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Педагогика ғылымы: зерттеулер

ӘОЖ (УДК):  811.581`342

ҚЫТАЙ  ТІЛІНДЕГІ  КӨП  ЕТІСТІКТІ  СӨЙЛЕМНІҢ
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ  МАҒЫНАЛЫҚ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Асель АЛМАБЕКОВА,
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің аға оқытушысы,  

   Алматы қаласы, Қазақстан

Аннотация. Қытай тілінің табиғатын тереңінен тану, зерттеп-зерделеу уақыт 
өткен сайын өз маңызын күшейтіп отыр. Екі ел арасындағы ынтымақтастықтың 
жыл сайын жанданып жатқан жағдайында оның қажеттілігі артпаса, кемімек 
емес. Тіл қарым-қатынас құралы ретінде, сөйлем, сөйлесім құру арқылы ғана өзінің 
толыққанды қызметін өтейді. Әсіресе, грамматиканың орны ерекше. Қытай тіліндегі 
көп етістікті сөйлемдер – қытай тілін оқытудағы қиын түйіндердің бірі. Сонымен 
қатар қытай тілі синтаксисін зерттеу жұмыстарында өзекті мәселенің бірі болып 
келеді. Әрі осындай құрылымы ерекше сөйлемдерді қазақ тіліне аудару жолдарын 
қарастырудың аударма саласына қосар үлесі зор. 

Тірек сөздер. Қытай тілі, грамматика, көп етістікті сөйлем.  

ытай тілінде бірнеше етістік арқылы жасалатын сөйлемдер екі түрлі 
болып келеді. Біріншісі – тіркемелі етістікті сөйлемдер [laindongju]. Қ

Екіншісі – қос міндетті мүшелі [Jianyuju] сөйлемдер. Екінші сөйлемді 
предикативті қатынаста құрылған толықтауышты сөйлем деп те ай-
татындар бар. Мұндай сөйлемдер бірнеше етістікті болып келгенімен, 
әрекеттер бір субъектіге телінбейді. Бірінші баяндауышқа қатысты 
толықтауыш қызметінде тұрған сөз екінші етістік баяндауыштың баста-
уышы қызметінде тұрады. Мысалы, [Lǐngdǎo pài wǒ qù jiē nǐ]  (сөзбе-
сөз аудармасы: бастық жіберді мені барып күтіп алуға сені). Бастық мені 
сені күтіп алуға жіберді. Көріп отырғанымыздай, мені деген есімдік 
жіберді деген баяндауышқа толықтауыш болып келсе, барып, күтіп алу 
деген баяндауышқа қарата сол қимылдың иесі болу мағыналық сипа-
тымен оның бастауышы болып келеді (сөзбе-сөз аудармаға қараңыз). 
Қытай тілінің тұлғалық өзгеріске ұшырамайтын ерекшелігіне байланыс-
ты мұндай сөйлемдер тіркемелі етістікті сөйлемнен тек семантикалық 
мәніне сүйеніп ажыратылады. Біз бұл арада тек бір субъектілі тіркемелі 
етістікті сөйлемді ғана сөз қыламыз. 

Ортақ бір субъектіге тән бірнеше әрекеттің бір сөйлем бойына 
жинақталып, күрделі ойды білдіру арқылы сөйлемді күрделендіруі жал-
пы тіл біліміне тән ортақ тілдік құбылыс деуге болады. Дегенмен, әр 
тілдің табиғатының ұқсамауына байланысты бұндай сөйлемдер әртүрлі 
грамматикалық ерекшеліктерімен дараланады.

Қытай тіліндегі тіркемелі етістікті сөйлемді [liandongju] қазақ тіліне 
көп етістікті сөйлем деп аударып жүр. Бұл термин дәл түсе қоймайды. 
Өйткені, қытай тіліндегі көп етістіктен жасалатын сөйлем түрі бір ғана 
liandongju (тіркемелі етістікті сөйлем) емес, жоғарыда біз айтып кет-
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кен бірнеше етістіктен жасалған сөйлемнің екінші түрі қос міндетті 
мүшелі сөйлем түрі және бірнеше етістіктен жасалатын бірыңғай мүшелі 
сөйлемдер де бар. Сондықтан да біз қытай тіліндегі сөйлемнің бұл түрін 
[liandongju] тіркемелі етістікті сөйлем деп атауды жөн көрдік. Қазіргі 
қытай тілінде тіркемелі етістікке берілген анықтама мынадай: «баян-
дауышы екі немесе одан көп етістіктен құрылған, етістік тіркестердің 
аралығында кідіріс болмайтын, шылау сөздері де болмайтын, ортақ бір 
субъектіге тән әрекеттер арқылы берілген сөйлемдерді тіркемелі етістікті 
сөйлем дейміз».

Мысалы, [tamen chiguo fan sanbu qu le] (сөзбе-сөз аудармасы: олар жеп 
болып тамақ серуендеп кетті). Олар кешкі тамағын ішіп болып, қыдырып 
кетті. Бұл сөйлемдегі асты сызылған екі сөз де әрекетті білдіреді, екеуі 
де бір субъектіге (олар) тән қимыл. Сөйлемде «жеп болып тамақ», 
«қыдырып кетті» деген етістікті тіркестер ешқандай кідіріссіз айтылып, 
сол тобымен сөйлемнің баяндауышы болып тұр.

Тіркемелі етістікті сөйлемдегі етістіктердің орнын алмастыруға 
болмайды. Сондай-ақ олардың арасында кідіріс жоқ. Мысалы, біз 
алдыңғы сөйлемді «Ол қыдырып кетті тамақ жеп болып» деп айта ал-
маймыз. Мұнда әрекеттердің өту аралығында мезгілдік арақатынас бар. 
Яғни жүрілген әрекет ретімен айтылады. Ал бірыңғай мүшелі сөйлемде 
мағыналық жағынан әрекеттердің мезгілдік арақатынасы жоқ. Мысалы, 
кейінгі сөйлемді біз «Ол күнде үй жинайды, тамақ жасайды, кір жуа-
ды» деп, әрекеттердің орындарын алмастырып айта аламыз әрі әрбір 
әрекеттің арақатынасы кідіріс арқылы айтылады. 

Ал олардың қос міндетті мүшелі сөйлемнен қандай айырмашылығы 
бар? Қос міндетті мүшелі сөйлемдегі әрекеттер бір субъектіге тән емес. 
Алдыңғы етістікке толықтауыш болып тұрған есім сөз кейінгі қимылдың 
иесі болу сипатымен оған бастауыш болып келеді. Мысалы, [da jia qingta 
tiaowu] (сөзбе-сөз аудармасы: көпшілік шақырды ол биле).

Көпшілік оны билеуге шақырды. Оны шақырған көпшілік болса, 
билейтін – ол. Мұнда ол есім сөзі шақыру етістігіне толықтауыш болып 
келсе, билеу етістігіне бастауыш болады деп талданады. Сондықтан қос 
міндетті мүшелі сөйлем деп атайды. 

Қытай тілінде тіркемелі етістікті сөйлемдерді ең алғаш Уаң Ли wangle   
«Қытайдың қазіргі заман грамматикасы» деген еңбегінде жан-жақты си-
паттап, талдап берген. Ол jileishi de jingsuo (ықшамдалған жинақты үлгі) 
деп атаған. Одан кейін Ли Роң «Қытай тіліне кіріспе» деген еңбегінде 
алғаш рет тіркемелі етістікті сөйлем (liandongju) деген атауды қолданды. 
Сөйлемнің бұл түрі туралы пікірталастар да көп болды. Тіркемелі етістікті 
сөйлемнің жеке категориялық сипатына күмән келтірушілер де аз бол-
мады. Бұған тойтарыс берген Жу Дыши «Грамматикадағы мәселелер» 
деген еңбегінде: «тіркемелі етістікті сөйлемнің етістіктері арасын-
да предикативтік, толықтауыштық, толықтырғыштық, бағыныңқы-
басыңқылық сынды синтаксистік қатынастардың біреуі де жоқ», – деп 
тіркемелі етістік сөйлемнің құрылымдық ерекшелігін растайды. 

Қытай тіліндегі жай сөйлемдер грамматикалық құрылымы жағынан 
алуан түрлі. Әсіресе етістік – баяндауышты ерекше сөйлем үлгісіне 
жататын тіркемелі етістікті сөйлемнің баяндауыш бөлігі екіден артық 
қимылдың бірінен соң бірінің іркес-тіркес туғанын білдіріп, бір баста-
уышты түсіндіріп тұрады. Бір сөйлемде екіден көп етістік баяндауыш 
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болатын мұндай сөйлем формасы қазақ тілінде кездеспейді. Сондықтан 
қытай тіліндегі тіркемелі етістікті сөйлемдегі екі етістіктің қайсысын 
қазақшада баяндауыш етіп аудару – аударма әдісі мен шеберлігіне сая-
тын зерттеуді қажет ететін мәселе.

Қытай тіліндегі тізбекті етістікті сөйлемдердің синтаксистік 
ерекшеліктерін төмендегідей көрсетуге болады.

Бірінші етістікті құрылымның синтаксистік ерекшелігі: 
1. Бірінші етістікті құрылым (V+O) толықтауыштық қатынасқа 

құрылады. Мысалы: women chengqiche dao nanjinglu (сөзбе-сөз аудар-
масы: біз отырып машинаға барамыз Нияжиң көшесіне). Біз машинаға 
отырып Наңжин көшесіне барамыз. Мұндағы «отырып машинаға» деген 
бірінші етістікті құрылым толықтырғыштық қатынаста болады.

2. Бірінші етістікті құрылым толықтырғыштық қатынаста құрылады.  
(V+ Comp). Мысалы,  [Taba hua shuowan zhuanshen jiuzoule] (Ол сөзін 
айтып болып, бұрылып кетіп қалды). Бұл сөйлемдегі  [wan] сөзі (болып) 
деген сөз shuo (айту) деген етістік сөзінен толықтырғыш қатынаста тұр.

3. Бірінші етістікті құрылым бір ғана жалаң етістіктен тұрады. Ондай 
етістіктер санаулы ғана бағдар етістіктерімен шектеледі. Мысалы, ni qu 
zhao ta ba  (сөзбе-сөз аудармасы: сен барып ізде оны) сен барып оны ізде. 
Мұндағы «барып» деген бірінші етістік жалаң етістіктен жасалады. 

Екінші етістіктің құрылымының синтаксистік ерекшелігі: 
1. Екінші етістіктің жалаң етістік болып келуі. 
Мысалы: [mama kanzhewo xiaole] (сөзбе-сөз аудармасы: мама қарап 

тұрып маған күлді) – мама маған қарап тұрып күлді. Мұндағы екінші 
етістікті құрылым бір ғана «күлді» деген етістіктен жасалған. 

2. Екінші етістіктің құрылымы толықтауыштық, толықтырғыштық, 
салаластық сияқты етістікті құрылымдардан жасалады (V+ Comp). Мы-
салы, [tadao changli liaojie shengchangqingkuang] (сөзбе-сөз аударма-
сы: ол барып заводқа танысуға өндіріс жағдайымен) ол заводқа барып, 
өндірістің жағдайымен танысты.  

Қазіргі қытай тіліндегі қалыптасқан дағды бойынша орта және 
жоғары оқу орындарына арналған оқыту құралдарының барлығында, 
міне, дәл осылай талданып келеді. Әрі мынадай анықтама берілген: «қос 
міндетті мүшелі сөйлем дегеніміз бір етістік – толықтауыштық құрылым 
мен бастауыш-баяндауыштық (предикативтік) құрылымның қабаттасып 
келуі арқылы түзілетін сөйлем». 

Әдебиет
1. Солнцева  Н. В.  О  критериях  определения  подлежашего  глагольного  предложения в  

 китайском языке. Некоторые вопросы китайской грамматики. – М.: 1954.
2. Лю Юе Хуа. Қазіргі қытай тілінің қолданбалы грамматикасы. – Шаңу баспасы, 2003. 
3. У Чижу.  Көп  етістікті  сөйлем  және  қос  міндетті  мүшелі  сөйлем  / Қытай  тілі  мен  

 әдебиеті.  – Пекин, 1990.
4. Шутова Е. Н. Вопросы теории синтаксиса. – М.: 1984.

