ұрығы  әрбір адамда бар.  Олар – ар, ұят деп аталады.

Адамгершілік тәрбиесінің адам бойында  болуы, отбасына, өскен ор-
тасына байланысты. Бала ісінің дұрыс екенін қоштап, оң бағыт беріп, теріс 
жерін дереу жөндеп, демеп жіберу ата-ана мен тәрбиешіге жүктелер міндет. 

Қорыта келгенде, уақыт талабынан туындап, білім беру жүйесінде 
болып жатқан өзгерістер баланы тәрбиелеуді  осы заман талабына сай 
үйлесімді деңгейде қайта құруды міндеттейді. 

«Тәрбие мен оқу – егіз»  деген сөз бар, ол өмір шындығы. Білім беріп, 
бірақ  тәрбие бермейтін сабақты  балаға пайдасы жоқ сабақ деп түсінген 
жөн. Мұғалім өзінің пәні бойынша берген сабақтары арқылы тек білім 
ғана емес  басқа тәрбие түрлерімен қатар адамгершілік тәрбиесін де береді. 
Орыстың ұлы ғалымы Д.И. Менделеевтің  «Тәрбиесіз берілген білім, 
ессіздің қолына найза ұстатқанмен пара пар» деуі, ақиқат сөз. Тәрбиені 
бірінші орынға қоюмыздың сыры  да осында.

Даналарымыз  «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге 
болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың», – деп бекер 
айтпаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, 
қайырымдылық, яғни адамгершілік,  рухани құндылық  қасиеттерді сіңіріп, 
өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде, өзіндік таңдау жасауына ықпал етуде 
отбасы  мен  педагогтер  шешуші  рөл  атқарады. Рухани-адамгершілік 
тәрбие – екіжақты  үдеріс.

Қай заманда болмасын, адамзат  алдында  тұратын ұлы мұрат-міндет-
терінің ең бастысы – өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы,  
бойына адамгершілік қасиетті дарытқан  ұрпақ тәрбиелеу.

«Мен  өзімнің  үш қасиетімді мақтан тұтам. Олар: жалған айтпа-
дым, жақсылықты сатпадым,  һәм ешкімнен ештеңені қызғанбадым» 
депті  Ақан сері. 

«Еліміздің күші – патшада, сәбидің күші – жылауында» демекші, 
біздің күшіміз, қорғанышымыз, сеніміміз – адамгершілігімізде. Ол үшін 
Ақан  серінің  осы үш қасиетін бала бойына дарыта білсек – ұлы жеңіс 
болары анық.

Ұлылардың  адамгершілік жайлы айтқандарына назар салсақ, көп 
нәрсеге көзіміз ғана емес, көңіл санасы да ашылатыны сөзсіз  Мысалы, ұлы 
ойшыл Вовенарг: «Адамгершілік қасиеттен айрылу оның  жақсаруынан 
оңайырақ» депті. Бұдан шығатын қорытынды, балада адамгершілік 
қасиетінің қалыптасуын көзден таса етпей үнемі назарда ұстау қажет 
дегенді білдіреді. Сондай-ақ  ойшыл  В.Гумбольдтің пікірінше: «халықтың 
адамгершілік сипаты оның әйелге құрметпен қарау қарым-қатынасымен 
анықталады». Ал өзіміздің ұлы Абайымыз: «адамгершілік ойлап қой», – 
деп үндеуі, адамдар арасында адамгершілікке негізделген қарым-қатынас 
болмайынша өмір сүрудің қиын болатындығын меңзейді.

Тәрбие сияқты мемлекеттік маңызды іс мектептің үлесінде, дәлірек 
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айтсақ,  мұғалімнің қолында. Мұғалім тек мектептің жүрегі ғана емес, 
ол – адамгершіліктің ұрығын себуші, шәкірт бойына дарытушы да. Оның 
әрбір сөзі, жүріс-тұрысы, адамдарға қарым-қатынасы, яғни жекебас үлгісі 
адамгершілікке негізделгенде ғана  шәкіртіне адамгершілік тәрбиесін бере 
алады, жақсы адам тәрбиелеп қалыптастырады. 

