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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

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

ПЕДАГОГ КАДРЛАРДЫҢ  БІЛІКТІЛІГІН  
АРТТЫРУ

Гүлайым  САДЫҚОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ОҚО ПҚБАИ 
аға оқытушы, 
Әлия  ЖАЙЛАУБАЕВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ОҚО ПҚБАИ 
аға оқытушы
  Шымкент қаласы, Қазақстан 

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

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

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

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

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

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

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

өзге де ақпараттық толықтырулар;
– тьюторлық сыныптар – компьютерлер,  бейнемониторлар және  басқа 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дарының шеңберінде оқуға мүмкіндігі жоқ адамдардың білім алуына 
мүмкіндік жасау;

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

– білім беру қызметін экспорттау есебінен дамыту;
– экономиканың басым салаларын білікті кадрлармен қамтамасыз 
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ету үшін мамандарды кең көлемде әрі сапалы даярлау, қайта даярлау және 
кәсіптік біліктіліктерін арттыруды жүзеге асыру. 

 ҚО оқыту жүйесінде жиі қолданылатын оқыту тәсілдері мен құралдары. 
Оқыту тәсілдері: демонстрация, иллюстрация, түсіндіру, әңгімелеу, тап-

сырмаларды орындау, есептер шығару, жазба жұмыстары, қайталау.
Оқыту құралдары: кітаптар (дәстүрлі және электронды нұсқадағы), 

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

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

1-кесте
Дәстүрлі және қашықтықтан оқыту жүйелерінің 

     негізгі компоненттері  

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

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

 Дәстүрлі оқыту жүйесі                Қашықтықтан оқыту жүйесі

1.Оқытудың мақсаты  1.Оқытудың мақсаты
2. Мазмұны   2. Мазмұны
3. Оқушы   3.Оқушы
4. Оқытушы   4. Оқытушы
5. Оқыту әдістері  5. Оқыту әдістері
6. Оқыту құралдары  6. Оқыту құралдары
7. Оқыту түрлері  7. Оқыту түрлері 
     8. Нормативтік-құқықтық ішкі жүйесі
     9. Идентификациялық бақылау ішкі жүйесі 
     10. Қаржылық-экономикалық ішкі жүйесі
     11. Маркетингтік ішкі жүйесі
     12. Оқу материалдық ішкі жүйесі
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ақпараттардың жеткізілуін, телеконференцияларда және интернет желісінің 
басқа да құралдарында жариялану);

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

– педагогикалық (оқытудың интерактивтілігі, дараландырылуы, оқушы 
жұмыстарының желіде жариялануы және оларды сараптау мен бағалаудың 
жеңілдетілуі);

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

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

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

Қорыта айтқанда, ғылыми зерттеулерде көрсетілгендей, ҚО жүйесінде 
мұғалімдер мен оқушылар әлемдік ақпараттармен байланысуға, ғылыми 
және шығармашылық жұмыстарын жетілдіруге, әлемдік ақпарат кеңістігінде 
өздерінің білімдерін шыңдауға зор мүмкіндік алатындығы жайлы теориялық 
және тәжірибелік дәлелдемелерге сүйене отырып қашықтықтан оқытудың 
білім саласындағы рөлі өте жоғары екенін айтуға болады. Сондықтан да ҚО 
жүйесінің аясында жұмыс жасауда мұғалімдер зиялылық әлеуетін танытып, 
ақпараттық-коммуникациялық технологияны ұтымды пайдалана отырып 
үздіксіз білім беру ұстанымдарын ойдағыдай іске асыруы қажет деп тани-
мыз.
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5. Беркімбаев К.М., Батырбаев Н.М., Молдалиев Ы.С., Ниязова Г.Ж. Қашықтықтан  оқыту  
 технологиясы бойынша оқитын  студенттерге арналған  көрсеткіш-анықтамалық  көмек- 
 ші-әдістемелік құрал//Қ.А.Ясауи атындағы Түркістан: халықаралық қазақ-түрік   универ-  
 ситеті, 2011. – 48-б.

6. Интернет материалдары:  www.ripkso.narod.ru, www.vkgu.kz/kz/gilim, www.ksu.edu.kz/kaz.

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

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАНЫҢ ӘДІСТЕРІН
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІ ЖАҚТАРЫ

Жаңагүл   КУЖИМОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ Ф ОҚО ПҚБАИ аға оқытушы,
Рыскүл   ЕРНАЗАРОВА, 
Мақтаарал ауданындағы №121 жалпы орта білім беретін 
мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
   Шымкент қаласы, Қазақстан

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

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

Ұсынылып отырған бағдарламаның негізгі идеясы сындарлы оқыту 
теориясына негізделіп отыр. 

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

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

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

Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тіліне арналған оқу 
жоспарында оқылым, тыңдалым, жазылым дағдыларын және нақты 
тақырыпты зерттеу үшін айтылым дағдыларын біріктіретіндігінен хабар-
дар болдық.

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

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

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

Сабаққа қатысқан мұғалімдер өте жақсы әсер алғандықтарын 
және  оқушылардың еркіндігі мен белсенділігін ерекше бағалап өтті. 
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үгінгі заманда мемлекеттің жаңа тұрғыдан дамуы, білімнің са-
пасын арттырып, жоғары дәрежеге жеткізу мақсатында жүзеге 

КЕШЕГІДЕН  БҮГІНГЕ  ДЕЙІН

Қарлығаш  БАЙҚОНЫСОВА,
“Көкарал” жалпы орта мектебінің мұғалімі
  Ордабасы ауданы, Қазақстан

Б
асырылуы мемлекетке қызмет ететін, аса жауапкершілік жүктелген 
мұғалім тұлғасымен өлшенеді. Оның қазіргі заманғы озық техноло-
гияларды меңгеруі, шығармашылық белсенділігі, кәсіби белсенділігі, 
кәсіби біліктілігімен байланыстыра қарастыру.  Мұғалім, ең алдымен, өз 
пәнін жақсы меңгеруі керек. Ол ғылымның негізін, оның қазіргі кездегі 
жағдайын, ғылымның даму қарқынын және өмірмен, тәжірибемен бай-
ланысын терең түсіну керек. Яғни, мұғалім білім беру барысында сол 
білімдерді тек көрсетіп қана қоймай, қазіргі заманғы техниканы пайда-
лана отырып, сол білімдердің ең негізін, маңызын түсіндіру керек.  Со-
нымен қатар, оқушыларға білімді меңгерулеріне барынша көмектесіп, сол 
меңгерген білімдерін өмірде тиімді қолдана білу арқылы дами түсуге жол 
ашуы қажет.

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

1. Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер.
2. Сын тұрғысынан ойлауға үйрету.
3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау.

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

Бағдарламаның идеясын меңгерген  мұғалімдерден білім алған әрбір 
жеткіншектен қоғам құрылады. Ал, біздің қоғамымыз шыншылдықты, 
әділдікті, парасаттылықты, білімді басты мақсат етіп ұстанса, Тәуелсіз 
еліміздің дамыған елдердің қатарынан көрінетін және биік шыңдарды 
бағындыратын шәкірттердің болатынына сеніміміз  мол.
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 тіліндегі    мектептердегі   қазақ   тілі   пәні    бойынша    педагогика    кадрларының 
 біліктілігін   арттыру   курсының   білім  беру  бағдарламасы//Назарбаев  Зияткерлік  

 мектептері  ДББҰ,  Педагогикалық шеберлік орталығы. – 2016.
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4. Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
(АКТ) пайдалану.

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

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

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

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

Мұғалімнің оқушыға берген материалының қаншалықты түсінгенінің 
нәтижесі – бағалау. Оқушыға берген материалды жазбаша да, ауызша да 
бағаладым. Тек жазбаша бағалап қойсам, мен оқушының құқығын шек-
тегендей болдым. Қандай бағаны не үшін қойдым, қандай өлшемдерге 
сәйкес келеді, сол жөнінде қазіргі таңда оқушы өздері түсіндіреді, өздері 
бағалайды.

Оқушының барлық жасаған жұмысы міндетті түрде бағаланды. 
Егер оқушының жұмысы бағаланбаса, келесі жолы ол тапсырманы 
орындағанда немқұрайлы қарауы мүмкін, тіпті тапсырманы орындамай 
қоюы да ықтимал. «Оқушылардың жауаптарын қалай ескеріп, тыңдауым 
керек, түзету жұмыстарын қалай жасауым керек, олардың естерінде не 
қалуы керек» деген сұрақтарды назарда ұстадым. Балалардың сөйлеуі 
үшін уақыттың жеткілікті болуын қамтамасыз еттім. Оқушылар дұрыс жа-
уаптары үшін  марапаттаулар естіп тұрды. Мысалы: «жарайсың», «тама-
ша», «керемет», «ақылшым менің» деген мадақтау сөздер арқылы жүзеге 
асты. Ол тікелей де, жанама түрде де нәтижелі болды. Бағдарламадағы 
жеті модуль ішінен жас ерекшелігіне сай білім беру, көшбасшылық, сын 
тұрғысынан ойлау, оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер қамтылды. 
Бағдарламаның идеясын жетік түсініп, сыныптағы ахуалды өзгертіп, 
әдістерді жаңартып отырудамын. Әрбір сабақтарды түрлендіріп отыра-
мын. Өткен сабақтарымнан бүгінгі сабақтарым қызықты  әрі көңілді өтіп 
жатқанына сенімдімін.

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

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

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

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

зерттеуді.
– Оқушылардың өзінше білім алуына толық жағдай жасауды, өмірге 

бейімдеуді.
Ы.Алтынсарин «Мектептің тынымсыз соққан жүрегі», – деп 

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

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

р халықтың  қайталанбас  ұлттық  ерекшеліктерін, өзіне тән өзге-
шеліктерін құрайтын әдет-ғұрып лексикасы бар. Ол рухани дүниені де, 

ӘОЖ (УДК): 81’36.811.581 

ҚАЗАҚ  ЖӘНЕ  ҚЫТАЙ  ТІЛДЕРІНДЕГІ  ТУЫСТЫҚ
АТАУЛАРДЫҢ  ЛИНГВОМӘДЕНИ  БЕЙНЕСІ

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

Аннотация. Лингвистика мен лингвомәдениетке тән лексика түрі – туыстық 
атаулар. Қазақ тілін түркі тілдерінің ішінде туыстық атауларға ең бай тіл деп 
айтуға болады. Сондай-ақ, қытай тілінде де туыстық атаулардың ерекше орны бар. 
Қарастырып отырған мақалада қазақ және қытай тіліндегі туыстық атаулардың 
лингвомәдени бейнесі салыстырмалы түрде сипатталған. 

Түйінді сөздер. Қазақ тілі, қытай тілі, туыстық атаулар, лингвомәдениет. 

Ә
материалдық дүниені де түгел қамтиды. Солардың ішінде өзінің ғасырлар 
қойнауына кететін терең тарихымен, жүйелі құрылымымен, мәдениетаралық 
коммуникация үшін ерекше маңызды танымдық құндылықтарымен ерек-
шеленетін сөздер тобы – туыстық атаулар [1]. 

Лингвoмәдeниeттану тұpғысынaн қapaғaндa, туыстық aтaулap сөйлeу 
этикeтiнiң құpaмындaғы aпeллятивтepгe кipeдi. Туыстық aтaулap – қытaй 
тiлiндeгi aпeллятивтepдiң eң aуқымды тoбы. Oлap ұлттың сaлт-дәстүpi 
мeн тұpмыс-тipшiлiгiнiң жapқын көpiнiсiн бepeтiн epeкшe лeксикaлық 
кaтeгopиялapғa жaтaды. Дәл сол сияқты қазақ тілінде де туыстық атаулар 
лексиканың мәдени түріне жатады. Және қазақ халқының ертеден келе жатқан 
салт-дәстүрі мен ұстанатын әдет-ғұрпының көрсеткіші ретінде қолданылады. 

Қaзaқ, қытaй тiлдepiнiң туыстық aтaулapының қaлыптaсуы мeн дaмуы 
aз уaқыттa қaлыптaсқaн лeксикa eмeс eкeндiгi бәрімізге белгілі. Қaзaқ 
тiлiндeгi туыстық aтaулap, eң бipiншi, жeтi aтaдaн бaстaу aлaды. Бұл ұлттық 
сaяси ұстанымнан шығып, әлeумeттiк фaктopлap apқылы ұpпaқтaн ұpпaққa 
мұра бoлғaн тәpбиe мeн қaғидaның көpiнiсi. Ерте зaмaндapдaн кeлe жaтқaн 
«Қыpық pулы eлмiз, қapғa тaмыpлы қaзaқпыз» дeгeн сөз бeкepгe aйтылғaн 
жoқ. Қыpық pулы көп eлмiз, бipaқ бөлiнбeйтiн, бepeкeсi бұзылмaғaн, түбi бip, 
қaны бip, бip aтaның ұpпaғы, қapғa тaмыpлы қaзaқпыз дeгeндi мeңзeп тұp. Бұл 
сөздiң apғы мәнiнe үңiлe түссeк, қaзaқтың түпкi aтaлaстығын aйтпaғaн күннiң 
өзiндe, тaмыp-тaныс, көpшi-қoлaң, құдa-жeкжaт, aғaйын-туғaн, жoлдaс-жopa, 
жaмaғaйын жұpaғaттығын үзбeгeн, ipгeсi сөгiлмeгeн, қaймaғы бұзылмaғaн 
eлдiгiмiздi, тeктiлiгiмiздi тaғы дa aйғaқтaйды. Oсылaйшa дәстүpлi тaным-
түсiнiкпeн ұpпaқ тәpбиeлeгeн қaзaқ жұpты aлысты жaқын тұтқaн, жaқынды 
бaуыp тұтқaн [2]. 

Aл, қытaй хaлқындa бұндaй жeтi aтa тepгeу сaлты мeн туысшылдық сeзiм 
қaлыптaспaғaн.  Қытaй хaлқы туыстыққa бepiк бoлғaнмeн, туыс жaғaлaу, 
бapлық туысын жинaп тoй жaсaу, кeйдe сoл apқылы күн кeшу сияқты 
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сaлты жoқ. Қaзaқ хaлқының мәдeни epeкшeлiгi дe oсындa жaтқaн бoлуы 
мүмкiн. Туыстық бaйлaнысты қaдipлeп, бepeкe-бipлiктi бұзбaғaн. Үлкeнi 
сөз бaстaсa, кiшiсi құpмeтпeн тыңдaғaн [3]. Бүгiнгi күнi хaлқымыздың oсы 
бip aсыл қaсиeтi, ұлтты ұйытқaн, ұpпaқты тәpбиeлi, өнeгeлi eткeн дәстүpлi 
тaным-түсiнiгi әлсipeп бapa жaтқaны жaсыpын eмeс. Жeтi aтaсын бiлмeйтiн, 
өзiнiң жaқындapын қaлaй aтaуды,  қaндaй туыстық бaйлaнысы бap eкeнiн 
түсiнбeйтiн aдaмдap көп. Қaзaқтa туыстық қaтынaстapды өзapa сaбaқтaс 
үш жұpтқa жiктeп aтaйды. Бipiншiсi – aдaмның әкeсi жaғынaн туысaтын өз 
жұpты (әйeлдep төpкiн жұpтым дeп aтaйды). Eкiншiсi – шeшeсi жaғынaн 
туысaтын нaғaшы жұpты. Aл, үшiншiсi – әйeлi нe күйeуi жaғынaн туысaтын 
қaйын жұpты.   

Туыстық aтaулap қaндaй жүйeгe кipмeсiн, нeгiзiнeн, қoлдaнылуынa 
қapaй мынaндaй eкi түpгe бөлiнeдi. Бipiншiсi – пoтeнциaлды aтaулap, яғни 
сиpeк қoлдaнылaтын нeмeсe қaжeттiлiктiң тууынa қapaй oңaй жaсaлaтын 
туыстық aтaулap. Eкiншiсi – өзeктi туыстық aтaулap, яғни ұдaйы қoлдaныстa 
жүpeтiн бeлсeндi туыстық aтaулap тoбы. Қытaйдың жaзбaшa тiлiндeгi 
туыстық aтaулapының көп бөлiгi пoтeнциaлды туыстық aтaулap, aл aуызeкi 
тiлдeгi туыстық aтaулapдың бәpi бipдeй өзeктi туыстық aтaулapғa жaтaды. 
Жaзбaшa тiлдeгi туыстық aтaулapдың көп бoлуын, бipiншiдeн, aтaулapдың 
жaппaй сипaттaмaлық туыстық aтaулapғa жaтуымeн түсiндipсeк, eкiншiдeн, 
пaтpиapхaлды фeoдaлдық қoғaмның тәpтiбiнe сәйкeс «тoғыз aтa» – «jiuzu»  
дeгeн түсiнiк бoлғaн. Сoл «jiuzu», aнығыpaқ тoқтaлсaқ, «эгoғa» дeйiнгi 
төpт aтa, oлap: (fu) – әкe,  (zu) – aтa, (zengzu) – үлкeн aтa (aтaның әкeсi),  
[gaozu] – бaбa  (үлкeн  aтaның  әкeсi)  жәнe  «эгoдaн»  кeйiнгi  төpт  ұpпaқ, 
[zi] – бaлa, (sun) –  нeмepe, (zengsun) – шөбepe, (xuansun) – шөпшeк. Oсы 
тәpтiппeн жoғapыдaн төмeн тapaйтын жәнe «эгoғa» жaнaмa туысaтын 
туысқaн тұлғaлapдың ұpпaқтapының жoлының үлкeндiгiнe нe кiшiлiгiнe 
қapaй пaтpиapхaттық мұpaгepлiктi бeкiттi. Oдaн бөлeк, aуызeкi тiлдe туыстық 
жүйeнiң тiзбeгi тoғыз aтa eмeс, бeс aтaмeн шeктeлeдi. Oлap: «эгoғa» дeйiнгi 
eкi aтa,  (fu) – әкe, (zu) – aтa бoлсa, «эгoдaн» кeйiнгi eкi ұpпaқ,  (zi) – бaлa,  
(sun) – нeмepe бoлaды [4].

Қазақ халқында бip aтaдaн әкe, бaлa, нeмepe, шөбepe, шөпшeк, нeмeнe, 
туaжaт үзiлмeй тapaсa, жeтi aтa бoлaды. Eң сoңғы туaжaттaн жүpeжaт, 
жeкжaт, мүлдeжaт бoлып aяқтaлғaн. Oсылapды aғaйын, туысқaн дeп тe 
aтaғaн. Жeтi aтaдaн өнiп-өскeн aдaмдap қaуым дeп aтaлғaн. Қaзaқ oтбaсындa 
бaлaғa туыстapын, нaғaшылapын, aтa-бaбaсын, жeтi aтaсын oлapдың өмipiн, 
pуын aйтып oтыpaды. Өз pуының үлкeн бaбaсы туpaлы aйтaды. Бұл бaлaны 
өскeндe өз туыстapын жaқсы бiлугe, сыйлaуғa үйpeтeдi. Қaзaқтың бaлaсынa 
жeтi aтaсын үйpeтудeгi мaқсaты – туысқaнынa үйлeнiп қoймaсын дeгeнi. 
Сoндықтaн әpбip қaзaқ жeтi aтaсының eсiмдepiн бiлугe мiндeттi бoлғaн. 
Aтa-aнa бaлaсынa кiммeн (қaй pумeн) қыз aлысуғa нeмeсe тұpмысқa шығуғa 
бoлaтынын үйpeтeдi. Aтa-aнaсы үшiн бapлық бaлaлapы бipдeй бoлғaнмeн, 
дәстүp бoйыншa әp бaлaсының өз opны бoлғaн. Бaлaның үлкeнi – тұңғыш. 
Oны aтa-aнaсы eншi бepiп, жeкe oтaу eтiп шығapғaн. Қaзaқ oтбaсындa кeнжe 
бaлa – шaңыpaқ иeсi. Қapa шaңыpaқ – үлкeн үй, әкe-шeшe үйi. Қapa шaңыpaққa 
бapлық oсы отбасының бaлaлapы, туыстapы кeлiп тұpaды[5].

Қытaй дәстүpлi қoғaмындa pулық тәpтiппeн қaндaстық aлдыңғы opынғa 
қoйылғaн. Сoның iшiндeгi ұpпaқ жaлғaстыpу мiндeтi тeк әкeдeн бaлaғa 
бepiлeтiн бoлғaндықтaн, aтaлaс туыс пeн шeшe туысы дeгeн ұғымдapғa epeкшe 
мән бepудi тaлaп eтeдi. Сoның нәтижeсiндe, aтaлaс туыстық (өз жұpты) жәнe 
шeшe туысқaндapы (нaғaшы жұpты) бoлып eкi тapмaққa бөлiнeдi. Туыстық 
aтaулapдың нeгiзгi пaйдa бoлaтын жepi – нeкeлeсу. Epкeк пeн әйeл нeкeлeсiп, 
oтaу тiккeннeн кeйiн eкi жaқ бipдeй түскeн opтaсындaғы oтбaсы мүшeлepiн 
apнaйы aтaуымeн aтaй бaстaйды. Мiнe, oсыдaн бaстaп «қaйын жұpт» дeгeн 
туыстық тepмин пaйдa бoлaды.
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Қaйын жұpттың өз iшiндeгi жaс epeкшeлiгi, жыныс epeкшeлiгi, жoлы 
бoйыншa тaғы дa жeкe aтaулapғa бөлiнeдi. Oсығaн opaй хaлық apaсындa 
«sanqinliuqi»  (қaзaқ тiлiндeгi «жiгiттiң үш жұpты») дeгeн сөз қaлыптaсқaн 
[6]. 

Бұл aтaулap aдaмзaтпeн eтeнe бaйлaныстa, тұpмыс бapысындa күндeлiктi 
қoлдaнaтын сөздep тoбы, уaқыттың өтуi бapысындa oсы қapaпaйым aтaулap 
үздiксiз өзгepe oтыpып, aқыpын-aқыpын үлкeн жүйeгe aйнaлудa.

Әдебиет
1. Вopoбьeв В.В. Лингвoкультуpoлoгия//Тeopия и мeтoды. – М.: 1997.
2. Туыстық aтaулapды лeксикoгpaфилaну туpaлы//ҚPҰҒA Хaбapлapы. Тiл, әдeбиeт  серия-  

 сы.  – 2010. – №1. – 90–93-б. 
3. Туыстық aтaулapды лeксикoгpaфилaну құpлымдық мәсeлeлepi // Тiлтaным. – 2010. – №1.  

 – 233–238-б.
4. Туыстық aтaулapдың сөздiктepдeгi бepiлу epeкшелiктepi//ҚP ҰҒA Хaбapлapы.  Тiл,  әде- 

 биeт сepиясы. – 2005. – №2. – 67–73-б.
5. Иуaнoвa  P.К.  Қaзaқ  тiлiндeгi  туыстық  aтaулapдың мaғынaлық құрылымы мeн лексио- 
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6. Қoйбaқoвa A.С Қытaй тiлдepiндeгi туыстық aтaулapдың қoлдaну мeн жaсaлу әдiстepi //  

 ҚaзҰУ Хaбapшысы. Шығыстaну сepиясы. – 2015. – №4 (74). – 215–218-б. 
Резюме

Родственные слова – это вид лексики относящийся к лингвистику и лингвокультуралогию.  
Среди тюркских языков казахский язык являются самым богатым языком имеющий родствен-
ных слов. И также и в китайском  языке  родственные слова играет особую роль. В статье 
расматривается лингвокультурологический образ родственных слов в казахском и китайском 
языке.

Summary
Related words is a kind of vocabulary related to linguistics and linguoculture. Among the Turkic 

languages the Kazakh language is the richest language having related words. And also in Chinese the 
related words play a special role. In the article considered linguoculturological image of related words 
in Kazakh and Chinese languages.

ат молекуласының кеңістіктегі құрылымын анықтау – «Химиялық бай-
ланыс» тақырыбын оқытқанда қарастыруға тиісті маңызды мәселе. 

ӘОЖ (УДК): 54 

МОЛЕКУЛАНЫҢ  КЕҢІСТІК  
ФОРМУЛАСЫН  ҚҰРУ

Майкамал  УСМАНОВА, 
Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
техникалық университетінің профессоры, доцент, 
химия ғылымының кандидаты, 
Айжан ТАСТАНБЕКОВА, 
Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
техникалық университеті химия, металлургия және байыту 
кафедрасының аға оқытушысы,
Ләззат ЛИАҚЫН, 
Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан  мемлекеттік 
техникалық университеті химия, металлургия және байыту 
кафедрасының оқытушысы
  Өскемен қаласы, Қазақстан

З

Аннотация. Мақалада жалпы білім  беретін  орта  мектепте  «Химиялық бай-   
ланыс» тақырыбын 8-сыныптан бастап оқыту мәселесі қарастырылған.