Резюме
В данной статье излагается о многоглагольных предложениях в современном китайском 

языке, их семантические и грамматические особенности. 
Summary

This article sets out on a lot of verbal sentences in modern Chinese, their semantic and grammatical 
features.
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тандық  білім беру жүйесінің даму тарихы мен білім беру 
саласында оқ  бойы  озық   тұрған   өркениетті  елдердің 

ОРТА БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУДІҢ 
ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ

О
тәжірибесін егжей-тегжейлі зерделеген ғалым-компаративист Асқарбек 
Құсайынов   «Қазақстан Республикасының орта білім сапасын көтеру 
Тұжырымдамасын» жасады. «Қазақстанда орта білім берудің жағдайы 
және оның сапасын көтеру жолдары» атты 20 маусымда өткен Қазақстан 
педагогика ғылымдары академиясының баспасөз мәслихатында аталмыш 
тұжырымдама елге таныстырылды. Көрнекті педагог осы арқылы орта 
білім беру сапасын көтерудің Кешендік бағдарламасын жасау қажеттігін 
ұсынды. Бұл бағдарлама 2016–2019 жылдарға арналған Қазақстан Рес-
публикасында білім беруді және ғылымды дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасын орта білім беру саласына қатысты толықтыратын бола-
ды. Оны жүзеге асыру үшін Үкімет тарапынан қосымша қаржы талап 
етілмейді. 

Баспасөз мәслихатына Қазақстан педагогика ғылымдары акаде-
миясының президенті,  академик  Асқарбек  Құсайынов,  Қазақстанның 
Еңбек Ері Аягүл Миразова, педагогика ғылымдарының докторы, әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры Шәркүл 
Таубаева, №130 орта мектептің директоры Ардақ Смағұлова,  EDTECH-
KZ  халықаралық білім беру орталығының  бас директоры  Ғани  Бей-
сембаев, филология ғылымдарының кандидаты, профессор, «Қайнар» 
университетінің проректоры Фаузия Сәметова, №105 гимназияның бас-
тауыш сынып оқытушысы Наталья Новосольцовалар қатысты. 

Халықаралық және ішкі зерттеулер нәтижелері біраз көрсеткіштер 
бойынша еліміздің орта білім сапасы төмендеп отырғанын көрсетеді. 
Білім беру жүйесі – күрделі де күрмеулі жүйе. Сондықтан, басқа 
да күрделі жүйелер сияқты, ол да көптеген құраушылардан (ішкі 
жүйелерден) тұратыны белгілі. Ғалым-педагог А.Құсайынов білім 
беру сапасын көтеру үшін оның барлық құраушыларының сапасын 
көтеру жұмыстары жүйелі түрде  атқарылуы қажет деп есептейді.  Мы-
салы, 2014 жылы  Астанада өткен тамыз мәслихатында Білім және 
ғылым вице-министрі Эльмира   Суханбердиева:  «Мұғалімдерді қайта 
даярлауға қомақты  қаржы  бөлінеді.  Ал білім беру мекемелерінде өз 
пәндері бойынша белгісіз деңгейде білім меңгерген және жұмыс сапа-
лары өте төмен мыңдаған мамандар жұмыс жасайды», – деп мәлімдеген 
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болатын. Осыған орай, аталған Тұжырымдамада орта білім беру сапасын 
көтерудің мынадай ғылыми негізді жолдары көрсетілген: 

–  білім беру сапасын көтеру жұмыстарын бірізді және кезең-
кезеңмен жүргізу; 

– білім беру сапасын арттыру жауапкершілігін мемлекет, білім 
басқармалары, ғылыми мекемелер, оқу орындары мен педагогикалық 
қоғамдастықтар арасында бөлудің теңгерімділігін іске асыру; 

– мұғалімдер мен оқушылардың құқықтары мен қызығушылықтарын 
қорғау;   

– білім беру сапасын арттыру үдерісі ашықтығын жүзеге асыру; 
– жаңа мазмұнға жүйелі түрде көшу және оны іске асыруды осы 

үрдіске қатысушылардың барлығының өзара байланыста жұмыс жаса-
уын іске асыру болып табылады.  

Үкімет тарапынан педагог кадрлардың сапасын көтеруге көп көңіл 
бөлінеді.  Тек  «Өрлеу»  біліктілікті  арттыру ұлттық орталығына жыл са-
йын 5 млрд. теңгеден аса қаржы бөлінеді. Сонымен қатар, «Педагогтердің 
шеберлік орталығы» ЖШС-не де қомақты қаржы бөлінеді. Тыңдаушылар 
бұл орталықтарға ұзақ мерзімге келеді, оларға дәріс оқылып, семинар 
сабақтары жүргізіледі. Дамыған елдерде бұл тәсілдер өте аз пайдала-
нылады. Себебі, сырттан берілген идеялар сыныпта және мектепте ав-
томатты түрде өзгеріс әкеледі деу іс-әрекет теориясы тұрғысынан алып 
қарағанда қисынға сыймайтын жалған түсінік болып табылады. Дамыған 
елдерде жақсы мұғалімді тек жақсы мұғалім ғана тәрбиелеу алады деген 
түсінік қалыптасқан. Мұғалімдердің мектептерде тәлімгерлермен бірге 
жұмыс істеуі кәсіби деңгейді көтерудің ең тиімді тәсілі болып есептеледі. 
Сондықтан, бізге толыққанды жұмыс жасайтын тәлімгерлер институ-
тын құру керек. Баспасөз мәслихатында сөз алған Асқарбек Құсайынов 
былай деп өз ойын өрбітті: «ШКМ есептемегенде, барлық мектептерде 
50 мыңнан астам жоғары санатты мұғалімдер жұмыс істейді. «Өрлеу» 
БАҰО мен ПШО өздерінің бағдарламалары бойынша бапкерлер да-
йындады. Олар өз мектептерінде тәлімгер болуы тиіс. Бұл жұмысқа 
ақы төленбегендіктен, олар оған немқұрайлы қарайды. Біз Білім және 
ғылым министрлігіне мектептерде жұмыс істейтін 10 мың тәжірибелі 
әдіскер-мұғалімді таңдап алып, оларға ай сайын 40 мың теңге көлемінде 
қосымша жалақы беріп, әрқайсысына бір жылда 6 мұғалімнің кәсіби 
деңгейін көтеру жөнінде тапсырыс беруді ұсынамыз. Осылайша, олар 
бір жылда 60 мың мұғалімнің кәсіби құзыретін жаңа деңгейге көтеретін 
болады. Ол үшін 10 мың тәлімгерге бір жылда 4,8 млрд. теңге бөліну 
қажет. Нәтижесінде, толыққанды жұмыс жасайтын тәлімгерлер институ-
тын құру негізінде оқушылардың 90 пайызы білім алатын мектептерде 
мұғалімдердің кәсіби құзыретін 2-3 жылда жаңа деңгейге көтеруге бо-
лады». 

Жиын барысында мектепте қызмет ететін мұғалімдердің мәселелері 
жөнінде де салмақты пікірлер айтылып, орынды ұсыныстар жасалды. 
Бұл жайт Тұжырымдамада да ұмыт қалмаған екен. Атап айтсақ, онда 
Қазақстан мұғалімдерінің құзыреттілігін арттырудың мынадай жолдары 
көрсетілген: 

– қазіргі уақытта мектептерде жұмыс жасап жүрген тәжірибелі 
мұғалімдерді анықтап, оларды тәлімгер есебінде пайдалану керек; 

– тәлімгерлер (коучерлер) институтын құру қажет; 
– өткізетін сабақтардың сапасын жақсарту үшін әрбір жас мұғалімге 

көңіл бөліп, оларды сынамастан, кемсітпестен, үлкен қамқорлықпен ба-
рынша қолдап, көмек көрсету керек; 
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– Оңтүстік Корея елінің тәжірибесіне сүйене отырып,  бастауыш  мек-
теп  мұғалімдеріне  арнап  барлық  пәндер  бойынша  мини-стандарттар, 
яғни  сабақ  жоспарларын,  барлық оқу-әдістемелік,  мультимедиалық 
құралдар   жасап,  оларды  пайдаланудың  тиімді  жолдарын көрсету 
қажет; 

–  мұғалімдердің еңбегін қолдап және оны ынталандырудың 
мемлекеттік жүйесін жасау керек.  

Сапалы оқу әдебиетін жасау – күрделі ғылыми процесс. Француз 
ғалымдары жақсы оқулық жасау үшін 3–5 жыл уақыт қажет деп есептейді. 
Бізде оқулықтану ғылымы дамымаған, авторларға қажетті жағдай жа-
салмайды, олар оқулықтарын негізгі жұмыстарынан қолдары босаған 
уақытта және өте асығыс жағдайда, 9-10 ай ішінде жазады. «Қазақстан 
Республикасының орта білім сапасын көтеру Тұжырымдамасында» са-
палы оқулықтарды жазу үшін мынадай жайттарды қаперде ұстау керек 
делінеді: 

– әлемдік іс-тәжірибені ескере отырып, оқу әдебиеті мен инновациялық 
оқу-әдістемелік кешендер (ИОӘК) дайындаудың теориялық негіздерін 
әірлеу; 

– авторлар ұжымдарын оқытуды ұйымдастыру; 
– бір пәннен барлық сыныптарға арнап желілік оқулықтар, ОӘК мен 

мультимедиалық құралдардан тұратын ИОӘК жасау үшін бір авторлар 
ұжымын құру; 

– оқу әдебиетін теориялық және практикалық сараптамадан өткізу 
үшін критерийлер жүйесін жасау; 

– оқу әдебиеті сапасын анықтайтын сарапшылар дайындау; 
– авторлардың, сарапшылардың және баспалардың сапалы оқу 

әдебиетін жасау үшін жауапкершіліктерін анықтау және т.б. қажет. 
Баспасөз мәслихатына қатысқан тәжірибелі мамандардың бәрі дерлік 

Тұжырымдама хақында жылы лебіздерін білдіріп, оң пікірлерін айтып 
кетті. Атап айтсақ, Қазақстанның Еңбек Ері, елге танымал ұстаз Аягүл 
Миразова былай дейді: «А.Құсайынов мырзаның Тұжырымдамасы 
елімізде орта білім беру сапасын көтеру мақсатында атқарылған іргелі 
зерттеу болып табылады. Сонымен қатар, Тұжырымдама қоғамдық-
әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан негізделген. Еліміздің дамыған 
30 елдің қатарына қосылудағы ортақ мақсаттарымызға қызмет ететін 
мұндай бастамашыл ізденістер Тәуелсіздігіміздің әлемдік орнын 
нығайта түсуді көздейді деп есептеймін». Аталмыш Тұжырымдама ту-
ралы еліміздің педагог мамандары ғана емес, сондай-ақ, алыс-жақын 
шетелдің ғалымдары да оң пікірлерін білдіріп жатыр. Мысалы, Қырғыз 
білім беру академиясының президенті, педагогика ғылымдарының док-
торы, профессор Әубәкір Мамытов пен Ресей білім беру академиясының 
корреспондент мүшесі, Ресей білім беру академиясы Білім берудің даму 
стратегиясы институтының ғылыми жұмыстар бойынша директор орын-
басары Владислав Сериковтардың оң пікірлері осыны көрсетеді. 

«Қазақстан мектебі» журналының редакциясы еліміздегі барша  
мұғалімдерді, білім беру саласына жанашыр жандарды аталмыш Тұжы-
рымдаманы талқылауға, ой қосып, пікір білдіруге шақырады. 

Ақпарат алу үшін мына байланыс көздеріне хабарласуларыңызға бо-
лады. 

Педагогика ғылымдары академиясы: +7 (727) 378 46 51, +7 (727) 378 
46 57, e-mail: apnkaz@mail.ru 

Редакция тілшісі.
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стоки становления социальной педагогики уходят в глубокую древ-
ность. В то же время сам термин и соответствующее ему содержание 

ГЕНЕЗИС  И  СТАНОВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПЕДАГОГИКИ 
КАК  ОТРАСЛИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ЗНАНИЯ 

Лев  МАРДАХАЕВ,
заведующий кафедрой социальной и семейной педагогики РГСУ, 
доктор педагогических наук, профессор, 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ
  г.Москва, Россия

Аннотация. В статье раскрываются истоки возникновения термина «социаль-
ная педагогика»; дается характеристика первых пособий по социальной педагогике; 
выделены основные подходы в становлении социального направления в педагогике, 
определившие развитии ее содержания; дана характеристика выделенных подходов: 
чем обусловлен, кем выделен, кто стоял у истоков формирования соответствующего 
знания и в чем его содержание.

Ключевые слова. Педагогика, социальная педагогика, истоки социальной педаго-
гики, содержание социальной педагогики, подходы  в социальной педагогике.     

И

 Карл Магер

Ф.А. Дистервег

стали складываться во второй половине ХХ века. В учебнике «Социальная 
педагогика» под редакцией М.А. Галагузовой справедливо отмечается, что 
термин «Социальная педагогика» в 1844 году был высказан немецким педа-
гогом Карлом Магером. По данным С. Рунова – это известный и автори-
тетный немецкий педагог. К. Магер (1810-1848) высказал мысль о том, что 
альтернативой индивидуальной и коллективистской педагогики является со-
циальная педагогика.