Бала мүғалімінің бар болмысын көзбен көріп, жүрегімен сезіп отыра-
ды. Сондықтан баланы тек құр сөзбен тәрбиелеу мүмкін емес,  мұғалімнің 
сөзі мен ісі сәйкес келмейтінін көріп отырған баланың құлағы ол үшін  
жабық, мұғалімнің айтқанына иланбайды, қабылдамайды, тіпті онда  
мұғалімге деген іштей қарсылық туып текетіресуі мүмкін.

Адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруда мұғалімнің рөлі күннен 
күнге артуда. Оны күнделікті өмірден көріп жүрміз. Адамгершілік қасиеті  
бойында жоқ мұғалім  баланың бағасын  әділетсіз төмендету  немесе 
жоғарылату, бала ғой деп алдай салу  немесе  оны көпе- көрнеу көпшілік 
алдында  кемсіту арқылы баланың  нәзік жан дүниесін жарақаттап, өмір 
бойы санасында өшпес із қалдыруы мүмкін. Бала жаны әлі еш шимай 
жазылмаған таза  ақ парақ  іспетті, ақ параққа не болса соны жазып бүлдіру 
кешірілмес күнә. Ол сізден жақсы сөз, қамқорлық, шәкіртке деген махаббат 
күтеді, сізге үлкен үміт артады.  Сіздің  ойланбай эмоциямен айтқан әрбір  
жағымсыз сөзіңіз  әлі өмірлік тәжірибесі жоқ балаға  ауыр психологиялық 
соққы болады.  Осының салдары баланың бойында қасарысу, ешкімді 
тыңдамау сияқты теріс мінез, қоғамға қарсы әрекетке итермелейтін 
қасиеттердің  қалыптасуына әкеліп соғатыны белгілі. Демек, бала бір күнде 
«жаман» балаға айналмайды, ол ұзақ жүретін  үдеріс. Оған кінәлілерге тек 
мұғалімді ғана жатқызу дұрыс  болмас еді, яғни мектепке дейін бала өз ата-
анасының бойындағы қасиеттерін,  берген тәрбиесін сіңіріп келетіндігін 
де есте сақтаған жөн. Мұғалімнің оқу-тәрбие жұмысындағы барлық іс-
әрекеті адамгершілікке негізделгенде ғана аталған қолайсыздыққа орын 
болмайды.

Негізі, тәрбиелеуден  қайта тәрбиелеу әлдеқайда қиын.
Адамгершілік дегеніміз – ол адамның іс-әрекетін, талап-тілектерін, 

ойлау бейнесін анықтайтын  ішкі рухани құндылығы. Адамгершілік пен 
мораль екеуі екі бөлек дүние. Адамгершілік құндылықтары қоғамдық мо-
ральдан  мүлде бөлек болуы мүмкін. Адамның ар-ұяты дегеніміз – өзінің 
ішкі құндылықтарын жасау және   өмірде соларды ұстану, басшылыққа 
алу дегенді білдіреді. Демек, адамгершілік пен ар-ұят тығыз байланысқан 
ұғымдар.

Біз болашақта Қазақстан Республикасын өркениетті, бәсекеге 
қабілетті 30 елдің қатарына қосамыз деп үміт етіп отырған халықпыз. Ел-
басымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында: «Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз 
белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Аталған 
жаңғыру процесінің де нақты мақсат-міндеттері, басымдықтары мен 
оған жеткізетін жолдары бар. Мен көздеген жұмыстарымыздың бәрі 
дер уақытында және барынша тиімді жүзеге асарына сенімдімін. Бірақ, 
ойлағанымыз орындалу үшін мұның өзі жеткіліксіз. Мақсатқа жету үшін 
біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы 
тиіс. Бұл саяси және экономикалық жаңғыруларды толықтырып қана 
қоймай, олардың өзегіне айналады»  деген еді. 
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Шындығында да, ешқандай біздегідей жерасты байлықтары жоқ, 
жері де аз  көптеген елдер дамудың шарықтаған шегіне жетіп отырғанын 
білеміз, мысалы, Жапония елі. Оның сыры  жапондықтарға тән қасиет – 
өзіне ұнамайтын нәрсені өзгеге қолданбау, өзгені өзіндей құрметтеуінде, 
адамгершілікпен өмір сүруінде.