Түйінді сөздер. Органикалық химия, бейорганикалық химия, кеңістік формула, 
формула құру.

Осыны орта мектеп оқушылары «Органикалық химияны» бастағанша 
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қарастырмайды, сондықтан оқушылар заттардың кеңістіктік құрылымы тек 
органикалық заттарға ғана тиісті ме деп ойлауы мүмкін. «Химиялық бай-
ланыс» тақырыбымен оқушылар 8-сыныпта танысып, 9-сыныпта қайталап, 
бекітеді. Міне, осы тұста ковалентті байланысты түсіндіретін валенттілік 
байланыс тәсілін қарастырған жөн. Байланысқа түсетін атомдардың элек-
трон бұлттарының қабысу тәсіліне байланысты δ,π байланыстары болаты-
нын, олардың гибридтенуінің негізінде молекуланың кеңістік формуласын 
құрудың алгоритимін (орындау реттілігін) беру қажет деп ойлаймыз. Осы 
тақырыпты «Жалпы химия» бөлімін оқыған сәтте бір қайталап, мысалдармен 
толықтыруға болады.

Осы мақалада алдымен элементтердің байланысқа жұмсайтын s- және 
p- электрондарының қатысын қарастырайық.

Мысалы, BeCI2молекуласының түзілуіне тоқталсақ, берилийдің және 
хлордың валенттілік электрондары:

Be – 2s2 CI – 3s23p5

Электронды- графикалық формулалары:
 

Берилий атомының негізгі жағдайда дара электрондары жоқ, байланысқа 
түскенде олар қозып, дараланады да хлор атомымен байланыс түзіледі.

E     
             

Be*

Берилийдің байланысқа жұмсаған екі электронының энергетикалық 
күйлерінің бірдей еместігі көрініп тұр. Ал, олар хлормен байланысқанда осы 
екі электронның энергетикалық күйлері теңесуі тиіс. Осы жерде гибридтену 
дейтін түсініктің анықтамасын береміз.

 Атомның байланысқа түсетін электрондарының энергетикалық 
күйлерінің теңесуін гибридтену деп атайды. Олай болса, берилийдің 
байланысқа түсетін электрондарының гибридтену типі – sp [1].

Зат молекуласы түзілгенде қосылыстағы орталық атомның байланысқа 
түсетін электрондық орбитальдарының гибридтену типін анықтау үшін мына 
жайттарды ескерген жөн:

1) сигма (δ) байланысын энергетикасы төмен электрондар, ал π   байла-
нысын энергиясы жоғары электрондар түзеді;

2) гибридтенуге тек δ  байланысын түзетін электрондар қатысады, ал  π 
байланысын түзетіндері қатыспайды;

3) байланыс бұрышын тек δ  байланысы анықтайды;
4) қайталанған байланыстарда оның біреуі δ болады да, қалғаны π 

байланыстың үлесіне тиеді. 
Байланысқа түсетін электрондар бұлттарының қабысу аудандарының ор-

наласуына қарай δ,π және σ байланыстар деп бөлінетінін білеміз.
Молекуланың кеңістіктік формуласын анықтау үшін мынадай алгоритм 

ұсынып, оны SO3 күкірт (VI) оксиді мысалында қарастырайық.
1. Қосылыстың формуласын жазып, құрамындағы элементтердің 

валенттіліктерін тауып жазу. SO3, S (VI), O(II).

Be ↓↑ ↓↑CI 3p5

3s2

↑↓ ↑↓ ↑
↓↑
2s2

↑
2s ↑

2p

↑ ↓
↑↓ ↑↓ ↓ ↓ ↑↓ ↓

↑ ↓

↑
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2. Қосылыстағы графикалық формуласын жазу.
3. Қосылыстағы орталық атомның валенттілік электрондарының элек-

тронды-графикалық формуласын валенттілігіне сәйкестендіріп жазу.

S – 3s23p4                 

          3s
 
4. Графикалық формула бойынша орталық атомға қатысты байланыстар-

ды анықтау.
    π           π
O       S         O         3σ , 3π
δ           δ
   δ          π
          O
5. Электронды байланыстарға тағайындау.
                                      π     π
                    δ    δ     π
                                     3d
      S*         3p
             3s
6. Гибридтенуге 3s- деңгейшесіндегі бір электрон, 3p- деңгейшесіндегі 

екі электрон қатысатындықтан гибридтену типі – sp2, олай болса, байланыс 
бұрышы – 1200.

7. Молекуланың кеңістік формуласы:
   O
  1200                 1200

   S       
 
        O          O
            1200

↓↑
↑↓  ↑ ↑

↑↓
↑↓  ↑ ↑                3d

3p

↑
↑  ↑ ↑

 ↑  ↑

Жоғарыдағы кестеде атомдардың байланысқа 
түсетін s және p электрондарынан пайда бола-
тын гибридті орбитальдар қарастырылған. Бұдан 
элементтің d – деңгейшесіне түскен электрон-
дары гибридтенуге түспейді екен деген түсінік 
қалыптаспауға тиіс. Ол үшін мына зат PCI5 
молекуласының құрылысын қарастырып көрелік.

PCl5

1.  PCl5        P(V)  Cl(I)
2.                 Cl           Cl
                P       Cl
                     Cl          Cl
                                                                                   
                                                         
3. P- 3s2 3P3        
                                                            
                                                                

↑↓
↑  ↑ ↑ 3d
3p

3s

S
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        P*                                                  
                                               

4. 

                       

5. 5σ                               
6. sp3d
7. PCI5 –тің кеңістіктік құрылысын-тригональды бипирамида:

↑↓
↑  ↑ ↑ 3d
3p

3s

↑
↑  ↑ ↑δ
δ δ δ

Енді бір органикалық, бір бейорганикалық зат 
молекуласының  құрылысын алгоритімді пайда-
ланып жазып көрелік.

1-кесте. CO2 және C2H6  құрылымдық формуласын жазу алгоритмі.

   CO2    C2H6

1.   C (IV)   O (II)    C(IV) , H(I)
2.   C      O      H      H

      O           H       C      C       H 

        H      H
3.     C – 2s22p2              C – 2s22p2

   

4.      π              H           H
         C         O                                δ

              δ      π              H  δ      C    δ      C        H
              O                    δ
            2δ, 2p              H           H         4σ         
5. .
          C*                    

      

6. sp – сызықтық    sp3 – тетраэдр
7.     180º

 O = C = O 
 

↑↓
↑ ↑

2p2s

δ

↑↓
↑ ↑

2p2s

↑
↑ ↑

2p
2s

δ     π     π
↑δ

↑
↑ ↑

2p
2s

δ     δ     δ     
↑δ

 ↑
δ

2. “Қазақстан мектебі” №7, 2017.
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Қосылыстың кеңістік формуласын жазу арқылы ковалентті байланыстың 
екі қасиетін бағытталғандық және қаныққандығына айқын дәлел аламыз.

Енді, осы оқушылардың білімдерін бекіту мақсатында осы алгоритмді 
пайдаланып, төменде келтірілген заттардың және иондардың кеңістік форма-
ларын анықтауға болады.

Мысалдар: SiH4, POCI3, H3PO4, CO3
2-, SO4

2-, BO3
2-.

Заттардың кеңістіктік формуласын жазу арқылы бейорганикалық және 
органикалық дүниенің біртұтастығын, олардың құрылыстарын анықтау бір 
заңдылықпен анықталатынына көз жеткізеді [2].

Әдебиет
1. Усманова М.Б., Сакариянова Қ.Н. Химия. Жалпы білім беретін мектептің 8–11 сыныпта- 

 рына,  жоғары  оқу  орындарына түсетін талапкерлерге арналған анықтамалық құрал. –  
 Алматы: Атамұра, 2008. – 392-бет.

2. Усманова М.Б. Жалпы химия//Техникалық жоғары оқу орындарының барлық мамандық- 
 тарына арналған оқу құралы. – Алматы: Комплекс, 2007. – 226-бет.

3. Усманова М.Б.,  Сакариянова Қ.Н. Химия.  Сандық  есептер шығару  әдістемесі. Жалпы  
 білім беретін мектептің 8-11 сыныптарына арналған. – Алматы: Атамұра, 2004.

Резюме
В данной статье рассмотрена проблема изучения темы “Химические связи”, с 8-го класса 

в средних образовательных школах.

Summary
The article title of the substance to determine the spatial structure of the molecule "chemical 

communication" should be considered from the 8th grade. Organicchemistry. 

өлшер – адамдардың дүниетанымы, оны меңгеру мен бейнелеудегі 
басты көлемі іспетті ұғым. Адамның дүниетанымы, құбылыстар мен 

ӘОЖ (УДК): 811.581`342

ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ МӨЛШЕР 
СӨЗДЕРДІҢ ТҮРЛЕНУІ

Асель АЛМАБЕКОВА, 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің  аға оқытушысы
  Алматы қаласы, Қазақстан    

Аннотация. Қолданылу аясының кең болуы қытай тіліндегі мөлшер сөздердің 
басты ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Аталмыш ерекшелік қытай тілін 
үйренуші өзге ұлт өкілдері тап болатын ең үлкен қиындықтың бірі деуге болады. 
Мақалада қытай тіліндегі мөлшер сөздердің өзіндік сипаты, олардың түрленуі сөз бо-
лады. 

Түйінді сөздер. Қытай тілі, грамматика, мөлшер сөздер. 

М
заттар, олардың көлемі – барлығы да мөлшерсіз, шамасыз болмайды. Кез 
келген заттың, құбылыстың белгілі бір өлшемі, мөлшері болады. 

Қытай тілі типологиялық жағынан дараланушы тілдер тобына жа-
тады. Қытай тілінің негізгі ерекшеліктері деп сөздердің морфологиялық, 
яғни тұлғалық өзгерістерге түспеуін, сөздердің орын тәртібі мен көмекші 
сөздер арқылы грамматикалық мағына білдіруін және мөлшер сөздердің 
өте көп қолданылуын айтуға болады. Мөлшер сөздер жөніндегі зерт-
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теу жұмыстарында зат не қимыл-әрекеттің сандық мөлшері емес, тек 
бірлігін ғана білдіретін сөздер қытай тілінде мөлшер сөздер деп аталатыны 
жазылған. 

Мөлшер сөз – қытай тіліндегі ең негізгі  грамматикалық ерекшеліктердің 
бірі. Қытай тілінде әдетте заттың сандық мөлшерін білдіру үшін сан есім 
мен зат есім бірден тіркесе алмайды, олардың арасында міндетті түрде 
мөлшер сөздер қосылып айтылады. Мыс.: [Yi ge ren] бір адам, [yi ben shu] 
бір кітап, [yi liang che] бір арба, [san jian yi fu] үш киім, [La yi ba] тарту, [kao 
yi ci] бір рет сынақ тапсыру, [zhu yi nian] бір жыл тұру, [kan le yi bian]  бір 
рет қарады. Айталық, бір тұтам шөп, бір қазан ет, бір сауым сүт, бір орам 
жіп, бір атым насыбай, бір уыс тары, т.б. Осындағы тұтам, қазан, сауым, 
орам, атым, уыс сөздері аталған тіркестердегі зат есімнің мөлшерін (шама-
сын ) білдіріп тұр.

 «Мөлшер сөз» атауының мағынасына келсек, ол мөлшерлеу, шамалау 
дегенді  білдіреді.  Қытай тіл білімінде 1898-1952 жылдар аралығындағы  
ғылыми еңбектерде мөлшерге берілген атауларда бірізділік жоқ екенін 
байқауға болады. 

1898 жылы Ма Цзенчжұңның «Грамматика сауаты» кітабының есім 
сөздер тарауында былай деген: «Өзі сөз емес, бірақ зат санымен қабысып 
келетін сөздер болады. Мысалы, ат, арба деген атаулардың алдында 
тұрады». Қытайдың белгілі лингвистері Ли Жиңший, Уаң Ли , Лу Шусяң,  
Гау Миңкай, Лу Чжі Вей, Тан Жыңби, Жаң Жыгұң, Диң Шыңшужәне Чың 
Ваңдаудың еңбектерінде мөлшер сөздер әртүрлі атаулармен аталып зерттел-
ген. Америкалық қытай ғалымы Жау Юанрынның «Қытай тіліне кіріспе» 
атты еңбегінде мөлшер сөздерді «көмекші зат есім» деп қарастырған. 

Тек ХХ ғасырдың 50-жылдарынан кейінгі уақытта ғана қытай тіліндегі 
сөз таптарының құрамында ол жеке сөз табы болып, ресми атау алды. 1954-
1956 жылдары құрастырылған «Қытай тілінің мектеп грамматикасының 
уақытша жүйесі» оқулығында затты немесе қимылды білдіретін 
мөлшер сөздерге «сандық мөлшер сөз» деген анықтама берілген. Пекин 
университетіндегі «Қазіргі қытай тілінің грамматикасы» оқулығында 
мөлшер сөздерді қытай тілінің сөз таптары құрамына енгізу мәселесі 
қарастырылған. Мөлшер сөздерді зерттеушілер – Хе Жие, Го Сианжын 
мен Ли Үймиң еңбектері соңғы жылдардағы осы мәселеге арналған іргелі 
еңбектер болып табылады. Мөлшер сөздерге қатысты пікірлерді, сондай-
ақ, Жао Юанрен, Паул Кратович еңбектерінен де кездестіруге болады. 

Қытай тілі грамматикасы зерттеушілерінің қытай тіліндегі мөлшер 
сөздерді  жүйелеу туралы жазған еңбектерін қарастыратын болсақ, олардың 
пікірлері әртүрлі екеніне көз жеткіземіз. Ху Үйшу (1962), Хуаң Борун (1979), 
Жаң Жыгоң (1983),  Ли Жиңший мен Лю Шыру (1978) оларды әртүрлі 
топтарға бөліп қарастырады. Мәселен, олар заттық мөлшер сөздерді арнау-
лы және ауыспалы мөлшер сөздер деп екіге бөлген. Го Шауүй (1979),  Ли 
Жиңший және Лю Шыру (1978) өз еңбектерінде  мөлшер сөздерді үш топқа 
бөліп көрсеткен. 

Қытай ұлттар университеті филология факультетінің қытай тілі 
бөлімінің оқытушылары құрастырған «Қытай тіліндегі мөлшер сөздердің 
қолданылуы» деген еңбекте мөлшер сөздерді заттық мөлшер сөздер, 
етістік мөлшер сөздер, күрделі мөлшер сөздер деп үш топқа бөліп, «заттық 
мөлшер сөздер заттардың санын мөлшерлеуді  білдіреді», «етістік мөлшер 
сөздер әрекеттің немесе қимылдың ретін санауды білдіреді», «ал күрделі 
мөлшер сөздер екі  мөлшер сөздің бірігуі арқылы жасалып, күрделі бір 
бірлікті білдіреді» деген анықтамалар берілген. Оны Жаң Ваңчи (1992), 
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Го Сианжын (1987) еңбектерінен табуға болады. Лүй Шушяң  «Қазіргі 
қытай тіліндегі 800 сөз» деген кітабында мөлшер сөздерді: жекелік мөлшер 
сөздер, жинақтық мөлшер сөздер,  бөлшектік мөлшер сөздер (часть) 
сыйымдылық мөлшер сөздері, уақытша мөлшер сөздер, өлшемдік мөлшер 
сөздер, тәуелсіз мөлшер сөздер, қимылдық мөлшер сөздер, күрделі мөлшер 
сөздер деп топтастырады. 

Ли Үиехуа мөлшер сөздерді  заттық және қимылдық мөлшер сөздер 
деп  екіге бөліп, ал заттық мөлшер сөздерді арнаулы және ауыспалы 
мөлшер сөздерге бөлген. Ол арнаулы мөлшер сөздерді: жекелік, жинақтық, 
өлшемдік, белгісіздік, потенциалдық және күрделі мөлшер сөздер деп 
бөлген. Қимылдық мөлшер сөздерді де арнаулы және ауыспалы деп бөліп 
қарастырған. 

Тіл білімінде сандық және мөлшер мағыналы сөздер мен сөз тіркестері 
«түсіндірмелі сөздер» немесе «сандар мен зат атауларының арасында 
қолданылатын сөздер» (Гордлевский В.А.), «нумеративті сөздер» (Коно-
нов А.Н., Щербак А.М.), «счеттік есімдер» немесе «счеттік сөздер» («счет-
ные имена», «счетные слова»), (Баскаков А.Н., Қайдаров Ә.Т.) деп аталса, 
кейбір ғалымдар лексиканың бұл бөлігін атауда «сан-мөлшерді білдіретін 
сөздер» (Зейналов Ф.Р.), «мөлшерлік сөздер» (Летягина Н.И.), «есептеп 
шығарылатын» (считаемый), «есептеп шығарылмайтын» (несчитаемый), 
«санауға келетін» (исчисляемый), «санауға келмейтін» (неисчисляемый) 
сөздер, метрологиялық (өлшеу туралы, өлшеудің бірлігі мен қажетті 
дәлдікке жету тәсілдері туралы ғылым) лексика, классификаторлар (Молча-
нова Л.А.), мезуративтер (Копыленко М.М., Акуленко В.В., Букреева С.А.), 
«халықтық номенклатура» (Дементьева Т.В.) деп атайды. 

Зерттеуші Т.Г.Бугаева мөлшер, өлшем мағыналы сөздер мен сөз 
тіркестерін ішкі семантикалық құрылымдарына қарай – классификатор-
лар, счеттік сөздердің жиынтығы, өлшемдік атаулармен байланысы бар 
құрылымдар деп үш топқа бөледі. Бұл терминдердің өзіндік ерекшеліктерін 
көрсетіп, әрқайсысына жеке-жеке анықтама береді.

Зат немесе қимыл-әрекеттің бірлігін білдіретін сөздер қытай тілінде 
мөлшер сөздер деп есептеледі де, олар негізгі сөздердің бір түрі есебінде 
өз алдына дербес сөз табы ретінде қаралады. Қытай тілінде әдетте заттың 
сандық мөлшерін білдіру үшін сан есім мен зат есім тіке тіркесе алмайды, 
олардың арасына міндетті түрде мөлшер сөз қосылып айтылады.

Қытай тілінде ішінара жағдайда болмаса, сан есім мен зат есімдер 
аталған мөлшер сөздердің дәнекерінсіз тіркесе алмайды. Мөлшер сөздер 
қытай тілінде зат есімге ғана емес, етістіктерге де қолданылып, ондағы 
қимыл-әрекеттің рет санын білдіреді. Синтаксис орны жағынан етістік пен 
сан есімнен кейін тұрады. Мағынасы жағынан қимыл-әрекеттің реттік сан 
мөлшерін білдіреді. Қытай тілінде зат есімдер мен етістіктердің өзіндік ар-
наулы мөлшер сөздері болады. Әдетте түр-тұрпаты немесе басқа бір белгісі 
жағынан бірыңғай, бір тектес заттарды бейнелейтін зат есімдерге бір түрлі 
мөлшер сөз қолданылады. Мысалы, төсек, үстел, қағаз сияқты беті тегіс, 
жалпақ заттарды білдіретін сөздерге zhang; өзен, жол сияқты сыртқы 
бейнесі жағынан ұзыншақ, жіңішке нәрселерге tiao; киім түрлеріне jian; 
кітап түрлеріне ben; машиналарға liang, т.б. қолданылады.

Сонымен қатар қытай тілінде арнаулы мөлшер сөздерден сырт, қазақ 
тіліндегідей басқа сөз таптарынан ауысып қолданылатын мөлшер сөздер 
де көп. Мысалы: tou (бас), bei (стакан), qiang (мылтық), quan (жұдырық) 
сөздері мөлшер сөз ретінде қолданылған зат есімдер.

Қорыта айтқанда, заттың мөлшерін, қимылдың рет санын білдіретін 
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мұндай сөздер қытай тілінде көп және қолданылуы жағынан өте күрделі. 
Олардың көп түрлілігі және арнаулы мөлшерлік мағынаны білдіру 
мақсатында жиі қолданылуы қытай тілінде осы сөздерді жеке сөз табы 
ретінде қарастыру қажеттілігін тудырған. Мөлшер сөздердің болуы қытай 
тілінің өзге тілдерден өзгеше бір ерекшелігі деп те қаралады.
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Резюме
Одной из особенностей  грамматики китайского языка  является широкое применение 

счетных слов. В данной статье излагается  классификация счетных слов в китайском языке.
Summary

One of the features of the grammar Chinese language is the widespread use of countable words. 
This article outlines the classification of word counts in Chinese.

сновы разработки метода МСА. Метод структурного анализа мо-
тивации МСА учитывает современные и исторические исследова-

МОТИВАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В НЕМЕЦКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ С ПОЗИЦИИ 
СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

Н.МИХАЙЛОВА,
Международный Центр образования и научной информации 
  Дюссельдорф, Германия

Аннотация. В статье поднимается вопрос метода структурного анализа моти-
вации личности в немецкой психологии.

Ключевые слова. Метод структурного анализа мотивации, мотиваторы, моти-
вы и побуждения.

О
ния личности и мотивации Мак-Крей, Эдвард Диси и Ричард Райан, Дэн 
Макадамс,Уильям Макдугалл, Генри Мюррей и Стивен Райсс.

Метод МСА  не является инструментом для постановки клинического 
диагноза. 

Он представляет собой ресурсоориентированный метод позитивной 
психологии, разработанный специально для применения на предприятиях 
и фирмах. Метод позитивной психологии в обучении повышает веру в себя, 
активизирует способности к образованию и самообразованию.

Как оказалось, человек обладает устойчивыми, неменяющимися со вре-
менем свойствами: темпераментом,  характером и внутренней мотивацией.

 В настоящее время известны следующие фундаментальные, действую-
щие главным образом изнутри,  «внутренние» мотивы: знание, принципи-
альность, власть, статус, порядок, материальная надежность, свобода, отно-
шения, помощь/забота, семья, идеализм, признание, состязательность, риск, 
еда, физическая активность,чувственность и духовность.
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Эти основные движущие силы или мотиваторы человека по большей 
час ти являются врожденными качествами и меняются в течение десятиле-
тий или целой жизни, вероятно, лишь незначительно. Так, например, общи-
тельные дети, повзрослев, с удовольствием продолжают общаться с другими 
людьми, а подростки, охотно занимающиеся планированием и организаци-
ей, будут так же охотно заниматься этим и в статусе взрослых. И наоборот, 
люди с ярко выраженным стремлением руководить и «заставлять», уже в 
юные годы получали удовлетворение в тех случаях, когда могли командо-
вать другими.

Значение метода МСА
Структурный анализ мотивации МСА представляет собой метод науч-

ного тестирования личности. Методика МСА, охватывающая 18 основных 
мотивов, анализирует эмоциональное ядро характера человека и служит це-
лям внутреннего развития и анализа личности: она развивает и укрепляет 
самоэффективность, удовлетворенность жизнью, устойчивую радость успе-
ха и готовность к успеху.

Каждый из этих основных мотивов выражен в любом человеке индиви-
дуально и неповторимо, аналогично его личным отпечаткам пальцев.

Структурный анализ мотивации МСА показывает эту индивидуальную 
структуру мотивации: получив знание о самом себе, Вы получите ключ к 
возможности самому увлеченно и мотивированно вести себя к долговремен-
ному результату и удовлетворенности жизнью.

Отличие от других методов
Структурный анализ мотивации МСА объединяет в единую систему ос-

новные мотивы, до сих пор рассматривавшиеся большей частью отдельно 
друг от друга. Это позволяет создать индивидуальную картину всей струк-
туры мотивов и побуждений человека.

В отличие от многих популярных личностных тестов чисто поведенчес-
кого уровня метод МСА показывает, почему человек ведет себя так, как он 
себя ведет. К тому же метод МСА показывает эту личную структуру мотива-
ции не как некое статическое состояние, а в первую очередь в ее динамике. 
Отдельные мотивы каждого человека существуют в нем в виде взаимодо-
полняющих противоположностей, и каждый из них выявляется в понятном 
виде.

Например, мотив власти состоит из стремления «вести» и «быть ведо-
мым».

Это значит, что человек с сильным стремлением вести и доминировать 
всегда имеет (более или менее малую) частичку противоположного полюса, 
то есть «желания быть ведомым». И хотя каждый человек обладает своим 
характерным, индивидуальным способом выражения каждого их этих от-
дельных побуждений, он иногда стремится пойти в противоположном на-
правлении: так, например,  даже самый сильный руководитель или человек, 
принимающий решения, время от времени не прочь получить удовольствие 
от роли ведомого; наиболее послушный член команды иногда «поддается» 
стремлению к самостоятельности, а ярый борец вдруг желает реализовать и 
реализует свои стремления к гармонии.