В последующем немецкий педагог Дистервег Фридрих 
Адольф Вильгельм (1790–1866) в своей книге «Руководство 
к образованию немецких учителей» (1850) обратил внимание 
учителей на социальные особенности, растущего ребенка (лич-
ности), живущего в определенное время и определенном про-
странстве, которые необходимо учитывать. Он писал: «Так как 
каждый отдельный человек представляет собой не абстракт, 
но личность и живёт не вообще во времени и пространстве, 
но в определённое время и в определённом пространстве, то 
воспитание личности зависит не только от общечеловеческой 
природы и от обстоятельств места и времени вообще, но и от 
самобытного склада природы каждого отдельного человека и 
от условий, господствующих в то время и в том пространстве, 
где он живёт. Воспитание отдельного человека должно поэтому 
следовать законам, установленным для воспитания всех людей 
в зависимости от общечеловеческой природы, а также считать-
ся с требованиями, обусловленными данным местом и време-
нем». По существу Ф.А. Дистервег  обращал внимание на не-

обходимость учитывать при воспитании: 
– общечеловеческой природы и самобытного склада природы каждого 

отдельного человека. Общечеловеческая природа позволяет понимать за-
кономерности социального развития, социализации человека, а своеобра-
зие ребенка – индивидуальный подход, обеспечивающий его учет в работе 
по стимулированию социального воспитания, социализации. В социальной 
педагогике выделен раздел – социальное становление человека (Л.М.). Этот 
раздел включает социальной развитие, социализацию человека, которые но-
сят индивидуальный характер; 
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– обстоятельств места и времени вообще, которые подчеркивают тот 
факт, что каждое место (регион, поселение) и время характеризуют свои цен-
ности, идеалы, идеологию, своеобразие культуры, которые определяют ори-
ентиры в воспитании подрастающего поколения. В социальной педагогике 
это направление получило название, как подраздел «Педагогика среды», – 
«социопедагогика» (Л.М.); 

– условия, господствующие в то время и в том пространстве, где живёт 
ребенок и осуществляется воспитания – учет факторов среды в воспитании. 
Они могут усиливать или ослаблять воспитательное воздействие на человека. 
Это направление – «Педагогика непосредственной среды воспитания» также 
входит в подраздел «Педагогика среды» социальной педагогики (Л.М.). 

В то же время следует подчеркнуть, что термина «социальная педагоги-
ка» в тексте «руководства» Ф.А. Дистервег не употреблял. Однако в приложе-
нии к этой книге им предлагался значительный список литературы, который 
он назвал «Литература по социальной педагогике». Это то, что необходимо 
знать педагогу, чтобы эффективно строить воспитательную работу с детьми. 

Первые  книги  с  названием  «Социальная  пе-
дагогика»  можно с уверенностью  сказать  были 
немецкого   педагога   и   философа   Наторпа       
Пауля Герхарда  (1854–1924)  и  немецкого педа-
гога Бергеманна Пауля (1862–1946). Они явились 
основой для осмысления существа социальной пе-
дагогики, дискуссий по ее аспектам, способство-
вали формированию института социальной педа-
гогики в Германии.

В России специальных учебных пособий по 
социальной педагогике не издавалось. В 1911 году 
была переведена на русский язык «Социальная 
педагогика» П.Наторпа. Она позволила предста-
вить его позицию в понимании существа соци-
альной педагогики. В начале 20-х годов ХХ века 
был создан  институт социального воспитания и 
вышло учебное пособие Николая Николаевича 
Иорданского (1863–1941) «Основы и практика со-

циального воспитания» (1923). 
С начала ХХ столетия шла дискуссия о социальном направлении в педа-

гогике. Об этом, в частности, писал Моисей Матвеевич Рубинштейн (1878–
1953) – советский психолог, педагог и философ в книге, первое издание кото-
рой вышло еще в дореволюционный период: «Много споров или, правильнее, 
недоразумений вызывал совершенно устаревший теперь спор об индивиду-
альном и социальном характере педагогики, хотя и сейчас еще встречаются 
авторы, которые чрезвычайно воинственно защищают социальный характер 
педагогики. В действительности здесь нет выбора: педагогика не может не 
быть социальной в том смысле, что она есть учение о явлении, которое со-
циально и которое вне социальной обстановки ненужно, немыслимо. В пе-
дагогическом акте всегда дано социальное соотношение, там всегда имеется 
взаимодействие, – минимально между родителями и детьми или между вос-
питанником и воспитателем, хотя бы он был представлен невидимо, напри-
мер, книгой или обстановкой. Человеку одиночке воспитание и педагогика не 
нужны, у него нет обязательств и ему не для чего и не для кого готовиться и 
развиваться; естественная и животная борьба не требует того, что мы назы-
ваем педагогическим воздействием, – оно скорее является там помехой. При 
том такой человек одиночка есть фикция. Все развитие человека мыслимо 
только в атмосфере взаимодействия с людьми, со средой» [4, с. 24]. 
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Точка в этом споре была поставлена в начале 30-х годов ХХ века по-
становлением ВКП (б), в котором провозглашено, что педагогика носит со-
циальный (классовый, партийный) характер и нет необходимости выделять 
этот аспект. С того времени термин «социальная педагогика» в России прак-
тически не используется.

Попытки осмыслить существо социальной педагогики и раскрыть его 
для российского педагогического сообщества в начале ХХ века были. Заслу-
живают внимание, в частности, работы Петра Андреевича Соколова (1876 
–…)  «История  педагогических   систем» (1913)   и  Павла  Петровича       
Блонского (1884–1941) «Курс педагогики» (1918). П.А. Соколов впервые 
провел большую аналитическую работу по раскрытию истоков социального 
направления в педагогике. П.П. Блонский – в учебном пособии выделил раз-
дел «Социальная педагогика» и постарался его охарактеризовать.

Изучение материалов, посвященных истории педагогики, социологии и 
социальной педагогике, позволил выделить три характерные направления в 
истоках ее становлении, к которым с  определенной долей условности можно 
отнести: личностно-социальный, социоличностный и средовый подходы. В 
«чистом виде» эти подходы выделить сложно. Они в определенной степени 
дополняют друг друга. В то же время они позволяют выделить аспекты, рас-
крывающие динамику развития социально-педагогических идей и становле-
ние социальной педагогики как самостоятельного направления в педагогике.

Личностно-социальный подход обусловлен развитием идей в педаго-
гике, исходя из потребностей социального фактора развития личности. Он 
представлен П. А. Соколовым. Сущность его заключается в том, что человек 
воспитывается для того, чтобы он был принят обществом и реализовать себя 
как личность в интересах этого общества и самого себя. 

Истоки подхода. П.А. Соколов увидел истоки этого подхода в предста-
вителе социально-волевого (нравственно-волевого) направления в философии 
и педагогике немецкого философа Иммануила Канта (1724–1804). Он вмес-
то индивидуалистической  морали  эпохи Просвещения ввел мораль долга. 
По И. Канту, она является законом общей воли, законом высшей человече-
ской солидарности. Его подход заключается в следующем: «Поступай (во 
всех случаях своей жизни) так, чтобы правило твоего поведения могло быть 
всеобщим правилом» [3, с. 12]. Волевой человек никогда не должен в своем 
поведении забывать, что он не один со своими интересами и желаниями, а 
член всеобщего целого. Помимо него существуют и другие центры, другие 
«Я». Именно с И. Канта начинается первенство в воспитании (и жизни) нрав-
ственного характера, нравственной воли. 

Развить в человеке его истинно-человеческую природу, подготовить ее 
к нравственной деятельности, составляет, по мысли И. Канта, первостепен-
ную задачу воспитания. По его этике, человек должен поступать так, чтобы 
правила его поведения могли быть правилами общего поведения, и воспиты-
ваться должен так, чтобы его воспитание совпадало с общечеловеческим. Он 
считал, что основой воспитания должно быть не только совершенствование 
отдельных личностей, но и всего целого, всего человеческого рода. Поэтому 
воспитание должно охватывать, прямо или косвенно, все слои народа. 

Идеи И. Канта получили развитие в трудах немецкого философа и педа-
гога Иоганна Готлиба Фихте (1762–1814). Он является основоположником 
идеи национального воспитания. Для него вера в свой народ, любовь к своей 
национальности является источником всего великого. Национальный фактор 
выступает как социофактор воспитательной деятельности, а воспитание вы-
сокой нравственной личности должно совпадать с национальным. 

Социальное понимание задачи, основы и средств воспитания ребенка 
нашло проявление у швейцарского педагога Иоганна Генриха Песталоцци 
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(1746–1827). Его называют одним из основоположников социальной педаго-
гики. Ключевые социально-педагогические взгляды И.-Г. Песталоцци сво-
дятся к следующему:

– ужасное положение народа ведет к обнищанию в нем «человека», за-
туханию высших человеческих способностей и сил: любовь и способность к 
труду, здравый разум и добрые братские чувства. Человек без воспитания 
становится невдумчивым, неосторожным, ленивым и вместе с тем безгранич-
но жадным. Истинное образование народа направленно на поднятие в нем 
«человека», на развитие в людях высших человеческих сил и чувств; 

– совершенный человек наделен практическими умениями и навыками. 
Эти качества служат элементарным ядром духовно-нравственного воспита-
ния. Основа духовного совершенства лежит в существе самого человека, но 
развивается оно в нем как части социального целого;

– идеальный «человек» – это нравственная личность, которая живо чув-
ствует единение со всем человечеством; 

– целью воспитания человека является воспитание чувства деятельного 
братства со всеми людьми и лучшей средой; 

– общий принцип, определяющий воспитание – согласие с природой. 
Всем человеческим силам по самой природе их свойственно побуждение к 
самодеятельности и саморазвитию. Если природа должна добиться развития 
в человеке таких свойств, то она предполагает, с одной стороны, помощь ро-
дительской любви, с другой – просвещенное пользование искусством, кото-
рое человеческий род приобрел веками опыта. В помощь природе должно 
придти воспитание. Оно согласовывается со стремлениями и ходом самой 
природы. «Человек становится человеком только с помощью искусства (т.е. 
искусства воспитания)» [3, с. 20]. 

Социальный элемент в воспитании имел место у Иоганна Фридриха 
Гербарта (1776–1841) – немецкого философа, психолога и педагога. Он об-
ращал внимание на воспитание социального интереса и восторгался антич-
ною древностью, когда дети с детства сливались с душой народа через его 
литературу. 

Индивидуалистическая тенденция века Просвещения способствовала аб-
солютизации индивидуального воспитания человека. Провозглашенный не-
мецким философом Фридрихом Ницше (1844–1900) культ «воли к власти» 
и «сверхчеловека». Эта идея способствовала пробуждению идеи назначения 
воспитания человека для подготовки его к жизни в обществе (государстве). 
Вместе с провозглашением идеи о свободе развития личности стали искать 
основы и к ее общественному развитию как части целого. Это способствовал 
тому, что со второй половины XIX в. в Европе появляется «социальное на-
правление в педагогике». Видными представителями его явились немецкий 
философ и педагог П.Наторп, немецкий педагог П.Бергеманн, американский 
философ,  психолог и педагог Джон Дьюи (1859–1952), немецкий педагог 
Георг Кершенштейнер (Кершенштайнер) (1854–1932), швейцарский педа-
гог Роберт Зейдель (1850–1933) и др.

П.Наторп в своем учении утверждал:
– педагогика должна, с одной стороны, указать социальные условия, ко-

торые бы служили образованию человека, с другой, – каково должно быть 
это образование в отношении к общности, чтобы человек осознал свое отно-
шение к ней, другим людям, группам. Это обоюдное выяснение и составляет 
содержание социальной педагогики; 

– понятие «социальная педагогика» выражает принципиальное при-
знание того факта, что воспитание индивидуума обусловлено социальными 
принципами (социальными отношениями), точно так же, как придание чело-
веческого (т.е. истинно – человечески – образовательного) уклада социальной 
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жизни зависит от соответствующего такому укладу воспитания индивиду-
умов, которые должны в этой жизни участвовать.

Социоличностный подход обусловлен востребованностью общества 
в воспитании подрастающего поколения, его одним из первых попытался 
раскрыть П.П. Блонский. Сущность подхода – социальное формирование 
человека определяется объективными социально-обусловленными (обще-
ственными) факторами среды жизнедеятельности человека и субъективным 
подходом к его воспитанию. Объективный фактор отражает общественно 
обусловленные социокультурной средой требования к личности, которые 
определяются нравственными ценностями, нормами и правилами, образцами 
поведения и проявления, порождаемые деятельностью государства и обще-
ства, традициями воспитания подрастающего поколения.

Истоки подхода. П.П. Блонский справедливо отмечал, что истоки мож-
но уходят в древние времена, когда стали выделять важность государства в 
воспитании подрастающего поколения. Они связаны с именами древнегре-
ческих философов Платона (427–347 гг. до н.э.; «Государство», «Законы») и 
Аристотеля Стагирита (384 – около 322 гг. до н.э.; «Политика»). Для древ-
негреческого периода характерно выведение педагогики из учения о государ-
стве. Важнейшая функция государства – воспитание. Оно определяет, какие 
люди нужны государству и как их воспитывать. Рисуя картину идеального 
государства, философы выделяли его воспитательную деятельность.  

