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Педагогика ғылымы: зерттеулер

ХХІ

ӘОЖ (УДК):378.016:811.581 

ҚЫТАЙ ТІЛІН ОҚУДЫҢ ҚАЗІРГІ 
ЗАМАНДАҒЫ РӨЛІ 

Гулия АЛИХАНҚЫЗЫ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
филология және көп тілді білім беру институты 
шығыс тілдері және аударма кафедрасының  п.ғ.к., доценті
   Алматы қаласы, Қазақстан

Аннотация Аталмыш мақалада Қазақстанда қытай тілін оқытудың өзекті 
мәселелері сөз болады. Елімізде оқытылатын шетел тілдерінің жай-күйі, қытай 
тіліне деген сұраныстың артуы мен болашағы жөнінде автор нақты ғылыми негізді 
көзқарастарын келтіреді. 

Түйінді сөздер. Шет тілі, білім, қытай тілі, оқыту. 

ғасыр – технология қарыштап, жаһандану үдерісі үдеген кезең. 
Бәсеке қарқыны күшейген тұста басқа елдермен терезе теңестіру 

үшін шетел тілдерін меңгерудің маңыздылығы орасан. Туған тілді қастерлеу 
азаматтық парыз болса, өзге тілді үйрену әрбір ел игілігін көздеген кісінің 
міндеті болып саналады. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев: “Еліміздің бәсекелестік қабілеті бірінші ке-
зекте оның  білімділік деңгейімен айқындалады. Білім беру реформа-
сы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге  
мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың бірі”, – деп атап көрсетті [1]. 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стан-
дартында: «Білім берудің ұлттық деңгейдегі басты мақсаты – еліміздің 
әлеуметтік, экономикалық және саяси өміріне белсенді қатысуға дайын, 
құзыретті тұлғаның қалыптасуына ықпал ету», – деп анық көрсетілген [2].

Осы бағыттағы айтулы жобалардың бірі – жоғары оқу орындарын-
да бүгінгі таңда оқытылып жатқан шетел тілдері. Мысалы, Абай атындағы 
ҚазҰПУ-да ағылшын тілінен бөлек қытай, түрік, араб, ұйғыр, француз, неміс 
тілдерін оқып үйренуге мүмкіндік бар. Дегенмен, басқа тілдерге қарағанда 
қытай тілін таңдаған студенттер саны басым әрі бұл көрсеткіш жыл са-
йын артып келеді. Оның себебін Қытай Халық Республикасының саяси-
экономикалық тұрғыдан дамып, аймақтық әрі әлемдік деңгейдегі салмағының 
артып отырғанымен түсіндіруге болады. 2016 жылдың 5 ақпан күні Үкімет 
отырысында вице-премьер Дариға Назарбаева: «Жақын болашақта біздің 
бәрімізге қытай тілін үйренуге тура келеді» деген болжамын айтты [3]. 

Осыған  орай,  «үштілділік  саясаты»  ғана емес, қазіргі таңда «төрт-
тілділік»,  яғни  квадролингвизм  саясаты  туралы  сөз  қозғалуда.   Конституция-
да  көрсетілгендей, елімізде қазақ  тілі  мен орыс тілінің деңгейі  нақтыланып 
белгіленсе, ағылшын тілі – бүкіл дүниежүзілік қарым-қатынастың негізгі 
құралы. 

Қытай тілі ең қиын тілдердің санатында. Дегенмен, ол тілді үйренуге 
талпыныс білдірушілердің саны басым. Сондықтан, елімізде қытай тілін 
үйрететін білім беру орындарының саны артуда. Мысалы, 15 жыл бұрын 
қытай тілі тек бірді-екілі университетте оқытылатын болса, қазіргі таңда 
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қытай тілі барлық университеттердің шетел тілі мамандықтарында және мек-
теп қабырғасынан бастап оқытылуда. Сонымен қатар, тілдерді оқыту және 
әртүрлі білім беру орталықтарында қытай тілін оқыту кеңінен қолданыс та-
уып отыр. 

Елімізде қытай тілін үйрену деңгейінің жоғары болуын мынадай себеп-
терге қарай бөлуге болады:

1. Қазақстан Республикасының шекаралық және дипломатиялық қарым-
қатынасының тығыз байланысы Қытай Халық Республикасымен орын алуда. 
Сол себепті, көп салалы қарым-қатынастардың тереңдей түсуі қытай тілін 
білетін мамандардың қажеттілігін арттырып отыр.

2. Жаһандық деңгейдегі алып державаға айналып жатқан Қытайдың 
қарыштап дамуы, экономикалық жетістіктері Қазақстан мен Қытай 
арасындағы бизнес және экономикалық мәселелердің шешімін анықтауда 
көмекші болуы.

3. Қытай осы уақытқа дейін жабық әлем саясатын ұстанып келді. 
Көп ғасырлар бойы Қытай «жабық есік» саясаты арқылы өзгелерден 
бөлектенгеннен бұрын, басқа мемлекеттерден алшақтағаны көпшіліктің 
қызығушылығын арттырды.  Дэн Сяопиннің «ашықтық саясатынан» кейін 
барша әлемге есігін айқара ашқан Қытайды оқып-білуге ұмтылғандардың 
саны күн санап арта түсті.

4. 1991 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін 
еліміздің кәсіпкерлерінің басты қолға алған бизнестері Қытайдан тауар та-
сып, алып-сатарлықпен айналысу болды. Мемлекетіміз әлі де дайын өнім 
өндіру жөнінде төменгі деңгейде болғандықтан, әлі күнге дейін кәсіпкерлер өз 
кәсібін тек Қытайдан дайын тауар тасымалдаумен байланыстыратындардың 
саны өте көп. Соңғы жылдардағы статистикалық мәліметтерге қарайтын 
болсақ, қазақстандық кәсіпкерліктің болашақта да осындай ұстанымда қала 
беретіндігі көрінеді. Бұл өз кезегінде елімізде қытай тілін үйренуге деген 
сұранысты одан әрі арттыра бермек [4].  

5. Тәуелсіздік алған жылдан бері Елбасының жеке бастамасымен дарын-
ды жастардың шетелдерде білім алуына жағдай жасап, оны кеңінен қолдауы 
қазақстандық жас білім алушылардың шетелдік білімге деген құштарлығын 
арттыра түсуде. Қазіргі уақытта шетелдік білім алу бағдарламалары елімізде 
көптеп жұмыс істеуде. Қарапайым халық арасындағы стереотип бойынша, 
шетелдік білім әрқашан отандық білімнен сапалы. Бұл түсінік өз кезегінде 
шетелдік білімді алуға ұмтылушылардың санын арттырып отыр. Қытайда 
білім алу озық деп есептелетін еуропалық мемлекеттердегі білім құнымен 
салыстырғанда анағұрлым арзан. Тек білім құны ғана емес, Қытайда өмір 
сүруге қажетті шығындар да төмен. Сол себептен, Қытайға барып, ақылы 
әрі арзан білім алғысы келетіндер санынан елімізде қытай тілін үйренуге 
ұмтылушылардың қатары көбеюде. 

6. Соңғы онжылдықта Қытай Халық Республикасы қытай тілін әлемдік 
тілдер қатарына қосу шараларын мықтап қолға алып отыр. Қытай тілі БҰҰ-
ның ресми тілдері қатарына енгенімен, қолданыс аясы бойынша БҰҰ-ның 
өзге ресми тілдері деңгейіне жете бермейді. Қытай Халық Республикасының 
басты мақсаттарының бірі – қытай тілін әлемдік деңгейге жеткізе алмаса да, 
аймақтық, өңірлік деңгейде бизнес тіліне айналдыру. Осы мақсатта ҚХР-ның 
үкіметі Қытайға келіп білім алушыларды ынталандыру мақсатында шетелдік 
жастар мен ғалымдарға арналған мемлекеттік білім гранттарының санын жыл 
сайын көбейтіп отыр. Мысалы, ҚХР Білім министрлігіне қарасты Ұлттық 
шәкіртақы басқару комитетінің мәліметі бойынша, шетелден Қытайға келіп 
оқитын  ізденушілерге арнап ҚХР үкіметінің бөлген білім гранттарының 
саны – 70 000 орын. Осы орынның 54 % Азия мемлекеттерінің еншісіне тиіп 
отыр [5].  
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Қытай тілін үйрету мақсатында қазіргі таңда  Конфуцзы институттары 
ашылуда. Бүгінде аталмыш институттың Қазақстанда төртеуі бар. Олар Ал-
маты, Астана, Қарағанды және Ақтөбе қалаларында орналасқан. Сонымен 
қатар Қазақстанның көптеген жоғары оқу орындарында қытай тілі шет тілі 
ретінде жүргізіліп келеді. Қытай тілін халықаралық қатынастар, шығыстану, 
аймақтану, аударма ісі мамандықтарынан басқа қаржы, туризм, құқық 
мамандықтарының студенттері үйрену үстінде.

Жоғарыда атап өткендей, көбісі қытай тілін белгілі бір мақсатта оқып 
үйренуде. Мысалы, сауда-саттық, саяхат, шағын бизнес деңгейінде екіжақты 
қатынастар орнату, өз бизнестеріне қатысты қарапайым ақпараттар іздеу 
тәрізді мақсаттармен қытай тілін үйренуді қолға алады. Осының бәрі еліміздегі 
қытай тілін үйренуге деген қызығушылықтың нәтижесінде қалыптасып 
отырған жағдай. Бұл үдеріс бұдан әрі де жалғаса береріне еш күмән жоқ.

Осыған орай, қытай тіліндегі оқу құралдарына Қазақстан жөніндегі 
ақпараттарды шебер кірістіріп, жас ұрпақтың санасына отансүйгіштікті 
сіңіру аса өзекті болып отыр. Мұндай оқулық осы жолдардың авторы тара-
пынан әзірленді. Тақырыпқа байланысты керекті сөздіктер мен әдебиеттер 
тізімі де назардан тыс қалмаған. Жалпы осы аталған жайттарды, сондай-ақ 
еңбектің қазақ тілді оқырман үшін қажет екендігін ескеріп, оқулықты қытай 
тілінде дәріс беретін университеттер мен колледждерде күнделікті сабақта 
қолданыла алатын пайдалы құрал ретінде  қабылдауына ұсыныс жасағым 
келеді.  

Менің отаным – Қазақстан   

... қытай тілінде жоғарыдағы иероглифтің 
оқылуы (diyike. Wo ai wo de zu guo ha sa ke si 
tan Wo men wei  da de zu guo ha sa ke si tan ren 
min gong he guo. Wo men zu guo shi yi ge tong yi 

de, duo ming zu de guo jia...) деп басталады. 
Келтірілген мәтінде аз уақыттың ішінде әлемге танылып, алдыңғы 

қатарлы елу елдің қатарына қосылған Қазақстанның жетістіктері, Елбасы 
бастаған Қазақ елінің ХХІ ғасырға сай жаңа ел ордасын негіздеп, Астана атты 
қала салғаны баяндалады. 

Екіші сабақтың тақырыбы: Ұлы ойшыл,  ақын Абай  

Қытай тілінде 
оқылуы (di er ke. Wenhua min ren –a bai. A bai ha sa ke 
shi sheng, yuan ming yi bu ka la xi mu. Ku nan ba ef (1845 

nian 1904 nian), shen yu ha sa ke si tan. ha sa ke si tan wei da de shi ren, zuo qu jia, 
zhe xue jia, ji dian zuo jia. Lian he guo ke jiao wen zu zhi ba ta lie ru shi  jie  wen  
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hua  ming  renyu  yi  ji  nian.  Gua yu  a  bai  de  shu  ji  you        a bai   jian  yian    
lu                       yi zhe zhao zhou xiong         a bai- ha sa ke  cao yuan  shang de ji 
xing    zhuo  zhe  lian  zheng  dong   a  bai zhi lu     shi mu he ta er.  A  wuezuo  fu                

                    gen  juha sa ke sheng shi a bai.   Аталмыш мәтінде ұлы ой-
шыл, ақын Абай атамыздың қара сөздері, өлеңдері, қазіргі әлем таныған ұлы 
ойшылдың нақыл сөздері, философиялық түрлі ой-түйіндері жазылған. 

Үшінші  сабақтың  тақырыбы:  Қазақстан  Президенті  Назарбаев  

(1940 nian 7 yue chu shen yu a la mu tu zhou ka si ke lian qu qie mu er gan 
cong de yi ge ha sa ke zu nong mu ming jia ting, bi ye yu ka la gan da zhi jin lian 
he qi ye gao deng ji shu xue xiao he su gong zhong yang gao ji dang xiao han 
shou ban, ceng huo zhi jin gong cheng shi zhi cheng he jin ji xue bo shi xue wei). 
Қазақстан  Республикасының   тұңғыш   Президенті  Нұрсұлтан  Әбішұлы  
Назарбаев туралы Қытай елінде де жиі айтылады. Бұдан тыс, Қазақ елінің 
егемен ел болғаннан бергі ғылым мен техника, әлеуметтік-экономикалық 
даму жаңалықтары сөз болып, тұңғыш білім ордасы Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университеті мен қазақтың ұлттық төл мерекелері 
жайында қытай тілінде жеткізілген. Әр тақырыпқа сай жаңа сөздіктер, сөз 
тіркестері, жаттығулар, сәйкесті мәтіндердегі мазмұндар көлемінде толық 
тапсырмалар берілген.      

 Міне, аталған еңбектің мазмұны тек қытай тілін үйренуге жол ашып 
қана қоймай, сонымен бірге қазақ елінің дәстүр-салты мен әдет-ғұрыптарын, 
білім-ғылымы мен медицина саласындағы тың жаңалықтарды қамтыған. 
Байырғы халықтық ем әдістерін терең меңгерген қазақтың медицина маман-
дары туралы, атап айтқанда, Өтейбойдақтың еңбектері туралы тоқталған. 
Сондай-ақ, мәдениет саласына қатысты тақырыптар да бар. Оқулықтың 
ерекшелігі, қазақ тіліндегі мәндес сөздерге талдау жасалынып, түсіндірме 
берілген. Әр сабақтың соңында студенттердің оқу үрдісін жақсартуға септігі 
тиетін қысқа өлең шумақтары мен әзілдер, нақыл сөздер келтіріледі. Әр 
тақырыпқа сәйкес суреттер енгізілген. Қазақ тіліндегі оқулықтар тапшы 
болғандықтан, қазақтілді білімгерлердің бәрі дерлік орыс тілінде жазылған 
кітаптарды аударып пайдаланатыны белгілі. Оқулық ішкі мазмұнымен 
ғана емес, безендірілуімен де оқырманды өзіне баурап аларлық қасиетке 
ие. Тілі жатық, оқуға жеңіл. Педагогикада қалыптасқан оқу әдістемелері 
негізінде әрбір сюжет қызықты баяндалған. Әрбір сөйлем оқырманның тіл 
ұстартып, сауат ашуына, мәтінді толық игеруіне ыңғайлы стильде құрылған. 
Жаттығулар соңында сөздердің мағынасы салыстырмалы түрде түсіндіріліп, 
мәтіннің мәні ашып көрсетіледі. 

Еліміздің білім-ғылым ордаларында Қытайдан елімізге қоныс аударған 
көптеген қандастарымыз қызмет етіп жүр. Олар қазақстандық қытайтану са-
ласына үлес қосып қана қоймай,  жастардың қытай тілін меңгеруіне айрықша 

1940       7

(di san ke ha sa ke si tan zong tong na za er ba ef.nv 
er su dan. A bi shi wei qi. Na za er ba ef)  (Nursultan 
Abishevich Nazarbayev 
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ықпал  етуде,  қытайда  жиған  білімдерін  еліміздің білім саласына құюда. 
Бұл – Қазақстан үшін де, қытай үшін де тиімді.  

Сонымен қатар, Қытайдан елімізге оралған қандастарымыз екі ел 
арасындағы экономикалық байланыстардың жетілуіне де айтарлықтай 
үлестерін қосуда. Олар жеке кәсіппен айналысып қана қоймай, қазақстандық 
ірі компанияларда қызмет етіп жүр. Қытайдың тілін, елін, жерін, халқының 
ділін, экономикасын жақсы білетін қандастарымыз – еліміздің бизнес сала-
сына таптырмас  дайын мамандар.

Яғни, қытай тілін оқудың маңыздылығы, ең алдымен, дипломатиялық 
қатынастарды жақсарту болып есептеледі. Одан бөлек, кәсіпкерлік мағына 
мен сауда-саттықты дамыту ретінде қаралады.
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Резюме

В  статье  раскрываются практические вопросы преподавания китайского языка способы 
обучения логическому сходству, способы обучения связи с современным миром.

Summary
In this article practical ways of teaching Chinese to pedagogical specialists in the learning 

process, practical ways of learning related to logical similarities will be disclosed, all the ways of 
learning budding in the world  today. 

егодня в средней и в высшей школе есть ряд проблем, нуждающих-
ся в анализе и решений. Прежде всего, важно обратить внимание на 

УДК (ӘОЖ): 373.017

ДУХОВНЫЕ  БОГАТСТВА – ШКОЛЫ  И 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  НАУКИ

Карабай  КАРАКУЛОВ, 
доктор педагогических наук, 
профессор университет Алматы
   г.Алматы, Казахстан

С
духовную модернизацию процесса обучения и содержания образования в 
школе и педагогическом вузе. В связи с чем необходимо разобраться в том, 
каково место школы и педагогической науки в непрерывном образовании, 
в чем сущность педагогической деятельности и, наконец, каков новый об-
раз педагогики как науки и как учебной дисциплины для духовного раз-
вития ученика и студента. 

Педагогическая наука зарождалась и развивалась не в тиши лаборато-
рии, а в семье, в школе, на производстве, – иными словами, в процессе жи-
вой педагогической деятельности. И современная педагогическая наука 
не способна сделать ни одного шага вперед без связи с семьями, школьной 
практикой и производством. Труд педагога – исследователя плодотворен 
лишь при опоре на жизнь всего общества.
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Все духовные богатства созданные и создаваемые человечеством – не-
иссякаемый источник педагогической мысли. Но этот источник полноцен-
но питает мысль исследователя только в том случае, если исследователь 
знает тонкости жизни и школы, знает их достижения и вопросы, волную-
щие педагогов-практиков.

У педагога-практика и у педагога-исследователя общая цель-обучение, 
воспитание, образование учащихся. Определяющее условие достижение 
цели также общее: знание человека и всестороннее духовное богатство 
человека. Следовательно, только тот педагог -исследователь способен 
оправдать свое общественное назначение, который тесно связан с жизнью 
школы, материальным производством, коллективом учащихся и педаго-
гов-практиков. Практический опыт семьи, школы, производства питает 
мысль исследователя.

Мысль   педагога-исследователя   питают   также   история   общества   
и история педагогической мысли,  психология,  научная философия,  соци-
ология и  физиология человека, художественная литература и искусство. 

Результаты педагогических исследований – желает того или же не же-
лает исследователь – быстро и неизбежно предстают перед судом педаго-
гов - практиков. Отдельные исследователи, тешащие себя мыслью, что их 
труды не подлежат суду современников, так их исследования рассчитаны 
на отдельную перспективу, которую не видят  педагоги-практики, заблуж-
даются. Многоопытные педагоги-практики способны видеть перспективу  
развития школы и педагогики несравненно более дальнюю, чем на то спо-
собен исследователь, самоизолировавшийся от современной семьи, шко-
лы и замкнувшийся в четырех стенах лабораторий. А история школы и 
педагогики богата фактами, дающими основание утверждать, что наука 
развивалась трудом исследователей, занимавшихся решением духовных 
вопросов текущей многранной жизни. В педагогической науке еще много 
невыявленных связей и зависимостей, где есть возможность приложить 
силы педагогам-исследователям.

Будущее рождается сегодня. Теорию школы будущего, педагогику 
будущего можно успешно разрабатывать лишь при опоре на весь опыт 
прош лого и настоящего, на открытие зародышей будущего в настоящем. 
У любого  вопроса,  рассматриваемого  в современной педагогической 
мысли – надежное средство предупреждения, возможных ошибок в от-
боре проблем исследования, а самое главное, в выборе направления ис-
следования. Знание истории увеличивает вероятность успеха решения со-
временных духовных задач педагогической науки.

В многогранном спектре научных дисциплин педагогика наиболее 
близка к народу. Люди заботятся о своих потомках, и поэтому родителей, 
естественно, волнуют вопросы педагогики: народ не только «потреби-
тель», а и разработчик вопросов воспитания. Так было в прошлом, тем 
более так есть в настоящем. Многие прогрессивные семейные традиции 
народов складывались в известной мере под благотворным влиянием на-
родной педагогики.

Современные наблюдательные педагоги-практики свидетельствуют, 
что и в наши дни народные сказки, традиции оказывают неизгладимое 
влияние на духовное развитие сознания у детей. Народные сказки, обы-
чаи преподают азбучное понятие о добре и зле, справедливости и неспра-
ведливости, развивают умение связывать сказочную фантазию с реальной 
действительностью, прививают уважения к людям, воспитывают челове-
ческое отношение в коллективе, закладывают основы научного мышле-
ния.
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История духовной жизни народа в его родном языке, в народном сло-
ве. Родной язык – первый истолкователь и природы, и жизни, и отноше-
ния к людям. Родное слово – великий наставник рода человечества. Он 
оказывает большое влияние на развитие ребенка. И служит эталоном со-
вершенства, к которому стремится теория обучения, т.е. дидактика любо-
го предмета, преподаваемого в школе, вузе. Научные истины не стареют, 
а развиваются. В свое время выдающий русский педагог К.Д. Ушинский 
подчеркнул, что родной язык – это такого рода педагог, без которого ника-
кие педагоги, ученые ничего не сделают – в наш век имеет весьма суще-
ственное значение.

В школе учитель работает с живыми людьми, имеющими индивиду-
альные особенности притом быстро меняющимися. Учитель, приходя в 
класс, волей – неволей повседневно оказывается в сети сложных психо-
логических процессов. Наблюдения за процессами, управление ими при-
носят учителю богатейший материал для обобщений и толкают к обоб-
щениям. Истинная педагогическая деятельность в школьном классе, в 
вузовской аудитории. В процессе, познания школьной действительности 
учитель, как о том: свидетельствует практика, имеет возможность под-
ниматься до обобщений, ведущих к открытию новых духовных страниц 
педагогической науки.

Не менее важно обратить внимание на духовную модернизацию учеб-
ных планов и стандартов вуза и школы. Учебный план, стандарты, про-
граммы, учебник, учитель, урок несут ученику начало научных знаний. 
Знания, содержащие мышление образуют ядро сознания. Например, ана-
лиз учебных планов педагогических вузов по психолого-педагогическим 
специальностям за последние 10 лет выявил общую тенденцию: планы из-
менились только в сторону насыщения их нормативными дисциплинами. 
Возникла многопредметность, которая привела к неоправданному увели-
чению учебного времени, а в итоге к значительной перегрузке студентов. 
Учебный план, как государственный документ лишал педагогичес кие 
вузы (специальности) самостоятельности, возможности творческого экс-
периментирования. Централизация т.е. (стандарты Министерства обра-
зования и науки РК.) учебного процесса не стыкуется потребностями 
школьной практики и вузовской кафедрой. Каждая учебная дисциплина, 
преподаваемая школьнику (а программа школы предусматривают препо-
давание только научных истин и этот факт педагогически умело должен 
доводиться до сознания каждого школьника), нуждается в доказательстве 
научными методами. Система строго научных доказательств единствен-
но приемлемая и наиболее действенная форма убеждения. Содержание 
обра зования и процесс обучения, направление мысли детей должны быть 
взаимосвязаны. Когда урок мало или совсем не связан с жизнью детей, 
так оказывается что урок «сам по себе», а мысли ученика «сами по себе». 
В подобной ситуации гаснет увлечение учением. Увлечение замещается 
механическим заучиванием научных истин. Поэтому вести педагогичес-
кий процесс в школе и в вузе так, чтобы все приобретаемые учениками, 
студентами знания были продуманы, переработаны в их сознании воспи-
тывать у учеников умение вырабатывать духовные взгляды и убеждения. 
Учитель не имеет право навязывать  ученику субъективные убеждения.

Так же, сегодня, перед педагогической наукой Казахстана стоят новые 
задачи о переосмыслении разработки форм, методов и механизмов воспи-
тательного процесса в школе и вузе. Предложение решать задачи воспи-



10

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

тания учащихся со скоростями используемых информационно-програм-
мных систем компьютерной техникой соблазнительно.

Богатые возможности компьютеризации школы, вуза для индивидуа-
лизации контроля за качествами усвоение учениками школы, студентами 
учебного материала и самоконтроля, другие операции осуществляются 
успешно. Недооценивать ее достижения недопустимо.

Однако, совершенно иное положение там, где идет речь о трудовом, 
нравственном, эстетическом, идейно-политическом, экологическом вос-
питании школьников т.е. воспитание духовно-гуманных качеств, долга и 
ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости 
и честности. При современном состоянии наших знаний компьютерная 
техника не в состоянии дать нам ответ на вопрос: какими средствами мож-
но выработать у ученика трудолюбие или духовно-нравственную культу-
ру учащихся? Например, работая с классом учитель применяет различные 
формы воспитания: коллективные, индивидуальные, групповые.

Педагогика-наука о воспитании людей. Но в таком сложном деле как 
воспитание недопустимо останавливаться на стадии уподоблений и за-
явлений, не подкрепленных школьной практикой конкретными делами. 
К сожалению, этот опыт компьютеризации в организации воспитатель-
ного процесса со школьниками не стал еще в должной мере предметом 
специального изучения. Требуются исследования, проблем воспитания 
продиктованные вызовами времени. В этой связи возникновение альтер-
нативных форм и методов воспитания восполнят то, что педагогическая 
наука дает не в полном объеме. Поэтому решение вопросов воспитание 
информацион ной системой будет выглядеть данью моде. Школьное же 
дело не терпит моды.

Закон «О науке РК», закрепивший новую модель развития научной 
сферой, еще более  усилил  позиции  ученых. Как мне, кажется, главной 
задачей должно стать определение основных путей дальнейшего развития 
с учетом важнейших достижений педагогического опыта. А главным век-
тором развития педагогической науки должна стать системность и ком-
плексность  исследований.  Для этого,  необходимо на качественно новом 
уровне разработать духовную концепцию педагогической науки Казахста-
на.

Хотелось бы отметить, что, педагогическая наука и исследования в 
полной мере оправдывают свое назначение тогда, когда они всеми сред-
ствами поддерживают деятельность педагогов-практиков школы. Твор-
ческое объединение педагога - исследователя и педагога-практика очень 
плодотворная форма обобщения практического опыта, решение совре-
менных педагогических  задач и  тем  самым движет педагогическую нау-
ку вперед.

Литература
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 22 апр 2013 г.
3. Каракулов К.Ж. Творческий тандем школы и вуза. Газ: Каз Правда 6 марта 2014 г.
4. Закон «О науке РК». Газета:  Казахстанская Правда от 2012 г.
5. Қазақстан мектебі //2017. – №6. – стр. 21–23. 