Такое динамичное, «биполярное» отображение индивидуальной струк-
туры мотива и личности объясняет и устраняет многие противоречия и не-
ясности, существовавшие до сих пор в других моделях объяснения.

Что дает метод МСА конкретному человеку?
Ваш личный анализ мотивации покажет особые черты Вашей инди-

видуальности, а также структуру ваших побуждений и основных мотивов. 
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Соответствующие движущие силы оказывают постоянное воздействие на 
Вашу удовлетворенность жизнью, радость от достигнутых результатов и го-
товность к достижению результатов: если Вам удастся организовать Вашу 
профессиональную и частную сферу так, чтобы Вы смогли во всей полноте 
реализовать свою личную мотивацию, то Ваша удовлетворенность и рабо-
тоспособность возрастут.

Как оказалось, любое проявление основного мотива является абсолют-
но личным мотиватором достижения результата: то, что мы умеем делать 
особенно хорошо, постоянно реализуется через то, чего мы психологически 
хотим и от чего нам бывает хорошо.

Например, человек с высоким интеллектом лучше всего может исполь-
зовать свои умственные способности и возможности в своем «направле-
нии» мотивации: то есть если его сильное побуждение можно выразить как 
«склонность к риску», то лучше всего ему думается под давлением; если 
же доминирует  побуждение  «реальная оценка риска», то наиболее опти-
мально – и долговременно – он может использовать свою интеллектуальную 
компетенцию в ситуации без страха и стресса.

На базе метода МСА предприятия и фирмы могут индивидуализиро-
вать работу руководства, поставить отбор и развитие персонала на более 
высокий профессиональный уровень, повысить отдачу команд, улучшить 
сотрудничество внутри команд, а также более целенаправленно разрешать 
конфликты внутри коллективов и между сотрудниками.

Благодаря структурному анализу мотивации Вам удастся получить цен-
ные сведения о своей личности: кем Вы являетесь на самом деле, что дви-
жет Вами изнутри и каков самый наилучший и долговременный способ мо-
тивации самого себя – и других?

Знание структуры собственной мотивации облегчает, таким образом, 
многочисленные процессы принятия решений как в работе, так и в личной 
жизни.

На основе анализа структуры мотивации Вы можете в рамках индиви-
дуального коучинга со своим консультантом по мотивации углубить, разра-
ботать и сформировать следующие аспекты:

– Ваши профессиональные перспективы
– Ваша мотивация к руководящей деятельности
– Ваше поведение в общении
– Ваше поведение в обучении и достижении результатов
– Ваши частные отношения
– Ваш баланс между работой и личной жизнью
 Каждый отдельный структурный анализ мотивов является нейтраль-

ным. Не существует хороших и плохих, а тем более правильных или непра-
вильных профилей основных мотивов.

Обзор мотивов и их  побуждении
Суть метода составляет определение, характеристика и анализ  основ-

ных мотивов, влияющих на поведение человека.
Немецкие психологи (проф.Хайнекен и др.) выделили 18 следующих 

мотивов, которые, по их мнению, можно считать кросскультурными, т.е. 
представленными в психике человека любой национальности.

Знание
«интеллектуален» испытывает радость от самого процесса мышления, 

накапливает знания, интеллектуален, любопытен, докапывается до сути ве-
щей «прагматичен» "Практичен", ориентирован на использование, «делает 
сейчас» не откладывая, думает и действует с ориентацией на пользу
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Принципиальность
«ориентирован на принципы» Ориентирован на свод правил, лоялен, 

обладает моральной целостностью, ценит традиции, ценности, нормы, це-
нит и соблюдает принципы «ориентирован на достижение цели»

Ориентирован на достижение цели, лояльность не является самоцелью, 
ситуативная гибкость важнее ценностей, норм, принципов

Власть
«ведущий» Желает заполучить и оказывать влияние, взять на себя руко-

водство, контролировать всех и все, определять направление «ведомый» Не 
желает властвовать, желает быть свободным от ответственности за других 
людей, признает руководство других и подчиняется ему, ориентирован на 
производительность

Статус
«элитарный» Постоянно стремится «выделиться» богатством или титу-

лом, ищет публичного внимания и уважения, ориентирован на рынки и тен-
денции, чувствует себя относящимся к элите «приземленный» Стремится к 
равенству, равнодушен к мнению общества, придает мало значения титулам 
или символам статуса

Порядок
– «структурированный»
Стремится к стабильности, ясности и точности в деталях процессов 

и структур, предпочитает определенные процессы; постоянен, соблюдает 
ритуалы «гибкий» Ценит спонтанность, избегает или обходит правила, пы-
тается вырваться из структур, ищет и допускает свободные пространства, 
креативен, способен терпеть беспорядок

Материальная надежность
– «прижимист» Собирает материальные блага и накапливает собствен-

ность, хранит и содержит материальные ценности, бережливо расходует и 
копит деньги «великодушен» Равнодушен к накоплению или экономии, сла-
бо привязан к материальным вещам, легко расстается с вещами или отдает 
их в пользование

Свобода
– «самостоятелен» Стремится к самодостаточности, эмоциональному  

самоопределению, автаркии, независимости «ориентирован на команду»
– Стремится стать частью команды и обрести общность с ней; ищет и 

ценит эмоциональную поддержку, иногда зависим от других
Отношения
– «контактен» Очень общителен, ищет и поддерживает дружбу, ценит 

друзей, юмор, компанию «отстранен» Стремится к глубокому общению – 
главным образом с самим собой; сдержан, скорее интроверт, нуждается в 
расстоянии, охотно отграничивается, серьезен

Помощь / забота
– «заботлив» Любит самозабвенно помогать другим людям, считаясь 

с их чувствами и ощущениями; поддерживает других в их деятельности, 
благожелателен, заботлив; бескорыстно действует на благо других людей 
«своекорыстен» Сконцентрирован на самом себе, на своих задачах и целях; 
собственные потребности ставит на первое место, надеется, прежде всего, 
на самого себя

Семья
– «ориентирован на семью» Ценит активную семейную жизнь, желает 

иметь собственную семью или детей, ищет и дарит семейную близость и 
симпатию «эгоцентричен» Желает скорее быть свободным от родительских 
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обязанностей или от собственной семьи, не желает брать на себя семейную 
ответственность за всех и каждого

Идеализм
– «идеалистичен» Хотел бы сделать мир лучше и совершеннее, стре-

мится к социальной справедливости; общественно активен, "социальный 
романтик", "преобразователь мира" «реалистичен» Каждый отвечает сам за 
себя, признает данности, признает, что не может исправить мир в одиночку; 
стремится к личной пользе

Признание
– «чувствителен» Стремится к общественному признанию и утвержде-

нию другими людьми, похвала является стимулом, болезненно реагирует на 
критику и возражения;

– «уверен в себе» сам себя мотивирует, может выдержать критику и 
ищет критики, самоуверен.

Состязательность
– «боевой» Стремится «брать быка за рога», ищет конкурентов, ориен-

тирован на соревнование/конкуренцию, желает потягаться силами, бороться 
и победить, иногда ищет возмездия;

– «миролюбив» Стремится к кооперации и консенсусу, желает избегать 
конфликтов; стремится к гармонии и улаживанию споров.

Риск
– «склонен к риску» ценит трудности, обладает мужеством для перемен, 

испытывает радость от нового, открытого, рискованного; любит стресс, го-
тов пойти на риск;

– «реально оценивает риск» стремится к эмоциональной стабильности 
и надежности, ценит и бережет собственную зону комфорта, желает избе-
гать перемен.

Еда
– «получает удовольствие» любит есть много и/или вкусно; охотно за-

нимается едой, мысли и дела часто направлены на еду;
– «неприхотлив» Воспринимает «еду» как прием пищи, почти не полу-

чает удовольствия от вкусной еды; ест, чтобы утолить голод.
Физическая активность
– «подвижен» Двигается часто и охотно, любит держать себя в форме, 

зачастую занимается спортом;
– «инертен» Избегает физической активности, не любит подвижный об-

раз жизни, равнодушен к своему телу.
Чувственность
– «чувственен» Наслаждается чувственной жизнью и эротикой, полу-

чает удовольствие от красоты, искусства, эстетики или дизайна;
– «рассудочен» Не считает чувственность жизненным эликсиром, ценит 

трезвость и пуританство.
Духовность
– «в поисках смысла» Задается поиском (более глубокого) смысла жиз-

ни, ищет ответ на вопрос о смысле жизни, открыт для признания существо-
вания высшей (божественной) инстанции, верит в нематериальный, идеаль-
ный, духовный мир/творение;

– «рационален» Сосредоточен на понятиях «здесь и сейчас», ориенти-
рован на рациональные модели мышления; "материалистичен".

Мероприятия на базе МСА
Обучение с получением сертификата МСА – консультанта
Курс сертификации предлагает Вам инструмент анализа  для целей кон-
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сультирования персонала и выявления индивидуальной структуры мотива-
ции сотрудников.

Метод позволяет понять, какие  действия руководителя могут влиять на  
мотивацию сотрудников и изменять ее.

Развитие руководящего персонала
Метод МСА позволяет руководителям обоснованно и осознанно отби-

рать сотрудников. 
Развитие команды
На базе МСА развиваются мотивы, которые либо
поддерживают, либо (временно) разъединяют команду.
Прочие области применения:
– Коучинг;
– Подбор персонала;
– Развитие персонала;
– Баланс работы и личной жизни.
Целевая группа:
– Управляющие делами, правления, руководители, сотрудники отдела 

кадров, тренеры, консультанты, персональные наставники.

ork on projects in English lessons is a very good opportunity for students 
to use in practice what they already know theoretically. In his Introduction 
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IN TEACHING ENGLISH

Svetlana NOVIKOVA, 
Eurasian Technological University senior teacher
  City of Almaty, Kazakhstan
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W
to project work Tom Hutchinson claims: “A foreign language can often seem 
a remote and unreal thing. This inevitably has a negative effect on motivation. 
Diana L. Fried-Booth agrees: “Most organized language learning takes place in 
the classroom…Often there is a gap between the language the students are taught 
and the language they in fact require” According to them, this gap can be bridged 
by using project work.  When students can use their knowledge in a new and 
creative way, they know that this knowledge is useful and meaningful. The work 
on project offers a chance to do something different and entertaining. It brings the 
variety to the course as well as the real sense of achievement [1,36p].

The emotional and personal development of the pupils is also very important. 
Hutchinson sees project work as a very special piece of work in which children 
are personally involved because they write about their own lives and experience. 
This leads to the fact that the work and presentations are very important to the 
children. They produce work which is personal and individual, which reflects 
their ideas, tastes, and interests; they are encouraged to express their feelings and 
their opinions are sought and valued” [2,56p].  
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Activities accompanying project work often enable a group or a pair work. 
The major advantage of this grouping is that children can share their opinions and 
help each other. The right grouping can provide “a strong team feeling within a 
class and engender a good working atmosphere” Phillips, Burwood and Dunford 
speak about developing ”the social skills of sharing, cooperating, making 
decisions together, and appreciating how individual contributions can make a 
successful whole”, as well as developing “learner independence skills such as 
making responsible choices, deciding how to complete tasks, getting information, 
trying things out, and evaluating results” In other words learning independently 
of the teacher encourages students to take greater responsibility which can be 
very useful in their future studies [2,60p].

In project-based learning cross-curricular links provides children with 
the opportunity to bring their knowledge gained in other school subjects such 
as history, music, art, science, geography or drama and extending it during the 
work on the project. The links with other school subjects can be useful and may 
allow the cooperation of the teachers of different subjects. It is optional how big 
part of the syllabus a teacher wants to devote to the project. It may be used as 
a supplement or a complement to the programme set, or as the main structure 
around which the syllabus is designed [2,63p].

A project is an extended piece of work on a particular topic where the content 
and the presentation are determined principally by the learners. The teacher or 
the textbook provides the topic, but the project writers themselves decide what 
they write and how they present it. This learner-centred characteristic of project 
work is vital, as we shall see when we turn now to consider the merits of project 
work. It is not always easy to introduce a new methodology, so we need to be 
sure that the effort is worthwhile. Students do not feel that English is a chore, 
but it is a means of communication and enjoyment. They can experiment with 
the language as something real, not as something that only appears in books. 
Project work captures better than any other activity the three principal elements 
of a communicative approach. These are: 

a) a concern for motivation, that is, how the learners relate to the task.
b) a concern for relevance, that is, how the learners relate to the language. 
c) a concern for educational values, that is, how the language curriculum 

relates to the general educational development of the learner [3,40p].
A project is an extended task which usually integrates language skills 

through a number of activities. These activities combine in working towards an 
agreed goal and may include planning, gathering of information through reading, 
listening, interviewing, discussion of the information, problem solving, oral or 
written reporting, display, etc. 

Learners' use of language as they negotiate plans, analyze, and discuss 
information and ideas is determined by genuine communicative needs. At the 
school level, project work encourages imagination and creativity, self-discipline 
and responsibility, collaboration, research and study skills, and cross-curricular 
work through exploitation of knowledge gained in other subjects. Successful 
use of project work will clearly be affected by such factors as availability of 
time, access to authentic materials, receptiveness of learners, the possibilities for 
learner training, and the administrative flexibility of institutional timetabling. 

Project work leads to purposeful language use because it requires personal 
involvement on the part of the students from the onset of a project, students, in 
consultation with their instructor, must decide what they will do and how they will 
do it, and this includes not only the content of the project, but also the language 
requirements. So from this point project work emerges as a practical methodology 
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that puts into practice the fundamental principles of a communicative approach 
to language teaching. It can thus bring considerable benefits to our language 
classroom, like [4,38p]: 

– Increased motivation - learners become personally involved in the project.
– All four skills, reading, writing, listening and speaking, are integrated.
– Autonomous learning is promoted as learners become responsible for their 

own learning.
– There are learning outcomes -learners have an end product.
– Authentic tasks and therefore the language input are more authentic.
– Interpersonal relations are developed through working as a group.
– Content and methodology can be decided between the learners and the 

teacher and within the group themselves so it is more learners centered.
– Learners often get help from parents for project work thus involving the 

parent more in the child's learning. If the project is also displayed parents can see 
it at open days or when they pick the child up from the school.

It would be wrong to pretend that project work does not have its problems. 
Teachers are often afraid that the project classroom will be noisier than the 
traditional classroom and that this will disturb other classes in the school, but it 
does not have to be noisy. Students should be spending a lot of the time working 
quietly on their projects: reading, drawing, writing, and cutting and pasting. In 
these tasks, students will often need to discuss things and they may be moving 
around to get a pair of scissors or to consult a reference book, but this is not an 
excuse to make a lot of noise. There is usually at least one person talking and 
there may be a tape recorder playing, possibly with the whole class doing a drill. 
There is no reason why cutting out a picture and sticking it in a project book 
should be any noisier than 30 or 40 students repeating a choral drill. The noise of 
the well-managed project classroom is the sound of creativity.

Project work is a different way of working and one that requires a different 
form of control. Students must take on some of the responsibility for managing 
their learning environment. Part of this responsibility is learning what kind of, 
and what level of noise is acceptable. When we introduce project work we also 
need to encourage and guide the learners towards working quietly and sensibly. 
This kind of work is time-consuming of course, it takes much longer to prepare, 
make, and present a project than it does to do more traditional activities. When 
we are already struggling to get through the syllabus or finish the textbook, we 
will probably feel that we do not have time to devote to project work. Some 
teachers are concerned that without the teacher's firm controls the weaker students 
will be lost and will not be able to cope. But not all students want or need the 
teacher's constant supervision. By encouraging the more able students to work 
independently we are free to devote our time to those students who need it most. 
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Түйін

Бұл мақалада шет тілін оқытуда жобалау жұмысының тиімді жолдары көрсетілген. 
Резюме

В данной статье рассматриваются эффективные пути использования проектных работ 
в обучении иностранного языка.
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Жаңа инновациялық технологиялар

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

БІЛІМ  САЛАСЫНДАҒЫ  МУЛЬТИМЕДИА

Сәуле   НАЗАРБЕКОВА,
«ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ филиалы   ОҚО бойынша 
ПҚБАИ аға оқытушы, 
Гүлмира  ОРЫНБАСАРОВА,
«ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ филиалы   ОҚО бойынша 
ПҚБАИ аға оқытушы
   Шымкент қаласы, Қазақстан

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

– мультимедиалық технологияларды тиiмдi пайдалана алатын мұғалiмдер 
даярлау;

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

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

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

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

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

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

Мультимедиа: 
– ақпараттарды өңдейтін құралдарды жасаудың, пайдаланудың тәртібін 

анықтайтын технология;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсыну технологиясы негізінде құрылған 

ақпараттық ресурс;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсынуға мүмкіндік беретін компьютерлік 

бағдарламалық жабдық;
– пайдаланушыға бағдарламалық және техникалық құралдарды пайдала-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мультимедианы  оқытуда қолданудың артықшылықтары мен кемшілік-
тері.

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

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

технологиялар есебінен жүзеге асыру.
Мультимедиалық технологияларды білім беруде қолданудың 

артықшылықтарымен қатар кемшіліктері бар.
Мультимедианың білім берудегі артықшылықтарына мысалдарды көптеп 

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

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

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

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

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

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

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

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

Бұл келтірілген қарама-қайшылықтар мультимедиалық ресурстарды 
оқыту үдерісіне енгізуді жүйелілік келіске негіздеп жүзеге асыру керектігін 
дәлелдейді.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ  СЫНИ 
ОЙЛАУ  ҚАБІЛЕТІН  ДАМЫТУ

Бағдат БАЙҒАЛИЕВА, 
білімді ақпараттандырудың
педагогикалық-техникалық орталығының
әдіскер-менеджері
 Алматы қаласы, Қазақстан

өз өнері – халықтың жаны, рухани әлемінің 
көркем айнасы.  Адам баласының ой-пайымдары С

мен ақыл-парасатының сыртқы дүниедегі өрнекті кестесі. Айнала өмірдегі 
жаңалықтардың бәрі де тіл арқылы, сөз арқылы ақиқат қазынаға айналады. 

Қандай халықтың болсын тұтас табиғатын түсіну үшін оның бойындағы 
үш түрлі қазына көзін міндетті түрде игеру қажет. Ең алдымен, сол ұлттың 
тілін білу, екінші, сол халықтың тарихымен танысу, үшіншіден, оның көркем 
әдеби мұрасын ұғына білу керек. 

«Игі  іс – ізгі бастама» демекші, қазіргі таңда елдің  болашақ азаматта-
рын қалыптастыру бағытындағы білім беру мәселесі – мемлекетіміздің басты 
саясатының бірі. Білім мен ғылымның ел дамуына оңтайлы әсер етуі үшін 



32

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

дүниежүзілік білім кеңістігіне ену, білім беруді одан әрі демократияландыру, 
оқыту жүйесін заман талабына сай үйлестіре алу міндеті туындап, білімге, 
бүкіл оқу-әдістемелік  жүйеге жаңа талаптар қойылуда.  Біздің мақсатымыз  –  
өзінің және қоғамның  мүддесін  де өзін-өзі белсенді етуге дайын, өзгермелі 
даму үстіндегі ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және құзыретті, 
шығармашыл, білімді тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Оқушы қай орта-
да  болмасын  өзіндік әрекеттерді ұйымдастырып, оны басқарушы бола білуі 
тиіс. Оқушыны осындай дәрежеге  жеткізу үшін сабақтың түрлері мен әдіс-
тәсілдеріне баса назар аударып, білімнің сапасын арттыру керек.  

  Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің Қазақстан халқына Жолдауында 
«Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен 
айқындалады. Әлемдік білім кеңістігіне толығымен кірігу – білім беру 
жүйесін халықаралық  деңгейге көтеруді талап ететіні сөзсіз», – деп атап 
көрсетті. Қай заманда болмасын, білім беру үрдісі, ең алдымен, мұғалімнің  
қызметі, іс-әрекеті, ізденісі арқылы жүзеге асады. Сонау  ХІХ ғасырдың  ІІ 
жартысындағы  Ы.Алтынсаринның  «Мұғалім – мектептің жүрегі» деген та-
рихи сөзі бүгінгі таңда да өміршеңдігін жоғалтқан жоқ. Мұғалім қазіргі таңда 
«мектептің жүрегі» ғана емес, бүкіл білім беру үрдісінің «миы», «қантамыры» 
қызметін атқаруда. 

Олай болса, бүгінгі ұрпақтың бойына қазынаның бар асылын дарытып, 
терең білімді зерттеп, тілін дамытып, ар-иманын оятатын, адамгершіліктің 
сәулесін беретін мұғалім екені сөзсіз. Оларды елжандылық сезімге бау-
лып, өркениет рухына бағыттау  –  біздің басты парызымыз. Ал осындай  
ізгі мақсатқа жету – тек ұдайы ізденудің, бұл жұмысқа  шығармашылық 
іс деп қараудың нәтижесі  болмақ. Сондықтан ұстаз іс-әрекетін жаңа та-
лап тұрғысынан ұйымдастыру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Мұғалім өз 
білім-білігін, оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыруы және жаңа 
педагогикалық технологияны меңгеруі тиіс. 

Қазіргі таңда педагогикалық жаңаша үрдістерде  білім мен тәрбие 
берудегі ізгілендіру, жариялылық,  педагогикалық ынтымақтастық, ғылыми-
әдістемелік тың ізденістерге сүйене отырып, жаңашылдыққа талпыну 
қажет. Оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық, ғаламдық, коммуникациялық желілерге шығу – XXI ғасырдың 
басты талабы. «Педагогикалық технология» дегенімізді  В.П. Беспаль-
ко  «Слагаемое педагогической технологии»  деген еңбегінде былай дейді: 
«Оқу-тәрбие үрдісінің алдын ала жүйелі түрде жоспарлануы және оның 
тәжірибеде жүзеге асу жобасы». Технология – қарапайым тілмен айтқанда, 
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жүзеге асатын, нақты мақсаттардың алдын ала ойластырылған нақты жоба-
сы, яғни, белгілі педагогикалық жүйенің тәжірибеде жүзеге асатын жобасы.

Сабақты жаңашыл үрдіспен өткізу оқушылардың білім сапасын артты-
рып, олардың шығармашылық және ойлау қабілеттерін дамытып отырады, 
ал педагогтер үшін кәсіби шеберліктерінің өсуіне жәрдемдеседі. Оқытудың  
жаңа технологиялық әдістерін пайдалана отырып, өздігінен ойлана алатын, 
ізденгіш, шығармашалықпен жұмыс істейтін тұлғаны тәрбиелеу тиімді. 
Оқушылардың рухани-шығармашылық мүмкіндіктерін дамытып, салауатты 
өмір сүру салтының берік негіздерін қалыптастыруда, кешегі мен бүгінгіні 
салыстыра айта білудегі қабілеттерін шыңдауда пән мұғалімінің  де  атқарар 
жүгі ауыр. Оқушылардың ой еркіндігін жетілдіріп,  ғылыми шығармашылыққа 
баулу – білім беру ісін демократияландырудың негізі болып табылады. 

Елбасының Қазақстан халқына Жолдауы шын мәніндегі басты жаңалық 
пен жақсылықтың нышаны болды. Жолдаудың басты бөлімдерінің бірінде: 
«Қазір бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман», – деп  
Елбасымыз айтқандай, дарынды, білімді ұрпақ еліміздің ертеңі екені даусыз.  

«Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жетілдіруді қажет 
ететін, үнемі жаңаны табатын өнер», –  деп  Ж.Аймауытов айтқандай, 
сабақ беруді өнер деп бағалау тегін емес. Соның  ішінде әдебиет сабағы – 
асыл өнер сабағы.  Ол – асыл сөз өнерін терең ой мен эмоция, сезімге беріліп,  
шабыттана қиялдау, елестету, болжау мен оқушыларды шығармашылыққа 
жетелейтін өнер сабағы. Ол – баланың жан жүрегіне, таным дүниесіне бой-
лай еніп, эстетикалық талғам беретін, рухани өрісін кеңейтетін бірден-бір 
пән.  Сабақ  үрдісінде берілетін мазмұнды бүгінгі күннің өзекті проблемасын  
байланыстыра өту – балаға ой салу, ойланту, өмір сабағы.  