В Средние века, а затем и в многочисленных трактатах XVII в. о воспи-
тании принцев, сочинениях о воспитании третьего сословия представителей 
Французской революции (Мари Жан Антуан Никола Кондорсе (1743–1794), 
Оноре Габриель Рикети Мирабо (1715–1791), еп. Шарль Морис Талейран 
(1754–1838)  и  описании  воспитания  в  социалистическом  государстве у 
И.-Г. Фихте и др. вновь возродилась идея социального воспитания.

Каждый отдельный человек зависим от общества. Средний индивид ду-
мает, чувствует и поступает по существу так же, как думает, чувствует и по-
ступает общество, к которому он принадлежит, но не всякий является, конеч-
но, слепым орудием данных природных и исторических факторов. 

Г. Кершенштейнер считал, что понятия общества и государства – род-
ственные, особенно, если мы определим государство, как высшую форму ор-
ганизации общества. В таком случае, педагогика становится частью учения 
о государстве. Государство определяет цели и задачи школы, исходя из задач 
воспитания подрастающего поколения. Эти цели и задачи находят отражение 
в политике государства. 

Немецкий педагог Вильгельм Рейн (1847–1929) подчеркивал, что  по-
литика связана с этикой, определяющей нравственные нормы и правила, 
которые необходимо передавать в процессе воспитания. Он считал, что в ос-
нове воспитания должно быть формирование высшего нравственного идеала 
культурного человечества. При осуществлении этого идеала вырабатывает-
ся нравственно-религиозный характер воспитанника, что позволяет ему не 
только приспособиться к современному обществу, но и противодействовать 
среде, бороться с ней во имя высших нравственных принципов. Этим мо-
ральным принципам должна быть подчинена вся общественная и государ-
ственная деятельность индивидуума.

П.Наторп обращал внимание на то, что общество и государство во мно-
гом определяют идеологию воспитания подрастающего поколения:

– основным условием выполнения задач воспитания является воспи-
тание в общности, т.е. в общении человеческих сознаний или воль. Человек 
учится хотеть, видя, как хотят другие. Энергия других возбуждает его волю;

– общность участвует в построении представлений ребенка о предметах 
мира, главным образом, через речь. Ведь речь – это всецело общественное 
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достояние, а вместе с ней ребенку передается особый дух и характер понима-
ния предметов.

Педагогика тесно связана с культурой общества. Она оказывает непо-
средственное влияние на формирование культуры среды жизнедеятельно-
сти человека. Только в обществе из потребности сношений с себе подобными 
могло возникнуть главное орудие культуры – человеческий язык, сперва язык 
жестов, затем звуковой. 

Овладевая народным языком, человек овладевает вместе с тем и логи-
ческим мышлением. В родной речи накоплен запас опыта всех предыдущих 
поколений. С появлением письменности возросла возможность закреплять 
традиции и таким образом накапливать все больше и больше культурных бо-
гатств. И язык, и письмо являются самыми прочными основами культуры. 
Они делают общим достоянием каждый индивидуальный успех и постоянно 
обогащают, таким образом, культурное достояние за счет частных средств. 

В общественной жизни, как нормы для регулирования ее, возникают 
традиции, обычаи, право, мораль. Они регламентируют все проявления жиз-
ни человека. Многие обычаи выросли на почве религиозных представлений, 
сложились в результате бессознательного приспособления к жизни и затем 
получили санкцию общества, как обязательные для всех, под страхом кары, 
нормы поведения. 

Научное осмысление влияния государства и общества на воспитание, по 
мнению П.П. Блонского, получило в XIX в., в связи с именем французского 
философа Огюста Конта (1789–1857), с созданием им социологии как науки 
об обществе. По его мнению, индивидуум, рассматриваемый изолированно 
от общества, есть абстракция. Этика есть наука о солидарности жизни всего 
человеческого рода и основывается на социальном инстинкте. Развитие ин-
дивидуума совершается всецело в пределах общества и определяется закона-
ми развития общества. 

Ученик О. Конта французский педагог Поль Робен (1837–1912) опре-
делил педагогику как искусство, вытекающее из науки о законах развития 
общества. Так постепенно создавалась, считал он, так называемая социаль-
ная педагогика. Она была особенно популярная во Франции, где ее предста-
вителями являлись Альфред Фуллье (1838–1912), «L'enseigment au point de 
vue national» (Образование с точки зрения национального видения); Ромен 
Жорж Грожан (1832–1912 «L'Ecole et la Patrie» (Школа и Родина)) и другие. 
Государство и общество выдвигали цели и направленность воспитания под-
растающего поколения, к наиболее важным из них относили:  

–  нравственное воспитание, которое ставилось и ставится в качестве 
главной задачи воспитателя; 

–  гражданское воспитание, рассматриваемое как воспитание члена 
справедливого (идеального) государства и как воспитание гражданина этого 
государства. Значимая роль в таком воспитании принадлежит самоуправле-
нию в школе, родиной которого является Америка. Немецкий философ и пе-
дагогики Фридрих Вильгельм Фёрстер (1869–1956) справедливо указывал, 
что школьное самоуправление прекрасно служит для социального воспита-
ния. Но оно может выработать и корпоративный эгоизм;

–  конфессионально-догматическое воспитание, главная цель которого – 
обучение ребенка догматам данного вероисповедания. Эта форма воспитания 
особенно ярко выступает в лютеранстве, где обычным является убеждение, 
что усвоивший катехизис Лютера, становится действительно религиозным 
человеком. Горячим поборником такого воспитания в XIX в. был Георг 
Вильгельм Фридрих Гегель (1733–1799). С его точки зрения ход религиоз-
ного воспитания требует, чтобы обучение догматам преобладало, так как оно 
служит интересам развития философского умозрения. 
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Каждый воспитатель под воздействием процессов, происходящих в об-
ществе и своего понимания целей, сущности и особенностей воспитания, 
определяет свой подход к воспитательной деятельности. Некоторые из кон-
цептуальных подходов становятся теоретической основой воспитательной 
деятельности. Таких подходов много. Они определяют не только сущность 
воспитания, его цель, но и способы ее достижения. К наиболее известным в 
истории педагогики концепциям можно отнести следующие. 

Теория искоренения зла в ребенке (аскетизм1; пиетизм2) зародилась в 
Средневековье, когда природа человека представлялась испорченной перво-
родным грехом и воспитание монахи-воспитатели понимали, как беспощад-
ную борьбу с коренящимся в нем злом. они пользовались всем, что давал 
аскетизм для борьбы с греховной природой человека: «Казни сына твоего от 
юности его, и покоит тя на старость твою, и даст красоту душе твоей. И не 
ослабляй, бия младенца: аще бо жезлом бияше его, не умрет, но здравие бу-
дет; ты бо, бия его по телу, а душу его избавляеши от смерти. Любя же сына 
своего, учащай ему раны, да последи о нем возвеселишася» [2].

Немецкий пиетист Август Герман Франке (1663–1727; Francke) счи-
тал, что каждый ребенок носит в себе задаток греха и гибели. Поэтому надо 
сломить его волю и возродить сердце. Он восставал против всякого прояв-
ления свободы в ребенке: последний всегда должен быть под надзором вос-
питателя. Изучение религии и возможно более частые молитвы должны были 
заполнять все время воспитуемого, игры и даже самые невинные развлечения 
не допускались. Так искоренялось зло, прирожденное душе ребенка. 

Теория  свободного воспитания. Ее представителями были Жан Жак 
Руссо (1712–1778),  Эллен Кей (1849–1926), шведская писательница, рус-
ский писатель и педагог Лев Николаевич Толстой (1828–1910), российский 
педагог Константин Николаевич Вентцель (1857–1947). Ж.-Ж. Руссо счи-
тал, что собственный опыт ребенка должен быть его единственным учителем. 
Г.Н. Вентцель писал: «Жизненный факт, давший толчок к созданию теории 
свободного воспитания, это – то насилие над личностью ребенка, которое 
приходиться наблюдать кругом повсюду, во всех странах и во всех слоях об-
щества. … Родители и воспитатели, исповедующие определенный идеал и 
живущие в рамках определенного общественного порядка, всегда стремятся 
ребенка воплощением своего идеала, всегда стремятся приготовить из него 
удобного члена того общественного строя, в котором они живут и в котором, 
по их предположению, и ему придется жить… Вся система современного 
воспитания, даже при самых лучших ее намерениях, самым грубым обра-
зом нарушает право личности: современные воспитатели не дают личности 
ребенка развиваться нормально и свободно, а направляют ее развитие на тот 
путь, который в наибольшей степени согласуется с их волей или волей тех, в 
сознательном или бессознательном подчинении у которых их воля находит-
ся» [3, с. 504].

Теория воспитания культуры ребенка (И.-Г. Песталоцци; Ф. Фребель). 
Для И.-Г. Песталоцци воспитание являлось поддержкой ребенка в тех усили-
ях, которые последний сам делает для своего развития, а воспитание симво-
лизируется деревом, посаженном вблизи оплодотворяющих вод. Таким обра-
зом, ребенок без него – как бы дикое, предоставленное самому себе деревцо, 
а воспитываемый – садовое культивируемое растение. Воспитание ребенка 
можно уподобить культуре растения. Это сравнение красной нитью проходит 

1. Аскетизм – ограничение или подавление чувств, желаний, добровольное перенесение фи-
зической боли, одиночество и т.п.

2. Пиетизм (от лат. pietas – благочестие) – мистическое течение в протестантизме (особенно 
в немецком лютеранстве) конца XVII–XVIII вв. Оно отвергает внешнюю церковную обрядность, 
призывает к углублению. В широком смысле – это религиозно-мистическое настроение и по-
ведение.
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и через всю педагогику Ф. Фребеля. По его мнению, как садовник ухаживает 
за своими растениями, придерживаясь во всем связи с природой, и доводит 
их до действительно полного развития, выполняя все требования природы, 
так точно должны поступать и мы в воспитании ребенка. 

Теория воспитания личности (Ф.-В. Фёрстер). Ребенок нуждается в по-
мощи для приспособления его к среде жизнедеятельности, так как он сам 
этого не может. Ему в развитии приходится пройти очень далекий путь от 
животного состояния дикого человека (Homo Ferus) к культурному состоя-
нию современного человека (Homo Sapiens): «Общество должно сделать из 
человека нечто совсем иное, чем то, что он есть от природы, и чем он мог 
сделаться, если бы, предоставленный самому себе, он вырастал в диком со-
стоянии» [3, с. 51]. 

Одна из проблем социоличностного подхода в воспитании заключается в 
субъекте, кто обеспечивает воспитание: семья, государство или церковь, ко-
торые в то же время выступают своеобразными институтами, реализующие 
задачи государства и церкви. 

Средовый подход обусловлен формированием и развитием социологии 
как научного знания и практики. Он раскрыт Станиславом Теофиловичем 
Шацким (1878–1934). Его сущность заключается в необходимости изучать и 
учитывать факторы среды, существенно сказывающихся на воспитании чело-
века, педагогизировать среду воспитания. 

Истоками его стали учения. Как подчеркивал П. П. Блонский, мысль о 
связи педагогики с социологией наиболее ясно высказана французским со-
циологом и психологом Эмилем Дюркгеймом (1868–1917), по мнению ко-
торого педагогические теории прежде всего обусловлены социальными усло-
виями и общественными течениями. Установление целей и норм воспитания 
является делом социологии. Средства воспитания носят социальный харак-
тер, так как его методы отражают чувства, мысли и нравы данного обще-
ства. В педагогике речь идет о приспособлении индивидуума к требованиям 
общества и государства, а социология – та наука, откуда педагогика должна 
черпать свое содержание.

Ребенок воспитывается в процессе приспособления к среде и активного 
проявления в ней. Она дает ему образцы поведения. Направленность влияния 
на воспитанника определяется специально организованной благоприятной 
средой. Из данного факты вытекает необходимость в интересах направлен-
ного воспитания целесообразно создавать для ребенка благоприятную среду 
жизнедеятельности. Через нее мы усиливаем или ослабеваем влияние на раз-
витие различных сторон личности ребенка.

Л.Д. Синицкий выделял необходимость социального воспитания чело-
века. Под последним понималось общественное воспитание, воспитание для 
определенной социальной (общественной) среды. Он также подчеркивал 
влияние среды на человека и обращал внимание на необходимость: научно-
го изучения влияния каждого фактора среды в отдельности; по возможности 
точно измерять степень этого влияния; исследовать социальные наклонности 
детей и изучать, какие стороны окружающей среды содействуют росту этих 
наклонностей и какие задерживают их развитие. Такие исследования позво-
лят сформулировать предложения в целях создания благоприятной воспита-
тельной среды. Социальную среду Л.Д. Синицкий  рассматривал с двух пози-
ций: как социальное в личности и его влияние на среду и социальные явления 
среды, их влияние на личность. 