Түйін
Мектеп пен педагогика ғылымының тәжірибелік байланысы, оқу орындарының жоспарла-

рын, тәрбие мәселелерін рухани жаңғырту және оны зерттеу.
Summary

The practical connection of the school with the pedagogical science, the spirtitual wealth of the 
school and problems of the organization of the educational process in the school and university.
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

ліміздегі білім беру мазмұнын жаңарту аясында педагогтерге деген талап 
күшейіп, біліктілігін арттыру моделі жаңарып жатыр. «Өрлеу» БАҰО 

ӘОЖ (УДК): 37.018.46

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ – БАСТЫ МІНДЕТ

Нұргүл АБИШЕВА, 
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Ақтөбе облысы 
бойынша педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институтының директоры, 
филология ғылымдарының кандидаты
   Ақтөбе қаласы, Қазақстан

Е
АҚ Ақтөбе филиалының қызметі бүгінде педагогтің кәсіби шеберлігі  мен  
мәртебесін арттыруға бағытталған. Осы мақсатта институт ұжымы  келесі 
міндеттерді жүзеге асырады: 

– білім беру мазмұнын жаңғырту аясында  курс кезіндегі оқыту мен 
курстан кейінгі кезеңде өзара қарым-қатынас негізінде  педагогикалық 
қызметкерлердің кәсіби дамуының жоғары сапасын қамтамасыз ету; 

– институттың тренерлері мен профессорлық-оқытушылық құрамының  
ғылыми-зерттеушілік қызметін халықаралық жобалар, тәжірибелік-
эксперименттік жұмыстар, ғылыми конференциялар, семинарларға қатысу 
негізінде  жетілдіру;

– халықаралық инновациялық педагогикалық тәжірибе алмасуды кеңейту 
және ақпараттық-коммуникациялық технология аймағында педагогикалық 
тәжірибенің кірігуі және жетістіктері;

– білім беру үдерісіне заманауи әдістерді, Назарбаев  интеллектуалдық  
мектебінің тәжірибесінен жаңа педагогикалық идеяларды енгізу;

– институттың 70 жылдық мерейтойы қарсаңында ашылған алғашқы 
педагогикалық мұражай  қорын толықтырудағы ізденушілік-зерттеушілік 
қызметті белсендіру. 

Жаңа заманауи өмірде жаңаруға ішкі ұмтылыс – рухани жаңғыру – «Өрлеу» 
БАҰО АҚ Ақтөбе филиалының негізгі ұстанымы. Филиалда «Өрлеудің» 5 
жылдығына орай жаңа жобалар жүзеге асырылды. Педагогтердің біліктілігін 
арттыруда Ұлттық білім беру порталы құрылды, соның негізінде blended 
learning – аралас оқыту тәртібіндегі курстар өткізілді. Көптілділікті енгізу 
бойынша химия, биология, физика, информатика пәні мұғалімдерін оқыту 
жобасы (ағылшын тілінде)  жүзеге асып, техникалық шығармашылықты да-
мыту бойынша робототехника курсы  өткізілді. 

Филиалдың 5 басым қызметі анықталды: оқу-әдістемелік, ғылыми-
әдістемелік және инновациялық, редакциялық-баспа қызметі, білім беру 
аймағында халықаралық серіктестікті дамыту, имидждік.

1. Оқу-әдістемелік жұмыс облыстағы педагогикалық кадрлардың 
біліктілігін арттырудағы негізгі көрсеткіштерді орындауға бағытталған.  Білім 

Аннотация. Мақалада филиал қызметінің бес басымдықтары, маңызды жетіс-
тіктері, институт жұмысының нәтижелерін талдауы, сондай-ақ негізгі міндеттер 
қарастырылады. Қазіргі кезеңде «Өрлеу» БАҰО АҚ Ақтөбе филиалының қызметі басты 
мақсатты орындауға – педагогтердің кәсіби біліктілігін арттыру, оның мәртебесін, 
имиджін жетілдіруге бағытталған.

Түйінді сөздер. Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру, мони-
торингтік зерттеулер, ғылыми-әдістемелік және инновациялық жұмыс, халықаралық 
ынтымақтастық, имидждік жұмыс.
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беру үдерісін оқу-әдістемелік, ақпаратты-техникалық, ресурстық қолдау 
жүзеге асырылды. 2017 жылы 5820 педагогті қамтыған 220 курс өткізілді. 
Есеп беру кезеңінде 2493 пән мұғалімі жаңартылған білім беру бағдарламасы 
бойынша оқып шықты,  олардың 849-ы 35 қысқамерзімді курста, 18-і мектеп-
ке дейінгі білім беру, 6-уы робототехника, 4-уі қосымша білім беру, 1-уі АӘД, 
2-уі мемлекеттік тіл, 2-уі инклюзивті білім беру (80 сағ),  2-уі инклюзивті 
білім беру (160 сағат).

 «Жалпыадамзаттық құндылықтар» бағдарламасы бойынша 50 мұғалім 
қамтылды, олардың 29-ының оқу тілі қазақ тілі болды, яғни, 58%-ды құрады.  
«Тиімді оқыту» бағдарламасы бойынша  81 педагог оқып шықты. 2016 
жылдың көрсеткішімен салыстырғанда  облыс педагогтерінің  оқыту курста-
рымен қамтылуында  жағымды динамика байқалады.

«Өрлеу» БАҰО АҚ  бастамасымен мектепке дейінгі және қосымша білім 
беру бойынша 55 педагог Blended learning  режимінде  біліктілігін көтерді.

«Үштілде оқыту жағдайында мұғалімдердің пәндік және коммуникативті-
тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру» (640 сағат) бағдарламасы бойынша  
А1 деңгейінде ағылшын тілін меңгерген  36 химия, биология, физика, инфор-
матика пәні   мұғалімдері біліктілікті арттыру курсынан өтті. 

Курс кезінде және одан кейінгі кезеңде ұйымдастырылған шаралар:
– 1528 пән мұғалімі  қамтылды (білім беру ұйымдары мен педагогикалық 

ұжымдардың сұранысы негізінде);
– 126 семинар, шебер-сыныптар, табыс алаңдары, оған 5111 облыс 

педагогі қатысты.
Педагогтің табысты кәсіби дамуына ықпал еткен ресурстар:
– қысқамерзімді біліктілікті арттыру курстарының  35 ОӘК және 35 

портфолиосы;
– 19 білім беру контенті;
– институттың кітапхана қоры.
2. Ғылыми-әдістемелік және инновациялық  жұмыс ғылым мен прак-

тиканы интеграциялау жолымен инновациялық үрдістердің педагогикалық 
тәжірибесін апробациялауға және енгізуге бағытталған. Институт ұжымының 
жұмыс жасаған негізгі мәселесі – «Біліктілікті арттырудың жаңа моделі 
жағдайында педагогикалық қызметті критериалды бағалау жүйесі».

Облыста жалпы 5 эксперимент жүзеге асырылды. 2017 жылы 2 жаңа 
жоба басталды:

– «Челябинск педагогикалық қызметкерлерді қайта даярлау және 
біліктілігін арттыру институты»; 

– ҚР мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің департаменті.

Бүгінде 40 білім беру ұйымынан 360 педагог ғылыми-зерттеушілік 
қызметпен қамтылған, оның  25-і ауылдық мектептер, онда 237 шығармашыл 
педагогтер қызмет етеді. Мақсатты-бағдарламалық және гранттық 
қаржыландыру байқауына қатысу үшін 3 зерттеуші топтың жұмысы 
белсендірілді. 6 ашық инновациялық алаң жұмыс жасады. Ғылыми бағытта 
45  іс-шара  өткізілді,  оның  біреуі – халықаралық,  4-уі – республикалық,       
40-ы – облыстық. Қатысқан 2653 педагогтің 1283-і ауыл мектептерінен 
(48,3%).  

Филиалдың профессорлық-оқытушылық құрамы мен тренерлерінің 
ғылыми-зерттеушілік қызметі институтта жүргізілген  «Біліктілікті 
арттырудың жаңа моделі жағдайында педагогикалық қызметті критериал-
ды бағалау жүйесі» тақырыбындағы эксперименттік жұмыстың нәтижесін 
көрсететін ғылыми мақалаларды дайындауға бағытталған. Эксперименттің 
қорытынды кезеңінде зерттеу тақырыбы бойынша халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция өткізілді, оған Ресей, Қытай, Оңтүстік Корея, Фин-
ляндиядан мамандар қатысты.
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Барлығы ғылыми және әдістемелік сипатта  212 мақала, дәйексөз индексі 
бар журналдарда 10 мақала жарияланды.

3. Редакциялық баспа жұмысы білім беру кеңістігінде жағымды 
имидж қалыптастыруға және 2 республикалық «Әдіскер жаршысы» және  
«Педагогикалық даму» журналдарын шығаруға, облыс педагогтерінің іс-
тәжірибелерін жариялауға бағдарланған. 9 оқу-әдістемелік құрал және 2 
әдістемелік нұсқау дайындалып, баспадан шығарылды.

Институт үшін БАҚ-тың барлық түрімен қарым-қатынас жасау маңызды 
болып саналады. 2017 жылы республикалық арнада 4 сұхбат, облыстық теле-
каналда 29 сұхбат ұйымдастырылып, интернет-порталда 32 жарияланым жа-
салды. 

4. Білім беру саласындағы халықаралық серіктестік филиалдағы ғылыми-
қолданбалы жобалар мен зерттеу бағдарламаларын жүзеге асыруды, бірлескен 
конференцияларды өткізуді қамтамасыз етеді. Филиалда халықаралық және 
шекаралық аймақтық серіктестікті кеңейту жұмыстары жүргізілді (Беларус-
сия, Қытай, Ресей,  т.б.). Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Гер-
мания, Финляндия сынды елдермен 10 келісім-шарт жасалды.  Серіктестік 
меморандумын жүзеге асыру аясында филиалдың 54 қызметкері Ресей Фе-
дерациясы мен Беларуссияның жетекші мамандары  ұйымдастырған  ар-
найы курстардан өтті. Филиалдың профессорлық-оқытушылық құрамынан 
19 қызметкер, деңгейлік бағдарламалар орталығынан  3 тренер халықаралық 
шараларға қатысты.

5. Филиалдың имидждік жұмысы  корпоративтік қарым-қатынас 
және корпоративтік рух пен «өрлеуліктердің» кәсіби жетістіктеріне деген 
сенімділікке сүйене отырып, «Өрлеудің»  имидждік саясатын  қалыптастыруға 
бағытталған.

 «Өрлеу» бағдарламалары мен инновациялық жобаларын жүзеге асыру 
үшін  РR-технологияны белсенді қолданатын ақпарат орталығы кітапхананың, 
2 оқу аудиториясының, 2 филиал рекреациясының имидждік дизайны жүзеге 
асырылды. Есеп беру жылындағы филиалдың серпінді жобалары.

1. 6 ашық инновациялық алаңда облыс педагогтерінің, профессорлық-
оқытушылық құрам мен тренерлердің, институт қызметкерлерінің біліктілігі 
арттырылды:

– халықаралық серіктестік аясында тәжірибе алмасу;
– орта, техникалық және кәсіптік білім беру мазмұнын жаңарту бойынша;
– коучинг мектеп аясында оқу мен оқыту стратегиясы бойынша мақсатты 

әдістемелік көмек көрсету.  
2.  Институттағы  алғашқы  педагогикалық мұражай «Өрлеу» БАҰО АҚ  

5 жылдық мерейтойы қарсаңында  ашылды.  
3. Филиалда мобилді қосымша құрылды,  облыс педагогтерінің кәсіби 

интерактивті қарым-қатынасына бағытталған жұмыс тәжірибелерінің 
инновациялық материалдары жарияланды.

4.  Пресс –  Ақтөбе – «Өрлеу»  жобасы филиал сайты мен әлеуметтік 
желілерге ақпараттық-аналитикалық, фото-бейнематериалдар, байқау 
нәтижелері мен сұхбаттарды  шұғыл ұсынуға бағдарланған (тек филиал сай-
тында  264 видеоматериал жарияланған). 

5.  «Табыс жолында «STEM» білім беру» жаңа жобасы  «STEM» білім 
беру идеясын енгізетін шығармашыл, бастамашыл топтардың әрекет жос-
пары мен даму болашағы туралы тұжырым жасауға бағытталған. Бүгінгі 
күні stem сабақтарды құру және дайындау бойынша шығармашылық үрдіс 
жүруде, консалтингтік қолдау қызметі жүзеге асырылуда.

«Өрлеу» БАҰО АҚ Ақтөбе облысы бойынша филиалы жүргізген 
мониторингтік зерттеулер біліктілікті арттыру жүйесінде педагогтердің 
кәсіби жетістіктерін түсінуге, қорытынды жасауға және таратуға мүмкіндік 
алғанын көрсетті.
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Деңгейлік және жаңартылған бағдарламалар  бойынша біліктілікті арт-
тыру  курстарында, робототехника, өзін-өзі тану, аралас оқыту (Blended 
learning) тәртібіндегі жаңа курстарда оқуы пән мұғалімдерінің, оның 
ішінде 36 жаратылыстану бағытындағы мұғалімнің (ағылшын тілінде) оқу-
әдістемелік әлеуетін байытып қана қоймай, кәсіби қызметтегі стереотиптерді 
жеңуге көмектесті.  Педагогтің ғылыми рефлексия деңгейіне көшуі, олардың 
жобалық, эксперименттік, зерттеушілік қызметке енуі  кәсіби  өсудің бір 
түрі болып саналады. Біліктілікті арттыру курстарында  оқыту әдістеріндегі 
басымдылық жеке мотивацияға, сыни ойлауға және оқуға қабілеттілікке, топ-
та жұмыс істеуге мүмкіндік берді.

Жүргізілген мониторингтік зерттеулер мен біліктілікті арттыру курс-
тарының сапасын сырттай бағалау негізінде:

– филиалдың барлық білім беру қызметі институт жұмысының жоспары-
на сәйкес жүзеге асырылды және педагогтердің біліктілігін арттырудың жаңа 
үлгісі жағдайында жаңа стратегияны, мақсаттарды, міндеттерді іске асыруға 
бағытталды;

– курстардың сапасына берілген сыртқы сараптама институт 
қызметкерлерінің инновациялық режимде жұмыс істейтінін  көрсетті.

Профессорлық-оқытушылық құрам мен тренерлер білім беру үрдісін 
ұйымдастыруға шығармашылықпен қарап, оқу сабақтарын тренингтік ре-
жимде білім беру мазмұнын жаңарту аясында оқу мен оқытудағы әдістердің 
маңыздылығын көрсете отырып өткізеді.

Жыл қорытындысы бойынша филиалдың маңызды жетістіктері мен 
нәтижелері.

1. Барлық ақпараттық жаңалықтар үш тілде – қазақ, орыс, ағылшын 
тілінде жүргізілді.

2. Республикалық «Өрлеу» – менің жүрегімде» фотоконкурсында 1-орын 
иеленді.

3. Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы шығарған 
әдістемелік нұсқауда Ақтөбе филиалының оқыту семинарларын өткізу 
тәжірибесі енгізілді.

4. Республикалық кәсіби шеберлер байқауында экспериментатор 
мұғалімдер мен оқытушылар  шынайы жеңіске жетті.

Сонымен қатар 2018 жылы шешуді қажет ететін негізгі міндеттер.
1. Желілік қауымдастық арқылы біліктілікті арттыру курстарынан өткен 

мұғалімдермен тиімді кері байланыс жасау.
2. Білім алушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, ұсынылатын білім 

беру қызметтерінің сапасын арттыру бойынша жұмыстарды жалғастыру 
(мұғалімдердің кәсіптік қиындықтар аймағында).

3. Білім  берудің  базалық ұйымдарымен жұмысты жаңа сапалы деңгейге 
көтеру, мұғалімдерге курстан кейін қолдау көрсетуді ұйымдастыру үшін білім 
беру ұйымдарының аудандық (қалалық) әдістемелік қызметтерімен  өзара  
байланысты  нығайту.

4. Институттың профессорлық-оқытушылық құрамы мен тренерлерінің 
білім беру контентін, бейнесабақтарын  дайындау сапасын  жетілдіру.

Резюме
В статье рассматриваются пять приоритетов деятельности филиала, значимые 

достижения, анализ результатов работы института, а также ключевые задачи. На со-
временном этапе деятельность Актюбинского филиала АО НЦПК «Өрлеу» направлена 
на выполнение ключевой цели – повышение профессионального мастерства педагогов, его 
статуса, имиджа.

Summary
The article considers five priorities of the branch activity, significant achievements, analysis 

of the results of the institute's work, as well as key tasks. At the current stage, the activity of Aktobe 
branch of JSC “NCPD”Orleu” is aimed at fulfilling the key goal – improving the professional 
skills of teachers, its status, image.
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Ә зірбайжан Республикасының Баку қаласында 2018 жылдың 23–
25 наурыз күндері аралығында халықаралық қоғамдық бірлестік 

ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ   ҚҰНДЫЛЫҚТАР –
БАҚЫТТЫ  ОТБАСЫ  ҚҰРУДЫҢ  КЕПІЛІ

Райхан  МҰРАТХАНОВА,
«Бөбек» ҰҒПББСО АҮДИ сарапшысы, 
педагогика ғылымдарының кандидаты
   Алматы қаласы, Қазақстан

«Балалар  сіздерге оларды тек сіздер 
тәрбиелеу үшін ғана емес, сонымен қатар
сіздерді тәрбиелеу үшін келеді».
          Ш.А. Амонашвили

қауымдастығы, халықаралық Ізгілік педагогикасы орталығы, Мәскеу 
қалалық  педагогикалық  университеті, Әзірбайжан мемлекеттік педа-
гогикалық университеті, Әзірбайжан Республикалық  Ізгілік педагогикасы 
орталығы  ұйымдастыруымен  «Нұр  балаларына Нұр мұғалімдері қажет» ай-
дары аясынды  «Отбасы – адамзат мәдениетінің ошағы» тақырыбында ХVІІ 
халықаралық педагогикалық оқулар болып өтті. 

Алғашқы  күн  халықаралық  Ізгілік  педагогикасы орталығының құр-
метті президенті, Ресей білім академиясының  академигі, РФ Үкіметі 
білім беру саласы бойынша  сыйлығының екі мәрте лауреаты, Мәскеу 
қалалық педагогикалық университетінің  еңбек сіңірген профессоры, ізгілік 
педагогикасының серісі, балалық шақ серісі, «Жүрек және Раушан гүл 
қызметшісі» алтын белгі иегері  Шалва Александрович Амонашвилидің 
педагогикалық оқуларға алғашқы қатысушы жас ұстаздармен кездесіп, 
құттықтауынан  басталды. 

Педагогикалық оқулар Ізгілік педагогикасы және Әзірбайжан 
Республикасының Мемлекеттік Әнұранымен ашылып, Әзірбайжан 
Республикасының  Білім  министрі  құттықтау сөзін жолдады. Сондай-ақ 
халықаралық  Ізгілік  педагогикасы орталығының құрметті президенті Шал-
ва Александрович Амонашвили педагогикалық оқулардың қазіргі таңдағы 
маңызына тоқтала отырып, былай деді:  «Біз бұл тақырыпты бекер алып 
отырған жоқпыз,  отбасы туралы ізгілік педагогикасының өсиетінде бы-
лай делінген: «Отбасы – өз әулетіне және бүкіл адамзатқа игілік әкелетін 
бақытты адам тәрбиелеуге арналған аспан мен жердің, ер мен әйелдің, ата-
ана мен балалардың, ата-баба мен екі әулеттен тараған ұрпақтардың одағы. 
Бақытты отбасы сүйіспеншілік, рухани қауымдастық, шығармашылық 
бірлестік, ынтымақтастық, өзара сыйластық, өзара түсіністік, 
жанашырлық, мейірімділік және риясыз қызмет ету қағидаларының 
негізінде құрылады. Отбасы – бұл әркімнің бір-біріне өзінің өмірлік міндетін 
түсінуге және оны орындауға көмектесетін жол». 

 Әзірбайжан мемлекеттік педагогикалық университетінің ректоры  Джа-
фар Джафаров құттықтау сөзінде адамзат мәдениетіндегі отбасы рөлінің 
ерекшелігіне аса мән беріп, осы халықаралық деңгейдегі іс-шараның 
өзінің елінде  өткізілуі  олар үшін тарихи оқиға және үлкен мәртебе екенін 
қуанышпен атап өтіп,  қатысушыларға жылы лебізін білдірді.   

Жұртшылыққа кең танымал ғалымдар Мәскеу қалалық педагогикалық 
университетінің президенті, тарих ғылымдарының докторы, профессор, 
ізгілік педагогикасының серісі  В.В. Рябов, аталған университеттің  ректо-
ры, профессор, ізгілік педагогикасының серісі И.М. Реморенко, философия 
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ғылымдарының докторы, ғылымға еңбек сіңірген қайраткер, профессор, 
ӘҰҒА философия және құқық институтының әлеуметтану және психоло-
гия бөлімінің меңгерушісі  Р.Д. Азимов,  Әзірбайжан  Ізгілік педагогика-
сы республикалық орталығының жетекшісі Р.А. Халиловтар  әзірбайжан 
халқының отбасыларының салт-дәстүрлеріне, отбасы  жаһанның  ғарыштық 
симфониясында негізгі өмірлік құндылық   және  отбасы – сыйластық, 
жарастық орнаған  орта екендігі туралы баяндады. 

  Ал халықаралық «Ата-ана қамқорлығы» қозғалысының жетекшісі К.Ш. 
Мансурова: «Әлем халықтарының бірлігінде отбасының рөлі зор. Егер от-
басы патшалық болса, онда әке – отбасының патшасы, ал біз патша бар 
болғанда ғана  патшайымбыз, әйтпесе тек қана әйелміз. Әр отбасының Ата 
заңы болуы керек»  деді. 

Әр мемлекеттен келген Ізгілік педагогикасы орталықтарының  өкілдері 
отбасындағы рухани-адамгершілік тәрбие туралы өз жетекші ой-пікірлерін 
зертхана жұмыстары мен шеберлік сыныптарында жалғастырып, пікірлер ал-
мастырылды.  

1. «Ата-ана қамқорлығы»  халықаралық  қозғалысының жетекшісі, 
ізгілік педагогикасының серісі, химия ғылымдарының кандидаты  Клара 
Мансурованың  зертханасы (Мәскеу, Ресей).

Жетекші идеясы: «Отбасы – әке патшалығы, ана әлемі және бала 
жұмағы».

2. Халықаралық  Ізгілік  педагогикасы  орталығының  президенті, психо-
логия  ғылымдарының  докторы,  жазушы, ізгілік педагогикасының серісі Па-
ата Амонашвили және «Басти Бубу» балалар көркемөнер орталығының бас 
продюсері, ізгілік педагогикасының серісі Тамара Схвитаридзе зертханасы 
(Тбилиси, Грузия).

Жетекші идеясы: «Ата-ананың батасы – қиыншылықтарды жеңіске 
айналдыру үшін энергия күші».

3. Эстония  Ізгілік педагогикасы орталығының  жетекшісі, ізгілік 
педагогикасының серісі  Марина Баранюк және «Первое сентября» баспа 
үйінің бас редакторы Артем Соловейчик  (Мәскеу, Ресей) зертханасы.

Жетекші идеясы: «Өзің сүйген емес, сені сүйген тәрбиеленеді». 
4. Қазақстан  Ізгілік педагогикасы орталығының  президенті, медицина 

ғылымдарының кандидаты, ізгілік педагогикасының серісі   Марина Тарга-
кова зертханасы.

Жетекші идеясы: «Құдай қосқанды  адам  ажырата  алмайды». 
5. Валерии  Ниорадзе зертханасы  (Тбилиси, Грузия).
 Жетекші  идеясы: «Өмір ортаның мәнімен маңызды. Біз үшін шын-

дықты, адалдықты, махаббатты үйрететін ең бірінші мекен – бұл әлемдегі  
туған жерің – өз  үйің».

6. Ізгілік педагогикасы орталығының  Калининград бөлімшесінің 
және  «Солнечный сад» білім  беру орталығының   жетекшісі, педагогика 
ғылымдарының кандидаты, ізгілік педагогикасының серісі  Игорь Киршин 
зертханасы (Ресей).

Жетекші идеясы: «Мәңгілік заңдар: үлгі және тәлім арқылы оқу және 
оқыту, іс жүзінде қолдану»    (Я. А. Коменский).

7. Әзірбайжан Республикасы  білім беру институтының психология  
және  жас  ерекшелік физиологиясы бөлімінің меңгерушісі,  психология  
ғылымдарының докторы,  профессор Эльхан  Бейляров зертханасы  (Баку).   

Жетекші идеясы: “Отбасы баланы тәрбиелеу мен дамытудың көне  
инс титуты”.

8. Халықаралық Ізгілік педагогикасы орталығының вице-президенті,  
МҚББМ  № 1561 лицейінің аға әдіскері, Мәскеу  мэрінің сыйлығының лауре-
аты,  ізгілік педагогикасының  серісі, педагогика  ғылымдарының  кандидаты  
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Марина Шишова және В. А. Молодцов  атындағы  МҚББМ № 285 мектебінің 
әдіскері,  Мәскеу  мэрі сыйлығының лауреаты,  ізгілік педагогикасының  
серісі  Вера Акимова   зертханасы.

Жетекші идеясы: «Отбасындағы балалар – сіздің адамилығыңызды  
даналығыңызды, төзімділігіңізді, түсінушілігіңізді  және  сүйіспеншілігіңізді  
тексеруші  және сынаушы». 

«Бөбек» орталығы, «Өзін-өзі тану» гимназиясының директоры Е.М. 
Лосева «Ана жүрегі – сүйіспеншіліктің сарқылмас бұлағы» тақырыбында 
шеберлік сынып көрсетті. Ізгілік сабағының негізіне   өмірлік міндетің өзіңнің 
ішкі дүниеңе үңілу, сондықтан өзіңді тану арқылы әрқайсымызда туғаннан 
бар жалпыадамзаттық құндылықтарды қайта жандандырып бастапқы қайнар 
бұлаққа оралу керектігін баса айтып,  рухани қайнар көзге апаратын жолды  
нұсқаған, мейірімділік пен қайырымдылықтың жаршысы,  жылы жүректі ана 
Сара Алпысқызының  келбеті алынды. 

Осы мақаланың авторы  «Жалпыадамзаттық құндылықтар – бақытты 
отбасын құрудың негізі» тақырыбында сөз сөйледі. Сөзінде  рухани бастау 
деп аталатын адамдардың рухани табиғатын жалпыадамзаттық құндылықтар 
арқылы ашу  – «Өзін-өзі тану» пәнінің мақсаты екендігіне, ол дұрыс әрекет 
дағдысында ойы, сөзі мен ісінің бірлігінде және қоғамға қызмет еткен кезде   
адамгершілік қасиеттер арқылы көрініс беретініне, сондықтан да біз  сезімнің, 
көңіл күйдің көріністерімен емес,   әр адамның жүрегінде орналасқан  қайнар 
көзбен  жұмыс істейтінімізге баса мән беріп түйіндеді. 

Осы сәтте өзегіне Сара Алпысқызының  баланың  жас кезінен-ақ 
әрқашанда сау да әрі бақытты болып өсуі, өмір даналығы мен адамзатқа 
қызмет ете білу бақытын игере білуі, өзінің кім екендігін, не үшін өмір сүріп, 
не үшін талпынатынын пайымдай білуінің негізі   сүйіспеншіліктен бастау 
алады деген пікірі алынған  «Адам өмірі  сүйіспеншіліктен  басталады» 
тақырыбындағы  Жолдауы қатысушыларға үлестірілді. 

Нәтижесінде еліміздегі  білім беру ошақтарында жаппай оқытылып 
жатқан «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасына 
көптеген қатысушылар аса жоғары қызығушылық танытып, пікірлер алма-
сып, кейбіреулері «Бөбек» орталығынан   курстан өтуге ықылас  білдірді.