Оқыту – арнайы танымдық іс-әрекет. Ол – негізгі ойдың, ақылдың 
жұмысы. Оқыту арқылы  балаға қоғам өзінің ғасырлар бойы жинаған асыл 
мұрасын, дағды, тәжірибесін береді.  Оқыту үдерісінің жүйелі, түсінікті, 
нақты қалыптасуы танымдық іс-әрекеттің маңыздылығын арттырады. 
«Білімдендіруді жүзеге асыратын – мұғалім», – дейді  Ж.Аймауытов. Ендеше, 
мұғалім оқушыларды білім жүйесімен, іскерлікпен, дағдымен қаруландырып 
қана қоймай, олардың  танымдық, шығармашылық қабілетін де шыңдайды. 
Аталған ойлау үдерісін сабақта қалай жүзеге асыруға болады?  Оқушыны 
көркем мәтінді талдауға, өз ойын, көзқарасын айта білуге қалай жетелеу ке-
рек? Осы бағытта жұмыс жүргізудің тиімді жолдары қандай?  Бұл тұрғыдағы 
сұрақтар – қазіргі оқыту жүйесіндегі жиі көтеріліп жүрген мәселелер. 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту жобасы, дамыта оқыту, модульдік 
оқыту, т.б. оқыту жолдары – білім берудің, оқытудың жеке тұлғаны жан-жақты 
дамыту үшін жүргізілген жұмыстардың жаңа ізленістері мен жетістіктері. 
Бұлар педагог ғалымдар  мен  мұғалімдер тарапынан үлкен қолдау тапқан 
педагогикалық технологиялар болып есептеледі. Бұл жобаның мақсаты –  
оқушыға бағытталған сабақ жүргізу, яғни оқушыларды белсене қатыстыру 
әдістеріне негізделеді. Сыни ойлауды оқу және жазу арқылы  дамыту 
жобасының сәтті жүзеге асатыны тиянақты түрде жүргізілген зерттеулердің 
нәтижелерінен белгілі. Сабақ процесі қызығушылықты ояту (мотивизация), 
мағынаны тану сатысы (жаңа ақпарат), толғаныс (рефлекс), бағалау, сабақты 
аяқтау секілді  кезеңдерден тұрады.  Сабақтың тақырыбына лайықты страте-
гияларды жүйелі қолдану арқылы  оқушылардың жұмысы ұйымдастырылып  
жүргізіледі.

Көркем шығармаларды оқыта отырып оқушыларды ой қозғау арқылы сол 
тақырыпқа әкеліп, осы тақырып төңірегінде бұрынғы білетіндерін анықтап, 
ары қарай не болатынына қызықтырудың қажеттілігі орасан. Ендеше, сыни 
ойлау стратегияларының әрқайсысының өзіндік мәні бар. Олай болса, осын-
дай әдістерге «Топтастыру»  және «Венн диаграммасы» жатады. Мұндай 

3. “Қазақстан мектебі” №7, 2017.
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әдістер оқушы білімінің тиянақты болуына септігін тигізеді. Бұл әдістер топ-
пен де, жеке оқушыларға  беріліп те орындала  береді. 

«Сыни ойлау» технологиясы  бойынша өткізілген сабақтар үрдісіндегі  
өзгерістер  мен нәтижелері.

Мұғалімнің іс-әрекеті. 
1. Топқа бөліп, ой қозғайды.
2. Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды.
3. Шығармадағы ең құнды мәселелерді анықтау ұсынылады, зерттеледі.
4. Образдылық ерекшелігін тануға бағыттайды, орнына өздерін қойып 

қарайды, салыстырады.
5. Ойларын жазуды ұсынады.
6. Қорытынды жасауға бағыттайды. 
Оқушының іс-әрекеті. 
1. Топтарда жұмыс жасайды.
2. Мәтінмен өздері танысады.
3. Әртүрлі  әдістер арқылы шығарманы саралайды.
4. Жеке кейіпкерлерді талдайды,  олардың  іс-әрекетін  зерттейді.
5. Ой  қорытып,  оны  қағаз  бетіне  түсіреді.  
6. Тұжырымдама  жасайды. 
Осы салыстыру кестелерінен  «Сыни ойлауды дамыту» бағдарламасының 

негізгі  қағидаларының  шығармашыл  тұлға қалыптастыруға бағыттал-
ғандығын көреміз. Академик Лернердің пайымдауы  бойынша білім 
мәліметтер мен деректер, икемділіктер мен дағдылар, шығармашылық іс-
әрекеттер, көңіл күй  құндылық бағдарларынан тұрады.  Оқытуды  жеке 
тұлғаға бағыттау  арқылы  кез келген сабақтың  дамытушылық, тәрбиелілік  
мүмкіндіктерін пайдаланып және осы жүйені қолдану барысында  қазақ тілі 
мен әдебиеті сабағында оқушының шығармашылық  қабілеттерін дамыту 
ойдағыдай жүзеге асырылады. Мұндай сабақтардың өзгешелігі, мұғалім на-
зарынан тыс қалатын оқушы болмайды. 

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарын «Сыни ойлау» технологиясы стра-
тегиялары негізінде құрып оқыту, яғни сыни тұрғыдан ойлау тәсілін іс-
тәжірибеме енгізу нәтижесі жеткіншектер бойында мынадай іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға  болатынын байқатты:

– әрбір оқушы өзінің  жеке ойымен, өмірге деген көзқарасымен және ой-
лау қабілетімен ерекшеленеді;

– жеке дауысты (кейіпкер, жазушы, бірге оқитын оқушы) қабылдауға 
үйренеді;

– мағынаны тану кезеңінде ойын жаңа ақпараттар арқылы білдіреді;
– өз ойларын толық, дұрыс тұжырымдайды;
– өздеріне белгілі тапсырмаларды  пайдалана алады;
– өз біліміне сүйеніп, мәселенің шешімін дұрыс тауып, ойын жеткізе 

біледі, яғни «Мен» деген сөзді ұғады.  
Міне, сондықтан да сыни ойлауды дамыту жобасы  оқу-тәрбие үдерісін 

ұйымдастырудың тиімді жолдарының бірі болып қалмақ.  Ол – оқушыларды 
еркін шығармашылық  ойлауға, өз ойын ортаға салып  қорғауға, шығарманы 
талдауға, өзіндік ізденіске талпындаратын оқытудың тиімді тәсілі ретінде 
шеберлікпен игере  білген кәсіби білікті маманға үлкен әдістемелік көмек бо-
лары сөзсіз. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: «Елдің келешегі – бүгінгі жас ұрпақтың 
қолында, жас ұрпақтың  тағдыры – ұстаздың  қолында», – деп атап 
көрсеткеніндей,  бүгінгі таңдағы мақсатымыз – жас ұрпаққа сапалы білім мен 
саналы тәрбие беріп, ұлттық құндылықтарымызбен сусындаған озық ойлы 
тұлға тәрбиелеу болмақ. 
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2014 оқу жылынан бастап мектеп-гимна-
зиямызда оқыту сапасын басқару, оқыту  

БИОАҚПАРАТТАНДЫРУ  ЖӘНЕ  
СИНЕРГЕТИКА ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Нұрбек  ҚАСЫМҚАНОВ, 
№69 мектеп-гимназиясының
математика пәні мұғалімі
  Астана қаласы, Қазақстан

2013-
тиімділігін арттыру, жоғары  жетістіктерге жету  мақса-
тында   ғалым-практик,  психолог  Ф.Я.  Вассер манның   

жетекшілігімен  «Биоақпараттандыру   және   синергетика»  технологиясын   
эксперимент   ретінде  енгізді. 

Мен  өз сабақтарымда  «Биоақпараттандыру  және  синергетика» 
технологиясының  «Алгоритм», «Биоинтернет», «Жаттықтырғыш»  картала-
рын  қолданып  келемін. Аталған  технологияның  ерекшелігі  оқушылардың  
зейінін  бір  жерге  шоғырландырады,  есте сақтау  қабілетін  дамытады,  
оқудағы  іс-әрекеттер арқылы  ойлау  дағдыларын  жетілдіреді,  өз  бетінше  
білім алу  үрдісінде  бірлесе  жұмыс істеуге  жетелейді. Оқытудағы  тапсырма-
лар  мазмұнының  күрделілігін  есептейтін  формуласы  ұсынылады – ол  оқу  
материалын  меңгеру  деңгейі  және  оқу  материалы  мазмұнының  деңгейі  диф-
ференциясы бойынша  үш  бірліктен  тұрады.  Олар: төменгі (ТКШ),  аралық 
(АКШ) ,  жоғары (ЖКШ) күрделілік  шегіндегі  тапсырмалар. Тапсырманы  
орындап,  аяқтау  уақыты – алғашқы  орындап  болған  5 оқушыдан  бастала-
ды,  қалған  оқушыларға  30 секунд  уақыт  беріледі. Жұмыс  жасау  кезінде  
тапсырмаларды  орындау   сапасының  нормативтік  көрсеткіштері  көрсетіліп  
отырады,  ол  көрсеткіш – 63%  төмен  болмауы  тиіс.  Әр оқушының  негізгі  
міндеті – өзінің  сабаққа  қатысу  маңыздылығын  сезінуі  және  тақырыпты  
мына  формулалар бойынша меңгеруі  ескеріледі, олар: «Егер-онда»  фор-
муласы теориялық  материалды  түсіндіргенде  қолданылса,  «Биоинтернет»  
картасының  ұраны:  «Сенде  бір  мүмкіндік  бар – басқаларға  көмек  бере 
отырып,  өзіңе  көмектесу».  Түсіндіру  әдістерінің  әртүрлілігі  сыныптағы  
әрбір  оқушыға  тақырыпты  дұрыс  меңгеруіне  мүмкіндік  береді. 

«Алгоритм»   картасы жаңа  материалды   тиімді  меңгеруге  бағытталған,  
мұғалім  тақырыпты  қайталап  түсіндіруі  бойынша  білімдерін  қалыптасты- 
рады  және  соны  толық  меңгерген  оқушыларды  бақылайды.  «Биоинтер-
нет»   картасы   бойынша   жұмыс  жасаған  кезде  оқушылар бір-біріне  көмек  
көрсету ережесі  мен құндылығын  түсіндіру  қажет,  яғни,  «орындадың – 
түсіндіре  алдың  –  меңгердің».  Бұл  карта  тақырыпты  тиімді  меңгеруіне,  
түсінікті  етіп  жеткізуіне  көмектеседі. Әр кезеңнен  кейін  нәтижесі  міндетті  
түрде  тақтада  көрсетіліп  отырылады.

Мектепте «Биоақпараттану және синергетика» технологиясының 
Қазақстан мектептерінде енгізуі туралы «ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмеге дайындық ретінде халықаралық семинар ұйымдастырылды.  Семи-
нарда «Арифметикалық прогрессия. Арифметикалық прогрессияның n-ші 
мүшесінің формуласы» тақырыбындағы  өткізген ашық  сабақ  жоспарын   
ұсынып отырмын.

 Сабақтың негізгі  мақсаты –  арифметикалық  прогрессияның айырымын 
n-ші мүшесінің формуласымен  кез келген мүшесін табуды сапалы меңгеруіне  
жету. ББД бойынша қарыздардың деңгейін анықтау. Алған білімдерін 
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тереңдету, жүйелеу. Өткен тақырып бойынша 63%-ға жеткен оқушылардың 
білім мен біліктілігін сөйлеу арқылы нақты бекіту;

– ой-өрісін дамыту, білуге тиісті міндетті деңгейдегі есептерді 
шығару дағдыларын  дамыту, теориялық білімін практикада  қолдана білу, 
оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, ынталандыру;

– өз ойын тиянақты, дәл айта білуге үйрету,  сабақтағы белсенділіктерін 
арттыру, ұқыптылыққа, шапшаңдыққа үйрету.

«Биоинтернет» картасы бойынша оқушылардың жұмыс жүргізу мотива-
циясын төмендегіше құрастырдым:

орындадың+түсіндіре білдің=меңгердің.
Білімді болу – өз ойыңды нақты жеткізу және сұрақ қоя білу біліктілігің.
Үйренгің келсе – үйрет, оқыт.
Топтық рух: сенде мүмкіндік бар, басқаларға көмектесе отырып, өзіңе 

көмектесу.
«Оқусыз білім жоқ,
Білімсіз күнің жоқ!»  нақыл сөзін басшылыққа алып, оқушылардың 

зейінін сабаққа аудардым.
Жұмыстың реті карта және  ООМ бойынша түсіндіріледі.
«Жетекші білімдері мен іс-әрекет тәсілдерін өзектендіру».  
Тақтаға мұғаліммен бірлесіп кезекпен қатаң ОӘЖА сызбасы бойынша 

тізбектің шешімін айта алатын үш сарапшы шақырылады. Терминалогиялық 
дұрыс сөйлеуге баса көңіл аударылады.

1-цикл
1. Стандартты және өзгермелі жағдаятта білімді қолдану үлгісін құрау.
Сынып үш тапсырма алады: ТКШ-АКШ-ЖКШ (әр деңгейден 3 есептен 

беремін). Жұмыстың аяқталуы 5+30.
Жұмыс  аяқталған  соң,  оқушылар дәптерлерін алмастырады, «Қолдағы 

қаламсап –  бұл  қателік»  бұйрығы  беріледі.  Тапсырмалардың орында-
лу сапасын   кезеңмен  тексеру.  Орындау  сапасы  әрбір  деңгейде  жеке  
анықталады.

Сынып үш топқа бөлінеді: «Альфа» тобы барлық топтың тапсырмала-
рын, «Бета» тобы – ТКШ,  АКШ тапсырмаларын, ал «Гамма»  тобы тек  ЖКШ  
тапсырмаларын орындайды.

     ЖКШ 
   №  Тапсырма     Жауабы
  1.  а11= 6  а16 =8,5;     d = - 0,5 
 d = ?    
  2.  а3=3  а8=10,5;      d = 1,5
 d=?
  3.  аn = n2 – 5;     арифм.прогр.      болады ма жоқ

     АКШ 
  №  Тапсырма       Жауабы
  1.  а1= 1,  а6 = 2,5, а4=?       а4=1,9 
  2.   а7= – 5;  а32 = 70       а1= – 23
   а1 = ?,  d = ?        d=3   
  3.  xn=46 – 3 n         n=7
          xn = 25   n - ?
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2. Білімді өз бетінше қолдану.
Орындалған жұмыстар бойынша қатемен жұмыс. «Альфа» тобының са-

рапшылары ООМ толтырады және «Бета» тобымен жұмыс жасайды. Сынып 
ОӘЖА сызбасы негізінде сол тақырып бойынша жұмыс істейді.

3. Бақылау және өзіндік бақылау.
«Бета» тобындағы сынақты тапсырғандар ООМ толтырады және «Гам-

ма» тобына түсіндіруге көшеді немесе өз топтарындағы жағдаяттарға қарай 
жұмыс жасайды. Ешбір оқушы жұмыссыз отырмайды, тіпті сарапшылар 
қасына келмеген жағдайда да өз бетінше ОӘЖА сызбасы бойынша ауызша 
айтып үйренеді.

Жұмыстың аяқталғаны ООМ ұяшықтарының толтырылуы бойынша 
анықталады. Сынақ тапсырғандар мен сарапшыларды қосқанда 63%-дан кем 
болмауы тиіс.

4. Түзету.
Сынып үш тапсырма алады: ТКШ-АКШ-ЖКШ (әр деңгейден 3 есептен 

беремін). 
Жұмыс  аяқталған соң, оқушылар  дәптерлерін  алмастырады,  «Қолдағы 

қаламсап  – бұл  қателік»  бұйрығы  беріледі.  Тапсырмалардың  орында-
лу    сапасын   кезеңмен  тексеру.  Орындау  сапасы әрбір деңгейде жеке 
анықталады.

     ТКШ 
  №  Тапсырма       Жауабы
  1.  3; 7...  а15 –?         а15= 59 
  2.   а1= 5;  d = 2, а4 –?        а4= 11
  3.   с36 = 26;   d = 0,7; с1=  ?        с1= 1,5    

     ЖКШ 
   №  Тапсырма     Жауабы
  1.  а8 = 4  а13 = 7,5;              d = 0,7 
 d = ?    
  2.  а3=2  а9= 6,9;      
 d=?
 3.  аn = – 0,5n –1; арифм.прогр.            d = 0,5 
                       болады ма         

     АКШ 
  №  Тапсырма       Жауабы
  1.   а1= 3,           а5 = 7
   а7= 9,  а5= ?  

  2.   а3= – 5;          а1= – 13
   а19 = 59;                     d = 4
   а1 и  d –?   
  3.  а1= 1,2;             n=14
          d  = – 6;
  аn = – 76,8 n –?

d = 49
60
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2 цикл – Бекіту
5. Стандартты  және өзгермелі жағдаяттарда білімді қолдану үлгісін 

құрау.  
Атқарылған жұмыс бойынша қатемен жұмыс. 
«Альфа» тобының сарапшылары ООМ толтырады және «Бета» тобымен 

жұмыс жасайды. Сынып ОӘЖА сызбасы негізінде сол тақырып бойынша 
жұмыс жасайды.

6. Білімді өз бетінше қолдану.
«Бета» тобындағы сынақты тапсырғандар ООМ толтырады және «Гам-

ма» тобына түсіндіруге көшеді немесе өз топтарындағы жағдаяттарға қарай 
жұмыс жасайды. Ешбір оқушы жұмыссыз отырмайды, тіпті сарапшылар 
қасына келмеген жағдайда да өз бетінше ОӘЖА сызбасы бойынша ауызша 
айтып үйренеді.

Жұмыстың аяқталғаны ООМ ұяшықтарының толтырылуы бойынша 
анықталады. Сынақ тапсырғандар мен сарапшыларды қосқанда 63%-дан кем 
болмауы тиіс.

7. Бақылау мен өзіндік бақылау.
Сынып үш тапсырма алады: ТКШ-АКШ-ЖКШ (әр деңгейден 3 есептен 

беремін). 
Жұмыс аяқталған соң оқушылар дәптерлерін алмастырады, «Қолдағы 

қаламсап – бұл қателік» бұйрығы беріледі. Тапсырмалардың орындалу са-
пасын кезеңмен тексеру. Орындау сапасы әрбір деңгейде жеке анықталады.

 

     ТКШ 
  №  Тапсырма       Жауабы
  1. – 5; – 1...  а15 –?           а15= 51 
  2.   а1= 31;  d = – 5, а3 –?          а3= 21
  3.   с1 = – 10;   с15 = 1,2; d =  ?          d = 0,8    

     АКШ 
  №  Тапсырма       Жауабы

  1.   а6= 5,5;                  
   а21= 17, 
   а1 и  d –?   
 2.   а1= 12;  d = 3;         
   аn = – 6; n –?     жоқ
   
  3.  аn= n(n – 1),        a3 = 12;
          a3 – ? а6 – ? а20 – ?    а6 = 42;
                    а20 = 420

     ЖКШ 
 №  Тапсырма     Жауабы

  1.  а2 = – a5 = 16  а1 = ?;    а1 = – 9 
 а1 · a3 = 28;  d = ?;    
  

 2
 3

 5
 6а1 = – 32

d = 3 14

d = 
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8. Түзету
2-циклдің қорытындысы шығарылады. Мұғалім ООМ бойынша 

сарапшыларға өткен циклдің нәтижесі бойынша деңгейі көтерілмеген 
оқушыларды  көрсетіп, солармен қайта жұмыс жүргізуді ұйымдастырады. 
Кері  байланыс  және   жауапкершілік  заңдылығы  жүзеге  асады. Әр кезеңнен 
кейін түсіндіру дұрыстығына көңіл аудару және жұмыс барысында байқалған  
қателерді көрсету, ООМ жаңарады.

Сыныптың көшбасшысы оқушыларды белсендіреді, кейбіреулердің 
белсендігін және кейбір оқушылардың белсендігінің төмендігін ескертіп 
отырады.

9. Рефлексия
1-ші циклдің қорытындысы шығарылады. Мұғалім сарапшыларға өткен 

циклдің нәтижесі бойынша деңгейі көтерілмеген оқушыларды көрсетіп, 
солармен қайта жұмыс жүргізуді ұйымдастырады. Кері байланыс және 
жауапкершілік заңдылығы жүзеге асады.

Сыныптың көшбасшысы оқушыларды белсендіреді, кейбіреулердің 
белсендігін және    кейбір оқушылардың белсендігінің төмендігін       ескертіп 
отырады.

Түсінік беру
Цикл саны шектелмейді. Мұғалім картамен жұмыс барысында  

сарапшылардың және бүкіл сыныптың жұмысын үйлестіреді. Оқушылардың 
түсіндіру және тапсырманы дұрыс шешу біліктерін қатаң түрде тексереді.

Картамен жұмыстың аяқталуы: оқушылардың 63 пайызы «Альфа» тобы-
на көшу керек.

10. Бағалау
Бағалау деңгей ойынша қойылады.
«Альфа»-5 ұпай, «Бета»-4 ұпай, «Гамма»-3 ұпай.
«Биоинтернет» картасы бойынша жұмыс аяқталғаннан кейін сыныптың 

заң шығарушылары «Альфа» тобына оқушылардың өтуіне ықпал еткен және 
тиімді жұмыс атқарған сарапшыларға қосымша ұпай беріледі.

Мұғалім сыныптық командамен көшбасшының жұмысының сапасын 
атап өтеді.

11. Үй тапсырмасы
«Альфа» тобы ЖКШ бойынша 10 тапсырмадан кем емес тапсырма орын-

дайды. Алты сарапшы ЖКШ бойынша 30 тапсырма орындайды. Бұл сарап-

     ТКШ 
№  Тапсырма       Жауабы
 1. а1= 1,5;  d = – 0,3; а2–?      а2= 1,2 

 2.   а1= 18;  d = – 0,6, а26 –?          а26= 3

 3.   2,8; – 0,4... а4  =  ?          а4 = -6,8    

2.  а1–= 2,7;  а1= ?;     а1 = 2,1   
         d = 0,1;   а21 = ?     а21 = 4,1

3.  а1 · a11 = 14; а1 = ?              а1 = – 14
         а2 – a10 = 24; d = ?     d = 5,2
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шылар «Жаттықтырғыш» картасында мұғалімнің көмекшісі болады және де 
сабақта  барлық  топтың оқушыларының тапсырмаларының дұрыс орында-
луын тексереді.

«Бета» тобы АКШ бойынша 10 тапсырма және ЖКШ бойынша 5 тапсыр-
ма орындауы тиіс.

«Гамма» тобы ТКШ бойынша 10-нан кем тапсырма және АКШ бойынша 
5 тапсырма орындауы тиіс.

Картамен жұмыс аяқталғаннан кейін мұғалім тақырыптарды оқыту 
уақытының біткенін хабарлайды.

Министрліктің баспасөз орталығынан

Тәуелсіздік алған жылдардан бері Қазақстан тұңғыш рет 
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Білім саясаты 
жөніндегі комитетінің мүшелігіне шақыру алды. Комитет басшылығының 
бұл шақыруы экономикасы мен білім саласы, адами потенциалдың да-
муы көрсеткіштері алдыңғы қатарлы мемлекеттердің елімізге артқан 
зор сенімдері мен тығыз әріптестік орнатуға талпынуларының нышаны. 
Бұған түрткі болған жағдай – Қазақстанда білімді дамыту бағытында 
іске асырылып жатқан зор жұмыстар, атап айтқанда, жаңартылған 
мазмұнның енгізілуі, үш тілде білім беру саясатының дамуы, 12 жылдық 
білім беру және бірқатар озық іс-шараларды айтуға болады. 

Бұған қоса 2015 жылдың қорытындылары бойынша біздің еліміз 
TIMSS зерттеуінің нәтижелеріне сәйкес, үздік мемлекеттер тізіміне енді. 
TIMSS және PISA зерттеулеріне үш мәрте қатысқан Қазақстан 2016 жылы 
елеулі жетістіктерге қол жеткізді. Бұл жерде әңгіменің оқушылардың 
білім  жетістіктерін бағалайтын беделді халықаралық бағдарламалары 
туралы  болып  жатқандығын  еске  сала  кеткіміз  келеді.  TIMSS  және  
PISA – барлық елдер тарапынан мойындалып, түрлі елдер мектептерінің 
білім сапасын өзара салыстыратын бірден бір құрал. Демек, Қазақстанның 
білім мәселелері жөніндегі беделді ұйым аясындағы жұмысқа әлемнің 
дамыған елдерімен бірге иық тіресе қатысуына еліміздің оқушылары 
мен мұғалімдері зор үлес қосып отыр.  

Аталған жетістіктер Қазақстанның ЭЫДҰ елдерімен бірге білім 
саясатын талқылауына есік ашты. Комитеттің арнайы шақыруы бұл 
еліміздегі білім сапасының мойындалып, адами капиталды дамытуда 
дұрыс жолды таңдағанымызды көрсетсе керек.