Субъективность в воспитании человека во многом проявляется в тех 
личностях, которые непосредственно взаимодействуют с воспитанником, 
оказывая влияние на него. Тот, кто хочет знать особенности воспитания дол-
жен выяснить, прежде всего, среду, окружающую ребенка, и его подража-
тельные отношения в ней. Личности, взаимодействуя с ребенком, выступают 
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для него примером. Подражая им, ребенок усваивает опыт поведения в той 
или иной ситуации. Отсюда следует необходимость изучения факторов сре-
ды жизнедеятельности человека, существенно влияющие на его социальное 
воспитание. К ним относятся: семья, воспитатели, сверстники, социокуль-
турная среда жизнедеятельности человека. От столкновения этих влияний, 
редко действующих в одном направлении, формируется личность со своей 
оригинальностью, инициативой, характером мыслей и действий. 

Семья является очагом для воспитания у подрастающего поколения со-
циальных чувств и подготовки их к устройству собственной карьеры. Она 
является связующим звеном между индивидом и народом. Именно в семье 
ребенок встречает конкретные образцы поведения для своего подражания. 
Важнейшими примерами являются мать и отец, старшие братья и сестры. В 
последующем – воспитатели, сверстники. 

Значение личности воспитателя (Джон Дьюи (1859–1952; Dewey)) в том, 
что ребенок постоянно стремится приспособиться к нему. В центре подра-
жания всегда мать, отец, или учитель. Они воспитывают тем, как сами чув-
ствуют и делают, мыслят и говорят. Поэтому, воспитание ребенка во многом 
зависит от степени самого воспитателя преследуемым им целям. 

Велика роль ребенка, как воспитателя других детей, подчеркивал ан-
глийский педагог Джон Локк (1632–1704) и американский психолог Джеймс 
Марк Болдвин (1861–1934; Болдуин, Boldwin). Влияние ребенка на ребенка 
особенно велико в пору раннего детства. Детское общество делает ребенка 
менее неловким и менее боязливым, уничтожает в нем эгоизм и самомнение, 
развивающиеся в узкой семейной среде. Оно избавляет его от постоянного 
общения с взрослыми. 

Значительное влияние на личность оказывает среда сверстников: как от-
дельных  из  них,  так  и особенно молодежного сообщества. Килпатрик 
Уильям Херд (1871–1965; Kilpatrick)) обратил внимание на то, что для де-
тей характерны тенденции: к групповому существованию – стремление нахо-
диться в компании с другими; чувствовать как другие – симпатия; нравиться 
другим – любовь одобрения; альтруизм – стремление к совместной деятель-
ности в общих целях и для общего блага. Детские объединения рождаются 
под влиянием какого-нибудь факта, в котором дети видят свою пользу. Они 
распадаются вместе с исчезновением повода, вызвавшего их к жизни.

Склонность к объединению с особой силой сказывается у детей, ли-
шенных дома, его уюта и ласки. Они часто входят в состав разных банд, 
завязывают дружеские связи, пропитываются общими привязанностями и 
ненавистью. В группе они как бы ищут возмещения того, чего лишила их 
судьба. В исправительных колониях почти все поддаются этому тяготению. В 
таких объединениях они находят удовлетворение потребности в симпатии и 
потребности опереться на известную силу, так необходимую при постоянных 
столкновениях с администрацией.

Профилактика негативного влияния ребенка на ребенка обеспечивается 
надлежащей постановкой контроля в детском саду и школе. Опасность ее не-
устранима. В этом случае речь должна идти не о ее избежании, а о «закалива-
нии» против нее посредством воспитания ребенка.

История педагогики знает попытки сделать детей учителями детей. Эта 
идея была понята еще древними греками. В Древней Спарте маленьких детей 
школьного возраста поручали старшему юноше под надзором взрослых. Наи-
более значительный пример относится к началу XIX в. и известен под назва-
нием системы взаимного обучения, или мониториальной (монитор – старший 
ученик) системы Белля и Ланкастера (Белл-Ланкастерская система взаимно-
го обучения; Белл Эндрю (1753–1832) – английский педагог, священник ан-
гликанской церкви и Ланкастер Джозеф (1778–1838) – английский педагог). 

2. “Қазақстан мектебі” №8, 2017.
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Она состоит в том, что группа маленьких детей поручается для обучения и 
воспитания старшему ученику. 

Однако подобные педагогические эксперименты ясно показали несостоя-
тельность детей, как воспитателей: в качестве учителей они были плохими 
копиями старших, а воспитание у них часто вырождалось в тиранию и экс-
плуатацию маленьких. Однако необходимо сохранить товарищество, как пе-
дагогический фактор в жизни ребенка, в виду того, что дети детям все-таки 
дают много. 

Биографии героев, как воспитатели ребенка. Ребенка в младшем воз-
расте воспитывают непосредственно окружающие его люди. Но впослед-
ствии для него, благодаря книге, открывается несравненно более широкий 
мир, населенный отдаленными человеческими обществами, давно умершими 
историческими деятелями и просто вымышленными существами. У ребенка 
школьного возраста, особенно у юноши, начинает развиваться подражание 
личностям в книге, которое с годами все усиливается. Биографии героев ста-
новятся воспитателями юноши. Древние римляне прекрасно понимали это, 
считая одним из главных средств воспитания биографии великих людей свое-
го государства. 

Важным фактором развития и воспитания ребенка выступает его ак-
тивность, самопроявление в среде жизнедеятельности. Прежде все ребенок 
проявляет себя в игре, в дальнейшем – в учебе. Игра, как забава (Иоганн 
Беренд Базедов (1723–1790; Basedow) – немецкий педагог). Воспитание ре-
бенка дошкольного возраста должно базироваться на игре так же, как и на 
врожденности ребенка. Игра, как занятие. Понимание игры, как самостоя-
тельного средства воспитания ребенка, наиболее полно развил Ф. Фребель. 
Их главная роль в пробуждении внутренней жизни ребенка. В играх проис-
ходит единение жизни взрослых с детьми. Игра, как средство самосохране-
ния. Теория немецкого психолога Карла Гроса (1861–1946), развитая в ра-
боте «Игры детей», показывает на конкретном материале тесную связь игр с 
самосохранением ребенка. Движения, которые он совершает во время игры, 
оказываются полезными в будущей жизни. В игре упражняются различные 
органы и тем самым происходит подготовка к самостоятельной жизни взрос-
лого. В принципе люди  играют не потому, что молоды, но сама молодость 
даны им для того, чтобы они могли играть (самовоспитываться). 

Еще в XVII веке подчеркивалось разница между свободой ребенка в игре 
и элементом принудительности в труде. Высшая форма труда – творческий 
труд, подобно игре, заключающий в себе элемент наслаждения самой дея-
тельностью. В этом отношении труд и игра соприкасаются, творческий труд 
часто возникает именно из игры. Будничный труд формируется на более позд-
них ступенях воспитания, как результат некоторой подготовки. Лучше всего 
такая подготовка осуществляется постепенно: сначала естественная игра, пе-
реходящая в занятие – педагогически организованную естественную игру с 
известным объектным результатом; затем – развивающееся в игре творчество 
ребенка, ведущее последнего к творческому труду. 

Таковы основные подходы в становлении социальной педагогики.
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лбасымыз  «Қазақстан–2050» стратегиясында: «Біріншіден, барлық 
дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру жүйесіне ие. Біз 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА –
БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА МАЗМҰНЫ

Айымгүл  БЕРИКХАНОВА,
№83 мектеп-гимназияның информатика
пәні мұғалімі, «Тұран-Астана» университетінің 
магистрі
 Астана қаласы, Қазақстан

Е
ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын жақсарту үшін 
көп жұмыс істедік. Біз, 2020 жылға қарай, Қазақстанның 3–6 жастағы 
барлық балалары мектепке дейінгі білімді алатын болатынын болжап 
отырмыз. Сондықтан, сол балаларды заманауи білім беру әдістемелерімен 
және білікті қызметкерлермен қамтамасыз етудің маңызы зор. Негізгі 
мектеп үшін, барлық мектептердегі оқыту стандарттарын Назарбаев 
Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін жақсарту қажет. Жоғары мек-
теп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеріп шығулары 
тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен зерттеу және 
ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» делінген.

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім 
беру  бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын  
қанағаттандыратын тың бағдарлама. Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, 
ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, 
даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр 
болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие 
мен білім беру – бүгінгі күннің басты талабы.   Білім беру бағдарламасының 
негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау 
жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын 
қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен, жаңартылған білім 
жүйесі құзыреттілікке және сапаға  бағытталған  бағдарлама.  Жаңартылған  
білім  берудің  маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді, қолайлы білім 
беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын 
жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ-ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа 
түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу. Жаңа білім беру бағдарламасы 
сыни тұрғыдан ойлауға, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді 
жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, 
модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді. 
Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен 
берілуі.  

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалық баға-
лау жүйесіне  өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлге-
рімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен 
өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: 
қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бұл бағалау түрлері 
баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. Критериалық бағалау    

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер
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жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен ай-
налысуына ықыласын туғызады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту 
мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы 
жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле оты-
рып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді 
және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. 
Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын) 
және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 
оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою 
арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық 
пәндер бойынша қолданылады.

«Информатика» пәнінен 5-сыныпта  жаңартылған  оқу   бағдарламасы  
бойынша «Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және 
жіктелуі. Операциялық жүйе ұғымы» тақырыбындағы сабақта  оқушылар  
көптеген жаңа түсініктерді меңгереді. Өткен тарауларда айтылғандай, 
адам өмірінде компьютерді пайдалану мүмкіндіктері түрлі программалық 
жабдықтаманы қолдану арқылы қол жететінін оқушыларға түсіндіріп, жаңа 
мәліметтерге байланысты сабақ түсіндіру кезінде драйверлер мен утилиттер-
ге ерекше назар аудару керек. Программалық жабдықтаманың (ПЖ) жіктелу 
сызбасы мұғалімнің оқушылармен бірлесе жұмыс істеу әрекеті нәтижесінде 
құрылады   Сызбаның әр элементі, сәйкес түрі  жүйелік программалық 
жабдықтама, қосымшалар, программалау жүйелерін  толық түсіндіргеннен 
кейін немесе драйверлер мен утилиттердің маңызына тоқтала отырып 
түсіндірген  соң тиімді. Компьютерде сақталатын барлық программалар оның 
программалық жабдықтамасын құрайды. Программалық жабдықтамалар 
өздерінің қызметі бойынша түрлі топтарға бөлінеді. Жүйелік программалық 
жабдықтама – компьютер іске қосылғаннан соң, ол жүктелгенге дейін біраз 
күту керек. Бұл компьютерге жүйелік программалық жабдықтаманы жүктеу 
үшін уақыт керек екендігін білдіреді. 

 Сабақта баса назар аударатын негізгі ұғымдарға мыналар жатады:
1. Операциялық жүйе. Ол компьютердің қондырғыларымен про- 

граммалық жабдықтамаларының жұмысын басқарады.
2. Драйверлер – компьютерге қосылған түрлі құрылғылардың жұмыс 

істеуі үшін қажетті программалар.
3. Утилиттер – компьютерге мұрағаттау, дискілердегі ақпараттың бұ-

зылмауын тексеру, қажетті файлдарды іздеу сияқты қызметтер көрсететін 
шағын программалар.

4. Қолданбалы программалық жабдықтама.
Саны ең көп және алуан түрлі программалар тобы. Қолданбалы есептерді 

шешуге арналғандарының бәрі қолданбалы программаларға жатады. Ол 
мәтінмен орындалатын жұмыстар (мәтіндік редактор немесе процессор), 
Интернет желісіндегі жұмыс (шолушы программалар - браузерлер) болуы 
мүмкін. Қолданбалы программаларды қосымшалар деп те атайды.

Жеке жұмыс
Әр оқушыға жеке карточка арқылы сұрақтар таратылып беріледі.
Сабақ соңында оқушылар берілген  сұрақтар бойынша жауаптарын 

дәптерлеріне әрқайсысы өз түсінігін жазады. Көршілерінің жауабымен са-
лыстырады.