Демек, қоғамды дамытудың басты кілті – рухани жаңғыру. Ал руха-
ни жаңғыру  үшін  ең басты құндылық – адамгершілік құндылықтарын   
қалыптастыру ауадай  қажет.

Қай  қоғамда,  қай мемлекетте болсын,  адамдар арасындағы  қарым-
қатынас, адами рухани құндылықтар, оның ішінде адамгершілік құнды-
лықтарды  қалыптастыру кез  келген мектептің,  дәлірек айтсақ, 
мұғалімнің  міндеті екендігін әрбір мұғалім ұдайы жадында ұстағанда ғана  
Елбасымыздың қоғам алдына қойып отырған рухани жаңғыру  саясаты 
жемісті болмақ.

Қызылорда қаласы.
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азақ халқының батыр перзенті Б.Момышұлының шығармаларын жас 
ұрпаққа оқытып, тағылымын таныту, өнегесін көрсету білім беру 

Б.МОМЫШҰЛЫНЫҢ  «ҰШҚАН  ҰЯ»  РОМАНЫ

Құралай  ҚАСҚАРАУОВА, 
“Үшарал” орта мектебінің кітапханашысы

Қ
ісінің мамандарына жүктелер абыройлы міндет болып табылады. Осы-
ны ескере отырып 9-10 сынып оқушылары арасында арнайы конференция 
өткізуді құп көрдім. Мақсат – жазушы шығармаларын кеңінен насихат-
тау, оқушылардың өскен ортасына, отбасына деген сүйіспеншілігін артты-
ру. Аталмыш шараға «Қазақтың қайталанбас қаһарман батыры» атты кітап 
көрмесін ұйымдастырып, әртүрлі қанатты сөздерін іліп, көрнекілік ретінде 
пайдаландым.  

Біз бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз. Осындай бейбіт өмірді қаһарман 
аға-апаларымыз алып берді. Олар болашақ ұрпақ үшін қасық қандары  
қалғанша соғысты, апа-әжелеріміз тылда тынбай еңбек етті. Олардың 
көпшілігі бүгінде арамызда жоқ, бірақ есімдері мен ерліктері біздің жадымыз-
да. Солардың бірі – Халық қаһарманы, найзағайдай жарқылдаған отты ойы 
бар, қаһарлы сөйлесе де қайырымы мол, ұрпақ мүддесін ойлаған, қара қылды 
қақ жаратын, әділдіктен жаратылған, қимылы қылыш Бауыржан Момышұлы. 
Биылғы жылғы Жеңістің 72 жылдығына байланысты оның батырлығын, 
шыншылдығын еске алып, қадірлей білуге, жазушы шығармаларын наси-
хаттау мақсатында майдангер-жазушының «Ұшқан ұя» романы бойынша 
оқырмандар конференциясын өткіздім. 

Б.Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы 
ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келген. Өз анасы Рәзиядан ерте 
айырылып, әжесі Қызтумас пен әкесі Момыштың (Момынәлі) тәрбиесінде 
болады. Олар туралы жазушы кітабында былай дейді: «Менің бабам Имаш 
мың да тоғыз жүз он бірінші жылы тоқсан екі жасында дүние салған. Орта 
бойлы, орақ мұрын, от жанарлы сол шымыр шалдың төртінші перзенті – 
менің әкем Момынәлі екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты 
Қызтумас еді. Қартайғанда  сары кемпір атанған. Жарықтық, аса ажар-
лы, ақ дидарлы кісі екен». Әжесі немересін халықтың аңыз-әңгімелеріне, 
ертегілеріне, ән-жырына сусындатып өсірген. Әкесі жастайынан арабша 
және орысша әліппені, арифметиканы үйретіп, ұлын орысша оқып үйренуге 
талпындырады. Ол1924 жылы жеті жылдық мектепке түсіп, 1928 жылы әскер 
қатарына шақырылып, 1936 жылы Ленинград қаржы академиясы жанындағы 
курсты бітіреді. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда қазақ халқының 
аңызға айналған атақты ұлы, даңқты жауынгер, Панфиловшы, гвардия 
полковнигі, кеңес жазушысы Алматы қаласында жасақталған 316-атқыштар 
дивизиясының құрамында майданға аттанды. Ұлы Отан соғысы кезінде ұрыс 
жүргізудегі әскери шеберлігімен, тапқырлығымен және ерен ерлігімен көзге 
түсті, батырлық атақ-даңқы аңызға айналды.  