Ары қарай   іс-шара педагогикалық   ой-пікірлер  отшашумен  жалғасты. 
Отшашуды «Үшінші мыңжылдың психологиясы»  халықаралық білім беру 
жобасының  шебері,  практикалық психология жоғары мектебінің директо-
ры,  Краснодар Ізгілік педагогикасы орталығының жетекшісі С.В. Аваков 
(Ресей) жүргізді.  Атап айтатын болсақ,  «Отбасының генетикалық коды.  
Адамның геномында оның тегінің жадысы және болашақтағы жарық бар» 
(В.Ф. Бак, Бахмут, Украина), «Ата-ананың бір-біріне сүйіспеншілігі баланың 
ұшуына  қанат бітіреді» (С.Семенова, Клайпеда, Литва),  «Отбасылық өмірдің  
суретшілері» (В.А. Войциша, Латвия), т.б. тақырыптарда өз ойларын ортаға 
салып,  бақытты отбасылық өмірдің құпияларымен бөлісті.

Педагогикалық  оқулардың  барысында  Ш.А. Амонашвили  бірнеше  рет  
қатысушылармен сұхбаттасып,  ойларымен бөлісті, яғни  ол адам отбасында 
да,  отбасынсыз да өмір сүре алатынын,  отбасылық одақты, көбінесе, алды-
мен ер адамның бұзатынын,  бірақ жылдар өте келе жалғыздық басып, ауру 
көбейіп, суицидке дейін баратын жағдайлардың кездесетінін, сондықтан  от-
басында сүйіспеншіліктің маңызының зор екенін, осы отбасы сүйіспеншілігін  
қорғап,  оны өзіңнің бақшаңды күткендей баптау керек екеніне тоқталды.   
Мұғалім – тек оқытып,  білім беруші ғана емес, жарық сыйлаушы.  Сондықтан 
біз ер баланы отағасы,  қыз баланы әйел-ана болуға  тәрбиелеп, оқытуымыз 
керек.  Қазіргі таңда ержете бастаған балаларға  жан-жақтан жасалатын ша-
буыл жетерлік, осы кезде оның құтқарушысы ата-ана қасында  болуы керек. 
Бүкіл әлем сүйіспеншілік энергиясына толы болғандықтан, сүйіспеншілікті 

2. “Қазақстан мектебі” №6, 2018.
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айтқан сайын  жүректері  ашылып, ер балалар – сері,  қыз балалар әдемі, 
көркем, әсем  бойжеткен болуы керек. Егер балада сүйіспеншілік сезімі бол-
маса, онда  оны біз бермегенбіз.  Кішкентай күнінен  адам үшін аса маңызды 
себеп-салдар заңы туралы  ұғындырмағанбыз.  Ең негізгі тәрбие – өзіміздің 
үлгі болуымыз деп тұжырымдады. 

Халықаралық Ізгілік  педагогикасы  орталығы  педагогикалық  оқулардың  
марапаттау  рәсімін  халықаралық  Ізгілік  педагогикасы  қозғалысы  та-
рихында  алғашқы  рет  заманауи  білім  берудегі  ізгілендіру аясында  
сіңірген  ерекше қызметі  үшін   еліміздің  бірінші ханымы, «Өзін-өзі тану»  
рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының авторы Сара Алпысқызы 
Назарбаеваның сіңірген еңбегінің  тек қана Қазақстанның ғана емес, бүкіл 
әлемге үлгі екенін ерекше  атап өтіп, Сара Алпысқызына «Рух қаһарманы»  
атағын тағайындаудан бастады. Халықаралық педагогикалық оқуларға 
қатысушылар түгелдей қошемет білдірді.

Бұл жоғары атақ Сара Алпысқызының рухани-адамгершілік білім 
беруді дамытудағы ерекше батылдығы мен жігерлілігін көрсетеді. Тәуелсіз 
Қазақстанның  бірінші  ханымының  есімі бүкіл әлемге аян және оның 
әлемдік қауымдастық мойындаған  қайырымдылық істерінің  шынайы бағасы  
берілді.

Педагогикалық оқулардың қорытынды кезеңінде ХVІІІ халықаралық 
педагогикалық оқулар «Таза ой ғажайып тудырады» тақырыбында  2019 
жылы наурыздың 22-23 күндері аралығында Латвия Республикасының аста-
насы Рига қаласында  өтілетін болып бекітілді.

Елге жаңа идеялармен, шығармашылық шабытпен,  әсіресе, «Өзін-өзі 
тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының ізгілікке апаратын 
жол екеніне көзіміз жетіп оралдық.

ПЕДАГОГИКА  САБАҚТАРЫНДА 
ТОПТЫҚ  ЖҰМЫСТАРДЫ  ЖҮРГІЗУ 

Гаухар  КАБДЫЛЯШИМОВА, 
М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің
педагогика пәні оқытушысы
   Семей қаласы, Қазақстан

«Р ухани жаңғырудың мән-маңызы да нақ осында. Өзінің тарихын, 
тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық  шет тілдерін 

меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық – біздің 
қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс», – деп  Елбасы Н.Ә. Назарбаев  өзінің 
Жолдауында атап көрсетті. Бүгінде еліміздің білім беру жүйесінде қызмет 
етіп, қоғамның сұранысына төтеп бере алатын жастарды тәрбиелеп отырған 
педагог қызметкерлерге қойылатын талап та жоғары. Білім алушылардың 
кәсіби құзырлылығын, жалпы дамуының бағалау жүйесін және оқытушының 
кәсіби қызметін жаңашылдықпен ұштастыру арқылы оқу сапасының бақылау 
механизмін жетілдіру үшін әрбір мұғалімге үлкен міндеттер жүктеліп отыр. 

«Білімге үш жол апарады. Ойлану, оқу жолы – бұл ең парасатты жол, 
еліктеу, ұқсау жолы – бұл ең оңай жол, тағдырдан сабақ алып, тәжірибе 
жинау – бұл ең ащы жол» деген Конфуций іліміне сүйенетін болсақ, өмір 
бойы өз білімін жетілдіріп, оқу, іздену жолында жүретін, жаңалықтардан ха-
бардар болып, елінің ертеңі – жастарды оқытып тәрбиелейтін білімді, білікті, 
кәсіби дәрежелі маман болу – бүгінгі күннің талабы.

Болашақ мұғалімдерді  даярлауда оқу орнымыздағы жетекші пәндердің 
бірі ретінде жүргізілетін  педагогика пәніне деген талап өте жоғары. Білім алу-
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шыларды кәсіби маман ретінде дайындау үшін  оқытушы әр сабағын сапалы 
түрде ұйымдастырып, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана білуі шарт. Теориялық 
білімін өмірде қолдана алатындай етіп сабақты құру – шығармашылық 
пен ізденісті, зор жауапкершілікті  талап етеді. Студенттердің  пәнге деген 
қызығушылығын арттырып, білімдерін бір жүйеге келтіру мақсатында пе-
дагогика сабақтарында  тиімді әдіс-тәсілдерді пайдалану білімнің сапалы 
болуына себеп болады. Әр сабаққа қойылатын басты талап  – cтуденттерге 
теориялық білім беріп, ғылыми-теориялық терминдерді қолданып сөйлеуге 
дағдыландыру, сол себепті  тақырыпқа сай топтық жұмысқа негізделген тап-
сырмаларды орындатуға үлкен мән беріледі. 

Студенттер үнемі топтық жұмысқа дағдыланған болса, өзін-өзі реттеуге 
қол жеткізеді. Марта Бронсон (2002) баланың өзін-өзі реттеуінің төрт саласын 
айқындаған:

– когнитивті өзін-өзі реттеу: «метатаным».
Балалардың өз оқуы туралы білімі мен өзін-өзі тану деңгейін арттырумен 

байланысты. Барлық балалар дербес болуды қалайды деп есептеледі:
– эмоциялық өзін-өзі реттеу: «эмоциялық зият».
Эмоция саласында балалар өз әсері мен өзгелердің әсері туралы көбірек 

хабардар болады; бұның эмоциялық өзін-өзі бақылауын және басқа адамдар 
үшін қам жеуді дамыту үшін негізгі мәні бар:

– әлеуметтік өзін-өзі реттеу: «ақыл-ой теориясы».
Балалар достық орнатуға, өзге адамдармен ынтымақтасып жұмыс істеуге 

және ересектердің көмегінсіз әлеуметтік мәселені шешуге біртіндеп үйренетін 
әлеуметтік саламен байланысты. Заманауи зерттеулер осы әлеуметтік 
қабілеттің шешуші деңгейде балалардың дамушы «ақыл-ой теориясына», 
яғни басқа адамдарда оның өзінікіне ұқсас ақылы бар екенін түсінуіне байла-
нысты болатынын көрсетті:

– ынталандырушылық өзін-өзі реттеу: «игеру бағдары».
Ынталандыру саласындағы зерттеулер балаларда бақылау сезімі мен өз 

күшіне деген сенімділік сезімінің түйінді дамуын немесе ғылыми әдебиетте 
«игеру бағдарын» дамыту деп аталатынын көрсетті, бұл қауіп-қатермен 
байланысты жағдайда төзімділікті; қателіктен сабақ алуын және күрделі 
міндеттерді шешуден ләззат алуын дамытуға алып келеді. Олай болса, 
студенттің толыққанды өз пікірін ортаға салып, дәлелдеп, мысалдар келтіруіне 
және айтылған ойға қорытынды жасауына  оқытушы тек бағыт беріп, қолайлы 
жағдайды жасай білуі  керек. 

Ұлы Абайдың: «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті – ыстық қайрат, нұрлы 
ақыл, жылы жүрек» дегеніндей, шәкірттің алдына бару үшін жеткілікті 
білімнің, тәжірибеңді ұғындыру үшін тиімді тәсілдерді қолдана білудегі 
педагогикалық шеберліктің болуы өте маңызды.  

Педагогика  сабақтарында  топтық  жұмыстарды  қалай ұйымдастыру ке-
рек?  Сабақтың  мақсатына  жету  үшін топтық жұмысты жүргізуге байланысты 
ережелер мен ұстанымдарды  қатаң ұстану керек. Өз тәжірибемде А.Әлімовтың 
«Интербелсенді әдістерді мектепте қолдану» еңбегінде көрсетілген топтық 
жұмыстарды ұйымдастырудағы ережелерін басшылыққа аламын. 

Топты жұмысқа дайындау. Аудитория топ студенттерінің еркін жүріп- 
тұруына ыңғайлы болу керек. Себебі, бір сабақтың өзінде топтың құрамы 
әртүрлі болып өзгеруі мүмкін. Әдетте студенттер екі-екіден, яғни жұптасып 
отырады. 

Топқа бөлу. Әр сабаққа оқушыларды шағын топтарға бөліп, сол арқылы 
олардың бірлесе жұмыс жасауына қолайлы жағдай жасау керек. Үйренушілерді 
шағын топтарға 4-6 адамнан бөлген тиімді, олар партаны жағалай  бір-біріне 
бет қаратып отырады.

Мақсаттарды және күтілетін нәтижелерді айқындау. Әр сабақтың басын-
да бүгін қарастырылатын тақырып бойынша ұстаз өз тұрғысынан сабақтың 
мақсаттарын айқындап, үйренушілерден қандай білім, білік, дағды, әрекеттер 
күтетіндігін жеткізеді. 
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Жұмыс ережелерін қабылдау. Сабақ басында жұмыс ережелерін қабылдап, 
оларды әрі қарай қатаң ұстану үйренушілерді тәртіпке шақырып, тиімді әрі 
үнемді түрде жұмыс жасауға қолайлы. Ол үшін әрбір шағын топ бұл мәселені 
1-2 минут талқылап алғаннан кейін, олардың ұсыныстарын көлемді параққа 
(флип-чарт, плакат) түрлі-түсті маркерлермен жазып, бөлменің көрнекі жеріне 
іліп қоюға болады. 

Сенім және жұмыс атмосферасын қалыптастыру. Үйренушілерді 
психологиялық тұрғыдан интербелсенді оқуға дайындау қажет. Әдетте сабаққа 
келгендердің бәрі дерлік оқуға белсене араласып кетуге дайын емес, өйткені 
олардың өздерін ыңғайсыз әрі дискомфортты сезінуі мүмкін. 

Тыңдай білу: барлық пікірлер тыңдалады. Суырылып алға шығып  
сөйлегеннен гөрі, тыңдай білген қиын шығар. Топтық талқылау кезінде 
барлық үйренушілердің өз пікірін келтіріп, басқалардың оны мұқият тыңдап, 
оның пікірін сыйлап, санасатын жағдай жасап отыру қажет. Мұндайда барлық 
қатысушылардың пікірі тыңдалуы керек. 

Жазбаша жұмыстар. Үйренудің басты мақсаты – тұлғаның дамуы, оның 
ішінде, әсіресе, ойлау қабілеті мен шығармашылық дағдылардың өркендеуі. 
Ал жазу (жазба жұмыстары) – ойлаудың биігі. Жазуда үйренуші сонымен қатар 
«Мен» тұрғысынан өзінің ішкі жан дүниесін ашып, оны асқақтата түседі. Сол 
себепті де әр сабақта жазу жұмыстарын жиі қолданып отырған орынды. Ал 
үйренушінің бүгінгі сабақта нендей және қандай дәрежеде білім алғанын, 
оның өсуі мен дамуын, яғни оның білімін бағалауды тек жазбаша жұмыстарды 
орындауынан ғана объективті түрде білуге болады. Жазу жұмыстары – оқушы 
білімін бағалаудың дәлелді нысаны. 

Кері байланыс. Кері байланыс дегеніміз – сабақтың мазмұны неме-
се әдіс-тәсілдері. Оның тиімділігі мен қандай дәрежеде өткендігі туралы 
үйренушілердің ой-пікірлері мен эмоциялары, олардың сабағына баға беріп, 
оның ұтымды жақтары мен кем-кетіктерін анықтап,  өз жұмысына өзгерістер 
енгізу мүмкіндігін береді.

Көрсетілген алгоритмге байланысты бір сабақтың өзінде бірнеше рет 
топқа бөлініп, бірнеше стратегиялардың элементтерін қолдануға болады. 
Топтық жұмыстарды жүргізе отырып, дәстүрлі оқытуда қолданып жүрген әдіс-
тәсілдерді «жаңаша»  қабылдап, «жаңаша» көре білуге болады. «Үштік одақ», 
«Айналмалы бекет», «Джигсо», «Атаулы үш сұрақ», «Бес жолдық өлең», т.б  
оқыту әдістері педагогика сабақтарында жаңа ақпаратты қабылдауда, өтілген 
материалды қайталауда, пікірталастарда, сұрақтар құрастыруда өте тиімді 
әдістер болып табылады. Оқыту сапасын арттыру мақсатында балалардың 
танымдық қабілеттерін дамыту, дәлірек айтсам, оқуға деген қабілетін, зейін, 
сөйлеу дағдылары, шығармашылық ойлау сияқты қабілеттерін дамыту мен 
үшін маңызды. Топтағы әр студент берілген ақпаратты әртүрлі қабылдайды. 
Жаңа сабақты түсіндіруде аудио, бейнемәтіндер болса, қолдану сатысында 
топтық, жұптық түрлерін жүргізген ұтымды болады, себебі, жұптық жұмыста 
көршілес студенттер  өзара жұмыс істеп, сұрақ қоя отырып тақырыпты игеру-
ге мүмкіндік алады.  

Ал топтық жұмыс барысында әрқайсысы өз идеясын ұсынып, жалпыға 
бағытталған белгілі бір жұмыс түрін орындай алады.

Казіргі кезде Қазақстанның білім берудің ұлттық үлгісі қалыптасуда. Ол 
баланың өзін-өзі тануына және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы 
тұлға ретінде жетілуіне бағытталған. Сондықтан білім алушының  дамуына 
жағымды жағдай тудырып, оқу үдерісіне қатыспай қалуы мүмкін болмайтын-
дай етіп сабақты құрастыру –  кез келген оқытушының басты міндеті. 

Әдебиет 
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адірменді оқырманым, мақаланың бас тақырыбына 
қарап, әңгіме әлпет ажарлылығы жөнінде өрбитін 

Мерейтой

СҰЛУЛЫҚТЫҢ  СҰҢҚАРЫ

Ұлғаным  ӘРІПХАНҚЫЗЫ,
зейнеткер-ұстаз, Ордабасы ауданының Құрметті азаматы, 
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі
 Оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Қазақстан

Қ
сүйсіне қарайтынымыз рас. Өйткені, сұлулық – жанымызды марқайтатын, 
көзімізді қуантатын әсем көрініс. Солардың ең кереметі, айрықша таңырқатып, 
ерекше сүйіндіретіні – Тәңіріміздің төл туындысы адамның сұлулығы.   

Жалпы, сұлулықтың үш түрі болады: беті сұлу, қолы сұлу (шебер), 
жаны сұлу. Сапалық санаттан алып қарағанда, ең биігі –  жан сұлулығы. Бұл 
тақырыпта сөз қозғауыма сүйкімділікті, нәзіктікті, мейірімділікті, жібектей 
мінезді, қысқасы, әйелге тән қасиеттің бәр-бәрін бір басына үйіп берген Мәрия 
Зәйтүнқызының үлгі-өнегеге толы ғибратты ғұмыры себеп. Тіршіліктің ең 
әдемі әні де, әуені де салмақты сөзімен, игілікті ісімен көпшіліктің ыстық 
ықыласына бөленген, құрметіне кенелген, өзгеріске толы заман көшінде 
еліне мінсіз қызмет ету мұратына күш-қуатын сарқа жұмсап келе жатқан осы 
кісідей қайраткер аналарға арналса керек. 

Әлпет әдемілігі, он саусағынан өнері тамған ісмерлігі, жан дүние 
көркемдігі, киіміндегі жарасымдылық, тұла бойындағы сымбаттылық, 
мақпалдай қара шашының жинақы түйілуіне дейін жібектей мінезімен 
үйлесім табуы талғамы күштілігінен хабар береді. Осындай кәусарлығы 
әлдеқайда жас етіп көрсететініне өкшесін басып келе жатқан біз сияқты 
сіңлілері ғана емес, талай бойжеткен, тіпті өзі ашып, өзі басқарған бұрынғы 
Ш.Уәлиханов атындағы, қазіргі «Кәусар» гимназиясы жоғары сынып оқушы 
қыздары қызыға, таңырқай, тамсана қарайтыны түрлі іс-шара, жиындарда 
жиі байқалады. Шоқан Уәлиханов атындағы гимназияны 2001 жылы үздік 
аттестатпен бітірген Ақзираш Бақбергенқызының «Отбасылық тәрбие –
отаншылдық ұйытқысы» мақаласынан үзінді келтірейін. «Өзім таутұлға са-
найтын  Мәрия  Зәйтүнқызы  апайымның «Өмір өрнегі» кітабын оқу бары-
сында қызықты  дерекпен таныстым. Ұстазымның жаңадан салынған үйге 
1975 жылы, дәлірек айтсақ, 32 жасында кіргенін және ол кезде 5 баланың 
анасы болғанын білдім. Бұл  мәлімет  мені  жігерлендіре түсті.  Еңбек жо-
лымды  жалғастырып, әлі  де  талай асуды бағындыруға  кешікпегенімді  
түсіндім», – деп жазады бүгінде өзі де бес перзенттің аяулы анасы, алматылық 
дәрігер-терапевт осы сүйікті апайы мен аудандық ішкі саясат бөлімінің 
қызметкері Гүлия Тайтелиева құрастырып, «Ұстаз жолы» баспаханасынан 
шығарған  «Ұлттық тәрбие – Мәңгілік елдің негізі» кітабында. Міне, тәлім 
берудің де, тәлім алудың да тамаша үлгісі!

70 пен 80-нің бел ортасына келгеніне қарамастан қартаймаған, 
көңілі ортаймаған, айдай жүзінде шаршау ізі білінбейтін, замандастары 
«Ауданымыздың Кассандрасы» атайтын Мәрия Зәйтүнқызы туралы роман  
жазсақ та жарасады. Алайда, кәнігі жазушы емеспін, мерейтойы қарсаңында 
жүрегімнен шыққан шағын да шынайы мақаламмен сыры да, сыны да кетпе-
ген адами болмысын боямасыз қалпында қалың жұртқа жеткізбекпін.

шығар деп қалмаңыз. Мына әлемге әдемі, көрікті, сұлу деп, 
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1943 жылдың  9 мамырында Оңтүстік Қазақстан облысының Шаян 
(бүгінде – Бәйдібек) ауданы, Алмалы ауылында дүние есігін ашты. 1962 
жылы орта мектепті, 1967 жылы Шымкент педагогикалық институтының 
тарих факультетін бітірді. Еңбек жолын 1962 жылы пионер жетекшілігінен 
бастап, 1964 жылы жаңадан құрылған Бөген (бүгінде – Ордабасы) аудандық 
Пионерлер үйінің директоры, 1968 жылдан Ұялыжардағы Абай атындағы 
мектепте тарих пәнінің мұғалімі, Ақдаладағы Саттар Ерубаев атындағы 
мектепте директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, Темірландағы 
Амангелді атындағы орта мектепте тарих пәнінің мұғалімі әрі  бастауыш пар-
тия ұйымының хатшысы, ауылдық кеңестің депутаты болды. 1986 жылдан 
Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің оқу-тәрбие ісін басқарып, 1990 
жылы сайлау жүйесімен директорлыққа сайланды. Даналарымыз: «Жақсы 
адамның мойнына алған борышы темір шынжырдан да, аттың  кісенінен 
де мықты» демекші, басшылық лауазымда табандылығымен, іскерлігімен 
бедел арттырды. Жылы сөзімен, нұрлы жүзімен қарамағындағыларға мейірім 
шуағын төге отырып, талапшылдығымен темірдей тәртіпке тәрбиеледі.

Аса жауапты әрі қиындығы мол мамандық иесі мыңдаған шәкіртті білім 
нәрімен сусындатты. Халықаралық, республикалық олимпиадаларда топ 
жарған олардың алдыңғы легі бүгінде өзі сияқты зейнеткер болса, кейінгі 
легі:  «Ел дегенде, жер дегенде білегін сыбанып, іске дайын тұратын, 
еліміздің жарқын болашағы үшін күресе білетін намысты ұрпағымыз 
болса, қоғамымыздағы  ұлттық бірліктің іргесі шайқалмаса, ұлтымыз 
әдет-ғұрпын, таза  тілін  сақтаса,  Мәңгілік ел боламыз, бұл – жеңіске 
жетуіміздің негізгі кепілі» деген Елбасы Жолдауындағы басты стратегиялық 
бағыт – тәуелсіз Қазақстанды Мәңгілік елге айналдырудың іргетасын қалауда. 
Білімдарлығымен Америка Құрама Штаттары тәрізді алпауыт мемлекеттерде 
қазақтың шын мәнінде зерек ойлы ұлт екенін дәлелдеп жүргендері қаншама! 

Демократиялық жаңару тәуелсіздік алған жас мемлекетті аяғынан тік 
тұрғызумен бірге, білім саласында соны да соңғы  әдістемелерді  өмірге 
енгізуді талап етті. Әдеттегідей осы тұста да ескі сүрлеуден бас тартып, 
тың жол ашқан Мәкең жаңашылдығымен жарқырап, ауданымызда дарын-
ды балалар үшін алғашқы гимназияны ашты. Мұндағы басты мақсат: Ұлт 
Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы кейінгі Жолдауларында жиі қозғап 
жүрген егемен еліміздің жас ұрпағын аса қабілетті, озық ойлы, білімді де 
білікті етіп қанаттандыру міндетін іс жүзіне асыру. Директордың алға қойған 
айқын бағыты, асыл мұраты Ш.Уәлиханов атындағы кешенді гимназияны 
рес публика көлеміне танытты. Озық тәжірибе орталығына айналған бұндағы 
мұғалімдердің шеберлігі өзге өңірлердегі әріптестеріне үлгі ретінде кеңінен 
таратылды, білім берудің жаңа технологиясын меңгертуге  бағытталған 
облыстық,  республикалық, халықаралық семинарлар өткізу дәстүрі қалып-
тасты. Сөйтіп, үздік білім ұясы Білім және ғылым министрлігінің тірек 
куәлігін алды. 

Қан күретамырдың бойымен кез келген жерде кептеліп қалмай, қалыпты 
ағып, айналым үдерісі үзілмесе ғана жүрек кілтипансыз жұмыс істеп, әр 
соққан сайын адам ағзасын жаңа қуатпен қамтамасыз етеді, он екі мүшесінің 
дамуына даңғыл жол ашады. Ал, тіршілік атаулының күретамыры – әйел-
ана. Сол себептен де оның қоғамдағы орны бөлек. Біте қайнаған өмірдегі 
барлық құбылыс, ілгерілеу де, іркіліс те, даму мен тоқырау да нәзік 
жандардың жүрегіне алдымен әсерін тигізеді. Көрген-білгені, ойға түйгені 
көп Мәрия Зәйтүнқызының осындай алып жүрегін орынсыз олқылықтар, ат-
пал азаматтардың оған бейжайлығы сыздатады. Сыздатады да, жанын жай 
тапқызбайды. Өзін қоғамның ажырамас бөлшегі санап, тыныс-тіршілігіне, 
сая си  өміріне белсене араласады. 2002 жылы зейнеткерлікке шығып, 
аудандық әйелдер кеңесінің төрайымдығына сайланғалы бері 50 мыңнан 
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астам ана мен қыз-қырқынның қамқоршысы болумен бірге, отбасылық 
жағдайы төмен жанұялар  мен мүмкіншілігі шектеулі балаларға өз тарапынан 
қайырымдылық жасап келеді. 

Қолы ашық ұстаз-ананың шәкірті де жомарт. Гимназия түлегі  Ысқақова 
Жанар жеңістің 70 жылдығына орай Темірландағы саябақта сметалық-
жобалық құны 550 000 теңгені құрайтын «Ана» ескерткішін өз қаржысына 
тұрғызды. Онда: «Әйел бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді 
тербетеді. М.Әуезов» деген жазу қашалған.

Әйелдердің тұрмыстық жағдайын жақсарту, ана мен баланың өмірін, 
денсаулығын, еңбегін, құқығын қорғау ұдайы назарында. Аудандық ішкі 
істер бөлімімен бірлесіп дөңгелек үстелдер өткізді. Ауылдық округтер-
де «Ордабасы   аруы»,  «Асыл  әжелер» байқаулары, «Келіндер сыны», 
«Күтумен өткен ғұмыр»,  «Тәрбие негізі –  әдептілік», «Отаным – тірегім, 
отбасым – мақтанышым», «Шаңырағым – шаттығым»,  «Аяулы менің, ана-
шым», «Қазақ қызы – өмірдің гүлі, бақыттың кілті, ананың ізбасары»  тағы 
басқа да тақырыптарда сайыстар мен кештер, халқымыздың салт-дәстүрін, 
әдет-ғұрпын жас ұрпақ жақсы білуі үшін іс-шаралар ұйымдастырды. Әйелдер 
кеңесі төрайымдарымен жұмысты ширата түсудің жолдарын қарастырды, 
ақыл қосты, жиындарына қатысып, Елбасының 2003 жылы халыққа 
арнаған Жолдауындағы: «Аналар аман тұрғанда алаңдауға болмайды» де-
ген сөзімен рухын көтерді, жігерін жаныды, ошақ қасында отырып қалмай, 
кәсіпкерлікпен айналысып, ел экономикасын көтеруге, қоғамдық жұмысқа 
қатысуға шақырды. 