Қазақстан бұған дейін де ЭЫДҰ-ның білім саласы жөніндегі ірі 
зерттеулеріне қатысып келді. Ұйымның Білім саясаты комитетінің 
қатысушысы ретінде еліміздің жаңа жобалардың жүргізілуіне бұдан 
әрі тереңдей атсалысуға мүмкіндіктердің кеңейе түсері анық. Соны-
мен қатар бұл жағдай еліміздің ЭЫДҰ және әріптес елдер арасында 
«теңге – тең» қағидасы бойынша оқуларға, сондай-ақ үш халықаралық 
маңызы бар зерттеулерге – оқушылардың білім жетістіктерін бағалайтын 
халықаралық бағдарламасына (PISA), оқу және оқыту зерттеулеріне 
(TALIS) және ересектер құзыреттіліктерін бағалау бағдарламасына 
(РІААС) үнемі қатысуын қамтамасыз етеді. 
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Білім негізі – мектепте

азақтың көрнекті ғалымы Шоқан Уәлиханов туралы арнайы сабақ 
өткізу – әрбір география пәні мұғалімінің парызы. Сондықтан 

ДАЛАНЫҢ  ДАРА  ДАРЫНЫ
(ауызша журнал)

Роза ӘЛИЕВА, 
«Абай атындағы орта мектеп мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық-мемлекеттік 
мекемесінің география пәні мұғалімі
   Райымбек ауданы Алматы облысы, Қазақстан

Қ
осы тақырыпта өткізген сабағымның жалпы жобасын назарларыңызға 
ұсынуды жөн көрдім. Ғалымның өмірі мен еңбектеріне шолу жа-
сай отырып, Шоқан өмірін үлгі етіп, оқушыларды ұлтжандылыққа, 
білімділікке, еңбексүйгіштікке тәрбиелеуді мақсат тұттым. «Шоқан 
Уәлихановтың саяхаттары» картасы, «Ш.Уәлиханов және оның өмір 
жолдары» атты буклет, С.Мұқановтың «Аққан жұлдыз» романы, 
С.Бегалиннің «Шоқан асулары», Ш.Уәлихановтың «Таңдамалысы», 
ғалымның портреті, кітаптар, суреттер көрмесі мен Шоқан туралы 
өз дәуірінің айтулы тұлғалары айтқан пікірлер менің сабағымның 
көрнекілігін арттырып, оқушылардың тақырыпты дұрыс түсінуіне жол 
ашты.  

Әр дәуірдің өз ірі тұлғалары болады. Ондай дана перзенттер 
біртұтас бір тарихи кезеңдегі халықтың мәдени өлшеміне, рухани 
биігіне айналып отырған. Сондай перзенттердің бірі –  кейінгі ұрпаққа 
рухани-әлеуметтік мұра қалдырып, «құйрықты жұлдыздай жарқ ет-
кен» әйгілі ғалым – Шоқан Уәлиханов. Ол 1835 жылдың қараша ай-
ында дүниеге келген. Шын аты – Мұхамедқанафия, алайда сәбиінің 
шоқиып отырғанына қарап анасы «шоқиған жаным» деп еркелетіп, 
нәресте Шоқан аталып кеткен екен. Шоқанның кіндік кескен жері 
қазіргі Қостанай облысы Семиозер ауданы Шөптікөл кеңшары. 
Шоқанның анасы Зейнеп – қазақша хат таныған, көзі қырағы, шешендік 
өнермен аты аңызға айналған, Сібір қазақтары арасында әкімдікке 
қол жеткізген атақты Шорман бидің қызы болған. Әкесі – Шыңғыс 
атақты Абылайдың Уәлиінен туған аға сұлтан. Шоқан Орта жүз ханы 
Абылайдың шөбересі. Ал әжесі Айғаным – XVIII ғасырдағы қазақ  
тарихындағы тұңғыш саяси қайраткер әйел. Айғанымның орыс тіліне 
жетіктігімен, алдыңғы қатарлы білімді болуын Александр патша да 
мойындап, оның өтініштеріне құлақ асып, тіпті Айғанымға үй де сал-
дырды. Әжесі Шоқанды 5-6 жасынан бастап тәрбиелеп, оқуға ынтасын 
арттыруға зер салған. Оның балалық шағы Көкшетауда өткен. 

Орыс оқуын оқымаймын деп ауыл маңындағы үңгірге тығылған 
Шоқанды туысы Шеппеннің үйіне әкеп тығып қойғанын С.Мұқанов 
былай деп суреттейді: «Омбыға жүруге іштей көңілі қалған Шоқан 
да қиқарлығы жеңіп «бармаймын» деген сөзін естіп, Шыңғыстың 
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атқосшысы Аба еңгезердей қолдарымен денесін қаусыра құшақтап, 
шопақ құрлы көрмей, тебінуіне, бетіне түкіруіне қарамай есікке қарай 
жөнеле берді».  

Оқуға   зорлықпен   кетіп   бара   жатқан   Шоқан   аттың    басын    
кедей ауылына  бұрып,   ауырып жатқан    Күнтаймен    қоштасуға    
кіреді.   Күнтай – шешесі Зейнеппен бір уақытта босанған, күтуші  
әйел. Кейде  құмары қанып  ембегенде Шоқан осы  Күнтайды еміп, 
мейірін қандырушы еді. Күнтай Шоқанды құшақтап бауырына ба-
сып:  «Қанашым-ай, енді саған не айтайын?» – деп бетінен құшырлана 
иіскеген.  Осы  иіскеуден  Шоқанның  таза өкпесіне туберкулездің 
ұшқыны түскенін мейірімді әйел білген жоқ деп жазылады «Аққан 
жұлдызда». Міне, осылайша 1847 жылы 12 жасар Шоқанды әкесі сол 
кездегі ең  таңдаулы оқу орны – Сібір кадет корпусына оқуға орна-
ластырады. Шоқанның бүкіл келешегі мен ғылым, өнер  жолындағы  
талантын  ашуда бұл оқу орнының маңызы ерекше болды. Бұл 
жабық әскери оқу орны болғанымен, көптеген әскери сабақтарға 
қоса, орыс, батыс әдебиеті,  география мен тарих, философия, фи-
зика, математика негіздері, шетел тілдері оқытылып, орыстың озық 
ойлы интеллигенциясының өкілдері сабақ берген. Кадеттердің де, 
оқытушылардың да,  әкімшіліктің де көңілдерін бірінші класта-ақ бөлген 
Шоқан, екінші класта алгебра, геометрия, гректің, македонияның, Рим 
тарихы, Азияның саяси  географиясы,  француз  тілін өте жақсы оқыды. 
Бір ауыз орыс тілін білмейтін Шоқан орыс тілін мүлтіксіз, неміс тілін 
жазбаша да, ауызша да ұғынарлық дәрежеде меңгерген, ал 2 класта 
француз тілін сөздіксіз оқи алатын еді. 

Кадетте Шоқан өзінің зеректігімен ерекшеленді. Ой-өрісі, білімі 
жағынан Шоқан тез өсті. Орыс жолдастарын басып озды. «Оған 
талайлар-ақ назар аударды, ол сондай қабілетті еді. Өзінен екі жас 
үлкендердің класындағыларды білім, идея жағынан басып озды», – 
деп жазды бірге оқыған досы, этнограф ғалым Г.Н. Потанин. Шоқан 
корпусты тәмамдағанда, саналы, терең ойлы, жан-жақты білімді, 
өзіндік көзқарасы қалыптасқан, ғылыми пайымдаулар жасай алатын, 
зерттеушілік қабілеті қалыптасқан, туған халқының мұң-мұқтажын 
пайымдап, түсіне алатын, халқына пайдалы қызмет көрсетуге әзір жас 
болып қалыптасты.

Кадет корпусын 18 жасында бітірген Шоқан Батыс Сібір генерал-
губернаторының кеңсесінде қызметке қалдырылды. Бір жылдан соң Ба-
тыс Сібір мен Қазақстанның солтүстік-шығыс аудандарын басқаратын 
генерал-губернатор Гасфорттың адъютанты болып тағайындалды. Осы 
қызметті атқара жүріп, ол Орта Азия халықтарының тарихын, этногра-
фиясы мен географиясын зерттеуге атсалысты. Бала Шоқанның Ертіс 
өзенін қарап: «Келешекте мына аяқтарымның қай жердің топырағын 
басарын бір құдайдың өзі білсін!» деген сөзі бар. 

Осы тұста оқушыларға Шоқанның саяхаты мен Ертіс өзенін карта-
дан көрсетіп, оның тарихы мен географиялық ерекшеліктері жөнінде 
баяндап бердім. 

1855 жылы Ұлы Жүзді Қоқан хандығының ықпалынан шығарып, 
Ресейге қосу бағытында жұмыс істеу үшін ұйымдастырылған 
экспедицияға қатысып, Семей, Аягөз, Қапал арқылы Іле Алатауына 
дейін келеді. Жоңғар қақпасынан, Алакөл, Тарбағатайға саяхат жа-
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сады. Осы сапарында қазақ, қырғыз ауыз әдебиеті үлгілерін, тарихи, 
этнографиялық материалдарын жинап алады. Бұл материал негізінде 
«Тәңірі», «Қазақтардағы шамандықтың қалдығы» деген еңбектері 
жазылады. Бұл еңбегінде жұлдыздарға, аспан денелеріне сипаттама 
береді.

1856 жылы Ш.Уәлиханов Ыстықкөл, Құлжа саяхатына шықты. 
Сонымен бірге, ол кезде Алтай алқабын, Жетісу өлкесін билейтін 
Хоментовскийдің әскери-ғылыми экспедициясының құрамында бол-
ды. Хоментовский Ыстықкөлдің топографиялық картасын түсіре 
бастағанда, Шоқан одан бөлініп кетіп, қырғыз халқының тарихын, 
ауыз әдебиетін, ән-күй, салт-дәстүрін беріле зерттейді. Осы жолы 
«Қырғыздар туралы жазбалар» еңбегі жазылды. 

 1858-59 жылдары Шоқанның жасырын түрде барып, 
еуропалықтарға қақпасы жабық болған Қытайдың батыс провинция-
сы – «Алты шаһарды» зерттеп қайтуының дүниежүзілік маңызы бол-
ды. Ержүрек саяхатшы бұл сапарда талай-талай қиындықтар мен 
кедергілерден өтеді. Тіптен Кеген мен Қарқара жәрмеңкесі өтетін жер-
де Алатау қырғыздарының арасында осы керуен ішінде орыс офицері 
Қашқарға бара жатыр деген лақап тарап, Шоқан өміріне қауіп төнеді. 
Шоқанның саяхаты дәл осы біздің аудан, ауыл арқылы өткені анық. 
Оның қолжазбаларындағы Есекартқан, Тянь-Шаньдағы Мұзарт асуы, 
Шарын, Кеген, Текес өзендері батыл да ержүрек саяхатшының рухына 
дем берген  қасиетті жерлер Шоқан туралы сырларды ішіне бүккендей. 

Шоқанның біздің өлкемізге де саяхаттап, өлкенің қыр-сырымен 
танысқаны  С.Бегалиннің «Шоқан асулары» кітабында былайша 
суреттеледі: «Шоқан Кеген бойындағы Албан руының бір ақсақалынан 
«Кеген» деген өзеннің қайдан шыққанын сұрады: «Кеген – қазақ 
сөзі емес, бізден бұрын бұл жерлерді Жоңғар хандығы мекендеген 
екен. Қалмақтар бұтқа, яғни суретке сыйынатын көрінеді. Олардың 
тәңірі суреті, мүсіні сақталатын, құлшылық ететін үйлерінде үлкен 
дінбасылары тұрған көрінеді. Соның үлкені «Геген» осы өзен бойында 
тұрыпты. Содан қалса керек». Осы жолы Шоқан Қашқарға мал апарып, 
керегін әкелетін адамдармен арнайы кездесіп, көп хабар алады.  

 Хоментовский экспедициясының бір тоқталатын жері – Шалкөде 
жайлауы. Кегенге құятын Шалкөде өзені, екі жағы самырсын қарағайға 
бөлінген таулар, осы өңірлерді атпен аралаған. Шоқанды ертеде 
салынған бекініс орындары қызықтырады. Одан шығып Сарыжазға 
қарай көшіп, Шартас алқабына барды. Оны Шартас деп атау себебі, 
шаһар болған жердегі сарайына ұқсаған  жақпар жалпақ тастар-
дан жасалған үңгір үй бар. Үңгірдің іші толған аң-құстар суреті. Ал 
қазір тек суреттің қалдығы ғана қалған. Сол өзекше ойықтың шетінде 
жұдырық сыятындай тесік бар. Осыларды көріп Шоқан күнделігіне 
жазып алды. Бұл жерде бір өнерлі халық өмір сүрген деді. Қасына ерт-
кен ақсақал Шартас туралы мынадай аңыз бар деп бастады: «Бізбен 
көршілес қырғыз халқының Манас деген батыры болыпты. Ол кезде 
қырғыз, қазақ деп бөлінбейді екен. Қазақтан шыққан Ер Көкше деген 
батыр екеуі қалмақтармен соғысыпты. Манастың құла атын осы тесік 
тасқа арқандап қояды екен», – деп әңгіме тиегін ағытады. Шоқан: «Бұл 
бір айқындайтын аңыз екен», – деп түртіп алды. 

 Ол Тянь-Шань биіктерінің бірі – Сырт, Мұзарт тауларында түтекке 
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тұншығып, адам аяғы баспаған қатерлі өткелдерден өтіп, 1858 жылдың 
27 қыркүйегінде Қытай шекарасынан өтеді. Жол бойында кездескен 
ауыл тұрғындары сенімсіздікпен қарап, әртүрлі қиындықтарға тап бо-
лады. Қашқарияда Шоқан 1858 жылдың 1 қазанынан 1859 жылдың 
наурыз айының ортасына дейін болды. Бұл аймақта Қашқар қаласы 
мен Алтышаһар елін солтүстіктен Тянь-Шань, оңтүстіктен Кунь-Лунь 
таулары қоршап тұр. Қашқар, Ақсу, Үштурфан, Янысар, Жаркент 
қалаларын терең зерттеді. Қоқан  ханының  Қашқардағы  сауда  консу-
лы  әрі  саяси  резиденті, егде  тартқан  ресми адаммен  Шоқанның  сый-
лас,  құрметтес болуы – сапар нәтижесінің өнімді де пайдалы болуына 
көп жәрдемдескен. Шоқан неміс ғалымы Үнді елі арқылы Қашқарға 
жанкешті сапар шегіп, соңынан мүлде хабарсыз кеткен Адольф Шлан-
гинвейт өлімінің себептері жөнінде алғаш мәліметтер жеткізген.  Ол 
Қашқарияда өткізген бес ай бойына жергілікті әкімшіліктен күдікті 
әрекет үшін сазайын тартқан адамдардың бастары ілінген дар 
ағаштарының бойымен өтетін. Әр қадамы оның өмірінде дәл осылай 
болатынын есіне салатындай, жүрегі қобалжып, қарамауға тырысатын. 

Шоқан Қашқарияның экономикалық-саяси құрылыс, тарихын, эт-
нографиясын, рухани өмірін зерттеген, бұл аймақтың өткені мен сол 
кездегі ахуалын жақсы білетін ақындармен кеңесіп, мағлұмат жинады, 
шығыс қолжазбаларының біразын қолға түсірген, нумизматикалық тау 
жыныстары коллекциясын жинады, гербарий жасады. Сөйтіп, бейта-
ныс елді жан-жақты сипаттап, әскери, саяси-экономикалық, сауда-
саттық жағын үкіметке де, ғылымға да пайдасы бар материал жинап, 
қиыншылық пен қауіп-қатерді көріп, Шоқан 1859 жылдың сәуірінде елге 
оралады. Қашқария сапарының нәтижелі жемісі – Ш. Уәлихановтың 
«Алтышаһардың, яғни Қытайдың Нан-Лу провинциясының шығыстағы 
алты қаласының жайы» еңбегі Шығыс Түркістан халықтарының та-
рихына, географиясына, әлеуметтік құрылысына арналып жазылған 
ғылымның биік деңгейіндегі тұңғыш зерттеу жұмысы болды. 
Сондықтан, орыс ғалымдары мен саяси қайраткерлері оны шығыстың 
тарихы мен географиясы арқылы Еуропаны таңдандырған жаңалық 
ашушы ғалым ретінде танып, ал Қашқарияға сапарын нағыз ерлікке 
балады. 

Қашқария сапарының ғылыми нәтижелері туралы Ш.Уәлиханов 
орыс география қоғамында мәлімдеме жасағаннан кейін-ақ оның мате-
риалдары Германияда неміс тілінде басылып шықты. 1865 жылы Лон-
донда ағылшын тілінде жариялануы – Шоқан еңбегінің Батыс Еуропа-
да жоғары бағалануының айғағы еді.  

 Шоқанның бүкіл саналы ғұмырының шығыстанушы, өнер 
зерттеушісі ретінде көрінуі кездейсоқтық емес. Ол өзінің қысқа 
ғұмырында сурет, сәулет, мүсін өнерлеріне ерекше мән берген. 
Еңбектерін зерттеген Ә.Марғұлан оның сурет жазбаларын 7 топқа 
жіктеді.

1. Шоқанның жас кезінде салған суреттері.
2. Ыстықкөл экспедициясы суреттері.
3. Құлжа суреті.
4. Қашқар экспедициясы суреті.
5. Қазақстан мен Қырғызстан мәдени және археологиялық ескерт-

кіштерінің суреттері.
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6. Қазақ, қырғыз, ұйғырлардың тұрмысына қатысты суреттер.
7. Замандастарының суреттері. 
Ә.Марғұлан: «Шоқанның суретшілік өнері жеті жасынан 

оянған»  деген пікір айтады. Студент кездегі досы Потанин: «Шоқан 
бір ауыз орыс сөзін білмейтін кезде-ақ қарындашпен сурет салуды 
ұнатқан» дейді. Шоқанның 150-ге жуық суреті бар. Ірілері – «Ала-
тау қырғыздары», «Қашқарлық келіншек», «Тезек төре», «Мырзалар». 
Шоқан барған жерінде табиғат сұлулығы мен мүсін өнеріне ерекше ден 
қойып, таңбалы тастарды, табиғаттың сұлу бейнелерін қағазға түсіріп 
отырған. Сәулет өнерінің белгілі үлгілері болып табылатын «Алаша 
хан мазары», «Қырғыз моласы» атты еңбектері сөзімізге дәлел бола 
алады.  

 Аз жасап, көпті көрген, Еуропа ғалымдарының ғылым шыңына 
шыға алмаған биіктеріне шыққан Шоқанның өліміне тек қазақ сахара-
сы ғана емес, Шоқанды танитын, сырттан естуші халықтар да күңіренді 
деуге болады. «Шоқан тұлғасы таусылмайтын сырға бай, ғажайып 
тұлға. Кейде өзіңмен-өзің ойланып отырғанда Шоқан өмірде рас 
болды дегенге сеніңкіремейтінің рас. Келте ғұмырына соншалықты 
мол еңбекті қалай ғана сыйдырған десеңізші?!»  деген екен Шыңғыс 
Айтматов. Шоқанның ең жақын жолдастарының бірі Ядринцев бы-
лай деді: «Қазақ даласында шалдармен Шоқан туралы тілдескенде 
олардың аппақ сақалдарын ыстық жас жуып, егілгенін өз көзімізбен 
көрдік. Шоқан – өз елінің мақтаны. Ол жұрттың жүрегінде тап осы 
дәрежеде сақталған еді». Пәкістандық ғалым Ахмад Хасан Дани: 
«Шоқан – өз халқының, Орта Азия халықтарының этностық пробле-
маларын зерттеген адамзатқа ортақ тұлға», –   деп бағалады.

 Шоқан шығармаларына алғысөз жазған шығыстанушы, акаде-
мик Веселовский: «Ш. Уәлиханов шығыстану әлеміне құйрықты 
жұлдыздай жарқ етіп шыға келгенде, орыстың Шығысты зерттеуші 
ғалымдары оны ерекше құбылыс деп түгел мойындап, түркі 
халықтарының тағдыры туралы үлкен жаңалықтар ашуды күткен 
еді,  бірақ  Шоқанның  мезгілсіз өлімі – біздің бұл үмітімізді үзіп 
кетті», – деп жазады. 

1969 жылы биіктігі 8 метр тұғыры габбро тасынан өрілген, Ұлттық 
Ғылым академиясы ғимаратының бас корпусына қаратып орнатылған 
Шоқан ескерткіші қоладан құйылды. Іле Алатауының солтүстік 
беткейіндегі биіктігі 4234 метрлік шыңға ұлы ғалым  Ш.Уәлихановтың 
есімі берілді. Шоқан жайлы алғашқы фильм – 1957 жылы түсірілсе, 
оның жалғасы ретінде 1985 жылы А.Әшімов 4 сериялы телевизиялық 
көркем фильм түсірді. 

Шоқанның Алматыдағы ескерткіші – даланың дара дарынына 
арналған қошемет.

Мен Шоқан туралы ауызша журналымызды Ғабит Мүсіреповтің 
мына сөзімен аяқтағым келеді: «Тілегім келер Күнге нық басқан 
қадамымызбен Шоқанның Шоқандығын, Ұлының Ұлылығын үлкен 
мақтанышпен жыр етіп отырмын. Ұлы перзентін басына асқақтата 
көтерген халықтың ғана шоқтығы биіктей түсетінін ұмытпасақ 
деймін! Шоқаны бар ел – шоқтығы биік ел!».
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азақ халқының батыр перзенті Б.Момышұлының шығармаларын 
жас ұрпаққа оқытып, тағылымын таныту, өнегесін көрсету – білім 

Б.МОМЫШҰЛЫНЫҢ  «ҰШҚАН  ҰЯ»  
РОМАНЫ

Құралай  ҚАСҚАРАУОВА, 
“Үшарал” орта мектебінің кітапханашысы
  Панфилов ауданы Алматы облысы, Қазақстан

Қ
беру ісінің мамандарына жүктелер абыройлы міндет болып табылады. 
Осыны ескере отырып 9-10 сынып оқушылары арасында арнайы конфе-
ренция өткізуді құп көрдім. Мақсат – жазушы шығармаларын кеңінен на-
сихаттау, оқушылардың өскен ортасына, отбасына деген сүйіспеншілігін 
арттыру. Аталмыш шараға «Қазақтың қайталанбас қаһарман батыры» 
атты кітап көрмесін ұйымдастырып, әртүрлі қанатты сөздерін іліп, 
көрнекілік ретінде пайдаландым.  

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

Б.Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы 
ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келген. Өз анасы Рәзиядан 
ерте айырылып, әжесі Қызтумас пен әкесі Момыштың (Момынәлі) 
тәрбиесінде болады. Олар туралы жазушы кітабында былай дейді: 
«Менің бабам Имаш мың да тоғыз жүз он бірінші жылы тоқсан екі 
жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы сол 
шымыр шалдың төртінші перзенті – менің әкем Момынәлі екен. Оны 
жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты Қызтумас еді. Қартайғанда  
сары кемпір атанған. Жарықтық, аса ажарлы, ақ дидарлы кісі екен». 
Әжесі немересін халықтың аңыз-әңгімелеріне, ертегілеріне, ән-жырына 
сусындатып өсірген. Әкесі жастайынан арабша және орысша әліппені, 
арифметиканы үйретіп, ұлын орысша оқып үйренуге талпындырады. 
Ол 1924 жылы жеті жылдық мектепке түсіп, 1928 жылы әскер қатарына 
шақырылып, 1936 жылы Ленинград қаржы академиясы жанындағы 
курс ты бітіреді. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда қазақ 
халқының аңызға айналған атақты ұлы, даңқты жауынгер, Панфиловшы, 
гвардия полковнигі, кеңес жазушысы Алматы қаласында жасақталған 
316-атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанды. Ұлы Отан 
соғысы кезінде ұрыс жүргізудегі әскери шеберлігімен, тапқырлығымен 
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және ерен  ерлігімен көзге  түсті,  батырлық  атақ-даңқы аңызға айналды.  
Александр Бек «Арпалыс» шығармасында, «Волоколам тас жолы» 

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

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

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

Бүгінгі батырды қадірлеу – ертеңгі ұрпақтың ұранын ардақтау. 
Сын ерді шыңдайды, қорқақты қинайды. 
Қайратыңа әдісіңді жолдас ет,
Әдісіңді ақылыңа жолдас ет. 
Ел үшін аянба – ерлігіңе сын,
Жұрт үшін аянба – жігіттігіңе сын.
Сабырлының алдында дұшпан сасады,
Сабырсыздан береке қашады. 
Бұл нақыл,  ақыл  сөздердің барлығы – бір тәрбие мектебі. Жастарға 

үлкен сабақ.  Осы  қанатты  сөздердің  мазмұнының  талаптарына саналы 
түсініп, миында  қорытып,  тәжірибеде  іске  асыра  алатын  жауынгер  
ғана  ер атанады.  
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Майдангер-жазушы, қаһарман батыр Б.Момышұлы елін қорғауда 
көрсеткен ерлігі үшін  көптеген ордендермен марапатталды. Соғыс 
кезінде «Қызыл Ту» орденімен, «Москваны қорғағаны үшін» медалімен, 
І дәрежелі «Отан соғысы», «Құрмет белгісі» ордендерімен, «Қызыл 
жұлдыз» орденімен 2 рет марапатталды. Соғыстан кейін «Еңбек Қызыл 
Ту» орденімен, «Құрмет белгісі» орденімен, «Халықтар достығы» 
орденімен марапатталды. Ұлы Отан соғысында көрсеткен асқан ерлігі 
мен қаһармандығы үшін «Кеңес Одағының Батыры» атағы берілді, 
2000 жылы  «Ғасыр адамы» деп танылды.  Б.Момышұлының аты туған 
ауылында, ірі қалалардың көшелері мен мектептеріне берілді. Аты 
бүкіл  әлем  халқына  аңыз  боп  таралған  қазақ  елінің  ақиық  қыраны 
Б.Момышұлының ғажайып сырға толы өмір жолы мен көркем туындыла-
ры ұлы құбылыс болып қала береді. Туған елінің бақыты үшін күрескен 
халықтың қаһарман перзенті Б.Момышұлы өнегесі ұрпаққа үлгі болатын 
ұлы тұлғалардың бірі. 