Александр Бек «Арпалыс» шығармасында, «Волоколам тас жолы» рома-
нында Момышұлының командирлік қабілетін, соғыс кезіндегі тапқырлығы 
мен ерлігін көркем суреттесе, А.Ормановтың «Мәңгі тірі Момышұлы», 
Ә.Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» кітабында соғыстан кейінгі бейнесін 
жаңа қырынан ашып берді. Кейінде ол туралы аз мақалалар жазылған жоқ. 
Солардың ішінде оның майдандас серігі Д.Снегин «Шалғай шепте», «Ша-
буылда» повестерінде, Совет Одағының Батыры Мәлік Ғабдуллин «Менің 
майдандас достарым» кітабында да ол туралы көп жазылған. Жазушының 
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80 жылдығында әдебиеттанушы Мекемтас Мырзахметов «Бауыржан Ба-
тыр» топтамасын шығарды. Майдангер-жазушы Б.Момышұлы әр жылдары 
өз көңіл күйіне оралған сезімдерін қағазға түсіріп отырған. Соғыс біткеннен 
кейін 1956 жылдан бастап біржола шығармашылық жұмыспен айналысады. 
Ол шығармаларын орыс-қазақ тілдерінде бірдей жазып, өз өмірінде көрген-
білгендерін арқау етеді.  

Жазушы шығармалары, негізінен, патриотизмді, адалдықты, ерлікті 
ту етеді. Батырдың қаламынан шыққан «Офицер күнделігі», «Бір түннің 
оқиғасы», «Москва үшін шайқас», «Майдандағы кездесулер», «Генерал Пан-
филов», «Ұшқан ұя», «Соғыс психологиясы» атты шығармалары жас ұрпақты 
отансүйгіштікке тәрбиелейтін дүниелер. Отты жүректің ыстық қанымен 
жазылған «Москва үшін шайқас», «Генерал Панфилов» романдары соғыс 
кезінде ерлік көрсеткен батыр-солдаттарға мәңгілік ескерткіш болып қалды. 

Б.Момышұлының отаншылдық тақырыбындағы қанатты сөздері, 
мақалдары, тәрбиелік мән-мағынасы өз алдына бір төбе. Оның соғыс, 
отаншылдық тақырыбындағы қанатты сөздері шырқырап, шындық іздеген 
жанайқайының жаңғыра шыққан үні іспеттес. Нақыл сөздері майдан 
газеттерінде ұран тәрізді боп, «Момышұлының қырық мақалы» деген ат-
пен жариялана бастады. Жазушының қамал бұзар қаһарлы сөздері жауға 
тастаған бомба тәрізді қуатты, жауынгерлерге рух, қуат беретін асыл да ай-
бынды, шыншыл да өткір болды. Оның көптеген ұлағатты сөздері жастар-
ды ұлтжандылыққа, адамгершілікке тәрбиелейді. Осы орайда, жазушының 
нақыл сөздерінен біраз үзінділер келтіріп өтейік. 

Бүгінгі батырды қадірлеу – ертеңгі ұрпақтың ұранын ардақтау. 

Сын ерді шыңдайды, қорқақты қинайды. 

Қайратыңа әдісіңді жолдас ет,
Әдісіңді ақылыңа жолдас ет. 

Ел үшін аянба – ерлігіңе сын,
Жұрт үшін аянба – жігіттігіңе сын.

Сабырлының алдында дұшпан сасады,
Сабырсыздан береке қашады. 