Ұлтжандылықтай тағы бір ұлы қасиеттің иесі көңілін – патша, ақылын 
уәзір ете жүріп, ұлт ұстынын ұлықтауды ел алдындағы асыл парыз сана-
ды. Ауданның  жарты ғасырлық мерекесі қарсаңында ордабасылық нәзік 
жандардың еңбегі баяндалатын «Әйел – қоғамның қуатты күші» кітабы 
жарық көрді.  Ал, ауданымыздың құрылғанына 40 жыл толуына орай, аудан 
басшыларына тың ұсыныстар жасап, облыс әкіміне дейін барып, ауданда 
2005 жылы тұңғыш тарихи-өлкетану мұражайын ашты. Ауыл-аймақты ара-
лап, көшеме-көше жағалап, өңірімізде бірнеше ғасыр бұрын ғұмыр кешкен 
ата-бабаларымыздың тұрмыс-тіршілігінен сыр шертетін көне жәдігерлер 
жинады, қонақтардың атбасын бұратын, мектеп оқушылары мен балабақша 
тәрбиеленушілері жиі келетін құнды мұраларды облысқа танымал мәдени 
ошағына айналдырды. Мұндағы іс-шаралар «Қазақстан-1», «Отырар», 
«Қазақстан-Шымкент», «Айғақ» телеарналарында көрсетілуде.

Адал еңбек қашанда лайықты бағасын алады. Іскерлігі, ғибратты ғұмыры 
республикалық «Жаңашыл  ұстаз» кітабына, «Қазақстанның іскер әйелдері» 
энциклопедиялық кітабына, Оңтүстік Қазақстан облысына 70 жыл толуы-
на арналған «Оңтүстіктегі іскер әйелдер» кітабына енді, республикалық 
«Қазақстан әйелдері», «Ақ желкен», «Еркенұр» журналдарында, «Қазақстан 
мұғалімі», «Дөңгеленген дүние», «Шұғыла», «Айғақ», «Оңтүстік 
Қазақстан», «Ордабасы оттары» газеттерінде мақалалар басылды. Қазақстан 
Республикасының «Құрмет» орденімен, «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 
жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Оңтүстік Қазақстан облы-
сына 80 жыл», Ыбырай Алтынсарин атындағы ғылым академиясының ме-
дальдарымен, Қазақстан Республикасы Президентінің, Білім және ғылым 
министрінің Құрмет грамоталарымен, халық депутаттары облыстық  
кеңесінің грамотасымен, облыс, аудан әкімдерінің алғыс хатымен марапат-
талды. Аудандық мәслихаттың депутаттығына сайланды. Қазақстан Респуб-
ликасы білім беру ісінің үздігі. Ордабасы ауданының Құрметті азаматы. «Нұр 
Отан» халықтық-демократиялық партиясы І съезінің, республикалық білім 
және ғылым қызметкерлері ІІ съезінің делегаты. 
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– Раушан гүлін ерекше ұнатамын. Гүлді тек жақсы көру емес, отбасы 
мүшелерімен бірге аулаңда өсіріп, сұлулығынан ләззат алу, сергіп, ертеңгі 
жұмыс күніңе күш-қуат жинау да бір ғанибет. Ұлттық мәдениет пен өнерді 
сүю, өмірге құштарлық – жақсы қасиеттеріміздің жапырақ жаяр алып діңгегі. 
Ал, отбасы – адам үшін ең жақын әлеуметтік орта, ұлттық дәстүр, өнегелердің 
мұрағаты. Оның құндылықтарын бағалау, құрметпен қарау, жанұядағы 
жауапкершілік, бірлігі мен ынтымақтастығы құрамындағылардың бір-
біріне қамқорлығына, бірегей саяси-әлеуметтік көзқарасты ұстануына, ерлі-
зайыптылардың  ата-аналық  сезімді  терең  түсінулеріне  тікелей  байланыс-
ты, – дейді реті келгенде сызылтып ән де салатын Мәрия апай. 

Кісілік бітім-болмысымен, қабілет-қарымымен, парасат-пайымымен 
құрметке бөленген Тұрсын Шалданбайұлымен 1963 жылы отау құрып, екі ұл, 
үш қыз өсірді. Аруағы разы болғыр Индирасынан басқасының бәрі жоғары 
білімді. Нәзипа – зертханашы-технолог.  Уәзипа – мұғалім. Марат – облыстық 
емханада тері аурулар дәрігері. Қанат – аудандық ішкі істер бөлімінде 
учаскелік инспектор, полиция майоры. Осы перзенттерінен 20 немере, 10 
шөбере сүйіп, қызығын көруде.    

Ерлі-зайыптының татулығы – отбасының рухани тірегі. «Ерін сыйлаған 
әйелдің еңсесі биік», – дейді қазақ. Отанасы пір тұтатын Тұрсын ағамыз 
Алматыдағы ауыл шаруашылығы институтының агрохимия факультетін 
бітірген. Еңбек жолын  1959 жылы  сол кездегі Арыс ауданы, Бадам 
ауылдық кеңесінің құрамындағы Жданов атындағы ұжымшарда (қазіргі 
Ұялыжар ауылы) агрономдықтан бастап, «Бөржар», «Ақдала», «Задарья» 
кеңшарларында бас экономист, Бөген ауданы құрылған 1964 жылдан бастап 
ауыл шаруашылығы басқармасының бас агрономы, жоспарлау-экономика 
бөлімінің бастығы, аудандық партия комитеті ауыл шаруашылығы бөлімінің 
меңгерушісі, аудандық халықтық бақылау комитетінің төрағасы лауазым-
дарына дейін жоғарылады.  Аудандық жұмыспен қамту орталығы – еңбек 
биржасының директорлығынан зейнетке шықты. Еңбегі еленіп, «Ордабасы 
ауданының Құрметті азаматы» атағы берілді. 1982 жылы КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Төралқасының Жарлығымен «Еңбектегі ерлігі үшін» медалімен ма-
рапатталды.   

Мақаламды үш сұлулықтан бастап едім. Осы үш сұлулықтың сұңқары, 
осы маужыраған мамырда 75 жасқа толған Мәрия Зәйтүнқызының өнегелі 
өмірінен қазіргі ұрпақ үлгі алатынына сенімім мол. 

2018 жылдың 31 мамыр – 1 маусым аралығында Астана қаласында  «Тұрақты 
даму мүдделерінде үздіксіз білім беру: жаңа сын-тегеуріндер» атты   халықаралық 
ғылыми-практикалық  конференция болып өтті. Конференцияға Ы.Алтынсарин 
атындағы  ұлттық  білім  академиясы,  білім  және  мәдениет  мәселелері  жөніндегі 
БҰҰ  үкіметаралық   ұйымы   (ЮНЕСКО),   Назарбаев   университеті,   Герма-
ния,  Ресей,  Беларусь республикасының ұлттық білім беру институты, Астана 
қаласынан  «Болашақ» халықаралық бағдарламалар орталығы,  Тәжікстан білім 
академиясы, Сібір федеральдық университетінен ғалымдар мен оқытушылар 
қатысты.

Конференция жұмысы төмендегідей бағыттарда болды: білім экономикасының 
жаңа талаптарын ескере отырып, білім беру жүйесін трансформациялау; оқытудағы 
және оқудағы инновациялар; білім берудегі қауіпсіздік компонентін біріктіру; өмір 
бойы оқу контексіндегі көптілді білім беру; ақпараттық қоғам дамуының үрдістері; 
ақпараттық қоғамдағы адам; жаһандық ақпараттық инфрақұрылым жағдайындағы 
зияткерлік мүдделер мен білім; ХХІ ғасырдағы ақпараттық  білім беру ресурста-
ры; үздіксіз білім беруге арналған жаңа мүмкіндіктер мен перспективалар.

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
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“Табысты менеджер – 2017” республикалық байқауы 

ЗАМАНАУИ  БАСШЫ:  
ТАБЫС  ФОРМУЛАСЫ 

Мейіргүл  АСҚАРОВА,
 Б.Момышұлы  атындағы  №11 жалпы орта 
мектебінің директоры
  Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Арыс қаласы, Қазақстан

«Қайнаған  қызу  тірлікте,
Табыстың  кілті – бірлікте».    

Ж ас өскіннің бойына білім мен тәрбие нәрін сіңірер мектеп ұжымына 
басшылық  жасау, ыстығына күйіп, суығына бірге тоңу және оны 

өмірінің өрнегіне айналдыру – кез келгеннің қолынан келе бермейтін абы-
ройлы міндет. Ол адамнан асқан батылдық пен терең ықыласты, шексіз 
махаббат пен көл-көсір білікті қажет етеді. Білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясаттың  басты  нұсқаушыларының  бірі  де  мектеп басшы-
сы  болып  табылады. Заманауи  басшы  қалыптасқан  әлеуметтік жағдай  
мен ресурстарға сүйене отырып, өз  ұйымының  даму болашағын бірнеше  
жылға болжай алатын стратег, мәселелерді шешудің  жаңа тәсілдерін 
қалыптастырушы, қызметкерлер арасында  жаңа  құндылықтарды  наси-
хаттаушы, әріптестерін тыңдауға тырысатын, ұсыныстарды  мақұлдауға  
психологиялық  тұрғыдан  дайын көшбасшы, ынтагер  болуы  керек. Мек-
теп директоры  қандай  бірегей  көшбасшылық  қасиеттерді  меңгерсе де, 
оның  жанында  жоғары  көшбасшылық  әлеуетке  ие пікірлестердің  сауат-
ты  командасы  болмаса,  іс  алға  жылжымайды. Мектептің  жетістігі оның  
ұжымына  тікелей байланысты.    

Команда  мүшелерінің  ынтасын баспай, әркімнің  өзін  көрсетуіне 
мүмкіндік  беру керек. Орынбасарлардан  бастап  техникалық  қызметкерлерге 
дейінгі  ұжымның  әрбір  мүшесіне  өзін  көрсету  әрі  өзінің  құндылығы мен 
қажеттілігін  сезіну  мүмкіндігі  берілуі  тиіс. Сондықтан  педагогикалық  
ұжым қызметін  тиімді  үйлестіру – менің  басты  міндетім. 

Тек  өз  іс-қимылыңды  белгілі  қағидаларға, нақты  тәртіпке бағын-
дырған  жағдайда  ғана  заманауи  мектепті  сәтті  басқаруға  болады. Ал  
басқарудағы  басты  мәселе – әріптестеріңді  өзіңе  тарта білу. Басшы  мен 
әріптестер  арасындағы  өзара  сыйластық  олардың  қызметтік  қарым-
қатынасының  қажетті  шарты  болып  табылады. Шынайы  басқару – 
әріптестермен  қарым-қатынас  өнері. Білім  беру  ұйымының  жетістігі, 
оның  беделі, мектеп туралы  пікір – осының  барлығы  білікті  көшбасшы  
мен  ол  басқарып  отырған  ұжымның қолында.

Заманауи  мектепті  қайтсек  тиімді  басқаруға  болады? Елімізде  2014  
жылдан  бастап  мектеп  басшыларының  біліктілігін  арттыру  бағдарламасы  
бойынша  бірінші  деңгей  курсы  жүргізіліп  келеді.  Осы  курстан  мектеп  
басшысы  ретінде  мен  де  өтіп,  сертификат алдым. Елбасымыз  айтқандай, 
өмір  бойы  білім  алу – менің   де  жеке  кредом. 

«Ешбір  жаңа  нәрсені  үйренбеген  және  өз  біліміңді  толықтырмаған 
күніңді  бақытсыз  күн  деп  есептей  бер»  деген  Ян  Амос  Коменскийдің 
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сөздері  менің  өмірлік, ұстаздық  ұстанымымның  негізін  қалағандай. Бүкіл 
ұстаздық  ғұмырымда  аталған  ұстанымға  берік  болуға  тырысып  келемін.  

Тынымсыз  ізденіс, үнемі  жаңалыққа  ұмтылу  және  білімімді  байыту  
тек  өз біліктілігімді  ғана  арттырып  қоймай, сонымен  бірге  әріптестеріме  
бағыт-бағдар  беруге  және  ұжым  жұмысының   жемісті  болуына  өз  
септігін тигізуде.  Таңдаған  жолымыздың, ұстанған  стратегиямыз  бен  
қолданып  келе жатқан  педагогикалық  әдіс-тәсілдеріміздің  дұрыс  екендігін  
шәкірттеріміздің түрлі  деңгейдегі  олимпиадалар мен ғылыми  жобалардан 
топ жарып келуі дәлелдей алатын сияқты. Осы  орайда  әрбір  баланың   да-
рынды болатындығын, ал  нағыз  ұстаздың  мақсаты  шәкіртінің  өзіне ғана  
тән  қайталанбас қабілеттерін  аша  білуі  екендігін  ұмытпағандығымызды  
атап өткім келеді. Сол  себепті  шәкірттерімнің   жетістіктерін  көргенімде 
өзімді  әлемдегі  ең  бақытты  жан  ретінде  сезінгендей  боламын.

Осы оқу жылында ұстаздарымыз  бен  шәкірттеріміз  талай рет  білім 
шыңын  бағындырып, толағай  табыстарға жете білді. Атап  айтқанда: 
аудандық пән мұғалімдерінің олимпиадасында құқық  пәнінен  Жүніс  
Ғани  жүлделі  І  орынды  иемденді. Қазақ  тілі  пәнінің  мұғалімі  Мұхаева  
Ұлданай  жүлделі ІІ орынды, ағылшын  тілі  пәнінің  мұғалімі  Маханова  
Айгүл  мен  география  пәнінің  мұғалімі  Қалдыбекова  Ұлбосын  жүлделі  І  
орынды  иемденіп,  облыстық  олимпиадада  жүлделі  ІІІ  орынды  иеленді. 
Халықаралық  конференцияда  қазақ тілі  пәнінің  мұғалімі  Мұхаева 
Ұлданай  жүлделі  І  орынға  ие  болды. 

Республикалық  «Білім  шыңы»  журналының  «Білім  үздігі»  медалімен  
математика  пәнінің  мұғалімі  Байзақова  Гүлнұр  мен  технология  пәнінің  
мұғалімі  Кенжебаев  Пірмат  марапатталды.

Орыс  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі  Асанханова  Зульфия  
облыстық  семинарда  үздік  сабақ  өткізгені  үшін  облыстық Білім  басқар-
масының  Құрмет  грамотасымен  марапатталды.

Республикалық  қашықтық  интернет  олимпиадасында  қазақ  тілі пәні  
бойынша  Қонысова Саракүл, Исабекова Патсагүл, Елтаева Жазира, Жа-
купова Ұлмекен, Нұрмағанбетова  Маржан, Ералиева Гүлбақыт, Мұхаева 
Ұлданай, Мадиярова  Жанар  І  дәрежелі  дипломмен  марапатталса, осын-
дай  республикалық  интернет  олимпиадада  «Қазақ  этнографиясы»  бо-
йынша  Қалқабекова  Қаламқас,  Елтаева  Жазира,  Дүйсенбаева  Қарлығаш,  
Ташкенбаева  Жұпар,  Қалдыбекова  Ұлбосын,  Тоқтағұлова  Ләззаттар  да 
І  дәрежелі  дипломмен  марапатталды.

Деңгейлік курстар  бойынша  қашықтық  олимпиадасында  қазақ  тілі  
пәнінің  мұғалімі  Жакупова  Ұлмекен  жүлделі  І  орынмен  марапаттал-
ды. Аудандық «Таңдау  курстарының  авторлық  бағдарламасы»  сырттай  
байқауында  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі  Елтаева  Жазира  
мен  география  пәнінің  мұғалімі  Қалқабекова  Қаламқас жүлделі  І  орын-
ды  иемденді. 

Республикалық  «Жас  ғалымдар»  байқауында  10-сынып оқушысы  Ау-
жан  Гүлсім  жүлделі  І  орынды, бастауыш  сыныптар  бойынша облыстық  
ғылыми  жобалар  сайысында  4-сынып  оқушысы Апсаттар Дінмұхамед  
жүлделі  ІІ орынды  иемденді. Желтоқсан айында өткен пән олимпиадасына 
мектебімізден 33 оқушы қатысып, олардың 15-інің қанжығасы майланып 
оралды. Оқушылардың  аудандық  пән  олимпиадасында  екі  оқушымыз  
Қарсыбай  Ақтілек  пен  Асанхан  Диана  жүлделі І  орынмен   марапатта-
лып,  облыстық  кезеңде  жүлделі  ІІІ  орынмен  марапатталды.
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Ал  оқушылар  арасында  республикалық  қашықтық  олимпиадасын-
да  қазақ  тілі  пәні бойынша 14  оқушы  жүлделі  І  және  ІІ  орындарды  
алса, республикалық  «Жас  білімпаз»  қашықтық  олимпиадасында  5 «Ә»  
сыныбының  11 оқушысы   жүлделі  І, ІІ, ІІІ орындарға  лайық деп танылды. 
Облыстық «Алтын ұрпақ» олимпиадасында  5-сынып  оқушысы Сәуленбек  
Меруерт   жүлделі  І орынға қол жеткізді.  

Шәкірттеріміздің  басқа да  мәдени  іс-шараларда  және  спортта жеткен  
жетістіктері аз емес. Жаңа басшы  қызметке  келген  жылдан  бастап үш  
жыл ішінде  ҰБТ  нәтижесі  жоғары  сапаны  көрсетті.  Аталған  үш  жылда  
12  оқушы  мектепті «Алтын  белгі»  белгісімен  аяқтады.  81  оқушы  білім  
грантын  жеңіп  алды.  

Бұл  жетістіктердің  барлығы  бізге  оңай  келген  жоқ.  Мұның  барлығы  
мектеп  ұжымының   ынтымақтастығы  мен  бірлігінің,  қажырлы  еңбегі  
мен  тірлігінің  арқасы  деп  білемін. 

 Осындай  жетістіктерге  жетудің  арқасында  «Өрлеу» БАҰО АҚФ 
Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-
педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыратын  республикалық 
институттың Жедел жоспарына сәйкес білім беру ұйымы басшыларының 
«Табысты менеджер – 2017» республикалық байқауына Оңтүстік  Қазақстан  
облысы  атынан  облыстық  байқау  кезеңінің  жүлдегері  ретінде  мен  де  өз  
бағымды  сынап  қайттым. 

Республикалық байқау Қазақстан Республикасының 2016–2019 
жылдарға арналған білім беру және ғылымды дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру аясында өткізіліп, жалпы білім беретін 
және шағын жинақты мектептердің,  техникалық және кәсіби білім беру, 
жеке білім беру ұйымдары басшыларының шығармашылығын дамытуға 
бағытталды. Аталған  байқау шығармашылықпен жұмыс жасайтын бас-
шыларды анықтау, қолдау, мадақтау және ҚР білім беру ұйымының озық 
инновациялық менеджерін насихаттау мақсатында өткізілді. 

«Табысты менеджер – 2017» байқауы  үш кезеңді қамтыды, оның әр 
кезеңінде тәуелсіз эксперттік комиссия  байқауға ұсынылған құжаттарды 
бағалауды жүзеге асырды. Бірінші кезең аудандық (қалалық) білім беру 
бөлімдерінің базасында, екінші кезең облыстық  әдістеме бөлімдерінің 
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базасында өткізілді. Үшінші  кезең байқаудың аяқталу кезеңі болып, 
«Өрлеу»  БАҰО АҚ  филиалы  білім беру  жүйесінің  басшы және ғылыми-
педагогикалық  қызметкерлері  біліктілігін  арттыратын  республикалық 
инс титут  базасында  өткізілді. Байқау барысында  ҚР  білім  беру ұйымдары 
арасында жоғары  кәсіби рейтингісі бар,  шығармашылықпен  жұмыс  жа-
сайтын  басшылар  анықталды.  Байқау  келесі  үрдістерді қамтыды. 

1. «Мен – табысты басшымын» интербелсенді таныстырылымы.
2. «Табысты білім беру ұйымының заманауи моделі» тақырыбында ар-

найы жоба қорғау.
3. Шығармашылық көрмеге авторлық тұжырымдама, авторлық бағ-

дарламалар,  әдістемелер,  стратегиялық және тактикалық жоспарлау негі-
зіндегі басқару жұмыс жүйесі. 

4.Басқару жағдаяттарын шешу.
5.«Заманауи басшы: табыс формуласы» тақырыбындағы эссе. 
6.«Басқарудағы менің жетістіктерім» бейнебаянын https://www.youtube.

com  бетінде орналастыру, сілтемені  электрондық дауыс беру мақсатында 
ұйымдастыру комитетіне жіберу.  

 Жоғарыда  аталған  үрдістерді  эксперттер тиісінше  бағалап, арнайы 
номинациямен  марапатталдым.         

«Табысты менеджер – 2017»  республикалық байқауына қатысушыларды 
марапаттау Алматы қаласындағы ҚР  ББЖ ҚБАРИ базасында өткізілді.

Қорыта   айтқанда, білім  жүйесіндегі  барлық  заманауи  жаңарудың  
тұжырымдамалық  негізі – Қазақстан  халқын  біріктіретін  жалпыұлттық  
«Мәңгілік  Ел»  идеясы. Осы  орайда  Елбасымыздың  білім  саласына  
жасап  жатқан  қамқорлығын  білім  беру  саласы  қызметкерлері  толық  
сезініп,  білім  сапасын  арттыру  жолында  жарқын  болашағымыз  үшін  
тынбай  еңбек  ететіндіктеріне  сенімдімін.

Болашақта  өз  ұжымымды  биік  белестерден  көрсем, сол  үшін  өзімнің 
кішкене  де  болса  үлесім  тиген  болса, мен  өзімді  бағы жанған  басшы, 
бақытты жан  деп  білер  едім.
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лімізде «Бір ел – бір кітап» республикалық 
акциясы 2007 жылдан бастау алғаны белгілі. 

АҚЫН  ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

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

Е

Тұлға

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ақын  1918 жылы маусым айында  туған елі – Баянауылға келді. Сон-
да мұғалім болып жұмыс істеп, жаңа өлеңдер, поэмалар жазды. 

Бұл кезде Торайғыров білімін тереңдетіп, өмірге көзқарасын кеңейтті.
Жаңа  заманға  зор  үмітпен  қарады.  Халықтың  қараңғылықтағы  күйден 
шығуы үшін өнер-білімнің қажет екенін айтар ағартушылық идеяны 
көтереді. Өзінің бұл тақырыптағы алғашқы өлеңдерін Сұлтанмахмұт 
қазақ жастарына арнайды. «Оқып жүрген жастарға» өлеңінде ол 
жас адамның  оқуға   деген   ынтасы   мен   келешекке  деген  сенімін  
бейнелейді.

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

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

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

Ақын есімі – ел есінде мәңгі қалмақ. «Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, 
өлмейтұғын артына сөз қалдырған» деген екен Абай атамыз. Туғанына 
124 жыл толып отырған, 27 жасында қыршын  кеткен  Сұлтанмахмұт  
шығармасы  сан  ғасырлар  жасап  ұрпақтан-ұрпаққа  жалғаса  бермек. 
Сұлтанмахмұт есімі қазақтың жыр-дариясын құрайтын үлкен, асау, арна-
лы өзеннің бірі болып қалмақ. Ол халық жүрегінен  құрметті орын алып, 
мәңгі  сақталады.
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Мұғалім  тәжірибесінен

Б ілім беру жүйесін жаңартуға Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Әлеуметтік-
экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының бас ты бағыты» атты 

ГЕОГРАФИЯ  САБАҒЫНДА  ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-
ҒЫЛЫМИ  САУАТТЫЛЫҚТЫ   ДАМЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

білім беру ортасының болуы;
– ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеу үрдісіндегі белсенді рөлі. 
Жаратылыстану ғылыми сауаттылық – жаратылыстану ғылымындағы 

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

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

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

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

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

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

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

Сонымен, біз күнделікті сабақта жоғары деңгейлі сұрақтарды үнемі пай-
далануды дәстүрге айналдырсақ,  жүйеге енгізсек, мынадай маңызды тапсыр-
маларды іске асырамыз:

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

қамтамасыз етеді;
– сын тұрғысынан ойлауға  көмектеседі;
– сын тұрғысынан ойлаудың алғашқы қадамдарына қолайлылық тудыра-

ды.
Қорытындылай келе, жаратылыстану-ғылыми функционалдық 

сауаттылықты қалыптастыру кезінде мұғалім оқушының белсенді таным 
қызметінің ұйымдастырушысы, кәсіби кеңесшісі және көмекшісі болып табы-
лады. Егер оқушы алған жүйелі білімін нақты түрде тәжірибеде, күнделікті  
өмірде,  әлеуметтік  бейімделу  үрдісі  кезінде  қолдана  алса,  онда мұғалім  
оқушылардың  бойында жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты қалыптастыру 
дұрыс шешімін тапты деп анық сеніммен айтуға болады.

3. “Қазақстан мектебі” №6, 2018.
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ілім беру жүйесінде ақпараттық технологияларды қолдану оқушылардың 
дайындық сапасын, шығармашылық және интеллектуалдық қасиеттерін 

ADOBE   FLASH ОРТАСЫНДА  ЖАСАЛҒАН
МАТЕМАТИКАҒА  ҮЙРЕТУШІ  БАҒДАРЛАМА 

Салтанат  СУЮНТАЕВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-
интернатының информатика пәні мұғалімі,
Салтанат  БИСЕНБАЕВА,                     
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-
интернатының математика пәні мұғалімі
   Ақтөбе қаласы, Қазақстан

Б
жоғарылатуға, түрлі оқыту шараларын интеграциялауға, ақпараттық 
технологиялық оқытудың жаңа түрлерінің пайда болуына мүмкіндік береді. 
Сол секілді математикалық ойындар арқылы балаларға білім берудің маңызды 
артықшылығы оқытылатын материалдың көрнекілігі болып табылады. Осын-
дай үдеріс барысында оқушылар білім алып, оны іс жүзінде қолданып қана 
қоймай, сол ортадағы қосымша мәлімет көздерімен қажетті деген құралдарын 
өздері таңдап ала алады.

Балаларға қарапайым математикалық қабылдауларды үйрету күрделі 
міндет, сондықтан балаларды математикамен таныстыру барлығын 
қызықтыра алатындай көңілді және түрлі-түсті атмосферада орын алуы тиіс. 

Action Script  тілі – Flash-ң энергия көзі
Flash – технологияның негізгі ерекшелігі деп қарастыруға болатын 

және бұл бағдарламаны жай графикалық редактордан анимация құрудың 
қуатты құралына айналдыратын – бұл Action Script тілі. Осының арқасында 
фильмдердің барлық интерактивті элементтері жұмыс жасайды. Action Script 
сценарийлер тілі жасап шығарушыға Flash – фильмді толығымен бақылауға, 
батырмаларды, клиптерді, мәзірлерді, сілтемелерді, жүгіртпе жолақтарын 
жұмыс істете отырып есептеулерді орындауға, экранға кез келген ақпаратты 
шығаруға мүмкіндік беретін бағдарламалау тілдерінің арасында дамыған 
тілге айналды. Action Script – бұл интерактивті түрдегі мәліметтерді көру 
барысына мүмкіншілік беретін Flash бағдарламасының бағдарламалау сала-
сында жеткен өте керемет жетістігі деп айтуға болады.

Adobe Flash MX артықшылығы 
Adobe Flash – растрлі және векторлы графиканы пайдаланып мульти-

медиалық және интерактивті материалдарды, аудио, видео  дайындайтын 
құрал. Flash-роликтер сабақтың мазмұнын анимациялауға, оқу материалын 
«жандандыруға» әсер етеді. Ағылшын тілінен аударғанда flash- "жарқыл", 
"жылдам кадр" деген мағына береді. Ол анимацияланған векторлық графи-
каны дыбыстық түрде құрып қана қоймай, оны экспорттауға, импорттауға 
мүмкіндік береді. Бұл бағдарлама көмегімен дыбыспен қамтылған, 
анимацияланған мәтіндер мен графиканы бейнелейтін сайт, роликтер, со-
нымен бірге әр түрлі кейіпкерлері бар мультфильмдер дайындауға болады. 
Анимация – бұл объектіні қозғалысқа келтіру. Анимацияланған объектілерді, 
роликтерді оқу үдерісінде қолданудың маңызы зор, бұл оқушылардың 
қызығушылығын туғызады. Flash ортасында жасалған бағдарламаның 
мазмұнын қарастырайық. 