Оқырмандар конференциясына тақырып  болып отырған «Ұшқан 
ұя» романы – әдебиетіміздегі адамгершілік тақырыбына арналған жа-
зушы Б.Момышұлының балалық шағынан сыр шертетін шығарма. Жа-
зушы, негізінен, өзі өсіп-өнген ортасы мен алған таным-тағылымын 
суреттейді. Сондай-ақ, бұл шығарма қазақтың «қонақ күту кәдесі», «қыз 
ұзату», «көкпар тарту», т.б. салт-дәстүрін шынайы бейнелейді.

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

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

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

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

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

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

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

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

анное мероприятие было проведено для учащихся 11 классов в рамках 
недели физики и математики. Конспект данного тематического меро-

ВНЕКЛАССНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 
«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  КВН»

О.В. УАДИЛОВА,
учитель математики, заместитель директора,
К.МУСАЕВА,
учитель физики, заместитель директора 
по УР  КГУ гимназия №21 
  г.Алматы, Казахстан

Д
приятия содержит ряд конкурсных заданий по физике и математике, пред-
ставленных в игровой форме с использованием занимательного материала, в 
рамках пройденной программы, проведение которого позволит учителю про-
верить остаточные знания по изученному материалу и мотивировать учащих-
ся на дальнейшее изучение материала. При проведении данного мероприятия 
мы преследовали следующую цель: 

1. на основе соревновательной игры активизировать эаристическую дея-
тельность учащихся;

2. развить познавательный интерес к учебному материалу, индивидуаль-
ные способности учащихся.

Нами были поставлены следующие задачи: 
образовательные – проверить знания учащихся по обязательным резуль-

татам обучения;
развивающие – развивать познавательный интерес, интеллект, интуи-

цию, эрудицию, находчивость,  интерес к физике и математике, творческие 
способности учащихся; расширять кругозор;

воспитательные – воспитывать отношение к физике и математике как 
элементу общечеловеческой культуры; формирование ценностных отноше-
ний друг к другу, результатам обучения;

метапредметные – формировать познавательные универсальные спо-
собы учебной деятельности: умение выдвигать гипотезы для объяснения 
известных фактов; умение воспринимать, перерабатывать, анализировать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; фор-
мировать коммуникативные универсальные учебные действия:  выражать 
свои мысли, выслушивать собеседника, стараться понять его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; предъявлять информа-
цию в словесной, образной формах; работать в группе, выполняя различные 
роли; представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 
формировать регулятивные универсальные учебные действия: умение орга-
низовывать свою деятельность, ставить цели, планировать, осуществлять са-
моконтроль, прогнозировать результаты своих действий.

Участники: 
сборные команды  11АБ классов
Оборудование:
песочные часы, часы с секундной стрелкой, бумага, ручки, мультимедий-

ный проектор, экран, компьютер, магниты, эмблемы (заранее подготовлен-
ные участниками команд), призы для награждения команд, грамоты.

4. “Қазақстан мектебі” №7, 2017.
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Ход мероприятия:
 В КВНе участвуют 2 команды по 6 человек. Команды сидят за отдель-

ными столиками. В зале играет песня «Мы начинаем КВН».
Учитель: Здравствуйте, уважаемые ребята и гости нашего мероприятия! 
Уже по музыке вы поняли, что сегодня в этом кабинете проходит…..как 

вы думаете, что?
Сегодня в этом зале, собрались те, кто любит физику, математику, а тем, 

кто еще равнодушен к этим наукам, сегодняшний КВН поможет изменить 
свою точку зрения и вызвать у них интерес чтобы сыграть во всем вам из-
вестную игру КВН, но не простой, а физико-математический. 

А, значит, какие задачи стоят перед вами? (Повторить математические и 
физические понятия, порешать стандартные и нестандартные задачи по мате-
матике и физике, развивать логическое мышление, интерес…)

Надеемся, что наш праздник пройдёт весело и с пользой для вас. Как из-
вестно, в физике и математике существуют свои законы, поэтому и на нашей 
игре мы будем придерживаться некоторых правил: 

1. Физика + математика+юмор=CONST! 
(Чем больше физики и математики, тем меньше юмора и наоборот.) 
2. В замкнутой системе зала, когда игрок тянет время, зрителей тянет к 

выходу .
3. Силы взаимодействия сражающихся  команд противоположны по на-

правлению, но не равны по величине.  Равнодействующая этих сил всегда 
направлена в сторону побеждающей команды. 

Ведущий: А сейчас просим команды занять места за своими столами. 
Судить нашу игру будет жюри, давайте их поприветствуем (представление 
членов жюри). А также давайте поприветствуем болельщиков, которые се-
годня будут активно болеть за вас и даже смогут принести вам дополнитель-
ные баллы.

Итак, наша игра будет состоять из семиконкурсов:
1 конкурс: Приветствие (максимум – 5 баллов)
2 конкурс: Разминка (каждый правильный ответ – 1 балл)
3 конкурс: Пантомима (максимум – 5 баллов)
4 конкурс: Чёрный ящик (за правильный ответ с первого вопроса – 3 

балла, со второго – 2 балла, с третьего – 1 балл)
5 конкурс: Софизмы и парадоксы (максимум – 5 баллов)
6 конкурс: Конкурс капитанов «Ромашка» (каждый правильный ответ – 

1 балл)
7 конкурс: Домашнее задание (максимум – 5 баллов)
Ведущий: А для начала давайте познакомимся с нашими командами 
1 конкурс: Приветствие (по 3 минуты)
Команды по очереди выходят на сцену и обыгрывают своё название и 

девиз. Очерёдность выступления определяется жеребьёвкой.
Жюри подводит итоги и мы переходим к следующему конкурсу.
2 конкурс: Разминка (3 минуты)
Каждой команде предстоит в течение минуты ответить на как можно 

большее количество вопросов. Каждый правильный ответ приносит команде 
1 балл.

Вопросы 1 команде
1. Сколько цифр вы знаете? (10).
2. Единица измерения электрического тока (ампер).
3. Наименьшее трёхзначное число (100).
4. За направление тока принято движение… заряженных частиц. (поло-

жительных).
5. Сотая часть числа (процент).
6. Единица ЭДС (вольт).
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7. Прибор для измерения углов (транспортир).
8. Горючее топливо для автомобилей (бензин).
9. Сколько см в м? (100).
10. Какая энергия называется энергией движения? (кинетическая).
11. Сколько секунд в минуте? (60).
12. Как называется превращение пара в жидкость? (конденсация).
13. Результат сложения (сумма).
14. В чём мы проигрываем, действуя на длинное плечо рычага? (в пути).
15. Результат деления (частное).
16. Сколько лет в одном веке? (100).
17. Наименьшее простое число (2).
18. Сколько нулей в млн? (6).
19. Величина прямого угла (90).
20. Когда произведение равно нулю?(один из множителей равен нулю).
21. График квадратичной функции (парабола).
22. Радиус окружности 6 см, а диаметр? (12).
23. Чему равен sin 90 (1).
24. Чему равен sin2α +cos2α (1).
25. Сколько дней в 2016 году? (366).
26. Сколько см составляет 1% метра? (1).
Вопросы 2 команде
1. Результат вычитания (разность).
2. Единица измерения энергии (джоуль).
3. На какое число нельзя делить? (0).
4. Причина уменьшения скорости тела (действие силы трения).
5. Наибольшее двузначное число (99).
6. В честь какого английского учёного названо беспорядочное движение 

частиц вещества? (Броун).
7. Прибор для построения окружностей (циркуль).
8. Единица измерения силы в системе СИ (ньютон).
9. Сколько г в кг? (1000).
10. Агрегатное состояние, при котором вещество занимает весь предо-

ставленный объём (газообразное).
11. Сколько минут в часе? (60 мин).
12. Самый плохой проводник тепла (вакуум).
13. Сколько часов в сутках? (24 ч).
14. Результат умножения (произведение).
15. Чему равно число π? (3,14).
16. Наименьшее натуральное число (1).
17. Сколько нулей в записи млрд (9).
18. Величина развёрнутого угла (180).
19. Когда частное равен нулю? (если делимое равен нулю).
20. График обратной пропорциональности (гипербола).
21. Диаметр окружности 6 см, а радиус? (3 см).
22. Чему равен cos 0 (1).
23. Чему равен sinα cosα (tg α).
24. Сколько дней в феврале 2016 года? (29).
25. Найдите 10% тонны (100 кг).
26. Тысячная доля кг (г).
Жюри подводит итоги и мы переходим к следующему конкурсу
3 конкурс: Пантомима (5 минут на подготовку)
Каждой команде предстоит при помощи пантомимы изобразить поговор-

ки, а болельщики должны угадать, о чём идёт речь. Капитаны тянут по одно-
му листочку с поговорками. 
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1. У семи нянек дитя без глаза.
2. У страха глаза велики.
3. Одна голова хорошо, а две лучше.
4. Ученье-свет, а неученье - тьма.
Ведущий: На подготовку командам даётся несколько минут, а пока про-

водится конкурс с болельщиками.
Конкурс болельщиков: Всем известный метр
Словом «метр» оканчиваются физические измерительные приборы, при-

меняемые не только в лабораториях ученых, в физкабинете школы, но и дома, 
в автомобилях, мастерских, фотолабораториях...

Вам предлагается отыскать как можно больше измерительных приборов, 
оканчивающихся этим словом, и указать, что ими измеряют. 

Например:  термометр  –  температура
(динамометр – сила;
метр – длина;
спидометр – скорость;
барометр – атмосферное   давление;
манометр – давление;
гигрометр, психрометр – влажность воздуха; 
электрометр – электрический заряд;
амперметр – сила тока;
вольтметр – напряжение;
ваттметр – мощность  тока и  др.)
Жюри подводит итоги 2 конкурсови мы переходим к следующему кон-

курсу
4 конкурс: Чёрный ящик (4 минуты)
Перед командой ставится ящик, по подсказкам команда должна угадать, 

что находится в ящике. По одной подсказке – 3 балла, по двум – 2 балла, по 
трём – 1 балл.

(Ответы:
Калькулятор-1) Заменитель мозгов.
2) Рабочий инструмент бухгалтера.
3) Ленивые школьники на нём решают примеры
Мяч -1) С помощью этого тела можно продемонстрировать закон Паска-

ля и упругость газа.
2) С ним дружат некоторые спортсмены.
3) По нему плакала Таня.
Жюри подводит итоги, и мы переходим к следующему конкурсу.
5 конкурс: Софизмы и парадоксы (5 минут).
Командам предлагается найти ошибку в рассуждениях.
1). Рассмотрим очевидное неравенство      >      .

Его можно записать в виде             >            .

Логарифмируем обе части неравенства по основанию 

10: lg             > lg            , 

2 lg      > 3 lg 

Разделив обе части на lg      , получим 2 > 3.

(Обе части неравенства делят на отрицательное число lg       , но знак при 
этом не меняют.)

1
4

1
8

1
2( )2 1

2( )3

1
2( )2 1

2( )3

1
2

1
2

1
2 1

2
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2). Вопреки закону инерции. Первый закон механики: всякое тело со-
храняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока 
воздействие других тел не заставит его изменить это состояние. Почему же 
мы часто наблюдаем, как пассажиры, стоящие в вагоне подходящей к стан-
ции электрички, наклоняются в момент остановки не вперёд, а в противопо-
ложную сторону? (Во время торможения вагона тело пассажира, сохраняя 
прежнюю скорость, наклоняется вперёд. Стремясь воспрепятствовать паде-
нию, человек инстинктивно напрягает мышцы ног. При остановке пассажир 
не успевает расслабить мышцы, и они толкают его назад. При экстренном 
торможении мускулы человека не успевают приспособиться к обстановке, и 
он наклоняется вперёд, в полном соответствии с законом инерции.)

3). (sin2x)’ = 2 sinxcosx
Интегрируя его, получим: ∫sinxcosxdx = ∫      sin2x.
Аналогично имеем:  (cos2x)’ = – 2 sinxcosx,  ∫sinxcosxdx = –      cos2x.
Вычитая почленно результаты интегрирования, получаем: 
0 =      sin2x – ( –      cos2x),   sin2x + cos2x = 0.
(Когда находят неопределённый интеграл, не поставили в конце +С1 и 

+С2, которые помешают дать в сумме 0 для sin2x +cos2x).
4). Достигают ли дна затонувшие корабли?
Все тела под воздействием давления сжимаются: сильнее  газы, много 

меньше  жидкости, больше всего сопротивляются попыткам уменьшить их 
объём твёрдые тела. 

Не следует ли отсюда, что тонущие на глубоком месте корабли никогда 
не достигают дна, поскольку на больших глубинах вода сжата так сильно, что 
её плотность превышает плотность металла, из которого изготовлен корпус 
судна? (Сжимаемость жидкостей ничтожна: для воды уменьшение объёма со-
ставляет примерно 0,00005 от первоначального значения на каждую атмосфе-
ру приложенного давления.

Вода сравняется по плотности со сталью при давлении около 50000 ат 
(и то при условии, что сжимаемость воды по мере роста давления останется 
неизменной). Такие давления существовали бы на глубине 500 км. Если же 
учесть сжимаемость железа, потребовалась бы ещё большая глубина. Между 
тем наиболее глубокое место в океане всего около 11 км.

Затонувший корабль достигает дна.)
Ведущий: На подготовку командам даётся несколько минут, а пока про-

водится конкурс с болельщиками.
Конкурс болельщиков: Лабиринт «Физические величины»
В лабиринте зашифровано 12 названий известных вам физических ве-

личин. Читать можно в любом направлении, кроме диагоналей. За каждую 
найденную физическую величину вы можете своей команде принести 1 балл.

 

1
2 1

2
1
2

1
2
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(время, теплоемкость, давление, мощность, сила, плотность, работа, тем-
пература,  масса, путь,  скорость, вес).

Жюри подводит итоги 2 конкурсов и мы переходим к следующему кон-
курсу

6 конкурс: Конкурс капитанов «Ромашка» (6 минут)
Капитаны по очереди отрывают лепестки у ромашки, на которых написа-

ны вопросы. Каждый правильный ответ даёт команде 1 балл.
Вопросы на ромашке
1. Какой цифрой оканчивается разность 
1·2 · 3 ·…·18·19 – 1· 3 · 5 · 7·…·17 · 19? (5. Первое произведение оканчи-

вается 0, второе – 5).
2. Всё поведает, хоть и без языка, когда ясно, а когда – облака. (Барометр)
3. Из одной точки окружности проведены две хорды. Сколько получится 

сегментов? (4).
4. Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить. 

(Время, температура)
5. Что больше √3   или  3√4 ?  (√3> 3√4)
6. Им силу тока изменяют, если что-то в нём сдвигают. (Реостат)
7. Пойманная рыба весит 1 кг и ещё полрыбы. Сколько весит рыба? (2 кг)
8. Скажите одним словом: «Усиление света в результате вынужденного 

излучения». (Лазер)
9. Лягушка за день поднимается на 2 метра в колодце, а за ночь опуска-

ется на 1 метр. Высота колодца 20 метров. На какой день она достигнет края 
колодца? (На 19 день).

10. Для биолога – это среда обитания живых существ, для физика – ди-
электрик, для связиста – эфир. Что это для обыкновенного человека? (Воздух)

Жюри подводит итоги, и мы переходим к последнему конкурсу
7 конкурс: Домашнее задание (6 минут)
На дом каждой команде были даны следующие задания:
1. Сочинить стих на физико-математическую тему, используя слова-

рифмы и обыграть.
Урок-звонок
Небеса-чудеса
День-лень
Знания-задания
Ребятки-загадки
Каждый-однажды
2. Признаться в любви физике и математике
Ведущие.
Пока жюри подводит итоги, послушайте разговор двух школьников.
– После того, как я прослушал доклады о применении математики в не-

математических областях, я придумал, как можно изображать графики по-
словиц и поговорок. Назови мне одну из них.

– Пожалуйста. «Как аукнется, так и откликнется».
– Возьмём две оси: горизонтально – ось ауканья, вертикально – ось от-

клика. Отклик равен ауканью. Графиком будет биссектриса координатного 
угла. (Чертит на доске график.)

– А как построить график высказывания Козьмы Пруткова «Чем скорее 
поедешь, тем скорее приедешь»?

– Он будет напоминать график обратно пропорциональной зависимости. 
Горизонтальная ось – скорость движения, вертикальная ось – ось времени, 
график – одна ветвь гиперболы.)

– А кто из сидящих в зале сможет изобразить графически следующие по-
словицы: «Светит, да не греет», «Ни кола, ни двора». 
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(Ответ: одна из полуосей, точка пересечения координатных осей.)
Подведение итогов.
Рефлексия (2 минуты).
Я понял, что…
Мне было интересно, так как……
Для меня было неожиданным…
Я немножко скучал, потому что…
Я думаю, что…
Учитель:
Математика и физика – вечно живое дерево науки. И у них существует 

свой язык – формулы.
Удивительное сравнение можно сделать, основываясь на математических 

понятиях. Например, Л.Н.Толстой сделал такое сравнение: «Человек – есть 
дробь. Числитель – это, сравнительно с другими, достоинства человека, зна-
менатель – это оценка человеком самого себя. Увеличить своего числителя – 
свои достоинства, не во власти человека, но всякий может уменьшить своего 
знаменателя – своё мнение о самом себе, а этим уменьшением приблизить к 
совершенству».

Жюри подводит итоги конкурса и озвучивает общий результат.
Команды награждаются грамотами и поощрительными призами.

Министрліктің  баспасөз  орталығынан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республи-
касы жалпы білім беретін мектептерінің биология, химия, физика, информатика  
пәндері мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстары жүргізіліп жатқанын хабар-
лайды.  

Курстардың мақсаты – аталған пән мұғалімдерін ағылшын тіліне және өз 
пәнін ағылшын тілінде оқыту негіздеріне үйрету. 

Курстар ағымдағы жылдың 11 сәуірінен бастап «Билингвалды пән мұғалімі» 
авторлық білім беру бағдарламасы бойынша «USTAZ Professional Learning 
Centre» ЖШС-мен республиканың  23 өңіріндегі 1587 мұғалім үшін жүргізіліп 
жатыр. Қазіргі таңда курстың 1 кезеңі аяқталып, 1587 мұғалім A1 деңгейіндегі 
ағылшын тіліне оқыту (120 академиялық сағат) курстарын бітіргені жөніндегі 
сертификаттарын алды. 

Курс 480 академиялық сағаттан тұрады және ағылшын тіліне үйретудің  4 
кезеңін қамтиды. 

1-кезең  (бастапқы  деңгей):  A1 деңгейіндегі  ағылшын  тіліне  оқыту (120 
академиялық сағат);

2-кезең  (қарапайым деңгей):  A2 деңгейіндегі ағылшын тіліне оқыту (144 
академиялық сағат);

3-кезең (еркін деңгей): B1 деңгейіндегі ағылшын тіліне оқыту (144 
академиялық сағат);

4-кезең (пәндік курс): терминология және ағылшын тілінде оқыту негіздері 
(72 академиялық сағат). 

Курс нәтижелері бойынша тыңдаушылар  CEFR (Common Europen Framework 
of Reference) шкаласы бойынша тілді меңгеру деңгейі көрсетілетін халықаралық 
үлгідегі сертификатқа ие болады.

Курстар аяқталғаннан кейін пән мұғалімдері: 
– ағылшын тілін меңгеру деңгейін тілдік құзыреттіліктің жалпыеуропалық 

шкаласына (CEFR) сәйкес B1 деңгейіне дейін арттыратын болады;
– өз пәні бойынша тақырыптық терминологияны ағылшын тілінде игеретін 

болады;
– ағылшын тілінен сабақ беру үшін біріктірілген пәндік-тілдік оқыту (CLIL)  

әдістемесін қолданатын болады.
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Інжу-маржан

байдың әр сөзінде адам өмірінің ащы, тұщы көңіл күйі бар. Ол 
адамдықтың тұла бойындағы табиғи бітімімен ұштасып жатыр. Жат 

АБАЙ – АДАМТАНУ АЙНАСЫ

Құрманғазы БЕКСАЙЫН, 
Қазақстан журналистер одағының мүшесі
  Алматы қаласы, Қазақстан

А
қылыққа ренішпен қарау бар да, оны жеріне жеткізе талдап түсіндіргенде, 
тағы да адамның өз санасына салмақ артып жүктейді. Бұл дегендік қанша 
өмір сүрсең де өзіңді-өзің тәрбиеле, өзіңе-өзің есеп беріп жүр, сөйлеген 
сөзіңді ісіңмен салмақта, шайқап сөйлемей – байқа деп өзіңе-өзіңді 
қаратады... 

Құйрығы – шаян, беті – адам,
Байқамай сенбе құрбыға!
Жылмаңы – сыртта, іші – арам,
Кез болар қайда сорлыға. 

Абай көбінде бетті тырнап ашық айтады. Тек оны пайымдап, бағамдай 
білу де – адамдықтың ішкі көрінісі. Ойлап қараса, ар-ұят, шайпау тіл мен 
даңғаза даңғойлық, лепірме көпірген көтермелілік, тілмен емес, қайратпен 
дарып дамитынын айтады. Тек өзіңнен ғана болмаса, өз-өзіңді жолға 
салмасаң, өзгені тәрбиелеп жеткізу қиын. Ақылға көнерің кім, сөз ұғар 
жан қайда бар дегенді де тек жас буын келешегі үшін емес, көпті көрген 
көнекөз адамдарды да «Әй, осы қылығым дұрыс па» деп ойландырады. Бала 
күнімде әкем: «Абайдан сөз қалмаған», – деп отыратын. Сонда ойлайтын-
мын, біздің бар тіліміз Абайдан қалған екен ғой деп. Сөйтсем, Абайдың әр 
сөзі терең мағыналы, ойтолғамы, философиясы, жақсы мен жаман, арамдық 
пен адалдық, қатыгездік пен мейірім атаулының бәрін алдымызға жайып 
салып ескерткен екен.

Төңкеріліп құбылған, жұрт – бір сағым,
Шынға шыдап, қоса алмас ынтымағын. 
Көптің аузын күзетсең, күн көрмейсің,  
Өзіңді-өзің күзет, кел шырағым!

Шырағым! Бұл сөз жетідегі бала, жетпістегі қарияға ортақ, «Алпысқа 
келсе де, арқан бой жерді көрмейді» дейтін мақал бар. «Өзіміз сияқты 
әйтеуір жүрген қарадүрсін жандарға қаратылған ба?» – деп те ойлайсың. 
Жоқ, олай емес пе?... Пенделікке барсаң, аяғыңды шалыс бассаң, «төңкеріліп 
құбылғаның» емес пе? Сонда өзіңе-өзің есеп беріп жүр. «Япырай, ә, бекер 
болды ау! дегендерге ұшырап жүр ме?» дегені ме, деп те ойлайсың? Бірақ 
айналаңдағы кейбір адамдардың өзін пысық, ананы пәс көретін қылығына 
қарап, ұстамды адамды «жуас» деп басынып, жүндеуге бейім екен деп күле 
қалады.... «Жуас түйе жүндеуге жақсы» деген осындайдан алынса керек.