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

              мемлекеттік бағдарламасы. 
2.  Қазақстан мектебі  журналы//2016. – №9, 12.
3. Информатика негіздері журналы//2008. – №2.
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ала тәрбиесіне халқымыз айрықша көңіл бөлген. 
Болашақта өзіне сенімді, білімді де тәрбиелі 

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы

МЕКТЕП  ЖАСЫНА  ДЕЙІНГІ 
ТӘРБИЕ  ТАҒЫЛЫМДАРЫ

Рима КУЛЕТОВА,
№28 «Көркем» мектепке дейінгі ұйымның меңгерушісі 
        Ақтөбе қаласы, Қазақстан

Б
азамат қалыптасуы үшін балалардың бойына талшыбық кезінен ада-
ми құндылықтарды сіңіріп, оларды отансүйгіштікке баулуға тиіспіз. 
Ұлтжандылық тәрбиесі қашанда өз маңызын жойған емес. Әсіресе, Қазақ 
елі үшін бұл ерекше басымдыққа ие мәселенің бірі болып отыр. Аталмыш 
мәселе әлеуметтік оңалту үдерісінде, тұлғаның әлеуметтік ортада өз орнын 
табуы мен өмір жолын таңдауда жаңа сипатқа ие. Тұлғаның адамгершілік 
қасиеттері мектепке дейінгі жаста қалыптаса бастайды. Осыған байланысты 
қазіргі білім беру мекемелерінде қызмет істейтін мамандарға жас өскінді 
азаматтық-патриоттық тәрбие тағылымдарымен сусындатып оқыту міндеті 
қойылды. Аталмыш міндеттерді шешу үшін мектепке дейінгі жастағы ба-
лаларда азаматтық-отансүйгіштік қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған 
тиімді педагогикалық жүйені құру қажет. Отансүйгіштік қасиетті 
қалыптастыруда отбасы тәрбиесінің маңызы зор. Баланың өзінің тіліне, 
дініне, ұлтына деген сүйіспеншілігі әкесінің көзқарасымен, анасының 
сүтімен беріледі. Бала туғаннан өзінің тілінде әлдилеген  ән тыңдаса, тілі 
шыққаннан мақал-мәтелдер естіп өссе, баланың бойындағы ұлтжандылық 
сезімі ерте оянады. Әр дәуірдің тарихи кезеңдерінде отансүйгіштікке 
тәрбиелеудің өзіндік мүдделері болады. Еліміз егемендік алғаннан бері 
жас ұрпақ тәрбиесінің Темірқазығы қазақстандық патриотизм болып 
келеді.  «Қазақстандық патриотизм» ұғымы біздің тәуелсіздігімізбен қоса 
туған жаңа сөз болып, еліміздегі саяси-әлеуметтік ахуалдың ерекшелігін 
білдіреді. «Отансыз адам болмас, ормансыз бұлбұл болмас» деген халық 
нақылы тегіннен айтыла салмаған. Өйткені, Отан деген киелі ұғымды түсіну 
әр адамның туған жерінен, өз еліне деген сүйіспеншілігінен бастау алады. 
Отансүйгіштік пен патриотизм – егіз ұғымдар. Ұрпақ тәрбиесі қашаннан өз 
мәнін биік ұстайды. Сондықтан қай заман, қай қоғамда болмасын, адамзат 
жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән берген. Өркениет жолында алға ұмтылған  ұлт, 
ең алдымен, келешек ұрпаққа оқу-білім мен тәрбие беру ісін дұрыс жолға 
қоюы тиіс. Ұлттың ғана емес, әр отбасының бүгіні де, болашағы да тәрбиелі 
ұрпаққа байланысты. Толық жетіліп қалыптасқан ұлттың сана-қабілетінде, 
түсінік-талғамында, мінез-құлқында өзіне тән ерекшеліктерінің болаты-
ны белгілі. Қазіргі қоғамды қайта қалыптастыру кезеңінде халқымыздың 
ең үздік рухани дәстүрлеріне бет бұру қажеттілігі орын алып отыр. Мек-
тепке дейінгі жастан бастап балалардың жоғары рухани және моралдық-
психологиялық қасиеттерін тәрбиелеу керек. Олардың ішінде отансүйгіштік 
ерекше орын алады. Отансүйгіштік ұғымының мағыналық аясы өте кең. 
Мұнда басым орынды Отанға деген сүйіспеншілік алады. «Отан» ұғымына 
өмір сүру жағдайы де кіреді. Атап айтқанда, аумақ, климат, табиғат, 
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қоғамдық өмірдің ұйымдастырылуы, тіл және тұрмыс ерекшеліктері де-
ген ұғымдардан құралады. Патриот болу – өзін Отанның ажырамас бөлігі 
ретінде сезіну. Осы күрделі сезім балалық шақта қоршаған орта әлеміне 
деген құндылығын бағалау негіздерін қалау арқылы қалыптасады. Әр мек-
тепке дейінгі мекемеде отансүйгіштікке тәрбиелеу келесі бағыттарда жүзеге 
асырылады: рухани-адамгершілік, әлеуметтік, эстетикалық, өлкетану, еңбек, 
интеллектуалдық, отбасылармен бірге жұмыс істеу.  Осы жұмысты жүзеге 
асыру үшін  отансүйгіштікке тәрбиелеу  бағдарламасы шеңберінде жүйелі 
жұмысты тәрбиеші ата-аналармен бірге ұйымдастыруы қажет. Осыған орай 
келесі міндеттер кешенін орындау керек:

– балаларды өз отбасын, балабақшаны, көшені, қаланы сүюге, табиғатты  
аялауға тәрбиелеу;

– балаларды мемлекеттік рәміздермен таныстыру (Елтаңба, Ту, Әнұран);
– елінің, халқының, қаласының жетістіктерін мақтан тұту, жауапкершілік 

сезімін дамыту;
– басқа ұлт өкілдерін сыйлау, олардың дәстүрлерін дәріптеу сезімін 

қалыптастыру;
– еңбекті құрметтеуге тәрбиелеу;
– ұлттық қолөнер шеберлігін білуге қызығушылықты қалыптастыру;
– адам құқықтары жөніндегі алғашқы білімдерін кеңейту;
– Қазақстанның қалалары туралы білімдерін тереңдету.
Осы міндеттердің барлығы балалармен қарым-қатынас түрлерінде 

шешіледі,  яғни  ойындар, еңбек ету,  тұрмыстық жағдаяттар кезінде.  Ба-
лаларды отансүйгіштікке тәрбиелеу қоғамның қазіргі даму кезеңінде мек-
тепке дейінгі білім беру мекемелерін Отанға деген сүйіспеншілік сезімін, 
Отанның тарихи-мәдени, рухани мұрасына деген қызығушылығын дамытуға 
міндеттейді. Өзінің тарихы мен мәдениетін, шығу тегі мен халқының 
дәстүрін білмеген адамды отбасын, елін,  халқын сүйетіндей, басқа 
халықтарды құрметтейтіндей тәрбиелеу әсте мүмкін емес. Азаматтықты 
тәрбиелеу оның кіші еліне деген құрметтеуден басталады. Мектепке дейінгі 
жастағы бала отансүйгіштікке жолды туыстарға, айналасына, балабақшаға, 
қаласына деген сезімдері арқылы бастайды. Бүлдіршін өзін ел азаматы 
ретінде сезіну үшін айналасындағы  жақсы үлгілерді көру керек. Осыған орай 
балабақшадан бастап мемлекеттік рәміздерге, халықтық салт-дәстүрлерге 
көзқарасы қалыптасады. Әрине, осы мәселені шешуде халық ертегілерінің 
орны ерек. Бүлдіршін ертегілердің кейіпкерлерін үлгі ретінде қабылдап, өз 
жүрегінен өткізіп,  эмоция  арқылы  сезімін білдіреді. Нәтижесінде олар 
өздерін кейіпкерге ұқсатып, бүлдіршін жасынан бастап адамгершілікке, 
отансүйгіштікке, әдептілікке бағытталып, жақсы қасиеттерді бойына сіңіріп 
өседі.  

Қазақ халқының өзіне тән ертегілер әлемі қалыптасқан. К.Д. Ушин-
ский былай деген: «...тәрбие әлсіз болмаймын десе, халықтық болу керек». 
К.Д. Ушинский педагогикаға «халықтық педагогика» ұғымын енгізген. 
Зерттеушінің пікірі бойынша, халықтық салт-дәстүрлерге үйрету, фольклор 
арқылы халықтың жанын білуге, рухани байлық құндылықтарды бағалауын 
көруге болады. Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде халық ауыз 
әдебиетінің материалдары көп қолданылады. Бірақ осы әдісті бір жүйеге 
келтірген жөн. Мысалы, мақал-мәтелдерді жай жаттаумен қатар оларды 
түсіндіріп, белгілі жағдайда орынды болуын көрсету керек. Отансүйгіштікке 
тәрбиелеу отбасынан басталады. Бүлдіршін өз отбасының да тарихын білу 
керек. Бала өз отбасын мақтан тұтса, өзін де сыйлай бастайды, жоғары 
бағалайды. Арнайы отансүйгіштікке мәжбүрлеуден нәтиже шықпайды. 
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Сондықтан бүлдіршіндерді туған өлкесімен таныстыруда ата-аналармен 
тығыз қарым-қатынас орнату арқылы жұмысты ұйымдастыру керек. Жас-
тайынан  туған өлкесіне деген  сүйіспеншілік сезімі  адам есінде  өмір бойы 
қала береді. Мектепке дейінгі білім мекемелерінде рет-ретімен, жүйелі 
түрде ұйымдастырылған жұмыс нәтижесінде бүлдіршіндерді болашақта 
жауапкершілігі жоғары, белсенді, азаматтық ұстанымы бар, туған өлкесіне 
қатыстығын сезінетін, халқын, Отанын, отбасын сүйетін, өз азаматтық па-
рызын әрдайым өтеуге дайын болатын тұлға ретінде тәрбиелеуге әкеледі. 

Қорытындылай келе, Отанның гүлденуіне және оны қорғауға деген 
патриоттық сезім адам жүрегінде өмір сүрген, өмір сүре бермек. Бірақ 
патриоттық сезім адамда өзінен-өзі, не болмаса туа пайда болмайды. Ол – 
ерте жастан адамға әсер ететін, ұзақ мақсатты түрде бағытталған тәрбиенің 
қорытындысы. Патриотизм ортаның, отбасындағы тәрбиенің, мектептің, 
мектепке  дейінгі  мекеменің  және  түрлі қоғамдық ой-пікірлердің 
әсер етуімен қалыптасады.  «Патриотизм, –  дейді  ұлтымыздың  ба-
тыры  Б.Момышұлы, – Отанға, мемлекетке деген сүйіспеншілік, жеке 
адамның аман-саулығы, қоғамдық, мемлекеттік кауіпсіздікке тікелей 
байланыстылығын сезіну, өзінің  мемлекетке  тәуелді  екенін  мойындау,  
яғни  патриотизм  дегеніміз – мемлекет деген ұғымды, оның жеке адам-
мен барлық жағынан өткені мен бүгінгі күні және болашағымен қарым-
қатынасын білдіреді». Қазақ халқының өткені мен бүгінін таразыға сала 
отырып, келешегіне отаншылдық туын арқау еткен асқақ, жандары таза жас 
ұрпақты тәрбиелеу мен қасиетті Отанның қадірін ұғындыру, ар, намыс, ож-
дан сөздерін ұлт, атамекен, халық сияқты  киелі  түсініктермен  байланысты-
ру  арқылы болашаққа бағыт сілтеу – әрбір педагогтің міндеті.

аланың  қабілеттерін дамыту мәселесі  өзінің  тамырын  адамзат 
тарихының  тереңінен  алады.  Ежелгі грек философы Сократ өз 

ҚАБІЛЕТ ШЫҢДАУ –
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА БАСТАМА 

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

Б
оқушыларының дамуына үнемі көңіл бөліп отырған. Адамның ақыл-ойы 
мен қабілет-қарымын шыңдау арқылы оны бақытқа жеткізу мәселесін 
тереңнен зерттеп, көптеген күрделі еңбектер жазған Шығыстың жұлдызы, 
біздің бабамыз әл-Фараби болды. Бүкіл бір халықтың ұстазы Абай өзінің 
қара сөздерінде (43-ші сөз) балаң өмірге келгенде қабілеттері әрі қарай да-
мытуды қажет ететінін, сонда ғана олар пайдаға асатынын жазды. Ал на-
зардан тыс қалған қабілеттер бара-бара жойылып, жоқ болатынын айтқан.  

Қабілет проблемасы – жекелік айырмашылықтар проблемасы. Егер 
барлық адамның түрлі әрекетпен айналысуға арналған мүмкіндіктері бірдей 
болса, онда қабілет туралы сөз етпеуге де болар еді. Мүлдем еш нәрсеге 
қабілеті жоқ адам болмайды. Әр адамның бойында бір нәрсеге деген қабілет 
болатындығы – кеңестік психология ғылымының негізгі ережелерінің бірі, 
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бірақ ол қабілеттің дәрежесі әр адамда әртүрлі деңгейде болады. Олардың 
іс-әрекеттің белгілі бір түріне қабілеті не жоғарылау, не төмендеу келеді. 