Бағдарлама  құрылымы  келесі  модульдерді  қамтиды:  бастапқы  де-
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ректер; негізгі  модуль; оқытушы модульдер; тексеруші модуль; оқыту 
қорытындысы.

Оқушыларға сапалы білім беруде компьютердің атқаратын рөлі ерекше. 
Мұғалімнің  кәсіптік деңгейі мен оқушылардың қызығушылығын артты-
руда бірден-бір құрал – компьютер. Оқу үрдісінде компьютер оқып-үйрену 
нысаны ретінде, сонымен бірге оқыту, тәрбиелеу, дамыту мен оқытудың 
мазмұнын меңгеруді диагностикалау құралы ретінде әрекет етеді. Мұның 
өзі ақпараттық технологияларды пайдаланудың екі бағыты бар екендігін 
анықтауға мүмкіндік береді. Бірінші бағыт тұрғысынан алып қарасақ, 
ақпараттық технологиялар білім, білік, дағдыны игеру үшін қажетті ресурс 
болып табылып, оқушылардың саналы тәрбие, сапалы білім алуына жағдай 
жасайды, ал екінші бағыт тұрғысында ақпараттық технологиялар оқу-тәрбие 
үрдісін ұйымдастыру тиімділігін арттырудың қуатты құралы болып табыла-
ды. 

2-модуль. Негізгі модуль  10 негізгі әр түрлі математикалық тапсырма-
лардан тұрады. 

3-модуль. Үйретуші модуль 3 деңгейлі тапсырмаларды қамтиды. 
І деңгейлі тапсырмалар. 1–4 тапсырмалар. Мұнда қолданушыны 

фигуралардың атауына, сандарға, қосу және азайту, сонымен қатар салысты-
ру амалдарына үйретеді. Бағдарламаның айқындылығы оның алгоритмдік 
құрылымымен түсіндіреді, яғни оқушының әрбір әрекеті қарапайым көшу 
ережесінің жүйесімен тексеріледі.  

Бірінші "Санамақ"  тапсырмасында қолданушыға 1 ден 10-ға дейінгі сан-
дар сурет арқылы беріледі.

Оқушы сурет бойынша олардың санын анықтап, тышқан көмегімен 
көрсету қажет. Мұнда суреттер кездейсоқ тәсілмен шығады. Егер жауабыңыз 
дұрыс болса, компьютер келесі суретке көшеді. Барлық тапсырмаларды орын-
дауда үздіксіз әуен ойнатылады. 

2-тапсырмаға геометриялық фигураларды сәйкестендіруді беруге бо-
лады. Бұл тапсырмада геометриялық фигуралардың атауы контейнерлерде 
жазылған және қолданушы фигураларды сәйкесінше атауларына орналасты-
ру қажет. Егер фигура қажет орнына бекітілсе, компьютер келесі тапсырмаға 
көшеді, мұнда осы фигураны өмірлік бұйымдардың ішінен табу қажет.

3-тапсырма – «Қосу және азайту» амалдарын орындауға арналған. Мұнда 
алдымен берілген суретке сәйкес олардың санын анықтап, содан соң қажет 
амалды орындау керек. 

4-тапсырма – «Сандарды салыстыру» амалдарына арналған. Берілген 
сандарға байланысты салыстыру амалдарының бірін тандау қажет болады.

ІІ деңгей тапсырмалары. Деңгей келесі тапсырмалар типінен тұрады: ау-
дан және периметрді анықтау, салмақ есептеу.

Аудан және периметрін анықтау тапсырмасында фигураның ұзындығы 
мен ені көрсетілген сурет қолданылады. Қолданушы берілген тапсырманы 
оқып, сәйкес жауапты суреттің төменгі жағынан табуы қажет. Есеп шешімі 
дұрыс болған жағдайда ғана компьютер келесі тапсырмаға көшеді. 

Салмаққа қатысты берілген тапсырмада қолданушы жемістердің 
салмағын анықтауы қажет. Салмақты енгізу арқылы таразыны теңестіреді.

 ІІІ деңгейге мынадай тапсырмалар енеді: «Ассоциация»,  «Судоку»,  
«Мәтін есеп», «Пазл» .

«Ассоциация» тапсырмасында түрлі квадраттарға орналастырылған 
суреттерді көруге болады. Бұл ойынның мақсаты – мағыналас суреттер 
арқылы олардың жұбын табу.  Егер квадраттағы суреттер дұрыс жұпталса, 
олар экран бетінен жоғалады.  

Мәтіндік   тапсырмада – бұтақта   отырған   торғайлардың  әрекетіне  бай-
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ланысты,   қаншасының   ұшып   және   қаншасы   қалғанын   анықтау   қажет.
Келесі "Судоку" тапсырмасы ойын ережесіне сәйкес орындалады. "Пазл" 

тапсырмасында есептерді шешу арқылы пазл құрастыру қажет. 
4-модуль. Бақылаушы модуль.  Бақылау кезеңі бағдарламаның нәтижесін 

және оқушының деңгейін анықтауға мүмкіндік береді (сыртқы кері байла-
ныс). Бақылау барлық оқытушы бағдарламаларда кездеседі. Әрбір тапсыр-
маны орындау аяқталғаннан кейін міндетті түрде шешімінің дұрыстығы 
тексеріледі. Сонымен қатар тексерудің тағы бір мүмкіндігі, егер тапсырма 
дұрыс шешілген жағдайда компьютер келесіге көшеді. 

5-модуль. Оқытудың нәтижесі: қолданушының осы тапсырманы орын-
дауға жұмсаған уақыты мен әрекеттер саны болып табылады. 

Қазіргі ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде орта  
білім беретін оқу орындарының оқу үдерісінің тиімділігі болашақ мұғалімнің 
кәсіби дайындығына тікелей қатысты.  Сол себепті ақпараттық-қатынастық 
технологиялар құралдарын педагогикалық іс-әрекетке кеңінен қолдана 
білу іскерліктерінің жоғары деңгейде қалыптасуы, мектеп мұғалімдерінің 
кәсіби дайындығына қойылатын талаптар қатарына енеді. Компьютерлік 
техниканың дидактикалық мүмкіндіктерін педагогикалык мақсаттарға 
қолдану, білім мазмұнын анықтауда, оқыту формалары мен әдістерін 
жетілдіруде электрондық оқыту құралдарын жасау үдерісінде мұғалім қандай 
рөл атқармасын, оның мультимедиалық оқыту бағдарламаларын жасауға 
қажет мәселелерді жеткілікті кәсіби деңгейде шеше алатындай білім мен 
дағдылары болуы тиіс. 

САНДАР ТЕОРИЯСЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІН 
ПАЙДАЛАНЫП ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ

Әсем  БҰЛАНОВА, 
Мұхтар Арын атындағы үш тілде оқытатын №24 
экономика және бизнес арнаулы лицейінің 
математика пәні мұғалімі
    Талдықорған қаласы, Қазақстан

Қ азіргі кезеңдегі ғылым мен техниканың  даму деңгейі әрбір 
оқушыда сапалы және терең білім мен іскерліктің болуын, олардың 

шығармашылықпен жұмыс істеуін, ойлауға қабілетті болуын талап етеді. 
Сондықтан да оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту, ғылыми 
көзқарасы мен белсенділігін, өз бетінше білім алу дағдысын қалыптастыру, 
математикалық білім деңгейін тереңдету және  оларды  болашақ   маман  ретінде   
даярлау үшін математика   ғылымының салаларын тереңдетіп оқытудың жолы 
ерекше. Оқушылардың математиканың күрделі тақырыптарын игеруіне 
олардың  бұған  дейінгі  математикалық  білімі мен дағдысы да айрықша 
әсер етеді. Сонымен бірге, мұғалімнің жас шәкірттердің  білімге деген ынта-
сын  оятуы да аз  көмектеспейді. Математиканы  тереңдетіп  оқытудың  мақ-
саты –  оқушыларға математиканың негізгі идеялары мен әдістерін ұғындыру, 
математикалық ойлау қабілетін арттырып, математикалық аппаратты қолдана 
білуді үйрету және баулу.

Қоғамдағы қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа стратегиялық 
бағдарлар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды 
дамуы білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Әлемнің 
жетекші елдерінің көпшілігі білім берудің мақсатын, мазмұны мен тех-
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нологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болды. Математика 
қоршаған әлемнің кеңістіктік формалары мен мөлшерлік қатынастарын 
оқып-зерттейтін адамзат білімінің облысы болып табылады. Математика 
объективті ақиқаттар жиынтығы ретінде өз алдына қызығушылық танытады. 
Шындық құбылыстарды бейнелеуде математика тілінің алатын орны ерекше 
десек, сол құбылыстардың жемісті зерттелуіне математикалық әдістер үлкен 
ықпалын тигізеді дей аламыз.

Олай болса, «Сандар теориясының элементтерін пайдаланып есептерді 
шешу тәсілдері» бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып саналады. 
Сондай-ақ:

– мектепте математиканы оқытуда сандар теориясының элементтерін пай-
далану арқылы оқушылардың логикалық ойлау сапасын арттыру заманның 
талабы екендігі, математикалық білім сапасының қоғам дамуына қажетті;

– мектепте математика курсын оқытуда сандар теориясының элементтерін 
пайдалану мүмкіндіктері мол; 

– оқу үдерісін қызықты өткізуде және оқушылардың пәнге қызығу-
шылығын арттырудағы «Сандар теориясының элементтерін пайдаланып 
есептер шешу» тәсілдерінің алатын орны мен маңызы зор.

Егер оқушыларға сандар теориясының элементтерін пайдаланып және 
есептерін шығарудың тиімді әдіс-тәсілдерін үйретсек, онда математикалық 
ойлау қабілеттері жетіліп,  білім сапасы артады.

Салыстыру тәсілі арқылы есептер шығару
Анықтама. Егер a және b сандарын m санына бөлгенде бірдей қалдық 

қалатын болса, онда a және b сандарын модулі бойынша салыстырмалы деп 
айтуға болады және былай жазамыз: a≡b(mod m)

a≡b(mod m) – a мен b m модулі бойынша салыстырмалы деп оқылады.
Салыстыру туралы бірнеше теореманы талдайық.
1-теорема.  a≡b(mod m) салыстыруы тек a-b m-ге бөлінген жағдайда ғана 

мәні бар.
 Басқаша айтқанда,  тек a-b m бөлінсе ғана a және b сандарын m-ге 

бөлгенде бірдей қалдық қалады.
Дәлелдеу. a≡b(mod m) деп айталық, демек a және b сандарын m-ге 

бөлгенде бірдей r қалдық қалады. Онда
a = mq+r,
b = mq’+r,

мұндағы q,q’– бүтін сандар. Бірінші теңдіктен екінші теңдікті мүшелеп 
азайтсақ, a– b=mq-mq’=m(q-q’) теңдігін аламыз да, a-b m-ге бөлінетінін 
көреміз.

Керісінше a-b m-ге бөлінеді деп алайық a-b=km. b m-ге қалдықпен бөлуді 
орындайық: 

b = qm+r, мұндағы 0 ≤ r < m 
Теңдіктерді мүшелеп қосып, a-b=km b=qm+r,
a=km+qm+r=(k+q)m+r теңдігін аламыз. 0 ≤ r< m. 
Бұл жерден a-ны m-ге бөлгенде тура b-ны бөлгендей r – қалдық қалатынын 

дәлелдедік, яғни  a ≡ b (mod m). 
2-теорема. Салыстыруларды мүшелеп қосуға немесе азайтуға болады, 

егер  a ≡ b (mod m)  және  c ≡ d  (mod m)  онда   a + c ≡ b + d (mod m)  және  
a-c ≡b-d(mod m).

Басқаша айтсақ, егер a мен bm-ге бөлгенде бірдей қалдық қалса, сонымен 
қатар c мен dm-ге бөлгенде де бірдей қалдық қалса, онда  a+c мен b+d санда-
рын m-ге бөлгенде  және a-c мен b-d сандарын m-ге бөлгенде бірдей қалдық 
қалады. Көріп отырғанымыздай, салыстырудың көмегімен бұл теореманы 
дәлелдеу жеңіл әрі тиімді.

Дәлелдеу.   a ≡ b   (mod  m)  және  c ≡ d (mod  m)  болғандықтан  және   
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1-тео рема бойынша a-b және c-d сандары m-ге бөлінеді, демек  a-b=km,  
c-d=lm. 

Екі теңдікті мүшелеп қосып, келесі теңдікті аламыз:
a-b+c-d=km+lm немесе (a+c)-(b+d)=(k+l)m.
(a+c)-(b+d) m-ге бөлінеді, сондықтан 1 теорема бойынша
a+c≡b+d(mod m).
a-c≡b-d(mod m) теңдігі де тура осылай дәлелденеді.
3-теорема. Салыстыруларды мүшелеп көбейтуге болады, яғни егер
a≡b(mod m) және c≡d(mod m) болса, онда ac≡bd (mod m).
Дәлелдеу.
a≡b(mod m) және 
c≡d(mod m) болғандықтан, 1-теорема бойынша a-b=km, c-d=lm. 
Сондықтан,
ac-bd=(ac-ad)+(ad-bd)=a(c-d)+d(a-b)=alm+dkm=(al+dk)m, демек  ac-bd 

айырмасы m-ге бөлінеді.   Теорема бойынша ac≡bd (mod m).
Әрине, 2 және 3-теорема кез келген қосылғыштар мен көбейткіштерге 

орындалады. Мысалы, 3 салыстыруға 
a≡b(mod m), c≡d(mod m) және e≡f(mod m) үшін: 
a+c+e≡b+d+f(mod m) және ace≡bdf(mod m) болады.
Салдар 2. Бүтін коэффициентпен алынған кейбір көпмүшелерді 

қарастырайық: 
k0x

n+k1x
n-1+…+kn-1x+kn.

Егер a≡b(mod m), онда  x=a және x=b болғандағы көпмүшенің мәні m-нің 
модулі бойынша салыстырмалы болады, яғни  

k0a
n+k1a

n-1+… +kn-1a+kn≡k0b
n+k1b

n-1+…+kn-1b+kn(mod m).
№1
122n+1+11n+2  теңдігінде n – кез келген натурал сан болса, 133 бөлінетінін 

дәлелдеу керек.
Шешуі.  122n+1= 12*122n=144n  екені белгілі.
Бірақ 
144≡11(mod133), сондықтан 1 салдар бойынша 
144n≡11(mod 133). 12-ге көбейтсек, 3 теорема бойынша 
12*144n≡12*11n(mod 133), сондықтан 
122n+1≡12*11n(mod 133). Ары қарай,  
11n+2=121*11n.  121≡-12(mod 133) болғандықтан 
121*11n≡-12*11n(mod 133), демек 
11n+2≡-12*11n(mod 133).
122n+1≡12*11n(mod 133)
11n+2≡-12*11n(mod 133)
Салыстыруларын мүшелеп қоссақ, 
122n+1+11n+2≡0 (mod 133), яғни
122n+1+11n+2 133-ке бөлінеді.
2-мысал. Егер a2+b2+c2 саны 9-ға бөлінсе, онда  a2-b2, a2-c2, b2-c2  

сандарының ең болмаса біреуі 9-ға бөлінетінін дәлелдеу керек.
Шешуі:  1 салдарды пайдалана отырып,
егер n≡0 (mod 9), онда n2≡0 (mod 9);
егер n≡1 (mod 9), онда n2≡1 (mod 9);
егер n≡2 (mod 9), онда n2≡4(mod 9);
егер n≡3 (mod 9), онда n2≡9≡0 (mod 9);
егер n≡4 (mod 9), онда n2≡16≡7 (mod 9);
егер n≡5 (mod 9), онда n2≡25≡ 7(mod 9);
егер n≡6 (mod 9), онда n2≡36≡0 (mod 9);
егер n≡7 (mod 9), онда n2≡49≡4(mod 9);
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егер n≡8 (mod 9), онда n2≡64≡1(mod 9).
n қандай сан болса да,  n2 9-ға бөлсе, тек 0, 1, 4, 7 қалдық қана қалады.
a2, b2, c2 9-ға  бөлгендегі қалдықтарды r1, r2, r3  деп  белгілейік. Онда
a2≡r1 (mod 9), 
b2≡r1 (mod 9), 
c2≡r1 (mod 9)
Бұл салыстыруларды мүшелеп қосып  a2+b2+c2=r1+r2+r3 (mod 9) аламыз.

Шарт бойынша a2+b2+c2 9-ға бөлінетін болғандықтан a2+b2+c2=0 (mod 9). 
Бірақ r1, r2, r3 сандарының әрқайсысы  тек 0, 1, 4, 7  мәндерін  ғана  қабылдай
алады. r1+r2+r3 қосындысы тек келесі жағдайда ғана 9-ға бөлінетінін көруге 
болады:

1) r1=r2=r3=0;
2) r1, r2, r3 сандарының біреуі 7-ге, ал қалған екеуі 1-ге тең болса;
3) r1, r2, r3 сандарының біреуі 4-ке, ал қалған екеуі 7-ге тең болса.
Барлық жағдайда r1, r2, r3 сандарының ішінен екі бірдей сан табылады, 

демек a2, b2, c2 9-ға бөлгенде бірдей қалдық қалады. Яғни, a2-b2, a2-c2, b2-c2 ең 
болмағанда біреуі 9-ға бөлінеді.

№2
n+1 және  2n+1 сандары толық квадрат болып табылады. n санының 24-ке 

бөлінетінін дәлелде.
24=3*8, мұндағы 3 пен 8 өзара жай сандар n+1=x2, 
2n+1=y2  болсын, онда  n=y2-x2 
n-нің 3-ке бөлінетінін дәлелдейік.
Егер n 3-ке бөлінбейтін болса, онда
n+1 немесе 2n+1
3-ке бөлгенде 2-қалдық береді. Бірақ кез келген санның квадраты 2 

мен 3-тің модулі бойынша салыстырымды болмайды. Қарама-қайшылыққа 
келдік.

n:8 екенін дәлелдейік.
n≡0 (mod 8) деп алайық. x-тің әртүрлі мәндерінде
x2≡0,1,4 болғандықтан,  n≡3 (mod 8) немесе n≡7 (mod 8).
Онда  2n+1≡7(mod 8), бірақ тура солай  y2≡7 (mod 8)  болмайды.
№3
а) 5n-1 саны   4n-1-ге бөлінуі мүмкін бе?
4n-1 n кез келген мәнінде 3-ке бөлінеді
52n+1=5*25n-1≡2(mod 3)
52n-1(mod 3)≡25n-1(mod 3)≡1-1(mod 3)≡0
Егер,  5n-1   4n-1, онда n жұп болады. Бірақ 52n-1  5-ке бөлінбейді, ал 

4n-1=42n-1=16n-1(mod 5)≡1-1(mod 5)≡0
Жауабы: бөлінбейді.
б) 7n-1 саны   6n-1  бөлінуі мүмкін бе?
Кез келген n  6n-1  5 ескерсек
71≡2(mod 5),             
72≡3(mod 5), 
74≡1(mod 5),        
75≡2(mod 5)
74n≡1(mod 5),           
 74n-1≡0(mod 5).
Егер n=4n, онда
6n-1=(64)n-1(mod 7)≡((-1)4 )n-1(mod 7)≡0

.

:   .

:   .
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74n-1  7-ге бөлінбейді,
64n-1 7-ге бөлінеді.
Жауабы:  бөлінбейді. 
№4
3n+1  10100 бөлінетіндей n саны табыла ма?
Егер берілген сан 10 100 бөлінсе, онда ол 4-ке де, 5-ке де бөлінеді. Яғни біз 

келесі жағдайларды қарастырамыз:
а) 3-тің қандай дәрежесін 1-ге қосқанда 4-ке бөлінеді?
б) 3-тің қандай дәрежесін 1-ге қосқанда 5-ке бөлінеді?
n=1
4÷10≠
n=2
10÷10=1 - 10-ға бөлінеді.
31≡-1 (mod 4)
32≡1 (mod 4)
33≡-1 (mod 4)
34≡1 (mod 4)
32k≡1 (mod 4)
32k+1≡-1 (mod 4)
100=4*25
Егер n – тақ болса, онда 3n+1 4-ке бөлінеді.
Егер n – жұп болса, онда 3n+1 4-ке бөлінбейді.
31≡-2 (mod 5)≡3 (mod 5)
32≡2 (mod 5)
33≡2 (mod 5)
35≡-2 (mod 5)
37≡2 (mod 5)
3n+1≡3+1 (mod 5)≡4 (mod 5)
3n+1≡2+1(mod 5)≡3 (mod 5)
3-тің дәрежелері: 3; -1; -3; 1; 3; -1; -3; 1; 3; -1; т.с.с сандармен салыстыр-

малы, демек
32+4k≡-1 (mod 5),
32+4k+1≡0 (mod 5)
Сонымен, n=2+4k болғанда, кез келген k≥0 үшін  3n + 1   5
-1≡32 (mod 5)≡36 (mod 5)≡310 (mod 5)≡314 (mod 5)
n=2+4k=2l+1 болса, онда  3n + 1  5 және  3n+1  4
Қарама-қайшылыққа келдік, n - бір уақытта жұп та тақ та бола алмайды. 

Сондықтан 3n +1 ÷ 10100 бөлінбейді.
Жауабы: n-саны табылмайды
Математика пәнінің өзге пәндерге қарағанда өзіндік қиыншылықтары 

бар.  Қайсыбір оқушы болмасын осы пән туралы сөз қозғағанда оны меңгере 
алмай жүргенін, оған деген құштарлығының жоқ екенін айтады. Бұл мәселені 
шешу  мұғалімнің  кәсіби  шеберлігіне байланысты. Сабақтың тиімділігін 
арттыру және  оқушылардың пәнге қызығушылығын тудыру жолдарының 
бірі – сабақ барысында математика тарихының элементтерін, математика 
туралы қызықты материалдар, әртүрлі қызықты есептер, логикалық тапсыр-
малар, түрлі ойындар қолдану. Математикалық ұғымдарды түсіндіру, бекіту 
кезінде халық педагогикасының элементтерін қолдану оқытудың сапасын 
біршама жақсартады.

Қазіргі таңда оқытудың озық технологиясы, инновациялық оқыту 
әдістерін сабақта қолданылу дәстүрге енді. Алайда сабақты өткізу тәсілі, 

:   .

:   .
:   .
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әрбір мұғалімнің әдіскерлік шеберлігі оның бойына туа бітетін адамның 
мінез-құлқына, темпераментіне, пәнді игеру деңгейіне, тіпті алдына жиналған 
оқушыларына, қоршаған ортаға, ұжымға тәуелді күрделі қасиет.

Жалпы білімді жетілдіру негізіне құзыреттілік тұрғысынан қарау 
ұйғарымы – бүгінгі күннің басты талабы. Құзыреттілік – алынған білім 
мен білікті тәжірибеде күнделікті өмірде қандайда бір практикалық және 
теориялық мәселелерді шешу үшін қолдана алуға қабілеттілікті білдіреді. 

Қазақстан Республикасында білім беруді  дамытудың 2011–2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында: «Мұғалімнің кәсіби 
беделін көтеру мақсатында қоғамда педагогтің оң имиджін қалыптастыру 
жұмысы жүргізілетін болады», – деп атап көрсетілуі мұғалімнің қоғамдағы 
мәртебесін көтеріп, оның келбетін айқындайтын игі қадам болмақ.

Жалпы айтқанда, оқу үрдісінде сандар теориясының элементтерін пай-
даланып есептерді шешудің  әдіс-тәсілдерін пайдалану, оларды терең зерт-
теу сабақтың сапасын арттырады. Сондай-ақ оқушылардың белсенділігі 
мен ой-өрісін дамытуға септігін тигізеді және олардың пәнге,  ғылымға де-
ген қызығушылығын арттырады. Ең негізгісі, оқушылар бағдарламадан тыс 
мағлұматтар алып, біліміне білім қосады. 

Қазіргі таңда жоғары білім беру үздіксіз білім алуға дайын, өзінің сана-
сезімін жан-жақты жетілдіріп, кәсіби қорын толықтыруға қабілетті, қоғам 
дамуындағы нарықтық қатынастың құбылмалы саясатына тез бейімделетін 
шығармашыл, еңбекқор жастарды тәрбиелеп, білімді де білікті мамандар 
дайындауды мақсат тұтады. Сол себепті, жастардың білім алуы үшін барлық 
жағдай жасалған және дүниежүзілік олимпиадаларға шығуға жол ашық. 
Соңғы кезде математикалық олимпиадаларға, ғылыми жобаларды қорғауға көп 
көңіл бөлінуде. Жыл бойы әртүрлі халықаралық дәрежедегі математикалық 
сайыстар өткізіледі. Бұл сайыстарға қатысу үшін оқушылардың дайындық 
дәрежелері өте жоғары деңгейде болуы шарт.

Сонымен қатар, қазіргі мектеп математикасындағы оқыту үрдісінің 
нәтижесін жоғарылату бағытында оқушылардың алған білімдерін практика-
да өздігімен орындауға үйрету керек.

Ал мектеп бағдарламасында олимпиадалық есептерді шығару тәсілдері 
өте аз. Бұл сайыстарда көп кездесетін есептердің бір тобы – сандар 
теориясының элементтерін пайдалану арқылы шешілетін есептер. «Сандар 
теориясының элементтерін пайдалана есептерді шешу тәсілдері» тақырыбы 
математикада есептеу жұмысын жеңілдетуге, бөлінгіштік белгілерінің 
көмегімен сандар сырына үңілуге, дәлелдеуге берілген есептерді шығаруға 
көмектеседі. 
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лбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында ХХІ ғасырда ақпараттық 
қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында 

АҒЫЛШЫН  ТІЛІН  ОҚЫТУДА  ЖАҢАШЫЛ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  ҚОЛДАНУ 

Ақмарал  ЕРҒАЛИЕВА,
№4 «Шұбарқұдық» орта мектебінің
ағылшын тілі пәні мұғалімі
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Е
төмендегідей міндеттерді шешу керектігін атап көрсетті: компьютерлік 
техниканы, интернет, телекоммуникациялық желі, электрондық және 
телекоммуникациялық құралдарды, мультимедиалық электрондық оқулық-
тарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану  арқылы білім сапасын көрсету. Соны-
мен  қатар тәуелсіз еліміздің  болашағы жарқын, білімді, парасатты, өз ана 
тілімен бірге шетел тілі «ағылшын тілінде» еркін сөйлеп, өз елін, халқын, 
мәдениетін  шетелге  таныстыра  алатын  азамат болып шығуы керек деген 
еді.

Қазіргі кезде жаңа білім жүйесі интернеттің пайда болуының арқасында 
дамығанын барлығы мойындайды. Көптеген мұғалімдер видеофильм, 
мультимедиалық презентация, анимациялық суреттер және т. б. көмегімен ше-
тел тілінде монолог және диалог түрінде сөйлеу қабілетін қалыптастыратын 
жаттығуларды құрастырумен айналысып жатыр, бірақ шетелде болмай сол 
елдің тілінде сөйлей алу қабілетіне ие болу оңай емес. Сондықтан, мұғалімнің 
маңызды тапсырмасының бірі шет тілі сабағында жаңа технологиялардың 
түрлі амалдарын қолдана отырып, сөйлеудің шын ахуалын құру болып та-
былады. Шет тілін үйрету үдерісінде компьютер технологияларын қолдану 
сабақты қызықты жолмен өткізуге көмектеседі. Мысалы, анимациялық су-
реттер, видеокөріністер, презентациялар және т. б. әртүрлі дыбыстар арқылы 
көрсетіледі.

ХХI ғасырды қоғамдық ақпараттандыру ғасыры деп жай атамаған. Ком-
пьютер – адам іс-әрекетінің барлық салаларында қолданылады.