Міне, осыдан барып Абайдың әр сөзі – адамдық бейнесінің айнасы 
болып шығады. Абай қашанда өз сенімің, өз нанымыңмен жүр дегенді 
үйретеді, айтады. 
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Редакция  поштасынан

стіміздегі жылдың 3-4 маусым күндері Батыс 
Қазақстан облысы Орал қаласында болып өткен 

КҮЙ – ДӘСТҮР  ШЕЖІРЕСІ 

Асет  МАХАТОВ,
№1 балалар өнер мектебінің оқытушысы
    Орал қаласы, Қазақстан      

Ү

жылдығына арналған «Күй дәстүрінің шежіресі Қали Жантілеуов» атты I 
республикалық балалар, жасөспірімдер және ересектер шығармашылық 
конкурс – фестивалі өскелең ұрпаққа атадан балаға жеткен, көзінің 
қарашығындай сақтап, қымбат қазынасына айналған ұлттық дәстүрі 
күйшілік өнері болды. Рухани өмірдегі дәстүрлі өнердің ішіндегі 
ең күрделі, тоқсан толғаулысы да күй шығармашылығы. Күй атасы 
Кұрманғазы мен күй анасы Динадан бастап, даламызды дүбірлеткен 
қаншама дүлдүлдеріміз өткен. Соның бірі – қазақ өнерінің қаймағы 
іспеттес болған, дарабоз домбырашы, ұлы ұстаз Қали Жантілеуов. Ол  1902 
жылы 8 қаңтарда Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Қамыссамар 
ауылында дүниеге келген. Тоғабай, Жұмабай, Төлепберген домбырашы-
лардан Құрманғазының «Түрмеден қашқан», «Терісқақпай», «Адай» 
күйлерін, Дәулеткерейдің «Қаражан ханым», «Құдаша», «Қосалқа» 
күйлерін жеткізушісі. Орындаушылық шеберлігі үшін 1942 жылы 
Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, ал 1952 жылы Халық әртісі берілді. 
Өнер саласындағы еңбегі үшін «Құрмет белгісі» орденімен марапаттал-
ды.  Қалидың  алдынан өткен шәкірттерінің өзі бұл күндері Республика 
өнерін асқақ шыңға шығарған, дүние жүзіне танытқан өнер қайраткерлері. 
Олар – халық әртістері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
сыйлығының лауреаттары, профессор Фуат Мансуров, Шамғон 
Қажығалиев, Нұрғиса Тілендиев, Рүстем Омаров, Қаршыға Ахмедияров. 
Қазақтың ұлттық музыкалық дыбыс бояуының өзіндік ерекшелігінің, әр 
күйінің өзіне тән интонациялық үнін, тембрлік ерекшелігін Қали мұқият 
сақтай отырып, келесі ұрпаққа жеткізген. Қаламыздағы №1 балалар өнер 
мектебі ұстаздарының жас ұрпақты өнерге тәрбиелеуде еңбектері орасан 
зор. Шәкірттері осы байқауға қатысып, өз өнерлерімен көзге түсіп «Күй 
дәстүрі  шежіресі Қали Жантілеуов» атты I республикалық балалар, 
жасөспірімдер және ересектер шығармашылық конкурс – фестивалінде 
мектебіміздің намысын қорғады. «Хореографиялық өнері» номинациясы 
бойынша Ерболат Әсем II дәрежелі лауреат дипломымен марапатталды. 
Тәлімгері Нұрғалиева Қорлан Мыңжасқызы. Өз шәкірттерім – «Аспап-
та орындаушылық өнері» номинациясы бойынша жасөспірім тобы-
нан Исмағұлова Сабина I дәрежелі лауреат дипломымен марапатталса, 
жеткіншек тобынан II дәрежелі лауреат дипломымен Саматов Сұлтан 
марапатталды. Өнер – мәңгілік асыл мұра, рухани қазына, халқымыздың 
асыл мұрасы, күй өнері ұрпақтан ұрпаққа жалғасатынына сенемін.

Қазақстанның халық әртісі Қали Жантілеуовтың 115 
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 2017 жылдың 13-14 
қазан айында «Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы 
жағдайында ғылыми-зерттеушілік және білім беру тәжірибесі әдіснамасының 
дамуы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясын өткізеді. 

Конференция мақсаты: Жоғары білім беру жүйесіндегі әдіснамалық 
және теориялық мәселелерді талқылау. Ғылыми зерттеу әдіснамасының даму 
мәселесі бойынша ғалымдардың, магистранттардың заманауи тәжірибелерінің 
зерттеулерінің нәтижесі туралы ғылыми ақпаратпен алмасу, зерттеулер мен 
ғылыми танымдардың әртүрлі дейгейлерін қарастыру.

Конференцияға қатысуға жоғары, орта, кәсіби-педагогикалық білім беру 
мекемелерінің оқытушылары, ғалымдар, мектеп мұғалімдері, ғылыми-зерттеу 
институттарының қызметкерлері, біліктілікті көтеру орталығының педагог 
мамандары, социологтар, психологтар, докторанттар және магистранттар 
шақырылады.

Конференция педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ш.Т. 
Таубаеваның 70 жылдық мерейтойына арналған. Халықаралық ғылыми-
әдістемелік конференцияның жұмысы келесі секциялар бойынша жүргізіледі:

1. Қазақстан ғалымдарының педагогика әдіснамасын дамытуға қосқан 
үлесі.

2. Педагогикалық ғылымтану, педагогиканың әдіснамасы және педа-
гогикалық зерттеудің әдістері.

3. Ғылым мен білім берудегі парадигмалық тұғыр: ойластыру және жүзеге 
асыру.

4. Тәрбиенің гуманитарлық әдіснамасы және білім беру ұйымдарындағы 
тәрбие жүйесі.

5. Жастарды рухани жаңғырту жағдайындағы педагогтің зерттеушілік 
мәдениеті.

6. Тұлғаның рухани-адамгершілік өсуі аясында зерттеушілік оқыту.
7. ЖОО-да инновацияға бағдарлы білім беру.
8. Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ш.Т. Таубаеваның 

еңбектеріндегі ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен 
әдістемесінің дамытылуы.

Конференцияның мәселелік өрісі:
Педагогиканың философиясы мен әдіснамасының даму мәселелері 

мен болашағы (Модерннен кейінгі уақыттағы педагогика; педагогиканың 
жалпығылымилық бағдарлары; педагогиканың философиялық бағдарлары; 
педагогика және психология; психопедагогика; педагогика және информа-
тика; дидактика философия ретінде немесе философия дидактика ретінде, 
тәрбие философиясы; педагогиканың философиясы мен әдіснамасы оқу пәні 
ретінде; жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі 
педагогиканың философиясы мен әдіснамасы; педагогика әдіснамасының даму 
тарихы және үрдістері; әдіснамалық тұғырлар ғылыми зерттеу жұмысындағы 
негізгі бағдар ретінде).

Педагогикалық ғылымтану, педагогиканың әдіснамасы және педа-
гогикалық зерттеулердің әдістері саласындағы ғылыми білімдерді 
қалыптастыру мәселелері (Әртүрлі педагогикалық зерттеудің логика-
сы, әдіснамасы және әдістері; зерттеу және зерттеу әрекеті; педагоги-
ка әдіснамасын анықтаудың ұстанымдары немесе тұғырлары; педагогика 
әдіснамасының даму эволюциясы; педагогика әдіснамасы: мәні, құрылымы, 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ 
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
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қызметтері; педагогикадағы әдіснамалық білім; педагогиканың әдіснамасы 
немесе педагогикалық әдіснама).

Ғылым мен білім берудегі парадигмалық тұғырды пайымдау және жүзеге 
асыру (тұлғалық және іс-әрекеттік тұғыр; жүйелілік тұғыры; педагогикалық 
жүйетану; синергетикалық тұғыр; парадигмалық және көппарадигмалық 
тұғыр; құзыреттілік тұғыр; квалиметриалық тұғыр; тұғырларды педагогтің 
тәжірибелік жұмысында пайдалану; әдіснамалық тұғыр және әдіснамалық 
ұстаным: мәні және арақатынасы).

Жастарды рухани жаңғырту жағдайында білім беру ұйымдарында тәрбие 
мен тәрбие жүйесінің гуманитарлық әдіснамасын түсіну, сезіну және қолдану 
(қазіргі заманның талабы тұрғысынан тәрбие туралы гуманитарлық әдіснама; 
ұлттық рухани-адамгершілік жаңғыртылуы аясында тәрбие жүйесінің мәні 
мен құрылымы; білім беру ұйымдарындағы тәрбиелік қатынастар; тәрбие 
әрекетінің мазмұны мен технологияларын жобалау; тұлғаның тәрбиелілігін 
бағалаудың өлшемдері).

Білім алушылар тұлғасының рухани-адамгершілік өсуі аясындағы 
болашақ педагогтерді зерттеу әрекетіне даярлаудың мәселелері (магистратура 
мен докторантураның білім беру бағдарламалары және олардағы білім алу-
шыларды зерттеу әрекетіне даярлаудың мазмұнының көрінісі; зерттеушілік 
құзыреттілікті қалыптастыруға әсер ететін және білім беру үдерісінде пайда-
ланылатын инновациялық технологиялар).

Білім алушыларда білім жетістіктерін қалыптастыру факторы ретіндегі 
зерттеушілік және жобалай оқыту тәжірибесін жасау мәселелері (білім 
алушылардың оқу, тәрбиелілік және білімдік жетістіктері; зерттеушілік және 
жобалай оқытудың тұлғаның стратегиялық ойлауын дамыту әлеуеті; мектептің 
немесе жоғары оқу орнының білім беру үдерісі педагогтің зерттеушілік 
мәдениетінің нысаны ретінде; зерттеушілік мәдениеттің құрылымындағы 
әдіснамалық рефлексия; білім беру ұйымдарындағы ғылыми-әдістемелік 
жұмыс, педагогтің зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру ортасы ретінде, 
педагогтің ғылыми-зерттеушілік жұмысқа даярлығы; педагогтің зерттеу 
мәдениеті аясындағы инновациялық әрекеті).

Заманауи зерттеу университеттеріндегі инновацияға және бизнеске 
бағдарланған білім беруді ұйымдастыру және басқару мәселелері (зерттеу 
университетінің тұжырымдамасы, инновацияға және бизнеске бағдарланған 
білім берудің, технопарктер мен студенттік бизнес инкубаторларды құрудың  
бағдарламалары).

Жастардың ғылыми-функционалдық және цифрлық құзыреттіліктерін 
қалыптастыру  құралы  ретінде  жоғары  педагогикалық  білім  беру  мазмұнының 
әдіснамалық құрамдас бөлігі (мемлекеттік білім беру стандарттары және 
олардағы  болашақ  педагогтерді әдіснамалық даярлаудың мазмұнының 
көрінісі; ғылыми-функционалдық және цифрлық құзыреттіліктерін 
қалыптастырудың мазмұны мен технологиялары; әдіснамалық сауаттылық, 
әдіснамалық құзыреттілік, әдіснамалық мәдениет; педагогиканың фило-
софиясы және әдіснамасы, педагогикалық зерттеулердің әдістері туралы 
оқулықтарды, оқу құралдарын талдау және бағалау).

Конференцияға қатысуға қойылған талаптар:
– Конференция жұмысына қатысу туралы өтініш пен баяндама мате-

риалдары 2017 жылдың 5 қыркүйегіне дейін, тіркелген нысан бойынша  
pedagogika102017@gmail.com  электрондық пошта арқылы Ұйымдастыру 
комитетінің мекенжайына жіберілу қажет:

– Өтініш;
– Электрондық түрдегі баяндаманың материалдары (баяндама материал-

дарын қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде беруге болады).
– Ұйымдастырушылық жарнаны төлегендігі жөніндегі түбіртек көшір-

месін жоғарыдағы көрсетілген электронды поштаға жіберу керек.
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Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.
1. Ұйымдастырушылық жарнаның сомасы – 4000 теңге.
2. Конференцияға қатысудан бас тартқан жағдайда жарна қайтарылмайды, 

бірақ қатысушыны ауыстыруға болады, бұл жөнінде алдын ала Ұйымдастыру 
комитетіне электрондық поштамен хабарлау керек. Тіркеу кезінде 
ұйымдастырушылық жарнаны төлегені туралы түбіртек тіркеледі.

3. Іссапар шығыны конференцияға қатысушысының есебінен.
4. Конференция  жұмысының  Ұйымдастыру комитеті ғылыми мақалалар 

жинағын басып шығаруды жоспарлауда.
1. Конференция туралы қосымша ақпарат университет www.kaznu.kz сай-

тында орналастырылатын болады.
Мақала мәтініне қойылатын талаптар: Мақаланың көлемі толық 3 бет-

тен аспауы керек. Мақала мәтіні баспадан шығу үшін келесі талаптарды 
қанағаттандыруы шарт: мақала мәтіні және тіркеу формасы TimesNewRoman 
шрифтімен терілуі керек, интервал – 1,0. кегль –12. А 4 форматты стандартты 
қағазда шеттері: сол жағы - 3 см, оң жағы – 2см, жоғарғы – 2см, төменгі - 2 см 
сақтап жазылады. Төменнен арасына бір жол тастап беттің ортасынан үлкен 
әріптермен қалың шрифтпен баяндаманың аты жазылады; төменнен арасы-
на бір жол тастап кіші әріптермен автордың аты-жөні жазылады; төменнен 
арасына бір жол тастап автордың қызмет ететін орны, мекеменің толық аты, 
төменнен қаланың аты жазылады. Пробел арқылы курсивпен (12 кегль) кілттік 
сөздер, түйіндеме (2 - 3 сөйлем) жазылады: орыс тіліндегі мақала үшін – қазақ 
тілі және ағылшын тілінде; ағылшын тіліндегі мақала үшін – орыс тілі және 
қазақ тілінде; қазақ тіліндегі мақала үшін – ағылшын тілі және орыс тілінде.

Төменнен арасына екі жол тастап мақаланың мәтіні беріледі. Талаптарға 
сай ресімделмеген, Ұйымдастыру комитетіне мерзімнен кешіктіріліп 
жіберілген материалдар конференция жинағына енгізілмейді.

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, Алматы, Масаншы Бөгенбай батыр қиылысы, 

Философия және саясаттану факультеті, 408 бөлме. 2925717 ішкі 2121 (Педа-
гогика және білім беру менеджменті кафедрасы). Қосымша ақпарат бойынша 
8775 214 12 53 Үміт 

Тіркеу формасы:
Тегі  
Аты  
Әкесінің аты  
Ғылыми дәрежесі, атағы  
Жұмыс орны (мекеме), қызметі  
Байланыс телефоны  
Электронды пошта (E-mail)  
Секцияның атауы  
Қосымша ақпарат  
Керекті техникалық құралдар  
Қосымша баяндамашылар  
Қонақ үйден орын даярлау (иә/жоқ)  
Мақаланы ресімдеу үлгісі:
Ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдістері
Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының магистранты 

Ү.Н. Қалиева
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Алматы қ.
Кілттік сөздер
Түйіндеме
Мақала мәтіні
Пайдаланған әдебиеттер
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Казахский национальный университет имени аль-Фараби
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 13-14 октября 
2017 года проводит международную научно-методическую конференцию «Раз-
витие методологии научно-исследовательской и практической деятельно-
сти в условиях духовно-нравственного возрождения казахстанского обще-
ства».

Цель конференции: Обсуждение теоретических, методических проблем в 
системе высшего образования. Обмен научной информацией о результатах ис-
следований и инновационного опыта ученых, магистрантов, практиков по про-
блеме развития методологии научного исследования, рассмотрение различных 
уровни научного познания и экспериментальных исследований.

К участию конференции приглашаются преподаватели организаций высше-
го и среднего профессионально – педагогического образования, учителя школ, 
сотрудники научно-исследовательских институтов, педагоги-специалисты цен-
тров повышения квалификации, социологи, педагоги, психологи, докторанты, 
магистранты.

Конференция посвящена 70-летию доктора педагогических наук, профес-
сора Ш.Т.Таубаевой.

В рамках международной научно-методической конференции плани-
руется работа следующих секций:

1.  Вклад казахстанских ученых в развитие методологии педагогики. 
2. Педагогическое науковедение, методология педагогики и методы педаго-

гического исследования.
3. Парадигмальный подход в науке и образовании: осмысление и реализа-

ция.
4. Гуманитарная методология воспитания и воспитательная система в ор-

ганизациях образования.
5. Исследовательская культура учителя в условиях духовного возрождения 

молодежи.
6. Исследовательское обучение в контексте духовно-нравственного роста 

личности.
7. Инновационноориентированное образование в вузах.
8. Развитие методологии и методики научно-педагогического исследования 

в трудах профессора Ш.Т.Таубаевой.
Проблемное поле конференции:
Проблемы и перспективы развития философии и методологии педаго-

гики (Педагогика в контексте постмодерна; общенаучные ориентиры педаго-
гики; философские ориентиры педагогики; педагогика и психология; психопе-
дагогика; педагогика и информатика; дидактика как философия или философия  
как  дидактика; философия воспитания; философия и методология педагогики  
как учебная дисциплина; философия и методология педагогики в системе выс-
шего и послевузовского образования; история и тенденции развития методоло-
гии педагогики; методологические подходы как основной ориентир в научно-
исследовательской работе).

Проблемы формирования научных знаний в области педагогическо-
го науковедения, методологии педагогики и методов педагогического ис-
следования (логика, методология и методы различных видов педагогического 
исследования; исследование и исследовательская деятельность; принципы или 
подходы к определению сущности методологии педагогики; эволюция разви-
тия методологии педагогики; методология педагогики: сущность, структура, 
функции; методологическое знание в педагогике; методология педагогики или 
педагогическая методология).



62

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Осмысление и реализация парадигмального подхода в науке и обра-
зовании (дичностный и деятельностный подход; системный подход; педаго-
гическая системология; синергетический подход; парадигмальный и полипа-
радигмальный подход; компетентностный подход; квалиметрический подход; 
использование подходов в практической работе педагога; методологический 
подход и методологический принципы: сущность и соотношение).

Понимание, осознание и применение гуманитарной методологии вос-
питания и воспитательной системы в организациях образования в услови-
ях духовного возрождения молодежи (гуманитарная методология о воспита-
нии с позиции современности; сущность и структура воспитательной системы 
в контексте духовно-нравственного возрождения нации; модели воспитатель-
ных систем и воспитательной работы духовно-нравственные ценности молоде-
жи; воспитательные отношения в организациях образования; проектирование 
содержания и технологий воспитательной деятельности; критерии оценки вос-
питанности личности).

Проблемы подготовки будущих педагогов к исследовательской дея-
тельности в контексте духовно-нравственного роста личности обучающих-
ся (образовательные программы магистратуры и докторантуры и отражения в 
них содержания подготовки обучающихся к реализации ее исследовательской 
составляющей; инновационные технологии, используемые в образовательном 
процессе и способствующие формированию исследовательской компетентно-
сти). 

Проблемы создания опыта исследовательского и проектного обучения 
как фактора формирования у обучающихся образовательных достижений 
(учебные, воспитательные и образовательные достижения обучающихся; по-
тенциал исследовательского и проектного обучения в развитии стратегического 
мышления личности, Образовательный процесс школы или вуза как объект ис-
следовательской культуры педагога; методологическая рефлексия в структуре 
исследовательской культуры; научно-методическая работа в организациях об-
разования как среда формирования исследовательской культуры педагога; го-
товность педагога к научно-исследовательской работе; инновационная деятель-
ность педагога в контексте исследовательской культуры педагога). 

Проблемы организации и управления инновационно- и бизнесориен-
тированного образования в современных исследовательских университе-
тах (концепция исследовательского университета; программы инновационно- 
и бизнесориентированного образования; создания технопарков и студенческих 
бизнес инкубаторов).

Методологическая составляющая содержания высшего педагогиче-
ского образования как средства формирования научно-функциональной 
и цифровой компетентности молодежи (государственные образовательные 
стандарты и отражение в них содержания методологической подготовки бу-
дущих педагогов; содержание и технологии формирования научно-функцио-
нальной и цифровой компетентности; методологическая грамотность; мето-
дологическая компетентность; методологическая культура; анализ и оценка 
учебников, учебных пособий по философии и методологии педагогики, мето-
дов педагогических исследований). 

Условия участия в конференции:
– Для участия в работе конференции до  5 сентября 2017 года необходимо 

представить текст статьи и заявку в адрес электронной почты pedagogika102017@
gmail.com;

– Заявление;
– Статью в электронном виде;
– Копию квитанции об оплате отправить на электронную почту.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
1. Сумма организационного взноса – 4000 тенге.
2. При отказе участия в работе конференции, взнос не возвращается, но 
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можно заменить участников, для этого нужно предупредить Организационный 
комитет заранее по электронной почте. При регистрации участника прикрепля-
ется квитанция об оплате.

3. Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за 
счет участников.

4. Организационный комитет работы конференции планирует издать про-
грамму и сборник научных трудов.

5. Полная информация организационного комитета и рабочих групп конфе-
ренции будет размешаться на сайте университета www.kaznu.kz.

Требования к оформлению статей: 
Объем доклада не должен превышать трех полных страниц компьютерного 

текста. Текст должен быть набран в TimesNewRoman, кегль – 12. Межстрочный 
интервал – 1,0. Поля страницы: левое – 3 см, правое верхнее и нижнее – 2 см. 
Ниже через пробел по центру название статьи прописными буквами жирным 
шрифтом; ниже через пробел фамилия, и.о. автора (-ов) строчными буквами, 
ниже через пробел полное название учреждения, в котором выполнена работа, 
страна, город. Через пробел помещается курсивом (12 кегль) ключевые слова, 
резюме (2-3 предложения): для доклада на русском языке – на каз. и англ.; для 
доклада на английском языке – на русс., каз.; для доклада на каз. языке – на 
англ., русс.языках. Ниже через пробел - текст доклада.

Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные 
не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвраща-
ются.

Адрес организационного комитета: Казахский национальный универси-
тет им. аль-Фараби, уг.ул Масанчи Кирова, Факультет философии и политоло-
гии. 408 ауд. Тел: 2925717 вн. 2121 (кафедра педагогики и образовательного 
менеджмента), по дополнительным вопросам звонить 8775 214 12 53 Уміт.

Регистрационная форма
ФИО (полностью)  
Место работы  
Должность  
Научное звание, степень  
Секция  
Название статьи  
Доп.сведения  
Необходимое техническое оборудование  
Доп.докладчики  
Размещение в гостиницу (да/нет)  
Образец оформления статьи:
Методы научно-педагогического исследования
магистрант кафедры педагогики и образовательного менеджмента  У.Н. Калиева
Казахский национальный университет имени аль-Фараби. г. Алматы
Ключевые слова
Резюме
Текст публикации
Использованная литература.

Реквизиты для зачисления денег в тенге
Банк получатель             АО «АТФБанк»
Номер счета (ИИН)        KZ44826A0KZT0000CARD

БИН                951140000151

БИК                ALMNKZKA
Назначение платежа       КАЛИЕВА У.Н., Зачисление на платежную карту    
               №4052554002634546, карт-счет №KZ62826A 1KZTD3254429
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

050010, Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

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

Ұялы тел.:  

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

Басуға 29.06.2017 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 67.

Пішімі 70x108  1/
16

. 

Қағазы офсеттік. 

Шартты баспа табақ 4.

Авторлық баспа табақ 6. 

Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
бет таңбасы 6,87. 

Бағасы келісімді.

Журнал материалдары 
редакцияның компью-
тер  орталығында теріліп, 
беттелді.

Әріп түрі Times New Roman.

Мақала авторларының 
пікірлері редакция көзқара-
сын білдірмейді.

Тапсырыс дайын диапози-
тивтерден басылды.

Меншік иесі — Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі.

Журнал ЖШС РПБК
“Дәуір” баспаханасында 
басылды.

Қолжазба қайтарылмайды, 
мақалаларға пікір жазыл-
майды.

© “Қазақстан мектебі” 
№7, 2017 ж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Редакция
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Мерейтой

Аса құрметті Бақыт ЖАНҒАЛИҚЫЗЫ! 

Сіздің 70 жылдық торқалы тойыңыз құтты болсын!
Сіздің ең үлкен жетістігіңіз – ғұмыр бойы С.Ж.Асфендияров атындағы 

Қазақ ұлттық медицина университетінде табысты еңбек етіп, абырой-
құрметке бөленгеніңіз. 

Күрделі де күрмеулі кезеңдерді сіз қазақ қызына тән қайсар қалпыңызбен 
сәтті еңсере алдыңыз. Еңбегіңіздің марапаты, кәсіби әрі қажырлы 
жұмыстарыңыздың сыйы, айрықша жеңістеріңіздің жемісі – мұның бәрі де 
қоғам игілігі жолында қызмет ететін Қазақстан азаматының үлгілі істері 
екені шүбәсіз. 