Бұл нақыл,  ақыл  сөздердің барлығы – бір тәрбие мектебі. Жастарға 
үлкен сабақ.  Осы  қанатты  сөздердің  мазмұнының  талаптарына саналы 
түсініп, миында  қорытып,  тәжірибеде  іске  асыра  алатын  жауынгер  ғана  
ер атанады.  

Майдангер-жазушы,қаһарман батыр Б.Момышұлы елін қорғауда 
көрсеткен ерлігі үшін  көптеген ордендермен марапатталды. Соғыс кезінде 
«Қызыл Ту» орденімен, «Москваны қорғағаны үшін» медалімен, І дәрежелі 
«Отан соғысы», «Құрмет белгісі» ордендерімен, «Қызыл жұлдыз» орденімен 
2 рет марапатталды. Соғыстан кейін «Еңбек Қызыл Ту» орденімен, «Құрмет 
белгісі» орденімен, «Халықтар достығы» орденімен марапатталды. Ұлы 
Отан соғысында көрсеткен асқан ерлігі мен қаһармандығы үшін «Кеңес 
Одағының Батыры» атағы берілді, 2000 жылы  «Ғасыр адамы» деп таныл-
ды.  Б.Момышұлының аты туған ауылында, ірі қалалардың көшелері мен 
мектептеріне берілді. Аты бүкіл әлем халқына аңыз боп таралған қазақ елінің 
ақиық қыраны Б. Момышұлының ғажайып сырға толы өмір жолы мен көркем 
туындылары ұлы құбылыс болып қала береді. Туған елінің бақыты үшін 
күрескен халықтың қаһарман перзенті Б.Момышұлы – өнегесі ұрпаққа үлгі 
болатын ұлы тұлғалардың бірі. 
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Оқырмандар конференциясына тақырып  болып отырған «Ұшқан 
ұя» романы – әдебиетіміздегі адамгершілік тақырыбына арналған жазу-
шы Б.Момышұлының балалық шағынан сыр шертетін шығарма. Жазушы, 
негізінен, өзі өсіп-өнген ортасы мен алған таным-тағылымын суреттейді. 
Сондай-ақ, бұл шығарма қазақтың «қонақ күту кәдесі», «қыз ұзату», «көкпар 
тарту», т.б. салт-дәстүрін шынайы бейнелейді.

Шығарма мектеп қабырғасындағы жас жеткіншектердің өмірге 
көзқарасын, олардың өскен ортасына деген сүйіспеншілігін қалыптастыруда 
зор тәрбиелік маңызға ие.  Шығарманы талқылау үшін мынадай сұрақтар 
қойдым.

1. Шығарманың «Ұшқан ұя»  аталу себебі неде?
2. Жазушының шығарманы жазудағы ойы қандай?
3. Әжесінің ақылдылығы, рухани байлығының қайнар көзі неде деп 

ойлайсың? Сенің айналаңдағы жандардың сондай болып қалыптасуы үшін 
не қажет?

4. Әкесінің Бауыржанға берген тәрбиесі саған қалай әсер етті? Оның үлгі 
етер қандай қасиетін алар едің?

5. Шығармадағы Момынәлі образы.
6. Шығармада ауыл тұрмысы қалай суреттелген?
7. Салт-сана, әдет-ғұрып қалай бейнеленген?
8. Адамның жақсы жан болып қалыптасуы тек Бауыржан заманына ғана 

тән нәрсе ме? Бұл туралы ойларың қалай?
9. Шығарманың тәрбиелік маңызы неде?
«Ұшқан ұя» романының басты құдіреті – ұлттық, адами тұрғыда дәуір 

шындығын, сырын көрсетуді мақсат еткен шығарма екендігі. Романдағы 
адамдардың іс-әрекеттері және жоғары адамгершілік қасиеттері – жас 
ұрпақтарға тәрбие беру ісіне жәрдемін тигізеді, жастарды адамгершілікке, от-
басы туын жоғары ұстауға насихаттайды, сондықтан да романның тәрбиелік 
мәні жоғары деп танимыз.  

Б.Момышұлы шығармалары – құнды қазына. Оның есімі мен ерлігі – 
қазақ үшін ерлік пен елдіктің ұраны. Момышұлының данышпан данагөйлігі, 
дара екендігін мойындаймыз. Бұл – Момышұлының ХХІ ғасырдың жас 
ұрпақтарына қалдырған мәңгі үлгі-өнегесі.