«Қабілет» ұғымына берілген психологиялық анықтамалар өте көп. А.Н. 
Леонтьев: «Қабілет деп – әрекеттің талаптарын қанағаттандыратын 
және үлкен жетістіктерге жеткізетін адам қасиеттерінің синтезін 
атайды» десе, А.В. Петровский: «Қабілет – білім алуға қажетті адамның 
психологиялық ерекшеліктері» дейді.  «Қабілет – іс-әрекеттің белгілі 
бір түрін  ойдағыдай, нәтижелі орындаудан көрінетін адамның жеке 
қасиеті», – деп жазады академик Т.Тәжібаев. «Қабілеттер – адамның іс-
әрекетінің белгілі бір түрін орындай алу мүмкіндіктері. Мүмкіндік білім де, 
дағды да емес. Ол адамның белгілі бір істі орындауға даярлығы», – деп өз 
ойын білдіреді атақты қазақстандық психолог Ә.Алдамұратов.     

«Қабілеттің» бүгінгі ғылым  қабылдап  отырған  үш  негізгі  көрсеткіші 
бар. 1.  Қабілет – бір  адамды  екіншісінен  ажырататын  дара  психологиялық 
ерекшелік.   Баршаға  бірдей   тән  қасиеттері  қабілет  бола  алмайды.             
2. Қабілет – барша тұлғаға тән болған ортақ сапа емес, кей адамға ғана 
дарыған қандай да бір не бірнеше іс-әрекетті табысты орындауға жарай-
тын өзара ептілік. 3. Қабілет – нақты адамға топталған білім, ептілік және 
дағдылардан оқшау, қажет әрекетті игеру желісінде ғана көрінеді.  

Қабілеттілік – адамның жекебасына тән белгілі бір іс-әрекетті орын-
дауда жетекші рөл атқаратын ерекшелік, белгілі бір тәсілді шешудегі 
шапшаңдықтың, тереңдіктің және тұрақтылықтың көрініс беруі. Сонымен 
қатар, әркімнің қолынан жаңаны жасау мүмкіншілігі, оның белгілі істерді 
үлгеруге бейімделген психикалық қасиетінің ерекшелігі. 

Психологтар қабілеттердің екі түрлі деңгейін көрсетеді.
1. Репродуктивті – іс-әрекетті, білімді берілген үлгі бойынша қабылдай 

алу деңгейі.
2. Шығармашылық – жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттер 

деңгейі.
Шығармашылық қабілетті дамытуда ең маңызды кезең мектеп кезеңі 

болып табылады. Жалпы, «шығармашылық қабілетке» берілген нақты 
анықтама жоқ, әр зерттеуші оны өз түсінігінше жеткізеді. Шығармашылық 
әрекет өте күрделі үрдіс және ол адамға ғана тән. Шығармашылық – адам 
іс-әрекетінің түрі. 

Қабілет туа біткен қасиет емес, олар өмір сүру барысында іс-әрекет 
арқылы дамып отырады. Ал шығармашылық – жаңа нәрсе ойлап табуға 
бағытталған қабілет деңгейі. Шығармашылық қабілеттілік – баланың өз 
бетінше жаңа бір бейне құруымен сипатталады, яғни іс-әрекеттің қандай 
түрінде болмасын жаңалық ашу, жасампаздық бейне жасау арқылы өзіндік 
жеке-даралық дамудың бір көрінісін байқатқан жағдаймен түсіндіріледі.

Оқушы шығармашылығы дегеніміз – ой бостандығы мен еріктілік 
болған жағдайда ойлау үрдісін бірізділіктен шығарып, логикалық ойлау-
ды талдағыштық тұрғыға жетелеп, өзін-өзі дамытатын ой еңбегі. Осындай 
еңбектің негізінде білімді игеруге, оқуға, оқи білуге тәрбиелеу білім беру 
үрдісінің негізіне айналса, баланың жан-жақты дамып, шығармашыл адам 
болып жетілуінің негізі болады.  

Шығармашылық – баланың танымдық қабілеттеріне мотивациялық 
тұрғыда басшылық жасау нәтижесінде туындайды. 

Шығармашылық қабілетті дамыту 3 кезеңде жүзеге асырылады.
І кезең – проблемалық жағдайдың пайда болуымен (түсіну немесе 

практикалық қызмет барысында), оны талдаумен сипатталады.
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ІІ кезең – мәселені шешу жолдарын іздестіру кезеңі. Бұл ізденіс бар 
білімдер негізінде мәселені біртіндеп талдау барысында жүзеге асырылады. 

Баланың шығармашылық қабілетін дамыту мақсатында өткізілетін 
ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті барысында жаңа технология элементтерін 
пайдалану тиімді. Бұл орайда баланы жалықтырып алмаудың жолдарын 
қарастырып, төмендегі тәсілдерді тиімді қолдану қажет: бала қабілетін ашу-
да тіл шеберлігіне көңіл бөлу; білімін қосымша әдебиеттермен толықтыру; 
жылы сөздер арқылы «сенің қолыңнан келеді», «сенің болашағың зор»  деп, 
үнемі балаға шабыт беріп отыру.

Оқушының бойындағы шығармашылық қабілетін дамытып, өзіндік 
мүмкіндігін аша алатын, оқытып, тәрбиелейтін мұғалімнің бойында да 
қабілеттілік, талант болуы міндетті. Шығармашылық қабілеті дамыған 
оқушылармен жұмыс істейтін мұғалімдердің қасиет ерекшеліктерінің 
белгілері: мейірімділік, сезімталдық; дарынды балалардың психологиялық 
ерекшеліктерін байқау, қызығушылығы мен қажеттілігін сезіну; 
интеллектуалдық дамудың жоғары деңгейінің болуы; қызығушылығы мен 
білік, дағдының жан-жақтылығы; мінездің белсенділігі; өзінің көзқарасын 
өзгертуге даяр және үнемі өзін-өзі дамыту; шығармашылық немесе 
қалыптан тыс жеке көзқарас; әзіл-қалжыңға бейімділігі. Бүгінгі күні білім 
беру жүйесінде оқушылардың  шығармашылық  әрекетін дамытуға, олардың 
оқу еңбегіне деген жағымды мотивациясын қалыптастыруға басты назар ау-
дарылуда.     

Шығармашылық тапсырмалар жүйесі тиімділігінің педагогикалық 
шарттарының бірі – тапсырмаларды орындау үдерісіндегі мұғалім мен 
оқушылардың өзара тұлғалық әрекеттестігі. Оның мәні – тура және 
кері байланыстың үздіксіздігі мен субъектілердің бір-біріне әсер етуінің 
үйлесімділігінде. 

Шығармашылық қабілетті дамыту үдерісінде мұғалім мен оқушылардың 
өзара тұлғалық әрекеттестігі оқытуды ұйымдастыру формаларының үйлесуі, 
шығармашылық әрекет әдістері мен стилін таңдауға бинарлық қатынаспен 
түсіндіріледі.  

Қорыта айтқанда, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамы-
ту үшін оқу процесін тиімді ұйымдастырудың және мұғалімнің жеке 
тұлғасының үлкен мәні бар. Яғни, білім беруші мен білім алушы екеуінің 
арасындағы дидактикалық үдерістің барлық аспектісі педагогикалық 
тұрғыдан зерттелуі тиіс. Шығармашылық қабілетті оқушыларды теориялық 
деңгейде оқыту үшін арнайы бағдарлама мен білікті мұғалім қаншалықты 
қажет болса, соншалықты оқу-танымдық қызметін шебер ұйымдастыруға 
болатыны сөзсіз. Шығармашылық қабілеттерін дамытуда олардың «жаңа-
шылдық сезімдерін» ұштау, «ізденіске құлшынысты» дамыту, «соңғы 
шешімге» келудің  психологиялық  және  логикалық жолдарын, олардың  
ерекшеліктерін үйретудің маңыздылығы зор.
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әрбие  берудің негізі – мейірім мен сүйіспеншілікте. 
Бала  тәрбиесінде, ең алдымен, ата-ана тәрбиесі 

ТӘРБИЕ  ТАЛ  БЕСІКТЕН  БЕРІЛСЕ  ИГІ... 

Б.БАЙДӘУЛЕТОВА,
Ы. Алтынсарин атындағы
 дарынды балаларға арналған
 мектеп-интернатының меңгерушісі

Т
негізгі рөл атқарса,  орта білім  жүйесіндегі  мамандарға 
оны  дамыта  отырып  тәрбиелеу міндеті жүктеледі.  «Тәр-

бие – тал бесіктен» деген халық даналығы көп сырды аңғартса керек. Атал-
мыш қағида жас өскіннің бойына мектеп табалдырығынан бастап ізгілік, 
қайырымдылық, сүйіспеншілік, адамгершілік сынды құнды қасиеттерді 
сіңіру қажеттігін көрсетеді. 

 Елбасы Жолдауында: «Өмірдің баға жетпес құндылығы – балаға, 
бала тәрбиесіне,  болашағына көп көңіл бөліп отыру керек»  деген. Осы-
ны ескеріп, біз жас буын өкілдерінің жан-жақты азамат боп қалыптасуы 
үшін патриоттық, құқықтық, рухани-адамгершілік, экологиялық һәм 
эстетикалық тәрбие беруге күш салып, балалардың бойында өзін-өзі дамыту, 
коммуникативті мәдениет, саламатты өмір салтын ұстану сынды маңызды 
дағдыларды қалыптастыруға көңіл бөлеміз. Бұл өмір сүріп отырған ХХІ 
ғасырдың өзекті әрі қажетті тәрбие қайнар көздері болып табылады. Атал-
мыш  дағдыларды  тәрбиешілер меңгеріп қана қоймай, оларды қызмет бары-
сында да белсенді қолдануға барын салады. 

 Елбасы Н.Ә.  Назарбаев өзінің халыққа Жолдауында: «Біз Қазақ-
станның барлық азаматтарын отаншылдық сезімі мен өз еліне деген 
сүйіспеншілігін дамытуға тиіспіз», – деп атап өткен болатын. Олай бол-
са, азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік  тәрбие гума-
низмге, қазақ халқының тарихы мен салтын, тілін сүю мен құрметтеуге, 
оның таңдаулы дәстүрлерін сақтауға және оны дамытуға, азаматтық 
ұстанымды және патриоттық  сананы,  қалыптасқан  ұлттық  өзіндік  са-
наны,  ұлтаралық  мәдени қарым-қатынасты  қалыптастыруы тиіс. Балалар 
мен  жастардың  азаматтық-патриоттық  білім беру ұйымдарында азаматтық-
құқықтық, патриоттық тәрбие беру мазмұны оқу-тәрбие құрылымының 
өзара іс-әрекеттестігі негізінде жүзеге асырылады. Осы бағыт бойынша 
сыныбымызда біршама сынып сағаттар өткізілді. «Отан – отбасынан бас-
талады» демекші, отбасы мен  мектеп бірлесіп, күш-жігер  жұмсай оты-
рып, жеткіншек  ұрпақтың  жан-жақты дамуына атсалысуы тиіс.  Кемел-
денген ел жағдайында  мектептің  отбасы  өміріне белсене  араласуының 
үлкен маңызы бар. Бұл, ең алдымен,  балалардың  адамгершілік  кемелдігін 
қамтамасыз ету үшін керек. Ендеше, білім ордасының  отбасымен және  
жұртшылықпен байланысы,  негізінен,  педагогтер арқылы жүзеге асырыла-
ды. Ұстаздар ата-аналармен, қоғамдық  ұйымдармен үнемі байланыста бо-
лады. Олар  көпшілікке педагогикалық білім таратып, ата-аналарға олардың  
жаңа адам тәрбиелеу жөніндегі өздерінің ізгі міндеттерін жақсы орында-
уына көмектеседі, барлық  ата-аналар өз балаларының  қамқоршы ұстазы  
болуы  үшін   тырысады.  Егер ата-аналар  ұстаздарының талаптарын жақсы 
түсініп, қолдап отырса, балаларының дұрыс тәрбиеленуіне ықпал етіп, 
мектептегі  білім  беру  үрдісінің  жемісті болуына сеп болады. 

Қазақстан  мектебі  халықтың  патриоттық-адамгершілік мәдени дәре-
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жесін  көтеру  ісіне үлкен үлес қосуы  тиіс.  Бұл  міндеттерді  ол  оқушыларға 
ғана емес,  олардың  ата-аналарына да тәрбиелік әсер ету жолымен жете 
алады. Қазақстандық патриотизм мен  азаматтық тәрбие негізінде бала-
ларды еңбексүйгіштікке,  өр мінезді және өзіне жоғары талап қоя  білетін  
азамат етіп тәрбиелеуде   мектеп   пен  отбасының  атқаратын  міндеті 
зор. Сондықтан да жасөспірімдерді жаңа заман талабына сай тәрбиелеуде 
мұғалімдер   ұжымының  үлесі  көп десек,  мектептің  қиын да жауапты  ісіне 
көмектесуде ата-аналардың да айрықша орны бар екенін ұмытпағанымыз 
жөн. 