Сіз өз салаңызда аса көп жетістіктерге жеттіңіз. Осы орайда, мерейлі 
жетпіс жылдығыңыздың дүбірлі тойға айналуы заңды құбылыс. Аталмыш 
маңызды  мерейтойыңызбен мен сізді шын ықыласыммен құттықтаймын! 
Біз қашанда өзіңізді мақтан тұтамыз. Қашанда еңсеңізді тік ұстап, ел 
мен жер үшін аянбай еңбек ете беріңіз! Осы биігіңізге сіз өзіңіздің қабілет-
қарымыңызбен, тынымсыз талпынысыңызбен, ерекше еңбекқорлық пен тау-
сылмас төзіміңіз арқылы жеттіңіз. 

Қашанда жүзіңіз – жарық, мерейіңіз – үстем, абыройыңыз асқақ болғай!
А.К. БОШКАЕВА,
С.Ж. Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ-дың Магистратура 
және PhD докторантура 
бөлімінің меңгерушісі 

Алматы қаласы
17 шілде, 2017 ж.   

Аса қадірлі Бақыт ЖАНҒАЛИҚЫЗЫ!

Сіздің 70 жылдық мерейтойыңыз құтты болсын!
Біз қашанда сіздің көпқырлы еңбек жолыңызға қарап сүйсінеміз.  
Бақыт Жанғалиқызы медицина ғылымы мен денсаулық сақтау 

саласындағы ұйымдастыру қызметі тұрғысынан көпке ұқсамайды, ол өзінің 
көл-көсір білімімен, терең танымымен ерекшеленеді. Қазақ ұлттық медици-
на университетінде еңбек ете жүріп тау қопарар талабымен, өз ісіне көзсіз 
берілген адалдығымен, бай ішкі мәдениетімен, білімгерлер мен қызметкерлер 
арасындағы қарапайым қарым-қатынас құра білер қасиетімен бәрінің жүрегін 
жаулай білді. Оқу ордасының әдістемесін әзірлеу ісіне көп үлес қосты.  

Сіздің өміріңіз бен шығармашылығыңыз үнемі шығармашылық жолын-
да жүргендерге өшпес үлгі, көрнекті мысал болады. Терең мазмұны, кәсіби 
деңгейімен ерекшеленетін қызықты дәрістеріңізді студент кезде ынта-шын-
тамызбен тыңдайтынбыз. Сіздің бай тәжірибеңіз бен көл-көсір біліміңіз, 
кәсібилігіңіз бен жанкештілігіңіз қашанда құрметке лайықты. 

Сіз үздік ұйымдастырушы, тісқаққан педагог, ең бастысы, ғажайып 
адамсыз! 

Осынау мерейлі мерекеңіз қарсаңында сізге әлемнің бар жақсылығын 
тілеймін! 

Б.Ж. НЫСАНОВА, 
ортопедикалық стоматология 
кафедрасының доценті

Алматы қаласы
17 шілде, 2017 ж.
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Аса құрметті  Бақыт  ЖАНҒАЛИҚЫЗЫ!

Сіздің 70 жылдық мерейтойыңыз құтты болсын! 
Сіз медицина саласында атқарған ұшан-теңіз еңбегіңіздің жемісін көріп 

қадірлі зейнеткер атандыңыз.  С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 
медицина университетінде 30 жылдан артық жұмыс істеген кезінде оқу-
әдістемелік жұмыстарды басқарып, оқытушы-профессор құрамына оқу 
үдерісіне қатысты кеңес беріп, олардың шығармашылық жұмыспен айналы-
суына үлкен еңбек сіңірдіңіз.

Тәжірибелі педагог, ұлағатты ұстаз университеттің барлық 
жұмыстарына атсалысып, ұйымдастырушылық қабілетінің жоғары екендігін 
көрсете білдіңіз.

Кәсіби біліктілігі жоғары деңгейдегі ұстаз ретінде  сан қырлы  еңбек 
жолыңызда денсаулық сақтау ісіне орасан зор үлес қостыңыз.

Сізге барша жарық дүние шапағатын, отбасыңызға амандық пен береке-
бірлік, баянды бақыт, ұзақ ғұмыр тілейміз.

Р.Г. ДӘРМЕНҚҰЛОВА,
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 
медицина университеті қазақ тілі және 
кәсіби қазақ тілі  кафедрасының доценті, 
филология ғылымдарының кандидаты

Алматы қаласы
17 шілде, 2017 ж.

ақыт Жанғалиқызы – бар ғұмырын қазақтың денсаулық сақтау 
саласының жандануына, осы сала қызметкерлерінің кәсіби тұрғыдан 

ҚАЗҰМУ  ЕҢБЕК  ТОРЫСЫ

Б
өсу жолына, қоғамның игілікті ісінің артуына арнап келе жатқан еңбекқор 
жан. Бұл есім аталған кезде еліміздің медицина мамандарын дайындайтын 
оқу ордаларының қарашаңырағы – С.Асфендияров атындағы университет 
қызметкерлерінің жүзінен жылылық лебінің есіп, ерекше бір ықылас-пейіл 
мен риясыз құрметтің арта түскенін байқар едіңіз. Өйткені, осы ортаға асқан 
білімімен, мол тәжірибесімен ғана емес, байсалды мінезімен, салмақты 

қалпымен де сән беріп 
жүрген Бақыт апайдың 
болмысы бөлек, тұлғасы 
биік. 

Бақыт Жанғалиқызы 
1947  жылдың  17 шіл-
десінде мұғалімдер 
отба   сында дүниеге кел-
ген. Жастайынан білім 
мен ғылымның қайнар 
бас тауынан сусындап, 
ұстаздық жолдағы әке-
шешенің тағылымын 
алып, өсиетіне ұйып 
өскен Бақыттың болашақ 
бақыты да осы білім 
мен ғылым саласында 
екенін өзі де сезбеген 

Фармхимия кафедрасының жаңа 
форматтағы әдістемелік оқу құралдарын 

шығарған кез. 26 қазан, 1991 жыл.
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болар.  Әкесі Жанғали Құсайынов Қазақстанда ашылған алғашқы жоғары 
оқу орындарының бірі – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
институтының алдыңғы легінде бітіріп, бүкіл саналы ғұмырын бала оқыту 
мен жас ұрпақ тәрбиесіне арнаған аяулы да абзал жан еді. Педагогтік еңбек 
жолын отызыншы жылдардың соңына қарай бастаған ол 30 жыл бойы 
үздіксіз ұстаздық етіп, ағартушылық жұмыста абырой мен атаққа бөленді. 

Тарих пәнінің мұғалімі ғана 
емес, оқу ісінің меңгерушісі, 
мектеп директоры ретінде 
де ұйымдастырушылық 
қабілетімен таныла білді. 
Ел басына қатер төнген 
1941–1945 жылдардағы 
ұрыс майданына да қа-
тысты. Бірақ 1943 жылы 
жараланып, елге оралған. 
«Жауынгерлік ерлігі үшін», 
Ұлы Жеңістің 20 және 30 
жылдығына арналған ме-
дальдармен марапатта-
луы – соның айғағы. Бұдан 
басқа «Үздік еңбегі үшін» 
медалін де омырауына 
таққан. Ал аяулы анасы 
Нұрсұлу Назарқызы да 
Абай атындағы Қазақтың 

Қазақ тілі кафедрасымен бірігіп ұйым-
дастырған Қ.Жұбановтың 100 жылдығына 
арналған «Ана тілім – ардағым» атты конфе-
ренция. 25 қыркүйек, 1990 жыл.
педагогикалық институтын сол жылдары бітірген білікті маман еді. Ол мек-
тепте математика пәнінен сабақ берді. Өз ісін жетік меңгерген іскер мұғалім 
ретінде ерекше көзге түскендіктен, екі рет қатарынан Солтүстік Қазақстан 
облысы атынан Жоғары Кеңеске депутат болып сайланған. Көп балалы ана 

Желдібаевтар отбасы.

ретінде І және ІІ дәрежелі ме-
дальмен, ІІІ дәрежелі орденмен 
марапатталған. 

 Қазақтың бас ақыны 
Абай Құнанбайұлы: «Адамның 
адамшылығы – ақыл, ғылым, 
жақсы ата, жақсы ана, 
жақсы құрбы,  жақсы  ұс-
таздан  болады» дейді. Бақыт 
Жанғалиқызының төңірегінде 
ұлы Абай айтқан сипаттардың 
бәрі де табылатын. Ол қоғам 
тәрбиесін мойнына алған аяу-
лы ұстаздар отбасында тәрбие 
тұнығынан сусындап, бүлдіршін 
кезінен жақсы құрбылар ор-
тасында жүрді. Әрнеге бір 

ұмтылған балғын балалық шағында да, ақыл-ойы толысып, ұстаным 
қалыптастырар студент кезде де жақсы ұстаздан, жанашыр мұғалімнен 
кенде болған емес. Содан болар, осының бәрі де Бақыт Жанғалиқызының 
тез толысуына, адами қалпының қалыптасуына айрықша әсер етті. Одан 
бөлек, өзінің өмірге құштарлығы мен ақ-адал тазалығын, жауапкершілігі 
мен ақжарқындығын қосыңыз. Осының бәрі де біздің бас кейіпкеріміздің 
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мерейінің өсіп, жүзінің жа-
рық болуына, абыройының 
асқақтап, қадірінің артуына 
өлшеусіз сеп болды. 1986 жыл-
дан бері Қазақ ұлттық меди-
цина университетінде қызмет 
етіп келеді. Осы жылдары ол 
ұжымда өзін ерекше еңбекқор, 
адал да абыройлы, білімді де 
білікті маман ретінде таныл-
ды. Оқу-әдістемелік кабинеттің 
жетекші маманы әрі меңгеруші 
және университеттің Ғылыми 
Кеңесінің мүшесі болды. 

Ол отбасы құндылық-
тарын қашанда басты назар-
да  ұстайды. Жан жолдасының 
сырласы, перзенттерінің қам-
қоршысы, немерелерінің жан-
ашыры  болудан қашанда 
тайған емес. Үйдегі ағамыз  – 
Қажы-Мұрат Шүленбайұлы 
ұлттық қауіпсіздік комитетінде 
ұзақ жылдар бойы қызмет етті. 
Бүгінде  кәсіпкер ретінде ша-
руасын  дөңгелетіп жүр. Қызы Қызы Жанель ұлы Нұрдәулетпен.

Жанель  неврология  ғылымының  маманы, профессор,   ҚазҰМУ-дың   
жүйке   аурулары   кафедрасының  дәрігері. 

Ал ұлы Даниял 
заңгер мамандығын ием-
денген. Екі перзенті – 
екі көзінің қарашығы. 
«Қыз үшін анасы – мек-
теп, енесі – универси-
тет» деген сөз бар. Бақыт 
Жанғалиқызы осы мис-
сияны адал атқарып жүр 
десек, артық айтқандық 
емес. Ал қазақтың дәс-
түр-салтында ата-әже 
институты деген болған. 
Жаһандану заманында 
оның бояуы бұзылып, мәні 
азайып жатқаны жасы-
рын емес. Алайда, Бақыт 
Жанғалиқызы мен Қажы-
Мұрат Шүленбайұлы 
үзілген аталмыш дәстүрге 

Ұлы Даниял мен келіні Ақмарал 
немересі Раузамен.

жан бітіріп,  қан  жүгіртіп, немерелерінің тәрбиесіне ден қойған бүгінде. 
Бұл – ұлт алдындағы, ұрпақ алдындағы ең асқақ борыш. 

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА, 
«Қазақстан мектебі» журналының 
бас редакторы.
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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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дна  из  актуальных  проблем  во все времена  бурно  обсуждаемых  
в  обществе – это  система  образования  и  науки  страны,  что  

Ұстаз – биік тұлға

ВСТРЕЧИ,  ОСТАВИВШИЕ  
ДОБРЫЙ  СЛЕД…

Раушан БАЙСАРИНА,
ветеран  педагогического  труда
  г.Костанай, Казахстан

За днем новый день родится опять,     За мыслью новые мысли летят,
И у каждого дня свой след.                   Словно год – за годом год.
              Абай

О
логично,  потому  что  она  связана  с  будущим  нового  поколения  и  
перспективами  развития  государства. В  рамках  преобразований,  про-
ходивших  в  советские  годы,  идущих  в  течение двадцати  пяти  лет  не-
зависимости  нашего  государства,  в  новом  Казахстане,  направленных  
на  формирование  национальной  модели  образования,  была,  есть и  
остаётся  наша  современница,  великая  труженица  Шаркуль  Таубаевна  
Таубаева,  известная  учёная,  доктор  педагогических  наук,  профессор  
Казахского  национального университета  имени  Аль-Фараби.       

Мне посчастливилось познакомиться  с Шаркуль  Таубаевной в да-
лёкие  80-е  годы, когда  она  работала  в  Центральном институте  усо-
вершенствования  учителей, позже  получившем  новое название  – РИП-
КСО,  а я была  методистом,  а затем около двадцати лет заместителем 
директора  по  учебно-методической работе   Костанайского  областного 
института  повышения  квалификации  педагогических  кадров.  Шар-
куль  Таубаевна  –  одна  из  учёных-практиков,  которая  глубоко знает  
проблемы  образования  и  науки,  историю, их характерные  тенденции  
развития  в  соответствии  вызовам  времени.

Профессиональные  знания  высокого уровня  Таубаевой  Ш.Т.  стали  
стартовой  площадкой  для её  активного   вхождения  в  педагогическую  
науку. Работая в РИПКСО  со  слушателями  курсов  -  методистами,  ру-
ководителями  школ, отделов  образования  из  регионов,  она  сумела  в  
те  годы  завоевать  авторитет,  обучая  их  по  приоритетным  направле-
ниям  развития  системы  образования  в  стране.  

Как  известно  в 80-е  годы  на  гребне  новой педагогической  волны  – 
передового  опыта  учителей–новаторов  Советского  Союза  В.Шаталова, 
Ш.Амонашвили,  М.Щетинина, С.Лысенковой  и  других  была   актуаль-
ной  проблема  применения  их эффективного  опыта.  Как  научить  педа-
гогов  республики  использовать  новаторский  опыт  учителей–творцов,  
какой  подобрать  инструментарий? Эти  и другие  вопросы  волновали  и 
организаторов  образования,  и  методистов. Эта  проблема  была  близ-
ка  для  Шаркуль  Таубаевны,  которая  находилась  в научном  поиске,  
какие  методологические  подходы  избрать  в  целом  по  изучению  и  
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обобщению  передового  педагогического  опыта,  как  их  обосновать. По 
этой теме  ею  был  разработан  курс  лекций  и  практических  занятий,  
который  был  в  учебном  плане  курсов  повышения   квалификации  в  
РИПКСО. Она  одна  из  первых глубоко  и  системно стала  заниматься  
данной  проблемой  в  республиканском  институте. 

В 80-е  годы  новаторский  бум  в образовании  охватил  практически  
всю  страну. Наш  Костанайский  облИПК,  в  те  годы  директором  ко-
торого был  В.Н. Колесник, прекрасный  руководитель,  ответственный,  
оперативный,  с  развитым  чувством  конкурентоспособности,  пригла-
сил  Таубаеву  Ш.Т. для  чтений  лекций  на  курсах  директоров  школ  и  
их  заместителей,  для  обучения  коллектива  методистов института. Это  
было  начало  нашего сотрудничества  с  Шаркуль  Таубаевной,  которое  
переросло  в  коллегиальное  содружество.  Она  обучала  костанайцев,  
опираясь  на  научные  основы  по  изучению   и  обобщению  передово-
го  опыта,  разработанные  лабораторией  АПН СССР под  руководством  
учёного  Я.С. Турбовского. В ходе  её  пребывания  в нашей  области  мы  
знакомили  с первыми  ласточками –  инновационными  школами,  шко-
лой–лицеем в  городе  Рудном,  где  директором  была Яковцева М.В., 
гимназией  им. М. Горького в Костанае, с  учителями–новаторами,  кото-
рых  она  консультировала,  давала  практические  рекомендации. Встре-
чи  Шаркуль  Таубаевны  с  директорами  школ,  педагогами  поддержи-
вали   руководители областного  управления  образования  С.Г. Мачнева,   
Костанайского  и Рудненского  отделов  образования  Шек  Г.Г.,  Сенчев  
К.М.  и  другие.  Она  была  всегда  желанной  гостьей, лектором  в на-
шем  институте. Шаркуль  Таубаевна – продолжатель  дел  великого  пе-
дагога–просветителя  Ибрая  Алтынсарина,  традиций,  заложенных  им 
перед  величием  учителя,  педагогической  профессии,  заботы  о  росте  
профессионального  мастерства.

Все  эти годы  не  прерывались  наши  коллегиальные  отношения.  
Наши  встречи  в  РИПКСО,  поездки  моих  коллег Золотухина  Г.Н.,  
Димухаметова  Р.С.,  Дядечко  В.Ю.,  Кобжасаровой Ж.К.,  Калашнико-
вой  Т.М.,  Мирошниковой  Л.И.,  Смазновой  В.М.  и  других  в Алматы  
давали  возможность  узнать  о  её  научно-методическом  и  профессио-
нальном росте. Мы  были  рады  её  успешной  защите  диссертации  на  
степень  кандидата  педагогических  наук  по  теме   «Система  деятель-
ности   ИУУ по  изучению  и  обобщению  передового  педагогического  
опыта».  Надо  полагать,  что  её  исследовательская  работа  по  изучению  
и  обобщению  ППО,   сотрудничество  с областными  институтами,  в  
том  числе  и с  нашим,  стали  практической  основой  её  научного  тру-
да.  Альберт Эйнштейн  писал:   «Стремись  не  к  тому,  чтобы  добиться  
успеха,  а  к  тому,  чтобы  твоя  жизнь  имела  смысл».   Да,  Шаркуль  
Таубаевна,  считая  смыслом  жизни  найти  своё  «Я»,  свою  нишу  в  
педагогической  науке,  занималась  результативно  педагогическими  ис-
следованиями.  Она,  целеустремлённая  и  трудолюбивая,  не  останав-
ливается  на  достигнутом,  продолжает  дальше  заниматься  научными  
исследованиями.  Уверенная  в  том,  что  все  реформы   в  области  об-
разования,  прежде  всего,  возможны   только  при  высоком  уровне  
профессионализма  педагогов.  Шаркуль  Таубаевна  обращает  внимание  
на  качество  методической  работы  в  школе, на  уровень  исследователь-
ской  работы  учителя.  Она  подготовила  научный  труд  «Повышение  
научно-исследовательской   культуры  учителя»,   глубоко  осознавая,  
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что    педагог  должен  заботиться  о  своём   самообразовании,  самосо-
вершенствовании,  что  является  основой   для     роста  его  педагоги-
ческого  мастерства. Эту  работу  Шаркуль  Таубаевна  подарила  мне,  и  
мы  с  Р.С. Димухаметовым  пользовались  как  настольной книгой.  Она  
благодаря  своей  преданности  к  педагогической  науке,  оптимизму   за-
щитила  диссертацию  на  степень  доктора  педагогических  наук,  стала  
вузовским  работником,  профессором.

Шаркуль  Таубаевна   отличается  скромностью,  на  мой  взгляд,  не  
позиционировала,  общалась с  нами  просто,  коллегиально.  Тысячу  раз   
был  прав  Антуан де  Сент-Экзюпери,  который  сказал: «Самая  большая  
роскошь – это  человеческое  общение».  И  в этом  не раз  убеждаешься  
при  общении  с  ней. В  Костанае,  читая  на  курсах  лекции,  бывала  
у  меня  в  гостях,  а  в  Алматы  при  своей  занятости  находила  время 
пригласить  меня  домой,  познакомить  с семьёй. Вот  уже  идут  десяти-
летия,  но  мы  созваниваемся,  поздравляя с  праздниками,  я всегда  вы-
ражаю свои чувства  радости  по  поводу  успешности  детей,  её  семьи.  
Я  знаю,  что  она  –  верный  друг,  коллега,  который  может  разделить  
и  радость,  и  печаль. Шаркуль  Таубаевна  после  работы   в  РИПКСО  
преподавала в  вузах, работала   в  Академии педнаук  имени  И. Алтын-
сарина, но  поддерживает  отношения  с  коллегами  той  поры.  

Особо  сложилась  её  дружба с  Кларой  Жантуриевной Кожахмето-
вой,  доктором  педагогических  наук,  профессором. Помнится мне   в  
марте  2013  года,  когда  Костанайский  филиал  АО  «НЦПК  «Өрлеу»  
по  моему  совету  пригласил  К.Ж. Кожахметову,  нашего давнего  друга,  
для  участия  в  работе  Международной  научно-практической  конфе-
ренции  по  теме    «Воспитание  поликультурной  личности  – основы   
мира  и  согласия». Она  и  рассказывала с чувством  любви  и  уважения  
о  Шаркуль  Таубаевне,  о  её достижениях,  о  том,  как  они  вместе  по  
программе   «Болашак»    проходили  стажировку  в  Москве,  об  интерес-
ных  встречах  с  ведущими  учёными  России. Я  в этом  убедилась,  когда  
неожиданно,  рано  ушла  из  жизни  Клара  Жантуриевна,  и  выражала  
соболезнование  её  мужу  Шаке-Шабаю, дочери  Жанар,  которые  и го-
ворили  об  отношении  Шаркуль Таубаевны  к  их  постигшему  горю,  
ставшему  их  общей  трагедией. Таубаева  Ш.Т.  как близкий  друг  и  
коллега  была  организатором  достойных  проводов  К.Ж.  Кожахметовой 
в  последний  путь,  оказала  добрую  помощь   и  моральную  поддержку  
её  семье.  Об  этом  мы  говорили  с  Шаркуль  Таубаевной  по  телефону,  
когда  я  выражала  своё  сопереживание  о  великой  потере  для  педаго-
гической  науки,  для  нас,  коллег. Она  сделала  много  по увековечению  
светлой  памяти  Кожахметовой  К.Ж.:  научно-практические  конферен-
ции,  выпуск сборников статей –  на  это  способны  только  верные  дру-
зья,  учёные,  коллеги,  как  Шаркуль  Таубаевна.

Годы  неумолимо стремительно мчатся вперёд,  как  в  песне  поётся:  
«А  годы  летят  наши  годы,  как птицы  летят, и  некогда  нам  оглянуть-
ся  назад»…    Да,  приближается пик мудрости  Шаркуль Таубаевны, ее 
статус уникального современного человека неизменен, потому что она 
по-алтынсарински «принесла посильную лепту на пользу своей Роди-
ны», состоялась как ученый-педагог.  Очень кстати к личности нашего 
современника Таубаевой Ш.Т. слова великого Абая: «Ученым и мыслите-
лем становится только тот, кто способен на глубокое чувство и обладает 
высшей справедливостью».
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дамгершілік тақырыбы – мәңгілік  тақырыптардың 
біріне жатады. Жас ұрпақтың бойына адамгершілік 

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІ – РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУДЫҢ  АЛТЫН КІЛТІ

Күлбарам  СӘДУАҚАСҚЫЗЫ,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
университетінің профессоры

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жаһандық әлем және Қазақстан
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Қаншама заман өтсе де, маңызын жоймаған халықтық педагогиканы тәлім–
тәрбенің түп қазынасына айналдыру – ата-ананың да, мектеп ұйымының, 
мұғалімдердің де басты борышы. 

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

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

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

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

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

Халықтық педагогика – тәрбиенің қайнар бұлағы

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

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

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

Министрліктің баспасөз  орталығынан
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1.  Мақала  мазмұны  журналдың тақырыптық  бағыттарына және ғылыми 
деңгейіне сәйкес келуі керек, белгілі бір жаңашылдығы болуы және ғылыми 
қызметкерлер, оқытушылар, педагогтер үшін қызығушылық тудыруы тиіс. 
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция

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

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

ТӘРБИЕ  ТУРАЛЫ  ОЙЛАРЫМ

Қалжан  ҚАСЫМОВ,
№12 орта мектептің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЕМАТИКА  САБАҚТАРЫНДА
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  САУАТТЫЛЫҚТЫ  АРТТЫРУ

Фариза  ШЕКЕРБЕКОВА, 
№12 орта мектептің мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

математика  барлық ғылымдардың логикалық негізі – күретамыры ретінде 
қарастырылады.

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

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

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

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

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

даму тарихымен байланыстыру.
Ақпараттық оқыту технологиясынан математика сабақтарында  интер-

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

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

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

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

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

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

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

Қапшағай қаласы.

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

ДЕБАТ  ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ҚОЛДАНУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Қапшағай қаласы.
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Министрліктің баспасөз орталығынан

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

КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ВЫСТАВКЕ WORLD 
BOTANIC EXPO-2016

К
турецком курортном городе Анталья.

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

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

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

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

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

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

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

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



107

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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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