Жаңа оқыту технологиясы негізінде өткізілген сабақтарды салыстыра 
отырып, төмендегі айырмашылықтарды байқадым.

Дәстүрлі сабақтар үрдісінде мұғалімнің әдістері: 
1. Тақырыпты түсіндіреді.
2. Жаңа сабақ туралы мәлімет береді.
3. Жаттығуларды орындатады.
4. Реферат жазу тапсырылады.
Оқушының іс-әрекеті:
1. Мәтіннің мазмұнын айтып береді.
2. Жаңа сөздерді жаттап айтады.
3. Тақырыпқа сәйкес жаттығулар орындайды.
4. Рефератты жазып келеді.
«Сын тұрғысынан ойлау» технологиясы бойынша өткізілген сабақтар 

үрдісіндегі өзгерістер және нәтижесі
Мұғалімнің іс-әрекеті: 
1. Топқа бөліп, ой қозғайды.
2. Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды.
3. Мәтіндегі ең құнды мәселелерді анықтау ұсынылады, зерттеледі.
4. Жаңа сабақ  бойынша флипчартқа топ болып жұмыс жасауға 

бағыттайды.
5. Ойларын жазуды ұсынады яғни кері байланыс жазады.
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Жаңа технологиялардың білім беру құралы ретінде кең таралуының 
негізгі алғышарттарын ғалымдар төмендегідей саралайды. 

1. Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі – оның қатысымдық құрал 
бола білуі. Яғни, білімгер, ол арқылы қатысымның барлық түрлерін жүзеге 
асыра алады. Бұл – мәтіндерді оқу, сұхбат жасау, жазу, тыңдау әрекеттері. Тіл 
меңгеруде бұл мүмкіншіліктер ең маңызды болмақ. 

2. Компьютер шексіз ақпарат әлемінде енуге және ақпаратты жүйелі түрде 
талдап, сараптауға мүмкіндік береді. Ақпаратты алудағы жоғары жылдамдық 
адамның ақпараттық мәдениетінің үнемі өсуіне жағдай жасайды. 

3. Компьютер адамның зерттеу-танымдық әрекетінің әмбебап құралы 
ретінде ерекшелінеді. 

4. Құрал білімгерлерге өз әрекеттерінің нәтижесін айқын көрсете алады. 
Білім алуда дұрыс шешім жасай білуге деген оқушылардың өзіндік тәсілін, 
стратегиясын қалыптастырады. 

5. Компьютердің көмегімен жаттығулардың кешенді түрлерін аз уақытта 
орындау мүмкіншілігі туындайды. 

Тілді меңгеруде компьютерді қолдану мәтіндер мен ақпаратты білуге жол 
ашады. Тіпті нашар оқитын оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге 
қызығады, өйткені кейбір жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, 
көмекке келеді. 

Ақпараттық құзыреттілікті қалыптастырудан күтілетін нәтиже жаңа 
заманға сай ақпараттық мәдениеті мен құзыреттілігі қалыптасқан, теориялық 
білімдерін іс жүзінде қолдана алатын, информатика пәнін басқа пәндермен 
байланыстыра алатын жеке тұлға қалыптастыру.

Қорыта айтқанда, жаңа технологиялардың көмегімен тілді меңгертуге, 
сондай-ақ білімін жетілдіру мен оқу сапасын арттыруға болады.

талмыш сайыс «Қазақ тілі – Мәңгілік  Елдің мәңгілік 
тілі» атты пән  декадасының аясында өткізілді.  

«ТІЛ БІЛГІРІ» САЙЫСЫ

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

А
Мақсат – айқын: өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді насихаттау. Сайыста 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы, «Қазақстан 
Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың   2011–2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы»,  «Қазақстан Республикасының Тіл 
туралы» Заңы басшылыққа алынды. Сайыстың мақсаты: қоғамның рухани 
діңгегі болып саналатын ұлттық құндылықтарды (мәдениет, салт-дәстүр, 
әдет-ғұрып, тарих) өзге ұлт өкілдерінің бойларына сіңіру, мемлекеттік тілді 
меңгеруге деген құштарлығын арттырып, қазақ ұлтының әдеби мұрасына, 
дәстүр-салтына, мәдениеті мен тарихына деген қызығушылықтарын анықтау. 

Жүргізуші. Құрметті әріптестер! Мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті 
пән бірлестігінің «Қазақ тілі – Мәңгілік  Елдің мәңгілік тілі» атты пән дека-
дасы аяқталып, өз мәресіне жетті. Декада аясында мұғалімдер ашық сабақтар 
мен сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын өткізді. Ауыз   толтырып айтатын 
іс-шара – қалалық «Тиімді тілдік орта» викториналар сайысы. Сайысқа  
қаланың 33 мектебінен 100 оқушы қатысты. Жетекшілері мен әділқазылар 
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алқасын қосқанда жалпы саны – 140 адам болды. Біздің мектептен де сайысқа 
оқушылар қатысты. Қазір декаданы  қортындылау мақсатында өтетін іс-
шараны тамашалаңыздар.

 Енді «Қазақ тілі – Мәңгілік  Елдің мәңгілік тілі» атты декадасын 
қорытындылау барысында «Тіл білгірі»  атты  мектеп қызметкерлері арасын-
да өтетін сайысты бастауға рұқсат етіңіздер!

Жүргізуші.  
Көп тіл білсең көкжиегің кең болар,            Қай елде жүрсең де бұл дұрысы  – 
Құрметтейді кісі екен деп төрге озар.         Мемлекеттік тілді білген жөн болар!

Жүргізуші. Сайысымызды бастамас бұрын әділ шешімін сараптайтын 
әділқазылар алқасымен таныстыруға рұқсат етіңіздер!

Әділқазылар алқасының төрайымы – Төлеева Айгүл Зәкарияқызы, №30 
жалпы  білім беретін орта мектептің директоры,  ОТЖ орынбасары, қазақ 
тілінің мұғалімі. Әділқазылар алқасының  мүшелері:

1. Уашева Жаңагүл Серікқызы, №30 жалпы  білім беретін орта мектептің 
директоры, ОТЖ орынбасары, қазақ тілінің мұғалімі.

2. Корчевная Татьяна Павловна, №30 жалпы  білім беретін орта мектептің 
директоры, ОТЖ орынбасары, география пәні мұғалімі.

3. Григорьева Ольга Петровна, биология  пәні мұғалімі.
Жүргізуші.  Қазір ортаға сайысқа қатысушыларды шақырайық. Олар:  

ағылшын тілі  пәні мұғалімі – Расходникова Анжелика Викторовна; тарих  
пәні мұғалімі – Семенкин Артем Георгиевич; математика пәні мұғалімі – 
Домборвская Светлана Павловна; бастауыш сынып мұғалімі – Хасанова На-
талья Григорьевна; 

Арнайы  жеребе  тасталып, шығу кезектерін белгілейік! (Асық арқылы 
жеребелерін анықтайды.)

Жүргізуші.     
Сайысымыздың беташарын бастайық,         Таныстырсын сайыскерлер өздерін,
Көрерменді бір серпілтіп тастайық.              Өнеріне ду қол соғып тастайық. 
Жүргізуші.  
Тіл – ұлтымның жүрегі,  Тіл – елдіктің тірегі,
Лүпілін Алла қолдаған.  Ежелден тағдыр жолдаған. 
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Бірінші кезең «Мен өзімді таныстырсам...» деп аталады. Қатысушылар 
өзін-өзі таныстырады.

Жүргізуші.   
Тіл – Абайды тудырған, Тіл Жамбылды ту қылған,
Білсін деп бізді бар ғалам. Жеткенше жүзге сайраған. 

Екінші кезең «Өнерлі өрге жүзер» деген айдармен жүргізіледі. 
Қатысушылар өнерін көрсетеді (би билеу,  жатқа өлең оқу, ән айту). 

Жүргізуші.  
Тіл – ұлтымның анасы,  Тіл – бар қазақ санасы,
Ақ сүттей бойға татынған.  Елдікке дербес шақырған.

Үшінші кезең «Үй тапсырмасы» деп аталады. Қатысушылар  қолдан 
ұлттық бір зат жасап әкелу керек болатын. Енді осы үй тапсырмасын 
түсіндіріп, айтуы қажет. 

Жүргізуші.  
Тіл – Абылай ұраны,   Тіл Біржан сал бір әні,
Қалың жауға бастаған.  Ақан сері қостаған.

Бұл кезең «Сөз мәйегі – мақал» деп аталады. Қатысушылар мақал жаттау-
дан жарысады. Мақал  Отан, туған жер, туған ел  туралы болуы қажет.

Жүргізуші. Келесі және соңғы кезең «Сен білесің бе?» деген айдармен 
өтеді. Бұл кезеңге әдістемелік бірлестік мүшелері қатысады. Қатысушылар 
салт-дәстүрден бір көрініс көрсетеді. 

Жүргізуші. Сайысты қорытындылау үшін қазылар алқасына ақылдасуға 
уақыт беріледі.

Жүргізуші.   
Әрбір тілде сөйле әлемді таң қылып,        Өсер болсаң, байтақ далам тұрғанда,
Қазақ тілін білмеу қандай заңдылық?!     Қазақ тілі жасау керек мәңгілік!

Ән: «Жаса,   Қазақ тілі». Орындайтын: қазақ тілі мұғалімдері. Қорытынды 
шығарылады.

Қатысушыларға  мақтау қағаздары мен ескерткіш сыйлықтар беріледі.
Жүргізуші.    
Мезгілде біраз жерге таяп қалдық,         Қош, болып тұрыңыздар  жолыққанша, 
Демеңіз біз өнерді аяп қалдық.                 Осымен «Тіл білгірі» сайысы аяқталды.

абақтың   салмағын   оның  жоспарымен де анықтауға болады. 
Өйткені, ол – Темірқазық. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында 

ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ  БЕРУ  МАЗМҰНЫ
ЖАҒДАЙЫНДА  ЗАМАНАУИ  САБАҚ  ЖОСПАРЫН  ЖОБАЛАУ

Гүлжанар  ИМАШЕВА, 
«Федоровка» жалпы білім беретін мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
   Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Қазақстан

“Мeнiң oқyшылapым  жaңaшылдықты  мeнeн үйренбейді, өздepi  
жaңaшылдықты aшaды. Мeнiң бacты мiндeтiм – oлapдың aшылyынa 
көмeктeciп, өзiндiк oйлapын дaмытy”.                                                                                          

                             И.Г. Пecтaлoцци

С
оқушылардың интеллектуалдық-этикалық деңгейін көтеруде заманауи сабақ 
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жоспарының алар орны ерек. Оқу бағдарламасы бойынша қазақ тілі мен 
әдебиеті міндетті пәндер санатына жатады. Ал енді оған сай жоспар жасаудың 
да өзіндік ерекшеліктері жоқ емес. Күнтізбелік-тақырыптық жоспарға негіз 
болатын ұзақ мерзімдік жоспар міндетті болып саналса, орта мерзімдік жос-
пар ұсыныс негізінде жүзеге асады. Ал қысқа мерзімдік жоспар дегеніміз – 
күнделікті сабақ жоспары. Сабақтың мақсаты бағдарламада көрсетілген оқу 
мақсаттарына сай етіп алынады. 

Сабақ барысы: әр кез сабақ мақсаттары есте болуы тиіс; әрбір тапсыр-
ма мен активити осы мақсаттарға қол жеткізуге септігін тигізетіндей болуы 
керек; жұмыс түрлері түрлендіріліп отырғаны жөн, әсіресе, төменгі сынып 
оқушылары үшін.

Сабақ мақсат(тар)ы: 
S – specific – нақты
M – measurable – өлшеуге жарамды
A – achievable – қол жетімді
R – realistic – шынайы
T – timing – уақытқа сыйымды
Кейбір компоненттердің барлық сабақ  жоспарында көрсетілуі міндетті 

емес.  
Білім беру үдерісін жобалауда кері дизайн (Backward Design) идеоло-

гиясын пайдалануға болады. Бұл дегеніміз – жобалау алгоритмін қолдану 
деген сөз. Яғни мақсаттан оны қамтамасыз ететін мазмұнға қарай жыл-
жу. Ол алгоритмнің үш басты қадамы бар. Біріншісі, пән бойынша оқу 
нәтижелерін анықтау. Екіншісі, нәтижеге қол жеткізгенін анықтайтын бағалау 
жаттығуларын белгілеу. Үшіншісі, нәтижеге қол жеткізуді қамтамасыз ететін 
оқыту мазмұны мен әдіс-тәсілдерді жоспарлау. 

Оқу бағдарламасының мазмұны

Таным мен ойлау деңгейі: төменгі, орта, 
жоғарғы.

Сабақ жоспарының сапа-
лы болып шығуы үшін мына-
дай құрылымдық негіздерінің 
болуы на мән берген абзал: 

– сынып профилі: оқу-
шылар саны, тілді білу деңгейі, 
ұлты, жынысы, ерекшелігі; 

– ресурстар: оқулықтар, ин-
тернет ресурстары, газет-жур-
нал мақалалары, т.б.

– қажетті құралдар: ноут-
бук, тақта, интерактивті тақта, 
флипчарт, бояу, т.б.

– жұмыс түрлері: жеке, 
топтық, жұптық, бүкіл сынып, 
өзін-өзі бағалау, өзара бағалау, 
т.б.

Тыңдалым
– Болжау
– Назарын шоғырландырып тыңдау
– Сөздер мен сөз тіркестерінің  мағынасын   
   түсіну
– Көркем шығармаларды тыңдау
– Негізгі ойды анықтау
– Тыңдалым материалдары бойынша жа-
уап беру

Оқылым
– Мәтіндегі ақпаратты анықтау
– Стильдік ерекшеліктерді анықтау
– Көркем шығармаларды оқу
– Мәтіндерге салыстырмалы талдау 
   жасау
– Қосымша ақпарат көздерінен алынған    
    мәліметтерді оқу
– Өзіндік көзқарасын білдіру және
   бағалау
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«Қазақ әдебиеті» пәндік білімінің мазмұнының бірнеше бөлімі бар. Олар: 
– «Түсіну және жауап беру» бөлімі.
– «Анализ және интерпретация» бөлімі.
– «Бағалау және салыстыру» бөлімі.
– Уәждеу (ынталандыру) анықтамасы латын тіліндегі movere (қозғау) 

сөзінен алынған. 
– Уәж (ынта) – бұл нақты мақсаты бар іс-әрекетке итермелеу үдерісі.   
Ал енді оқушыларды қалай уәждейміз (ынталандырамыз) деген заңды 

сұрақ туындайды. Оның бірнеше түрі бар. Біріншіден, сабақты белсенді оқуға 
ықпал ететін және ынталандыратындай қызықты әрі тартымды етіп құру 
қажет. Сонымен бірге, оқушылардың қызығушылықтарын, қажеттіліктері мен 
тілек-ниеттерін ескеретін жас ерекшеліктеріне сай ресурстарды пайдаланған 
жөн. Оқушылар өздерінің жетістіктерінің немесе сәтсіздіктерінің өзінің оған 
қанша күш жұмсағанына байланысты екенін түсіндіре алатындай болу үшін 
оқушыларды дербестікке ынталандырған абзал деп ойлаймыз. Ең маңыздысы 
сол, сыныпта ашық және мейірімді ахуал туғызу керек. 

Тілдік бағдар
– Сөз таптары
– Сөйлем 

Жазылым
– Әртүрлі стильде мәтіндер құрастыру
– Эссе жазу
– Көркемдегіш құралдарды қолданып
   жазу
– Мәліметтерді жинақтау
– Орфография және пунктуация

Айтылым
– Сөздік қорының алуандылығы
–  Сөз мәнері мен сөйлеу этикеті
– Орфоэпиялық нормаларды сақтау
– Мәтіннің негізгі аспектілерін анықтау
    және талқылау
– Сенімді және еркін жауап беру
– Визуалды материалдар арқылы тілді 
  дамыту

Мысалы, 5-сыныптағы саба-
ғымда Марат Қабанбайдың «Бауыр» 
атты әңгімесін өтемін. Сабақтың 
мақсатын бірнеше критерийге сай 
етіп жасаймын. Біріншіден, шы-
ғарманың тақырыбы мен идеясын 
анықтау. Екінші, әдеби шығарманың 
тұжырымдамасын айқындау, көркем 
шығармадағы кейіпкерлер портреті 
мен іс-әрекеті арқылы образдар 
жүйесін ашу. Оқу мақсаттарынан 
шығатын сабақ мақсаттарын оқушы 
деңгейіне сәйкес былай алдым. 

Барлық оқушылар орындай ала-
ды:   көркем шығарманың тақырыбы мен идеясын аша алады, кейіпкерлер 
портреті мен іс-әрекетін әңгімеден таба алады.

Оқушылардың көпшілігі орындай алады:   әңгіме құрылымы бөлімдерінің 
өзара айырмашылығын келтіріп, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын 
айқындайды. Көркем шығарманың образын кейіпкерлер портреті мен іс-
әрекеті арқылы таба алады.

Кейбір оқушылар орындай алады:  көркем шығарманың тақырыбы мен 
идеясын аша отырып, өмірмен байланыстырады. 

Көркем шығармадағы образдарды белсенді әдіс-тәсілдер арқылы талдай-
ды. 

Сабақ мақсаты нақты, айқын, қолжетімді, уақытпен өлшенген 45 минутта 
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орындалатындай болуы керек екенін білеміз. Сабағым SMART форматында 
құрастырылған. Жоспарлауда ауытқулар болған жоқ. Уақыт графигін дұрыс 
ұстандым. Тиімді оқытуға әкелетін сабақтың бір бөлшегі – белсенді оқу 
әдістері. Белсенді оқу әдістерін оқу мақсаттарына жетуге ықпал ететіндей 
етіп алдым. Сонымен бірге, оқушыларды оқуға тартуға бағытталған, жас 
ерекшелігіне сәйкес алынды. Осы сабағымда мен «Ортақ портрет» әдісі 
арқылы алдыңғы білімдерімен ұштастыру мақсатында портрет ұғымын еске 
түсіру үшін топтың портретін жасақтау тиімді болды.

«Шынжырлы велосипед» әдісі арқылы мәтінмен оқушылар толық таныс-
ты. «Шынжырлы велосипед» әдісі арқылы алдыңғы білімді еске түсіреді. 
Оқушылар екі қатардан дөңгеленіп тұрады. Шеңбердің ішіндегі оқушылар 
талқылау сұрақтарын талдайды. Сыртқы шеңбер бақылайды. Мұғалім 
шеңбердің ортасында жүріп, қарап отырады. Енді, орындарын алмастырып, 
сыртқы шеңбер талқылайды. Берілген тапсырмалар бойынша өздігінен алған 
білімдерін пысықтайды.  

«Попс формуласын» қолданғанда қолдауды қажет ететін оқушылар 
шығарманың идеясын анықтайды, оның себебін түсіндіреді. Оқушылардың 
көпшілігі идеяны нақтылауға қатысты әңгімеден екі дәлел келтіреді. Кейбір 
оқушылар идея негізінде шығарманың тақырыбына қатысты өзіндік тұжырым 
жасайды. Бұл әдісті қолдануда оқушыға тиімділігі ойды жалғастыру арқылы 
жүйрік ойлауға, қорытынды шығарып ой түйіндеуге үйретеді.  

«Тазалық әдісі» арқылы рефлексия жүргіздім. Чемодан, ет тартқыш, 
қоқыс жәшігі арқылы олардың өзін және оған алып келген түсінбеушілікті 
талқылай отырып, оқытудың жағымды қыры ретінде қолдану. Белсенді 
оқу әдісінің бірі – «Талқылау кестесін» саралауда қолдандым. Бұл әдіс 
оқушыларды оқуға тартуға бағытталған. 

Саралау
«Талқылау кестесі» арқылы кейіпкерлердің шығармадағы портреті мен әрекетіне 

өзіндік пікір білдіреді.

Кейіпкер    Менің пікірім

А. Шығармадағы кейіпкерлер портретін табады.
В. Кейіпкерлерді салыстыра отырып олардың іс-әрекетіне өзіндік пікір білдіреді.
С. Өмірдегі шынайы  кейіпкерлермен салыстыра отырып, өзіндік баға береді.

Саралау – оқу мақсатына жетуге қызмет ететін сабақтың маңызды бір 
бөлшегі. Саралау әдісі әрбір оқушының мақсатқа жетуіне ықпал етеді. Саралау 
сабақтың өн бойында болады. Оқушыны ынталандыру, қолдау көрсету үшін 
қабілеті жоғары және тапсырманы орындауда қиналып жүрген оқушыларға 
тірек сөздер, жинақы мәтіндер үлгісін ұсынамын. Оқушыларымның деңгейін 
және қолжетімділігін ескере отырып, қолдауды көп қажет ететін оқушылар А. 
шығармадағы кейіпкерлер портретін табады. Бұл оқушыларға қима қағаздар 
ұсыну арқылы қажеттілігін ескеремін. Қолдауды аз қажет ететін оқушылар В. 
кейіпкерлерді салыстыра отырып, олардың іс-әрекетіне өзіндік пікір білдіреді. 
Бұл деңгейдегі оқушыларға тірек сөздер ұсынамын. Қолдауды қажет етпейтін 
оқушылар С. өмірдегі шынайы кейіпкерлермен салыстыра отырып, өзіндік 
баға береді. Оларды сұрақ қою арқылы алға жетелеймін.  

Критериалды бағалау жүйесі қалыптастырушы бағалау мен жиынтық 
бағалаудан тұрады. Қалыптастырушы бағалау – оқушылардың жетістіктерінің 
дамуына әсер ететін сабақ барысындағы негізгі үдеріс. Оқушылар мен 
мұғалім арасындағы кері байланыс. Қалыптастырушы бағалауда мұғалім 
оқу мақсаты мен бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар дайындайды, 
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дескрипторлар құрастырады. Жиынтық бағалау тарау соңында жүргізіледі. 
Сондай-ақ, «Шеңбердегі доп», «мадақтау» арқылы бағалауды қолдандым. 
Сабақта қалыптастырушы бағалауды жүзеге асыру үшін жеке, топтық жұмыс 
істеу ұсынылды. «Қос құты» әдісі арқылы бағалау критерийлері қолданылды.

Бағалау критерийлері 
1. Әңгіме кейіпкерлерін сипаттай алады.
2. Кейіпкер образына қатысты өз көзқарасын білдіреді.
Дескриптор:   
– берілген кейіпкердің портретін, іс-әрекетін, қарым-қатынасын нақты 

айтады;
–  образды жүйемен салыстыра талдайды.  
Исаак  Ньютон дүниеден өтерде былай деген екен: «Мен ұлы мұхиттың 

жағалауынан бір ғана кішкентай тас тауып алған балаға ұқсаймын. Таптым 
да қуандым. Ал ол мұхиттың жағалауы  мен түпсіз тереңінде сол секілді 
тастар қаншама?!». Сол секілді, жас өскіннің бойына білім мен тәрбиенің 
дәнін сеуіп, олардың  тұлғалық  болмысын  қалыптастырып жүрген  ұстаздар 
қауымы да шыққан биігімен шектеліп қалмауы керек деп есептеймін. 
Қашанда ілгері жылжып, жаңа да дара дүниелерді іздеп табуға талпынып, 
оны өз тәжірибелігімен  ұштастыра  отырып  білімгерлерге  бере  білу керек  
деген пікірдемін.

әуелсіздік тұсында мемлекеттік білім жүйесінде де айтулы өзгерістер 
орын алып, жаңа талаптар туындады. ХХІ ғасырда қоғам мен ел 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІК
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУДА 
ПӘНДІ ТЕРЕҢДЕТІП ОҚЫТУДЫҢ РӨЛІ

Шаттық  ҚАРАСАРТОВА, 
М.Ғабдуллин атындағы №3 көптілде
оқытатын кәсіби мектеп-гимназиясының
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

 Көкшетау қаласы, Қазақстан

Т
дамуының ең басты тетігі білім екені мойындалды. Оған «Қазақстан Респуб-
ликасында тілдерді дамыту мен қолдаудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы» мен ғасырлар тоғысындағы білімді халықаралық 
деңгейде дамытудың бағыттарына арналған реформалардың қарқынды да-
муы дәлел.  

Бағдарламада  Елбасы: «Біз барша қазақстандықтарды біріктірудің 
басты факторы болып табылатын қазақ тілінің одан әрі дамуы үшін 
барлық күш-жігерімізді салуымыз керек» деген түйінді ойды айтса, әлемдік 
білім беру кеңістігіне ену мақсатындағы 12 жылдық білім беру стандар-
тында: «Қазіргі кездегі  білім беру сапасы оқушылардың түрлі қызметтер 
саласындағы мәселелерді шешу мүмкіндігін қамтамасыз ететін қалыптасқан 
негізгі құзыреттілік түріндегі білім беру нәтижелерінің жетістіктерімен 
түсіндіріледі», – деп атап көрсетеді. Ұсынылған білім жүйесінің мақсаттары 
былайша сараланған:

– мәселелерді шешу құзыреттілігі мен өзіндік менеджмент;

4. “Қазақстан мектебі” №6, 2018.
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– ақпараттық құзыреттілік;
– коммуникативтік құзыреттілік;
Ал қазіргі кезде мектептегі білім беруде маңызды мәселелердің бірі– 

оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін арттыру. Мен де өзімнің 
көп жылғы педагогикалық тәжірибеме сүйене отырып, оқушылардың 
коммуникативтік құзыреттілігін арттыруда қазақ тілі мен әдебиетін 
тереңдетудің рөлі қандай болмақ деген сұраққа жауап іздедім.

Адамның өзін-өзі көрсете білудің құралы өз ойын жарыққа шығару екені 
бәрімізге мәлім.  Осы тұрғыда біздер, мұғалімдер, оқушылардың тілдесу 
тәжірибесінде алған білімдерін өмірде дұрыс қолдана білуге үйретуде қандай 
әдіс-тәсілдер мен жолдарды оқу үрдісіне енгізуіміз керек деген мәселені 
алдымызға қоямыз. «ХХІ ғасырға оқушыларды қалай дайындау керек?» – 
дей отыра, қазіргі білім үрдісіндегі жаңалықтарды өз пәнімізге тиімді пай-
далана алсақ, жаңа заман ұрпақтарын тәрбиелеуге жол ашылады. Сондықтан 
қазіргі заманның жаңашыл мұғалімінің маңызды мәселелері жаңа техноло-
гияларды қолдана отырып, оқушының рухани әлемін дамыту мақсатында 
коммуникативтік, тілдік, филологиялық құзыреттілігін арттыру екенін 
білуіміз керек. Білім берудегі коммуникативтік мақсаттың өзі оқушының 
тілдік дамуының барлық түрінен: тыңдауда, сөйлесуде, оқуда, жазуда 
байқалады, сондықтан қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда басты мақсат – 
оқушыларға алған білімдерін сөйлеу тәжірибесінде қолдана білулеріне көмек 
беру.

«Тілі нәрсіздің – ойы нәрсіз» деген мақалға мән берсек, дұрыс ойлау 
арқылы тілдік дағды қалыптасатынын ескеруіміз қажет. Пәнді тереңдету 
барысында да ойлай білудің маңызы зор деп айтуға болады. Көбіне біз 
оқушыларға анағұрлым ғылыми терминдер жайлы үйретсек, соғұрлым 
пәнді тереңдетудеміз деп ұғатын сияқтымыз. Шын мәнінде, тереңдетуді 
оқушылардың ойлау дәрежесін дамыту деп алмастырсақ, ұтатынымыз 
көбірек.

 Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген  белгілі әдіскер-мұғалім Қанипа 
Омарғалиқызы Бітібаеваның: «Әдебиетті оқытуда мұғалім оқушыларға 
көркем туынды туралы, оқулық авторы, не ғалымдар пікірін қайталауда, 
не соны қаз қалпында мазмұндатуды мақсат етпеу керек, ең бастысы, сол 
көркем туынды туралы оқушының пікірі мен ойына ерекше көңіл бөлген 
жөн. Бұл пәннің басқа пәндерді оқытудан өзгешелігі де, күрделілігі де осын-
да» деген пікірі де тіл мен әдебиетті тереңдетуде оқушылардың ойлауына аса 
мән беру керектігін көрсетеді.

 Оқушыларды ойлауға жетелейтін ойлау жолдарының бірі «Сыни тұрғыда 
ойлауға үйрету» болып табылады. Сын тұрғысынан ойлау – Қазақстандағы 
білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын қазіргі ең басты 
педагогикалық түсінік. Білім беру саласында бұл туралы алғашқы зерттеуші 
Джон Дьюи: «Бала материалды жай ғана тыңдау немесе сезім мүшелерімен 
қабылдау арқылы меңгермейді, өз оқуының белсенді субьектісі бола отырып, 
өзінде пайда болған білімге деген қажеттілікті қанағаттандыру нәтижесі 
ретінде меңгереді», – деп атап көрсеткен болатын. Сын тұрғысынан ойлау – 
оқушының өз ойын бағалау ниетінің болуы және оны іске асыра білуі болып 
табылады.

Осы ойлау жолдарын меңгертудің әдіс-тәсілдері әр алуан. Оқушылардың 
коммуникативтік құзыреттілігін арттырудағы тиімді сын тұрғысынан ойлау-
ды қарастыруға болатын ойлау дағдыларының кеңінен қолданатын моделінің 
бірі – Блум таксономиясы. Бұл танымдық саладағы дағдыларды белгілі 
тақырыптағы білім, түсінік пен сыни ойлау тұрғысынан қарастырса, екінші 
жағынан тереңдетіп оқытуда дарынды және талантты балаларды анықтаудың 
ең тиімді әдісі деуге болады. 



51

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

7-сынып «қазақ тілі» сабағында талданған «Тәтей» мәтіні бойынша, 
мысалдар келтірейік: жаттығуды оқушылардың өздеріне оқытып, бір-біріне 
жұп болып түсіндіргеннен кейін «Блум таксономиясы» кестесіне салып 
талдатқанда, олардың өмірде өздері кездескен мәселемен мәтінді салысты-
руы байқалды. Оқушылар мәтінді талдау барысында өз бастарында болған 
жағдайды ашып айтып, бір-бірімен дұрыс-бұрыстығын талқылап баға бере 
білуі сын тұрғысынан ойлауға қабілеттіліктерін көрсетеді. Ал әдебиет 
сабағында М.Әуезовтің «Қорғансыздың күні» шығармасын талдау бары-
сында мына кестені пайдалануға болады. Осы кестені толтыру барысында 
оқушылардың ойлау дағдысымен қатар, сөйлеу дағдысы да қалыптасады. 
Сұрақты қоя білу үшін де мұғалімнің шеберлігі қажет.   

Білім        Нақты іс-әрекетті еске түсіру.

Түсіну       Іс-әрекеттің мазмұнын сипаттау.

Қолдану      Алған білімін күнделікті өмірде қолдана, іске жарата алу.

Анализ      Әрекетті екінші бір әрекетпен салыстыру.

Синтез      Салыстырылған әрекеттің жақсы-жаман жақтарын анықтау.

Бағалау     Сарапталған бүтін дүниеге баға беру. Өз көзқарасын, пікірін 
     айта алу.
Шығармашылық   Сарапталып, бағаланған әрекетті одан әрі жақсартудың жолдары.

Блум таксономиясы арқылы сұрақ қоя білу және 
тапсырмалар әзірлеу

Білім        Шығарма не туралы?

Түсіну       Әңгіме мазмұнын қысқаша сипатта.

Қолдану      Картадан Арқалық қаласын көрсет.

Анализ      Күшікбай батыр мен Ақан болыстың іс-әрекеттерін салыстыр. 
       Не байқадың?

Синтез      Екі кейіпкердің бойынан қандай ұқсастықтар мен    
         айырмашылықтарды байқадың? Қандай шешім шығарасың?

Бағалау      Күшікбай батыр мен Ақан болыстың әрекеттерін қалай бағалар   
                    едің?  Немесе шығарма несімен маңызды?
Шығармашылық   Ақан болыс Күшікбай батырдай халық жадында жақсы жағымен   
                    қалу үшін не істесе дұрыс болар еді? Қалай ойлайсың?

М.Әуезовтің «Қорғансыздың күні» әңгімесі

Бұл әдістің мұғалім үшін тиімділігі – оқушылардың таным деңгейі мен 
білім дәрежесін анықтай алады және дарынды оқушының шығармашылығын 
дамытуға үлес қоса алады.

Сын  тұрғысынан ойлауға үйретудің тиімді әдістерінің бірі – диалог 
арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту. Оқушылар өзара әрекеттестік 
үлгілері – зерттеушілік әңгіме, дәйек пен диалогтің мұғалімдер мен 
оқушыларды мағына мен білімді игерудегі бірлескен іс-әрекетке тартумен 
қатар, жоғарғы деңгейдегі ойлау қабілеттерін өрістетуге ықпалын тигізеді.

Жалпы диалог дегенге көз жүгіртелік. Диалог – адамгершілікке 
үйретудің негізгі құралы. Тіл мен әдебиетті тереңдетіп оқытудың басты 
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мақсаты – оқушылардың рухани дүниесін байыта отырып, эстетикалық, 
интеллектуалдық, көркемдік, сезімдік, адамгершілік, азаматтық тәрбие беру 
десек, диалогтік оқытудың маңызы зор екендігіне көз жеткіземіз. «Тәрбиесіз 
берілген білім – адамзаттың қас жауы» деп әйгілі ғұлама да жай айтпаған 
ғой. Өмірде ең керекті білім (білік, дағды, машық, құзырлылық) – қоғамда 
қарым-қатынас құралы білу, басқа адамдармен тіл табысу десек, диалогтік 
оқыту да осыны көздейді. Яғни, бұл –  тіл мен әдебиет сабағындағы кез кел-
ген тақырыпты талқылауда мұғалім басқарушы емес, бағыттаушы рөлін алып 
отырса, оқушылар берілген тапсырманы өздері шешуге дағдылана отырып, 
басқарушылық қабілеттері мен шығармашылық қабілеттерінің ашылуына 
жол ашылады деген сөз. 

Резюме

В статье раcсматривается вопросы углубленного обучения казахского языка в школе на 
основе  углубленных знаний родного языка с применением гуманитарных знаний по предмету, 
умение применять на практике свои знания по культуре общения согласно требованиям, воспи-
тание образованной толерантной  личности.

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

ЖАҢҒЫРУ  ЖОЛЫНДАҒЫ 
ЖАС   МАМАН   РӨЛІ

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

  Қостанай қаласы, Қазақстан

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

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

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

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

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

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



54

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ехнология – шеберлік, іскерлік, білгірлік мектебі. Технология 
сабақтарында оқушылар жан-жақты жетіліп, болашақ өмірге 

ҚОЛӨНЕР  АРҚЫЛЫ  БАЛАНЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН,  ІЗДЕНІМПАЗДЫҒЫН 
ДАМЫТУ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ал өздік жұмыс барысында оқушылар, ең алдымен, суық ба-
тик техникасының реттілігін сақтауы керек. Матаны үтіктеп, суретті 
матаға түсіреді; рамаға керіп, суық батиктің үйлесімді шығуына мән 
береді; контурдың дұрыс жүргізілуін қадағалауы керек. Сабақ соңында 
оқушылар бір-бірінің еңбектерін бағалайды.
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s many teachers try to make their lessons interesting and colorful we also 
seek for the best comprehensive and exciting ways of teaching English. We 

USING VIDEO IN ENGLISH LANGUAGE 
TEACHING

B.SAYAKOVA, 
the teacher of school-lyceum №163
   Almaty, Kazakstan

A
used a lot of role-plays, games, authentic texts in our jobs.  They are all wonderful 
and have their own value in presentation and practice but we found the most 
comfortable way to our learners’ mind by using video in FLT classes. It can be 
short video extracts or full length film (of course if time allows you).

Authentic film brings extended context and interesting content to the 
classroom. By using film oral skill and other skills of a student may be integrated 
through the use of common themes, vocabulary or grammar featured in the film. 
Although listening activities in oral skills textbooks may share a theme, they 
are unlikely to carry much intriguing content at the beginning level. Moreover 
text activities comparing with films are often disconnected. The use of film, 
however, provides a rich context by which students can improve comprehension 
and practice listening and speaking. Another benefit of using authentic content 
through a video film is that it provides a focus of the film, such as customs and 
humor or culturally specific use of language, such as idioms, could be discussed 
by learners or learners may exercise their powers of observation to inductively 
learn functional language. At minimum, a television and DVD are need; it would 
be best in a language lab with a large screen and head phones, especially for 
certain activities such as in activity 1. Other materials would include handouts 
with task pertaining to the particular scene and language use. Also laptop can be 
used as a substitution to them. 

Teaching objectives and activities
In teaching English we have to take into consideration students’ learning 

goals and preferences so following objectives we decided upon in order to equip 
learners with listening and speaking strategies:

1. Understanding the background information
2. Observing characters
3. Making an inference
4. Listening for general ideas
5. Listening for specific information
6. Describing a situation
7. Describing a series of actions
8. Making a prediction
9. Understanding culture
10. Telling the whole story and stating opinions.
Pre-viewing, viewing, and post-viewing activities
Effective use of an authentic film, especially in a beginning level classroom 

requires careful planning and appropriate teacher guidance of pre-viewing, 
viewing and post-viewing activities. Pre-viewing activities are used to tap into the 
students’ background knowledge or to review the previous segment of the film. 
Key vocabulary is introduced and learners can read the comprehension questions 
on the hand-out and predict the answers. Such pre-viewing activities stimulate 
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learners’ imagination, spark their interest and aid in comprehension of the 
segment. While viewing trains their attention to focus and not to miss important 
visual clues. The instructor may play the part of the segment more than once if 
needed to ensure learners’ understanding. Post-viewing activities include going 
over the answers to the comprehension questions, predicting future occurrences 
and getting learners to practice the language through the role-play and summaries. 
Whereas pre-viewing and viewing activities center on understanding input, post-
viewing activities focus on output practice. 

Sample activities 
Two activities are described here to demonstrate the ways in which some 

of the listening and speaking strategies can be learned and practiced through 
class activities while being taught inductively. Any authentic film can be used to 
practice these exercises. 

Pre-viewing activities
Learners should be prepared for as much of the vocabulary as possible short 

of giving away what happens in the scene. For example a short lesson on an 
action verbs that includes verbs used in the scene. It is not necessary to prepare 
learners for all new vocabulary words because they can be learned attention to 
context clues. When the vocabulary lesson is finished, learners are asked to give a 
title and short description of the scene, later they are supplied with scene title and 
a description of the scene.

Activity1
Viewing activities
The class should be divided into pairs. One learner is asked to be viewer the 

other a listener. The setup will differ depending on the available media recourses. 
Listeners may only listen to the video clip and they should around or sit behind 
the TV viewers may only watch the clip and they should either take off their 
headphones. Listening strategy is emphasized by having the listeners write down 
key words and pay attention to tone of voice, intonation and pauses. For listeners, 
a short cloze activity can be designed as an alternative to note taking. For instance 
the viewers can write down verbs that describe the actions in the scene and pay 
attention to non-verbal communication and the setting to get a general idea of 
what is happening in the scene. Note that a video clip should be played two or 
three times until each learner feels somewhat confident about his or her viewing 
task.

Post-viewing activities
When learners are ready they turn to their partners and collaborate to create 

an account of the situation. Viewers are encouraged to demonstrate what they saw; 
listeners supply the language which they can do more readily because they heard 
many of the words used. It is often motivating to conclude with a communicative 
activity, such as role-play task. Learners look for good qualities communication 
and cheer for the best performing actors.  

Activity2
Pre-viewing activity
Learners are encouraged to observe carefully what happens in the scene and 

how the characters feel themselves.
Viewing activities
Learners are asked to remember the flow of the conversation as much as 

possible so that they can reconstruct the conversation later from memory. After 
viewing learners in groups of three get an envelope containing strips of paper 
printed with lines of the dialogue from the scene; they must rearrange the strips 
to recreate the conversation. At this stage learners need some help. The instructor 
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can play video clip more than once. Learners read over the video the strips before 
watching the video. When the reordering completed the students review the order 
of the strips and discuss the language and content.

Post-viewing activities
After learners’ comprehension is achieved the students can role-play the scene 

to practice the language. Each student should hold a strip of paper with lines of 
character he or she portraying and should try to make appropriate eye contact 
with other students as they read their lines. To conclude this set of activities 
learners are asked to predict what is going to happen after a scene they have just 
watched. This kind of predicting activity encourages them to start forming a habit 
of predicting what might occur subsequently, which will assist in better listening 
comprehension. 

There are many other activities that can be used at any other levels:
1. No picture
Choose a short video extract (2-3minutes) with a lot of sound effects/ play 

with the screen turned away from the students or cover screen. If two of the 
sound effects are bird singing and baby crying your linguistic focus (either as 
presentation or practice) could be:

Present continuous: some birds are singing/baby is crying
Past simple: some birds sang/baby is cried
Past continuous: some birds were singing/baby was crying
Making deductions: It must/might/can’t be birds singing or It must/might/

can’t have been birds singing. After playing, elicit the language from students, 
and then show them the extract with the picture and sound.

2. No sound
Show a short extract (2-3 minutes) with a lot of going on or where the 

characters convey a lot of emotion in their expressions, without sound. Students 
can then do many things without having to worry about understanding dialogue.

They can describe what happened using narrative tenses; describe the scene; 
anticipate dialogue or reactions; arrange the cut up dialogue which you have 
given them.

Finally, play the extract again with sound and your students will be able to 
fit what they hear into a context much more effectively than viewing the extract 
cold.

3. Jigsaw viewing
You may have done jigsaw reading activities in your class where students 

have half the information and have to share what they have read to recreate the 
whole story. You can also do this with short video sequences: half of the class 
watches with no picture, then the other half watches with no sound. You can do 
this by sitting students in two rows back to back so that only one raw can see 
the screen. The half who only had sound questions the other half. One student 
listens with head headphones, the others view without sound. The student with 
headphones questions the others.

4. Backwards viewing
Choose a short sequence with a lot of action. For example a woman enters 

an apartment, picks up the telephone, speaks looks terrified, and runs out of her 
apartment and down the stairs and runs off down the street. Movies are good 
source for their sort of material. Play the sequence backwards to the students, 
and then they have to reconstruct the story in chronological order, using narrative 
tenses or future or whatever you want the linguistic focus to be. Play the sequence 
normally so students can compare it with their version.
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5. Freeze frame 
Do you use pictures in your classroom for introducing new vocabulary, 

describing people and scenes? 
You can add new dimension to this with the freeze frame button of your video 

or DVD player. Hit a freeze frame when a character has an interesting expression 
on his/her face, is about to react something or answer a question or when there 
is a lot colorful vocabulary on the screen! Have the students describe/scene or 
anticipate what the character will say or do next. Release freeze frame to compare 
with what actually happens. Video is a motivating and effective way to bring 
variety in to your ESL classes.

6. Critical Pedagogy
The class could start off  by watching the BBC news then, the teacher could 

lead students through a process of thinking, sharing in small groups and with the 
class, and writing and drawing using this questioning sequence: 

Describe what you see: Who is doing what? What do they look like? What 
objects do you see in the video? Summarize what they are saying. 

What is the problem in the video?
Have you, your family, or friends ever experienced the problem?
Describe what happened.
What do you think might be the causes of the problem?
What solutions could a person do on their own? 
What solutions could people do together?    
Would one be better than the other? Why or why not?
 Students could create simple posters and make presentations (including 

role-plays) illustrating the problem, sharing their personal connection to it, 
listing potential solutions, and choosing which one they think is best and why. 
As students became more advanced, they could even develop this outline into a 
Problem/Solution essay using the same outline.

 7. Dubbing
Showing videos without the sound and having students develop an imagined 

dialogue can be a great language lesson, and a lot of fun. You can even have 
students act out the scenes, too. In fact, you can use this idea even with videos 
that don't include humans! Have students imagine what a dolphin or a polar bear 
are thinking about global warming.

8. Novelty
Our brains are wired to respond to something new -- a survival legacy of our 

ancestors who had to be acutely aware of any change in their environment. You 
are more likely to grab students' attention by introducing information, a topic, or a 
lesson in a different way and a video clip can "fit the bill." For example, we began 
a unit on Natural Disasters by showing a portion of this first report on the Japan 
earthquake and tsunami. 

9. Video Clips and Questions
Another way to use video to generate student thinking involves students 

watching a short video clip and then writing questions about the clip. Students 
divide into pairs, exchange their papers, and answer their partner's questions. 
Students then exchange papers again and ''grade'' their partner's answers. The fact 
that students are writing questions for a real audience (a group mate) tends to lead 
to better questions. Students may also take more time answering the questions 
because they know a classmate will be ''grading'' them. 

 This activity can be used when teaching students about different levels of 
thinking such as the difference between literal and interpretive questions. We 
have used this worksheet to facilitate this activity with our students.
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10. Inductive Learning
Inductive learning is a powerful way for students to build higher-order 

thinking skills. Using the inductive process builds on the brain's natural desire 
to make connections and to seek patterns. Text data sets are a key strategy where 
students employ this thinking to seek patterns and use them to identify their 
broader meanings and significance. Text Data Sets can be composed of short 
examples of text, which can be organized into categories. Each example may be a 
sentence or a paragraph in length, and the level of text can be adjusted depending 
upon the proficiency level of the students. Students use their reading strategies to 
decode and comprehend the text first and then employ a higher level of thinking 
to recognize patterns in the text. They organize the examples into categories either 
given to them by the teacher or generated by the students themselves. 

 For example, this data set on earthquakes might include the following 
categories: earthquake damage, causes of earthquakes, and famous earthquakes 
in history. Students can then add to each category using information found in 
further reading and in videos. For example, students could add to their earthquake 
categories by viewing this video on the damage caused by the earthquake and 
tsunami in Japan and this one on an earthquake in Chile.

Conclusion
Use a variety of videos. While there are videos specifically made for use in 

educational settings, do not feel that you must stick to these specialized videos. 
Movies, TV shows and even commercials can all be helpful in teaching non-
native English speakers as they provide an authentic representation of language 
use. These alternate video forms are also commonly more interesting to non-
native speakers than the basic language-learning videos.

Select vocabulary from videos. Instead of picking an arbitrary list of 
vocabulary words, select words that appear in videos. Present the learners with 
the words prior to playing the video clip, and allow them to use context clues from 
the video to determine the meaning before providing them with the definition. 
By giving them the opportunity to determine the meaning for themselves, you 
are helping them practice their context-clue-deciphering skills and increasing the 
likelihood that they will be able to determine the meaning of unknown words that 
come up in conversation.

Use videos to practice listening skills. Provide students with questions prior 
to watching the video, and ask them to use their listening skills to discover the 
answers. As non-native speakers learn English, they need the opportunity to 
practice understanding information that is presented orally. By providing students 
with video questions that they must answer through the watching of a video, you 
allow them to practice careful listening and decoding.

Study culture with films and TV shows. Along with learning the language, non-
native speakers can benefit from lessons in American culture. Use contemporary 
movies and televisions shows to teach them standard cultural practices. Explore 
holidays, standard practices or common rituals by watching videos featuring these 
cultural elements.
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Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

йын дегеніміз – жас ерекшелігіне қарамайтын, адамның көңіл күйін 
көтеретін, ойландыратын үрдіс. Ойын – төзімділікті, алғырттықты, 

БАЛАЛАРДЫҢ  СӨЗДІК  ҚОРЫН  ОЙЫН 
АРҚЫЛЫ  МОЛАЙТУ

Гүлжайнар  ЖАРМАҒАМБЕТОВА,
«Балапан» балабақшасының меңгерушісі 
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан 

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

О
тапқырлықты, ұқыптылықты, ізденімпаздықты, іскерлікті, басқа да сапалылық  
қасиеттерді  қалыптастыруға  үлкен  мүмкіндігі бар педагогикалық тиімді 
әдістердің бірі. Сондықтан ойынды сабақтан тыс уақытта пайдалану – үлкен 
нәтиже берері анық. Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ, содан үлкен 
мәнді де мағыналы істер туындап, өрбитінін байқаймыз. Себебі, ойын бар 
өнердің бастауы деп білеміз. Ойын – тек жас адамның дене күш-қуатын молай-
тып, оны шапшаңдыққа, дәлдікке, т.б. тәрбиелеп қана қоймайды, оның ақыл-
ойының толысуына, жан дүниесінің қалыптасуына, есейіп өсуіне де  пайдасын 
тигізеді. 

Ойын дегеніміз – адамның ақыл-ойын дамытатын, қызықтыра отырып 
ойдан-ойға жетелейтін, тынысы кең, алысқа меңзейтін, қиял мен қанат бітіретін 
ғажайып нәрсе. 

Халық даналығында «ойнай білмеген, ойлай да білмейді» дейді. «Ойын-
да озған, өмірде озады» деп жатады. Осы сөздердің сырына жүгінсек, біз  3– 
5 жастағы балақайлардың ойын арқылы сөйлеу тілін, олардың достарымен 
қарым-қатынас жасауына және де мінез-құлықтарының дұрыс қалыптасуына  
үлкен көмек көрсетеміз. 

Баланың танымын, алғашқы  күннен бастап  дамытудың,  бойында   оқыту 
мен    тәрбиелеудің   негізін   қалыптастырудың   құралы – ойын әрекеті,  яғни, 
ойын  – баланың  жетекші әрекеті.  Бірақ,  ойын  тек  қана  балаларды қызықтырып, 
уақыт өткізудің құралы болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды 
негізі болуы керек. Яғни, оқыту, тәрбиелеу жұмысын бағдарлама талаптары-
на сәйкес  ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың логикалық  ойлау 
қабілетін арттыруға жағдай жасау негізгі міндет. Бала ойын барысында айнала 
құбылыс сырын танып сезінеді, себеп-салдарлық байланыс ты және тәуелділікті 
анықтауға тырысады. Айналадағы өмір құбылыстарын, ерекшеліктерін байқай 
отырып, білуге қызығушылығы туындайды, осы сезім оны талпыныстарға 
жетелейді. Ойын негізінде  ойлай отырып, тапсырмаларды өзінше зерттеп, 
орындау, өзінше шешім жасау өз ойындағысын айту жағдайларына мүмкіндік 
туғызылса ғана бала еркін ойлы, өзіне сенімді, ерік- жігерлі,  дүниетанымы 
кеңейген, сөйлеу тілі жақсы қалыптасқан, болашаққа қызығушылығы оянған 
дара тұлға ретінде жан-жақты дами алады. 

Ойын ұғымына түсініктеме берсек, бұл адамның мінез-құлқын өз 
басқаруымен анықталатын қоғамдық тәжірибені қалыптастыруға арналған 
жағдаяттар негізгі іс-әрекеттің бір түрі. 

Ойын баланың ой-өрісін, қиял сезімін дамытып, сөйлеу тілінің жетілуін, 
еркін пікір алмасу, диалог, монолог түрінде өзара сөйлесу машықтарын 
қалыптастырады.  Дұрыс  ұйымдастырылған  ойын негізінде баланың қоғамдық, 
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әлеуметтік сезімі оянады. Ұжымдық еңбек үрдісіне үйреніп, бірлесе қызмет 
атқару нәтижесінде олардың жолдастық, достық ынтымақтары нығаяды.

Балабақшадағы  тәрбиелеу, оқыту жұмысында балалардың тілін дамы-
ту, сөздік қорын дамыту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерді 
күнделікті өмірде еркін қолдану әрі оны күнделікті іс-әрекет кезіндегі тілдік 
қарым-қатынаста қолдана білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген. 

Мектеп жасына  дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі 
– тіл дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді. 

Біз балалармен сөздік жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы 
заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр-түсі және 
пішінін ажырата білуге, өмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар 
жайындағы ұғым, түсініктерін дамыта отырып, белсенді түрде тілдік қарым- 
қатынас жасай білуге үйретеміз. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорын дамыту ісінде тәрбиешінің 
басты міндеті: балалардың сөздік қорларын дамыту; жаңа сөздерді меңгерту; 
үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап әрі байытып отыру болып саналады. 

Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын жүргізуде 
басшылыққа алып отыруы тиіс. Балалардың сөздік қорын дамытуда ойын, тапсыр-
ма, жаттығулардың орны ерекше. Соның ішінде ойын – баланың шын тіршілігі. 
Ойын арқылы бала айналасындағы нәрседен өзіне қызықтысына ықыласы 
ауып, таңдап алады. Баланың бір ерекше қасиеті сөйлеуден еш жалықпайды. 
Ойын бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің дамуына 
жол ашады. Қай бала болмасын ойынмен өседі, өйткені бала табиғатының өзі 
тек ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Ол өзін еркін 
ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз – барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге де-
ген талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі 
ойын үстінде қалыптасады. 

Сөздік қорды дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы ең негізгі 
орын алады. Тәрбиеші  бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, жұмбақ шешу және 
құрастыру, саяхат, ойын-сабақтарын ұйымдастыру барысында балалардың 
сөздік қорларын дамытады. 

Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші бола отырып, балаларды 
ойнай білуге, ойын ережесін сақтауға әрі оларды ойната отырып, ойлануға 
бағыттайды, заттың атын немесе қасиетін есінде сақтап қалуға жол ашады, 
ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын дамытады. 

Сонымен қатар, ойын барысында бала үлкендермен, өз құрбыларымен 
қарым-қатынас жасайды. Әр бала өз жетістігіне қуанып, мәз болады. Сондықтан 
да ойын – тапсырма таңдауда және іріктеуде балалардың жас және жеке 
ерекшелігін ескерген жөн. 

Тәрбиеші балалармен ойынды  (заттармен, үстел үсті және сөздік ойын) үш 
түрлі етіп өткізуіне болады.

Заттармен ойналатын ойын ойыншықтарды, табиғи заттарды қолдану 
арқылы өтеді. Мысалы: «Дәл осындай тауып ал», «Салыстыр да, атын ата», 
«Бірдей ойыншықты тап», «Қайсысы көп, қайсысы аз».

 Үстел үсті ойынын ұйымдастыруда домино, лото, суреттер қолданылады. 
Мысалы: «Суретті құрастыр», «Қай сурет тығылды?», «Бір сөзбен ата», 
«Ұқсасын тап», «Есіңде сақта», «4-ші не артық?».

Ал сөздік ойын арқылы сөзді орынды қолдана білуге, дұрыс жауап айтуға, 
сөз мағынасын түсінуге, орынды сөйлеуге үйренеді. Мысалы: «Жақсы – жа-
ман», «Жалғастыр», «Үш сөз ата».

Жалпы ойынды ұйымдастыру – ойынды өткізуге әзірлік, ойынды өткізу, 
ойынды талдау сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға қажетті құрал, заттар-
ды даярлау ойынды өткізуге әзірлік болып табылады. Балаларды ойынның 
мазмұнымен таныстыру ойынды өткізу болып табылады. Ойынды талдау,  
бұл ойынның өз мақсатына жетуі, балалардың белсенділігі және олардың іс-
әрекеті болып табылады. Ойын  арқылы балалардың сөздік қоры дамып, ауыз-
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ша сөйлеу машығын игереді, таным белсенділіктері қалыптаса түсіп, ақыл-ойы 
өсіп жетіледі әрі адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіреді. 