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

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Болашақ маман-мұғалімдерді дайындау соңғы уақытта педагог 
тұлғасының кәсіби қалыптасуына әсер ететін тиімді факторларды іздеуге 
бағытталған өзгерістерді талап етуде. Жоғары педагогикалық оқу орнын  
бітірген түлек жоғары білім ала отырып, үнемі білім беру мекемесі қоятын 
міндеттерді орындай алмай жатады. Осыдан кедергілер туындайды да, 
педагогикалық кәсіби кері кету орын алып кетуі әбден мүмкін.  Сол себепті, 
жас маманға ұжым тарапынан психологиялық қолдау көрсетіліп, әдістемелік 
жұмыстарға тарту кеңінен жүзеге асқаны жөн.
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 бағдарламасы. – Астана, 2005. – 71-б.
2.  Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. – Астана, 2007.
3. Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. – Алматы: Ғылым, 1973.  – 251-б.
4.  Баласағұн Ж. Құтты білік//Көне түркі тілінен аударған және алғысөзі мен түсініктерін  

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

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

* * *
Мұғалім ісі сырттай қарапайым болғанмен – тарихтағы ең ұлы істің бірі. 

К. Д. Ушинский

Өсиетте – насихат



77

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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

Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар – сабақта

БІЛІМ  САЛАСЫНДАҒЫ  МУЛЬТИМЕДИЯ

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

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

– мультимедиалық технологияларды тиiмдi пайдалана алатын мұғалiмдер 
даярлау;

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

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

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

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

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

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

Мультимедиа: 
– ақпараттарды өңдейтін құралдарды жасаудың, пайдаланудың тәртібін 

анықтайтын технология;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсыну технологиясы негізінде құрылған 

ақпараттық ресурс;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсынуға мүмкіндік беретін компьютерлік 

бағдарламалық жабдық;
– пайдаланушыға бағдарламалық және техникалық құралдарды пайдала-

натын ақпараттық технологиялар спектрі.
Мультимедиалық  технологиялар – әртүрлi типтi мәлiметтердi дайындау, 
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өңдеу,  ұсыну әрекеттерiн аппараттық және бағдарламалық жабдықтарды 
пайдалану арқылы жүзеге асыратын технологиялар жиынтығы.

Бiлiм берудегi мультимедиа – таным үдерісiнiң жоғарылауына септiгiн 
тигiзетiн, бiлiм беру мазмұнын интерактивтi пішінде ұсынатын дидактикалық 
аппараттық-бағдарламалық құрал.  

Мультимедианың  бағдарламалық құралдар – кез  келген  типтегі ақпа-
ратты, интерактивтi режимде пайдалануға мүмкiндiк беретiн компьютердiң 
бағдарламалық жабдықтары.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мультимедианы  оқытуда қолданудың артықшылықтары мен кемшілік-
тері.

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

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

технологиялар есебінен жүзеге асыру.
Мультимедиалық технологияларды білім беруде қолданудың 

артықшылықтары мен қатар кемшіліктері бар.
Мультимедианың білім берудегі артықшылықтарына мысалдарды көптеп 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Үздіксіз кәсіби білім беру: проблемалары мен болашағы атты республикалық ғылыми- 
 тәжірибелік конференция материалдары. – Қызылорда: ҚМУ, 2006. – 191–193-б.

2017 жылдың 20 мамырында Қазақстан Республикасының Білім және 
ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Экономика институты ҰИА академигі, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, э.ғ.д., профессор Сәбден Оразалы 
Сәбденұлының 70 жылдық мерейтойына орайластырылған «Инновациялық эконо-
мика және қоғамды ізгілендіру: жаһандық әлем және Қазақстан» тақырыбындағы 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізді. 