Балалардың сөздік қорын дамытумен қатар, тілін дамыту да ойын арқылы 
жүзеге асады. 

Саусақ ойыны – бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан әрі 
үлкен  мәні  бар  ойын түрі.  Саусақ  ойыны  саусақтардың  көмегімен  қандай 
да  болмасын  ертегіні  немесе  өлең,  тақпақ  шумағын  сахналау  болып   та-
былады. 

Саусақ ойыны арқылы баланың сөйлеуге деген талпынысы, қабілеті да-
мып, ынтасы артады және шығармашылық әрекетіне жол ашады. Саусақ ойы-
нын ойнай отырып, балалар қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды, 
жан-жануарларды, құстарды және ағаштарды бейнелей алады.  Саусақтарының 
қимылына қарап, бала қуанады, шаттанады, сөзді айтуға тырысады. Соны-
мен қатар балалар екі қолын қимылдата отырып оң, сол, жоғары, төмен, т.б. 
түсініктерді бағдарлай алуды үйренеді. Саусақ ойынын балабақшада және 
үй жағдайында әсерлі  түрде ұйымдастыруға  болады. Алдымен балаларға 
саусақ ойыны түсіндіріледі, әр қимылы көрсетіледі.  Мысалы: «Саусақтар 
сәлемдеседі» ойынын алайық. Мұнда басбармақ ұшы әр саусақтың ұшымен ке-
зекпен түйіседі. «Адамдар келеді» ойыны. Оң қолдың сұқ саусағы мен ортаңғы 
саусақтарын жүгірген тәрізді етіп қимылдатады. Сонымен бірге, халық арасын-
да кеңінен тарап жүрген «қуырмаш» ойыны да саусақтардың нәзік қимылын 
жетілдіруге бағытталған.  Сонымен,  саусақ ойындарын жүргізу арқылы 
балалардың саусақтарының нәзік қимылдары мен бұлшық еттерінің жетілуімен 
бірге, олардың сөйлеу тілі мен ойлау қабілеттері дамитын болады және кейін 
жазу шеберлігін ойдағыдай меңгеруіне дайындайды. 

Ойын – балалар әрекетінің бір түрі. Ойын – қарым-қатынас құралы.  Ба-
лалармен жүргізілетін ойын түрлері баланың ойлау мен қиял және барлық 
танымдық үрдістеріне әсері мол. 

Ойын әдісін қолдану барлық білім беру салаларына  тән. Мысалы, ойын 
арқылы ҚМҰҚ оқу қызметінде  логикалық ойлау қабілеттері қалыптасса, 
жаратылыстану оқу қызметінде олар айналамен танысып, табиғат жөнінде 
түсініктері кеңейеді. 

Ойын балалардың  бір-бірімен қарым-қатынас жасауына, ұйымшыл бо-
луына мүмкіндік жасайды. Ойын әрекеті арқылы балалардың танымдық 
қызығушылықтары кеңейеді. Ойын жүйелі түрде тақырыпқа сай жүргізіліп 
отырса,  балалар келе-келе   өз беттерінше сұрақ бере білуге машықтанады, 
тыңнан ойын құрастыруға талпынады, оқылған тақырып бойынша өз 
тұжырымын айта алатын болады. 

А.С.  Макаренко: «Ересек адам үшін еңбектің, қызметтің, жұмыстың 
қанша маңыздылығы болса, ойын әрекетінің  балалар үшін маңыздылығы сон-
ша. Жасында ойын әрекетінде қандай болса, есейгенде жұмыста да сондай бо-
лады» деген екен. Демек, ойын деп қана түсінбей, оның үлкен маңыздылығын 
ескеру керек. Ойынның маңыздылығы туралы түсініктерді қарастыра келе, мы-
надай ережелерді топтастыруға болады.

1. Ойын – әртүрлі жастағы балаларды өз еркінше дамыту әрекетінің түрі.
2. Ойын – бала әрекеттерінің ішіндегі ең еркін түрі, онда айнала, қоршаған 

әлемді тани, сезіне білуі, жеке шығармашылығы  үшін кеңістіктің ашылуы, 
өзін-өзі тануы, өзін көрсетуі белсенді түрде жүзеге асады. 

3. Ойын – мектеп жасына дейінгі бала әрекетінің ең алғашқы баспалдағы, 
оның мінез-құлқының қалыптасуының бастапқы баспалдағы. 

4. Ойын – даму тәжірибесі болып табылады. Бала ойын кезінде дамиды, 
даму үшін ойнайды. 

5. Ойын – балалар қарым-қатынасының ортасы. Мұнда құрбы-
құрдастарына, үлкендерге деген өзара қарым-қатынас қалыптасады. 

Қорытындылай келе, ойындар балалардың таным белсенділігін жанданды-
ратын, өздігінен ойлауын дамытатын тәсілдердің бірі екендігін айтпақпыз.
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ліміздің  ертеңгі   болашағы –  өсіп келе жатқан 
жас ұрпақ болғандықтан ұрпақ тәрбиесіне аса 

“АҚБОТА” – БАЛАБАҚША МЕКЕНІ

Гүлмира  ЖҮНДЕБАЕВА,
«Ақбота» балабақшасының меңгерушісі

  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Е
жауапкершілікпен қарау жауапты міндетіміз. Елбасы  Н.Ә. Назарбаев 
«Қазіргі  заман талабына сай,  жан  -  жақты жетілген, бойында ұлттық 
сана мен ұлттық психология қалыптасқан, имандылық әдебі, парасаты бар 
ұрпақ тәрбиелеу, өсіру, білім беру бүгінгі отбасының, балабақшаның, бар-
ша елдің, халықтық міндеті», – деп атап көрсетті. Жас ұрпақтың жан-жақты 
қалыптасуының негіздері мектепке дейінгі мекемеден бастау алады, мектеп 
жасына дейінгі баланы қалыптастырып, дамыту үшін оның ішкі дүниесі мен  
қыр-сырын анықтап, мүмкіншіліктері мен қабілеттерінің дамуына жағдай 
туғызу қажет. Баланың қабілетін қаншалықты ерте ашып, дамытса оның 
нәтижесі соншалықты жемісті болмақ.  Осы мақсаттарды жүзеге асырып келе 
жатқан біздің «Ақбота» балабақшасы, 140 орынға арналған. Балабақшада бес 
тобымыз бар, оның үшеуі қазақ тобы, екеуі орыс тобы.

Балабақшаның мақсаты: мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жұмыстарын 
ұйымдастыруға жаңашыл тәсілдерді пайдалану, мамандардың педагогикалық 
шеберліктері мен құзырлығын жетілдіру, оны дамыту үшін жағдай жасау.                                                                  

Міндеттері: жаңа технологиялар негізінде баланы салауатты өмір сүру 
салтына тәрбиелеу және дене шынықтыру жаттығуларын күнделікті дағдыға 
айналдыру, денсаулық сақтау технологиясын қалыптастыру; балаларға 
экологиялық білім беруде педагогтердің кәсіби құзыреттілігін инновациялық 
технологияларды енгізу арқылы көтеру және балаларға экологиялық білім 
беруде тәжірибені жалғастыру.  

Балабақшада он екі педагог қызметкерлер жұмыс жасап келеді. 
Оның жетеуі жоғары білімді, алтауы арнаулы орта білімді. Балалардың 
жас ерекшеліктерін ескере отырып, топ бөлмелері әсем безендірілген. 
«Ақбота» балабақшасының педагог қызметкерлері жалпыға міндетті білім 
беру стандартының бес білім саласы бойынша жемісті жұмыс атқарып 
келеді. Педагог қызметкерлер балалардың қарапайым мәдени дағдыларын 
қалыптастыруға, өздерін  көпшілік арасында дұрыс ұстай білуге және 
мінез-құлқы мен еркін тәрбиелеуге, ой-өрістерін кенейтуге, ақыл-ойын да-
мыту мақсатында жұмыс жасауда. Сондай-ақ тәрбиеші іс-әрекет кезінде 
шығарманың бар әсерін  балаларға түгел жеткізуге және олардың көркем 
әдебиетке деген қызығушылық сезімдерін жетілдіру мен дамытуға тырысуда.                                            
Балалардың сөйлеу нақышына  және сөздерді анық, дұрыс айтуына көп көңіл 
бөлінеді.  «Бала жүрегі кішкентай күйсандық. Сондықтан кілтін тапсақ 
ғана ашылады. Тәрбиешінің қолында әр кезде сол кілт жүруі керек», – деп  
М.Шаханов айтқандай, біздің тәрбиешілеріміз бүлдіршіндер тәрбиесіне өз 
үлестерін қосып қана қоймай, оларға өз ата-анасындай мейірімділік  таны-
тып, балапандарды бауырына тарта біледі.  Балабақшамызда балаларға білім, 
тәрбиемен қатар, салт-дәстүр, тіл үйрету жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ, 
балалардың уақытында тамақтануы, мезгілінде ұйықтап, күн тәртібін сақтауы 
бала денесінің дамуына әсер етеді. Біздің балабақшада баланың жеке  тұлға 
ретінде қалыптасуына барлық жағдай жасалып отыр. Бүгінгі таңда ата-ана 
мен  тәрбиеші арасындағы ортақ мәселе – бала тәрбиесі екені баршамызға 
мәлім.  Балабақшамызда ата-аналармен ынтымақтаса жұмыс жүргізілуде 
олардың қатысуымен түрлі сайыстар, ашық есік күндерін өткізеді. Бала 
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дегеніміз – болашақ.  Балаларамызды қалай тәрбиелесек, болашағымыз 
сондай болмақ. «Жас ұрпақ келешектің қожасы», – деп  В.Г. Белинский 
айтқандай, болашағымыз бен келешегіміздің қожасы балаларымызды білімді 
де мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, кішіпейіл де қарапайым етіп тәрбиелеу өз 
қолымызда.

Әр бала жұлдыз сынды көктегі, Жұлдыз болып жана бер деп тілейді,
Сөнбейтұғын көңілінің көктемі. «Ақбота» балабақша мекені.

ас ұрпаққа – адамгершілік-рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие 
болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталу 

ДИДАКТИКАЛЫҚ  ОЙЫНДАР   АРҚЫЛЫ  БАЛАДА 
ҚАРАПАЙЫМ  ТҮСІНІКТЕРДІ  ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Набат  ҚАЛИЕВА,
«Балдырған» балабақшасының меңгерушісі
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Ж
керек. Балалардың танымдылық бала ойының құрылымы бойынша негiзгi 
математикалық түсiнiктердi (сан, есеп, пiшiн, көлем, бағыт) бiлуi қажет. 

Бала қандай да бiр нақты математикалық жағдайда дидактикалық 
ойындардың шарттарын пайдалана бiлуi керек. Баланың пайдаланылатын 
дидактикалық ойындар жайында түсiнiгi болуы қажет. 

Мiндеттерi:  мектепке дейінгі балаларда танымдық үдерістерiн (зейiн, 
есте сақтау, ой-өрiсiн, қиял, қабылдау) негiздерiн дамыту; дидактикалық ой-
ындар арқылы баланы ынталандыру.

Дидактика –  бұл  ежелгі  грек  сөзі,  яғни  didacticos  –  үйретуші,  
didascalos – мұғалім деген мағынаны білдіреді. Дидактика білім беру мен 
оқытудың теориялық негіздерін зерттейтін педагогика ғылымының саласы. 
Дидактика ойындар, сонымен бірге кішкентай балаларға тән оқыту формасы 
болып табылады. 

Дидактикалық ойындар балалардың ойын әрекетіне тән құрылым 
элементтерінің бірі: ой – ниет, мазмұн, ойын әрекеттері, ереже, нәтиже бар. 
Дидактикалық міндеттің болуы ойынның оқыту сипатын, оның мазмұны 
балалардың танымдылық әрекетін дамытуға бағытталғанын атап көрсетеді. 

Дидактикалық ойындардың  маңызы балалардың дербестігін және ойлау 
мен сөйлеу белсендігін дамытатындай. Дидактикалық ойын элементтерінің 
бірі – ережелер. Ережелер оқыту міндеті мен ойын мазмұнына қарай 
белгіленеді және өз тарапынан, ойын әрекеттерінің сипаты мен тәсілін 
белгілейді, балалардың мінез-құлқын, тәрбиеші мен балалардың өзара 
қарым-қатынасын ұйымдастырады және бағыттайды. 

Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыруға арналған 
дидактикалық ойындар жиынтығы тәрбиешілер мен ата-аналарға көмек беру 
ретінде құрастырылған. Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді 
және нақты міндеттерді атқарады. Ойынның мақсаты – бағдарламада 
анықталған математикалық білім, білік және дағдылары жайында түсінік 
беру, оларды қалыптастыру, тиянақтау және бекіту, қайталау және пысықтау 
немесе тексеру сипатында болып келеді. Ойынның міндеттері баланың 
қызығушылығын туғызып, белсенділігін арттыратындай іріктеліп алынған 
нақты мазмұнымен анықталады. 

Ойынды тәрбиеші баланың ойлау іс-әрекетін жандандыруға арналған 
әдістемелік тәсіл ретінде қолданады. Жаңа тақырыпты түсіндіру, оны 
пысықтау және өткен тақырыпты еске түсіріп, қайталау үшін дидактикалық 
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ойындарды пайдалану қажет. 
Мектеп  жасына  дейінгі балалардың жан-жақты дамуы  үшін  логикалық  

ойындардың  орны  ерекше. Ойын – мектеп  жасына  дейінгі кезден  бас-
талып  адаммен өмір  бойы ілесіп  жүретін ерекше қызмет  түрі.  Ойын – 
балалардың   оқуға, еңбекке  деген  белсенділігін арттырудағы басты  құрал,  
балалардың   психикасында  сапалы  өзгерістер тудырады: бала  зейінінің   
жадының қалыптасуына, қиялдау  қабілетінің дамуына әсер  етеді, ойлау  
шығармашылық  және  таным  әрекетінің негізі  болып  табылады. 

Математика  балалардың  ой-өрісін, танымдылық  белсенділігін  артты-
рады. Балаларды тапқырлыққа баулып, зейінін, ойлау  қабілетін  дамытады.

Қазіргі  кездегі  ғылым  мен  техниканың  даму  деңгейі  әрбір  балада  
сапалы және  терең  білім,  іскерліктің  болуын, олардың  шығармашылықпен 
жұмыс  істеуін, ойлауға қабілетті  болуын  талап  етеді. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балаларға  арналған  ойындардың  ерекшелігі: 
дидактикалық  ойындар  баланың  математикалық  түсінігін  кеңейтеді,  
тереңдетеді, ойын  бекітеді; ойын – баланы  психологиялық  тұрғыдан  дамы-
тады; ойын – ақыл-ой  тәрбиесінің  маңызды  әдісі. 

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев: «Ойын ойнап ән салмай, 
өсер бала бола ма?», – деп айтқандай, бала өмірінде ойын ерекше орын алады. 
Баланың өмірі, қоршаған ортаны танып, еңбекке қатынасы, психологиялық 
ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады. Ойын үстінде баланың ертеңгі 
өмірге деген қабілеті байқалады. Олар ойын ойнау барысында өздерін еркін 
сезінеді. Ізденімпаздық, тапқырлық әрекеті байқалады. Әрбір ойынның бала 
үшін білімділік мақсаты ғана емес, тәрбиелік, танымдық мақсаты зор. Тиімді 
қолданылған ойын мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын оқушылардың 
зор ынтамен тыңдап, берік меңгеруіне көмектеседі. Өйткені, төменгі 
сыныптағы оқушылардың аңсары сабақтан гөрі ойынға ауыңқырап тұрады. 
Қызықты ойын түрінен кейін олар тез сергіп, тапсырманы ықыластана әрі 
сапалы орындайтын болады.

Мектепке дейінгі балалық шақ 3-тен 6-7-ге дейінгі жас – баланың 
дамуындағы мүлде айрықша кезең болып табылады. Дәл осы жаста ішкі 
психикалық өмір және жүріс-тұрысты іштей реттеу пайда болады. Бұл ішкі 
өмір жалпы түсініктер бойынша әрекет ету қабілетінде, баланың қиялында, 
ерікті жүріс-тұрыста, ересектер және құрдастар арасындағы мазмұнды қарым-
қатынаста танылады.Осы маңызды қасиеттер мен қабілеттердің барлығы, ере-
сектермен әңгімелесуде, мамандар сабақтарының барысында емес, сюжетті-
рөлді ойында туындайды.  Осындай ойында балалар ересектердің рөлдерін 
ойнап, өздері арнайы құрастырған ойын жағдайларында, қиялдан шығарған 
жағдайларда ересектердің іс-әрекеттерін және олардың арасындағы қарым-
қатынасты қайта орындайды.

Еркін сюжетті-рөлді ойын – мектепке дейінгі жастағы балалар үшін ең 
қызықты іс-әрекет. Оның тартымдылығы – ойнай отырып, бала субъективті 
еркіндікті сезінеді, тәжірибелік туынды іс-әрекеттегі қарсылықтарға тап 
болып, қиынға түсетіндердің барлығы – заттардың, әрекеттер және қарым-
қатынастардың оған тәуелді екенін сезінеді. Сонымен қатар, педагогикалық 
әдебиетте балабақшадағы балалардың ойын іс-әрекеті тиісті деңгейіне жете 
алмайтыны туралы мәселе бірнеше рет көтерілген болатын. Ойын – кез 
келген әрекет сияқты бей-берекет пайда болмайды, ересектер тарапынан 
қалыптастырылады. Балалар ойнай алу үшін олардың саналарында эпизод-
әрекеттердің жиынтығы тұрақталу тиіс. Балалар қандай әрекеттерді орын-
дау керек екенін білулері қажет және меңгерген білімдерінен тек осындай 
лайық сәттерді таңдай біліп, оларды қиялдан құрылған жаңа сәттер ойлап 
таба білулері тиіс.

Ойын арқылы бала өзін қоршаған ортамен, табиғатпен, қоғамдық 
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құбылыстармен, адамдардың еңбегімен, қарым-қатынастармен таныстыра-
ды. Халқымыз ойындарды тек балаларды алдандыру, көңілін көтеру әдісі деп 
қарамай, жас ерекшеліктеріне сай олардың көзқарастарын, мінез-құлықтарын 
қалыптастыру құралы деп ерекше бағалаған.  Ойын, негізінен, балаларға 
дене шынықтыру және эстетикалық тәрбие берудің маңызды құралы. Ойын 
балаларды ұйымшылдыққа үйретеді.  

Дидактикалық ойындар 3-топқа бөлінеді: заттық дидактикалық ойын-
дар – дидактикалық ойыншықтармен және түрлі ойын материалдарымен 
ұйымдастырылады;  үстел үстінде ойналатын дидактикалық ойындар;  сөздік 
дидактикалық ойындар. 

Дидактикалық ойындар сәбилер тобынан басталады. Мұнда жоғары 
топтарға қарағанда жеңіл түрлері ойнатылады. Мысалы: бала ойнап отырған 
машинаның дөңгелегі нешеу, түсі қандай?  Кубиктерді түсіне қарай топтас-
тыр, қане сен көк кубиктерді әкелші, үстелге апарып қойшы. Бұл жерде бала-
лар кеңістікті бағдарлауды үйренеді. 

Дидактикалық ойындар ересек топтарда төменгі топтарға қарағанда 
күрделеніп жүргізіледі. Ойын шарттары мен көрнекіліктерін пайдалану 
арқылы ойын әрекетін дамытуға болады. Дидактикалық ойындар баланың 
ақыл-ойын, ойлау қабілетін, қабылдауын, есте сақтауын, зейінін дамытуға, 
салыстыруға, жіктеуге, өзін-өзі бақылауға үйретеді.  Мысалы, «Теле-
фон» ойы нында диалогтік сөйлеудегі әңгіменің мақсаты бір нәрсе жайын-
да сұралып, баланың оған жауап беруге белгілі бір әрекетке түрткі болуға 
үйрету болып табылады.  Ойын қызықты, тартымды өту үшін дидактикалық 
ойындарды дұрыс ұйымдастыру керек. Ойынға керекті құралдар әр балаға 
жеткілікті болу керек, сонда ғана балаларға түсінікті болады. Дидактикалық 
ойындардың құралдары ұзақ уақыт сақталу үшін эстетикалық, гигиеналық 
талаптарға сай әдемі қораптарда, қалталарда тұру керек. Ұйымдастырылған 
оқу іс-әрекеттерінде дидактикалық ойындарды қолдансақ мақсатымызға 
жетеміз. 

Дидактикалық ойындардың бір түрі слайд көрсету. 
Мақсаты: дидактикалық ойындарды ойнату арқылы балалардың  

қызығушылықтарын арттыру, тілдерін дамыту, сөздік қорларын молайту,  
дүниетанымын қалыптастыру, эстетикалық тәрбие беру. 

Дидактикалық ойындардың түрлері. 
1. Заттық дидактикалық ойынның түрлері төмендегідей заттармен ой-

натылады.  Ойыншықтармен ойнатылатын дидактикалық ойындар кіші 
топтардан бастап ойнатылады. Мұнда балалар ойыншықтарды қолымен 
ұстап, көзімен көріп, сипап сезу арқылы ойнайды. Немесе ойыншық заттар-
ды сипаттауға болады. Мысалы: доп домалақ, ол күнге ұқсайды. Доппен біз 
қызықты ойындар ойнаймыз, т.б. 

Киім түрлерімен ойнатылатын дидактикалық ойындар: киімдерді 
балаларға таныстырумен қатар киіну дағдыларын қалыптастыруға үйретеміз. 
Мысалы: «Қуыршақты серуенге шығарайық» ойынын ойната отырып 
киімдерді ретімен киіну және жыл мезгіліне сай киінуге үйретеміз. 

Ыдыстарды қолдана отырып жеке және жалпы атауын айта білуге ба-
лаларды үйретеміз. Сонымен қатар «Қуыршаққа тамақ дайындаймыз» ойы-
нын ойната отырып ыдыстарды қолданудың әдістерін үйретеміз. Мысалы: 
қасықты оң қолға ұстаймыз, тарелкені екі қолмен ұстаймыз, т.б. 

Заттық жеміс-жидектерді қолдану: заттық жеміс-жидектерді қолдана 
отырып балалармен бірнеше ойындар өткізуге болады. Мысалы: «Ғажайып 
дорба» ойынын алатын болсақ, онда жемістер мен көкөністерді сипап сезу 
арқылы оның пішінін анықтау, түсін анықтау және атын атауға үйретуге бо-
лады. 

Заттық үй жануарларды қолдана отырап балалардың зейінін, есте сақтау 
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қабілетін дамытамыз. 
Мысалы: «Үй және жабайы аңдарды  ажырат»  ойыны арқылы заттық үй 

жануарларын қолдануға болады. Мұнда балалар жануарларды ажыратып, өз 
орындарына қолымен ұстап орналастырады. 

Үстел үсті дидактикалық ойындары таңертеңгілік балаларды қабылдау 
кезінде ойнатылады. Балалардың есте сақтау қабілеті таңертеңгілік уақытта 
жақсы қабылдайды. Сондықтан заттардың атын жаттау немесе жалғасын 
табу, құрастыру, орнын табуға байланысты ойын түрлері ойнатылады. Мы-
салы: «Қуыршақ Шолпанға киінуге көмектес», «Жартыларды құрастыр», 
«Тышқанның үйін тап», т.б. 

Сөздік ойындар. Суреттермен ойналатын дидактикалық ойындар барлық 
білім беру саласы бойынша ойнатылады. Суреттер арқылы балалар сөйлем 
құрастыруға үйренеді. Белгілері бойынша ажыратады. Жалпы атауын айтып 
үйренеді. Мысалы:  «Суретте қай жыл мезгілі бейнеленген?» суреттерін ала-
тын болсақ, балалар оған қарай отырып өз ойларын білдіреді. 

Тәрбиешілер семинар  барысында дидактикалық ойындарды қолдануды 
өз тәжірбиелерімен бөлісті. Ойын қызықты, тартымды өту үшін дидактикалық 
ойындарды дұрыс ұйымдастыру керек. Ойынға керекті құралдар әр балаға 
жеткілікті болу керек сонда ғана балаларға түсінікті болады. Дидактикалық 
ойындардың құралдары ұзақ уақыт сақталу үшін эстетикалық-гигиеналық 
талаптараға сай әдемі қораптарда, қалталарда тұру керек. Ұйымдастырылған 
оқу іс-әрекеттерінде дидактикалық ойындарды қолдансақ мақсатымызға 
жетеміз.
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егодня большое внимание уделяется формированию информационной 
компетенции школьников. И это вполне оправдано тем, что информа-

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА  УРОКАХ  РУССКОГО  ЯЗЫКА

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

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

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

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

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

Уровень информационной культуры обучающихся по предмету «Русский 
язык» определяется уровнем его компетенций в данной информационной об-
ласти.   Эти  компетенции развиваются у учащихся постепенно, проходя сле-
дующие уровни:

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

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

– уровень экспертной компетентности: умение дать обоснованную каче-
ственную оценку информационному продукту, указав его достоинства и не-
достатки;
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– уровень аналитико-синтезирующей компетентности: умение на основе 
анализа готового информационного продукта  и технологии обращения с ним 
предлагать изменения в структуре самого продукта или технологии его из-
готовления.

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

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

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

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

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

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

–  организацию проектной деятельности: данная методика является наи-
более очевидным способом формирования ключевых компетенций обучаю-
щихся, в том числе информационной;

– нетрадиционные формы занятий: урок-проблема по решению кейсов, 
урок-соревнование «Лингвистическая олимпиада», урок-игра «Лингвистиче-
ский КВН»... Данные формы позволяют решать такие задачи, как: развитие 
интереса к информационным объектам, усиление мотивации обучающихся 
к изучению дисциплины «Русский язык», формирование информационно-
коммуникативных навыков. Нетрадиционные формы занятий проводятся в 
рамках Декады гуманитарных наук.

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

– использовать новые информационные технологии в качестве формиро-
вания  поисковой и творческой деятельности обучающихся; 

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

– представить обширный и самый разнообразный материал, выбрать по-
следовательность  знакомства с предлагаемой информацией и степень глу-
бины этого знакомства, “извлечь” любой материал и использовать его в са-
мостоятельных работах учащихся, озвучить любой текст (гостевые  книги, 
сайты);

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

– формировать информационную компетентность,  культуру,  грамот-
ность  школьников,  развивать умение осуществлять обработку информации  
(в  процессе  совместной, а затем самостоятельной подготовки отдельных 
тем).
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лбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Бар-
лық жаңғырту үрдісіндегі табыстың негізгі 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ КӨШУ – 
БІЛІМ ЖҮЙЕСІН ІЗГІЛЕНДІРУ

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

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

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

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

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

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

ҚҰРМЕТТІ  АТТЕСТАЦИЯДАН  ӨТЕТІН 
ПЕДАГОГ  ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР!

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

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

Байланыс телефондары:  
8 (727) 291-33-36 жұмыс,  8 701 503 97 80,  8 701 287 32 88.  
Электрондық пошта: kaz_mektep@mail.ru
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алқымыз «Балаңа бес жасқа дейін патшаңдай қара» деген сөзінде де 
тәрбиенің терең мәні жатыр деуге болады. Баланың патшадай көңіліне 

БҮЛДІРШІНДЕРДІ  САЛАУАТТЫ  ӨМІР
САЛТЫНА  ТӘРБИЕЛЕУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«АҚТӨБЕ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» 

Елеусін  САҒЫНДЫҚОВ
экономика ғылымдарының докторы, 
профессор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ыбырай Алтынсарин

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

адамы – мұғалім. 
Ғ. Мүсірепов

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

шәкірттей сезінемін. 
Серке Қожамқұлов

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

ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым.
 Александр Македонский

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

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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