Қазіргі әлем дамуының озық тенденциясы жаңа қоғамдық даму дереккөздерін, 
яғни инновациялық даму процессіндегі адамдардың қазіргі экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени қызметін ұғыну болуда.  Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстанда қоғамдық сананы жаңғырту жөніндегі міндеттерін іске асыру  
гуманистік құндылық бағдарларға сүйенетін жаңа идеология қалыптастыруды талап 
етеді. Ол үшін ұлтжанды, құқықтық мәдениет деңгейі жоғары, өмірлік ұстанымы 
белсенді жас буын азаматтарды тәрбиелеу жөніндегі мақсатты іс-қимылдар жа-
сау қажет. Конференцияда бүкіл ғылыми қауымдастықтырды толғандыратын 
экономиканың инновациялық дамуын болжау әдіснамасы, инновациялық 
экономиканың әлеуметтік қырлары; аймақтық даму және инновациялық 
экономиканың өсу нүктелерін қалыптастыру, жаһандық басқару және ұлттық эко-
номикалар қауіпсіздігі проблемалары сынды өзекті мәселелерді талқылады. 

Жаһандық әлем және Қазақстан
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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

Қазақстан Республикасында әлеуметтік жетімдіктің алдын - алу және 
бала асырап алушы отбасылардың дамуына мемлекет пен қоғамның күш 
салысуын белсендету  мақсатында 2017 жылғы 18-19 мамыр аралығында 
Астана қаласы балалар үйінің негізінде облыстардың, Астана және Алма-
ты қалалары білім басқармаларының қамқоршылық және қорғаншылық 
бөлімдерінің басшылары мен басшылардың орынбасарыларына (маман-
дарына) арналған «Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы өзекті 
мәселелер»  тақырыбында семинар-тренинг өткізді. Семинар тренингті 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың 
құқықтарын қорғау комитеті «Ана үйі» (Дом мамы) қоғамдық қорымен 
бірлесе отырып ұйымдастырды. 

 Орналастырудың отбасылық нысандар тәжірибесін кеңейту бойын-
ша Мемлекет Басшысының тапсырмаларын іске асыру аясында жетім 
балалардың жалпы контингенті соңғы 10 жыл ішінде 22 мың балаға азай-
ды, сонымен бірге, аталған санаттағы балаларға арналған ұйымдардың 
желісі 64 бірлікке қысқартылды. 

Семинар - тренинг барысында Астана қаласы балалар үйінің негізінде 
Отбасын қолдау орталықтарын құру бойынша пилоттық жобаның 
қортындылары тыңдалып, отбасылық сәтсіздікті ерте айқындау бойынша 
іс – шараларды пысықтаудың өзектілігі мен өмірдің қиын жағдайына ду-
шар болған отбасыларға арнаулы әлеуметтік қызметтердің кешенін көрсету 
мәселелері талқыланды. 

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

КЕШЕГІДЕН  БҮГІНГЕ  ДЕЙІН

Қарлығаш  БАЙҚОНЫСОВА,
“Көкарал” жалпы орта мектебінің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция

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

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

ТӘРБИЕ  ТУРАЛЫ  ОЙЛАРЫМ

Қалжан  ҚАСЫМОВ,
№12 орта мектептің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЕМАТИКА  САБАҚТАРЫНДА
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  САУАТТЫЛЫҚТЫ  АРТТЫРУ

Фариза  ШЕКЕРБЕКОВА, 
№12 орта мектептің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

математика  барлық ғылымдардың логикалық негізі – күретамыры ретінде 
қарастырылады.

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

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

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

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

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

даму тарихымен байланыстыру.
Ақпараттық оқыту технологиясынан математика сабақтарында  интер-

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

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

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

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

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

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

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

Қапшағай қаласы.

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

ДЕБАТ  ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ҚОЛДАНУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Қапшағай қаласы.
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Министрліктің баспасөз орталығынан

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

КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ВЫСТАВКЕ WORLD 
BOTANIC EXPO-2016

К
турецком курортном городе Анталья.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дарының шеңберінде оқуға мүмкіндігі жоқ адамдардың білім алуына 
мүмкіндік жасау;

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

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

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

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

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

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

1-кесте
Дәстүрлі және қашықтықтан оқыту жүйелерінің 

     негізгі компоненттері  

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

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

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

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

 Дәстүрлі оқыту жүйесі                Қашықтықтан оқыту жүйесі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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