Әлемде  азаматтардың  бойында  ұлттық  нышандарға – Туға,  
Елтаңбаға, Әнұранға,   ұлттық   мерекелерге патриоттық сезімді, оларға 
құрметпен  қарауды мақсатты түрде қалыптастырып  отырған  дамыған 
елдер аз емес. Көптеген елдерде   мемлекеттік нышандар  мемлекеттің оң 
бейнесін жасаудың негізі ретінде пайдаланылады, ұлттық  мақтаныштың 
белгісі болып табылады,  сонымен  бірге патриоттық сезім мен ерік-
жігерді танытудың нысаны ретінде  пайдаланылады. Басты мақсат – жан-
жақты  жетілген  адамды тәрбиелеу. Ойлы  ұрпақ  тәрбиелегіміз келсе, білім  
ордасындағы  тәрбие отбасында да  жалғасын табатындай  етіп  ұштастыра 
білгеніміз жөн. Ата-ана, мектеп, оқушы – үш жақты қатынасты  дамыту 
бүгінгі күннің  кезекті міндетіне айналып отыр. Қазақтың көрнекті ақыны 
М.Жұмабаевтың: «Тәрбиедегі мақсат – баланы  тәрбиешінің  дәл өзіндей 
етіп шығару  емес, келешек өз заманына  лайық қылып шығару», –  деп 
айтуы бала  тәрбиесіндегі ата-ана мен  мектептің  қоғам алдында  үлкен 
маңызының  бар  екенін дәлелдейді. 

 Біздің болашағымыз – балалар. Ұрпағымызды кеудесінде намысы бар, 
білімді, туған елі мен жерін сүйетін өнегелі ұрпақ етіп өсіргіміз келсе, бар 
назарды келешек ұрпақ тәрбиесіне аударуымыз қажет. 
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дамзат дамуының қай кезеңінде болмасын тәрбиенің тиімділігін 
жетілдіру ісі жүзеге асырылып келді. Бұл істі жүзеге асыру процесі 

ТӘРБИЕНІҢ МАҚСАТЫ, ОНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК
ТҰРҒЫДАН НЕГІЗДЕЛУІ

Марат АЯПҚАЛИЕВ,
“Талап” жалпы орта білім беретін мектеп-
балабақшасының психологі

   Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Қазақстан

А
әрбір қоғамдағы мемлекет қажеттігіне бағындырады. Өйткені, мемлекет 
қажеттігінің орындалуы оның экономикалық күш-қуаты мен саясатына 
тәуелді екені белгілі. Олай болса, тәрбие тиімділігінің ең басты шарты – 
мемлекет мүмкіндігінен туындайтын қажеттікке сай тәрбиенің мақсатын 
нақты анықтау болып табылады. 
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Жалпы адамзаттық тұрғыдан қарағанда тәрбие мақсаты – әрбір тұлғаны 
әр жақты етіп тәрбиелеу. Адам – жер бетіндегі тірі организмнің жоғары саты-
сы, қоғамдық тарихи іс-әрекеті мен мәдениет субъектісі, басқаша айтқанда 
іс-әрекеті мен қарым-қатынас иесі.

Егер тәрбие мақсатының қалай өзгеріп отырғанына көз жіберсек, тәрбие 
мақсатын белгілеудің қаншалықты маңызды екенін айқын байқауға бола-
ды. Тәрбие қоғамдық құбылыс, онсыз ешбір қоғамның өмірі ілгері дамуы 
мүмкін емес.

Педагогика ғылымы тәрбиенің мақсатын жеке адамды жан-жақты да-
мыту, әділетті қоғамды өз қолымен құратын және оны қорғай алатын етіп 
тәрбиелеу деп қарастырады. Тұлғаны жан-жақты жетілдіріп, дамыту де-
ген ұғымды оқу мен жастардың практикалық еңбегінің тікелей байланысы, 
дененің және ақыл-ой дамуының біртұтастығы деп түсіну керек. 

Адам баласының жарқын болашағы толығымен жас ұрпақты тәрбиелеу 
ісіне тәуелді. Мектепте тәрбиенің басты міндеттері – теориялық білімді 
еңбекпен, өмірмен байланыстыра жүргізу, оқушыларды еңбек тәрбиесіне 
баулу, оларды политехникалық, экономикалық, экологиялық біліммен 
қаруландыру, кәсіптік бағдар беруге тәрбиелеу. Олай болса, әрбір азамат 
тәрбиеге тікелей қатысы бар адамдар, ұйымдар мен мекемелер тәрбиенің 
мәніне, міндеттері мен мақсатын жете түсінуі қажет. Осыған орай, тәрбиенің 
негізгі мақсаттары: а) жастардың өмірге ғылыми-материалистік көзқарасын 
қалыптастыру; ә) тұлғаның рухани және дене қабілеттерін жан-жақты да-
мытып, эстетикалық талғамдары мен сезімдерін қоғамның талаптарына сай 
тәрбиелеу.

Дүниетаным дегеніміз  –  адамның табиғат пен әлеуметтік ортаны 
түсінуін және онымен қарым-қатынасын, оның барлық іс-әрекеттерінің 
бағытын бейнелейтін көзқарастарының жүйесі. Ал дүниеге көзқарас 
дегеніміз – дүниенің даму заңдылықтарын ғылым негізінде ашатын көзқарас.

Дүниеге ғылыми көзқарастағы адамдардың басты қасиеттері өзінің 
Отанына берілгендігінде, жанқиярлықпен күресуге әзірлігінде. Мұндай 
көзқарас болмайынша, адам өз өмірінің мақсаттарын, халқымыздың жалпы 
күресіндегі өз орнын дұрыс түсіне алмайды.

Бастауыш мектепте білім және тәрбие алу барысында жас түлектердің 
ақыл-ойы дамиды, адамгершілік қасиеттері қалыптасады, ой еңбегіне 
төселеді, рухани өмір байлығын меңгереді, эстетикалық сезімі, талғамы 
артады. Өмір жастарды осы заманғы ғылым мен халық шаруашылығының 
кеңінен өркендеу дәрежесіне қарай жан-жақты тәрбие міндеттерін талап 
етеді. Қоғамдық және мемлекеттік өмірдің түрлі салаларында белсенді ету-
ге қабілетті, сана-сезімді және жоғары білімді адамдарды тәрбиелеп, даяр-
лап шығаруды көздейді. 

Мектеп реформасын жүзеге асырудың барысында оқу мен тәрбие 
жұмысының көптеген мәселелеріне түбегейлі өзгерістер енгізіп, қайта құру 
қажеттігі туды. Солардың бастыларының бірі – мұғалім мен оқушы, мек-
теп басшылары мен педагог арасындағы қарым-қатынас сипатының өзін 
бүтіндей өзгерту қажет.

Тәрбиенің жалпы мақсатын жүзеге асыру, ең алдымен, тәрбие бөліктерін 
байланыстырып шешуді талап етеді. Тәрбиенің құрамды бөліктері: ақыл-
ой тәрбиесі,  еңбек тәрбиесі, экономикалық және экологиялық тәрбие, 
эстетикалық және дене тәрбиесі, т.б.

Тәрбиенің құрамды бөліктерінің бірлігі мен өзара байланысының 
нәтижелі болуы, ең алдымен, мұғалімнің шеберлігіне, жалпы дайындығына 
байланысты. Сондықтан ол өзін-өзі дамытып, барлық іскерлігі мен білімін 
баланың бойына қоғамда  өмір  сүру  үшін  және  оның істерін басқару 
үшін қажетті адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеуге және қалыптастыруға 
әрқашан да дайын болу қажет.
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үгінгі таңда әлем елдері мен мәдениеттері қарқынды даму үстінде. 
Ақпараттық технологиялар мен қызмет көрсету техникаларының же-

Мектеп психологі бұрышы

ЖЕТІМДІК  МӘСЕЛЕСІ  ЖӘНЕ  ОЛАРДЫ  ҚАМҚОРЛЫҚҚА 
АЛУДЫҢ  ҒЫЛЫМИ-ТЕОРЕТИКАЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ

Мөлдір  ЖҮНІСОВА, 
Ш.Батталова атындағы жалпы орта білім беретін 
мектептің әлеуметтік педагогі
   Қарағанды облысы, Шет ауданы, Қазақстан

Б
дел дамуы біздің тұрмыс-салтымызға, қоғамдық қатынастарға айтарлықтай 
ықпал етуде. Қазіргі ғаламдық модернизация жағдайында саяси жүйе мен 
қоғам өмірі өткен ғасырлардан едәуір өзгеше. 

Кеңестік жүйенің келмеске кеткеніне енді ширек ғасыр болды. 
Сәйкесінше, әлеуметтік жүйе мен қоғамдық сана трансформацияланып, 
қалыптасқан дәстүрлі жүйе өзгеріске ұшырап жатыр. Жастарымыздың 
өзге елдер мәдениетін сүзгісіз қабылдауы төл құндылықтарымыздың 
жұтаңдатып, әртүрлі қоғамдық мәселелердің көбеюіне түрткі болуда. 
Осының салдарынан, ойнап жүріп от басқан қарагөздеріміз бойына біткен 
тұңғыштарын босанып, аурухана мен жетімдер үйіне қалдырып кететін 
болды. Бүгінде ата-анасы бар бола тұра жетімдік тақсіретін тартып жатқан 
бүлдіршіндер аз емес. Ресми ақпараттарға сүйенсек, елімізде 75 мың жетім 
бала бар екен. Осыдан екі-үш жыл бұрынғы деректермен салыстырсақ, 
бүгінде балалар үйіне сәбилердің түсуі азайған. Сол себептен де көптеген 
балалар үйінде бала санының көрсеткіші төмендеді. Мұндай мемлекеттік 
мекемелерде ата-анасы бас тартқан мүмкіндігі шектеулі балалар саны ба-
сым [1].

Ресми статистиканың динамикасы қаншалықты жақсы болса да, 
жәудіреген көздердің жасын тоқтатқан емес.

Мемлекеттің қарамағында болып, материалдық жағдайдан қиналмаса 
да, рухани құндылықтардан ауыр зардап шегеді. Ананың аялы алақаны, 
әкенің қамқорлығы мен  бауырдың қолдауына зәру. Аталмыш мәселе жан-
жақты талдау мен қоғамдық және әлеуметтік-педагогикалық іс-шараларды 
қажет етеді.

Ата-ана құқықтарының шектелуiне немесе олардан айырылуына, ата-
анасы хабар-ошарсыз кеттi деп танылуына, олар өлдi деп жариялануы-
на, әрекетке қабiлетсiз (әрекет қабiлетi шектеулi) деп танылуына, ата-
анасының бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуiне, 
ата-анасының баласын тәрбиелеуден немесе оның құқықтары мен 
мүдделерiн қорғаудан жалтаруына, оның iшiнде ата-анасының өз бала-
сын тәрбиелеу немесе емдеу мекемелерiнен алудан бас тартуына байла-
нысты, сондай-ақ ата-анасы қамқорлық жасамаған өзге де жағдайларда 
жалғызбасты ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығынсыз қалған 
баланы жетім деп есептейміз. 

Мұндай балаларды қоғамда  екі категорияға бөліп қарастырады.
Әлеуметтік жетім – отбасындағы дағдарыс жетімдіктің екінші ка-
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тегориясы   кезеңіндегі  баланың  құқықтық  қондырғыларының  құл-
дырауына әкеп соғып, панасыздықтың, қараусыздықтың өршуі кезінде 
пайда болады.

Тұл жетім – ата-анасының екеуi де немесе жалғызбасты ата-анасының 
біреуінің қайтыс болуы [2].

Қазіргі таңда әлеуметтік жетім 80 пайызды құрап отыр. Қалған бөлігі 
ғана тұл жетімдер. Осы тұста әлеуметтік жетімдіктің себебі неде деген 
сұрақ туындайды, яғни: 

–  ата-ана құқықтарынан айырылғандар санының көбеюі;
–  некесіз туылған балалар;
–  тұрғындардың материалдық жағдайының төмендеуі.
Жетімдікті тудыратын себептер мынадай жүйеде, яғни «Табиғат», 

«Адам», «Қоғам», «Техника» талдануы мүмкін.  
«Табиғат» – «Адам»: жер сілкіністері, экологиялық және географиялық 

факторлар (климат, жер құрылысы), генетикалық факторлар. 
«Адам»  – «Адам»: қылмыстар, ішімдікке салыну, нашақорлық, ажы-

расу, балалардан бас тарту.
«Қоғам» – «Адам»: әлеуметтік сүргіндер, соның ішінде соғыс, 

экономикалық факторлар – өмір сүру деңгейінің төмендігі, қоғамдағы 
жеткіліксіз тәрбие.

 «Техника» – «Адам»: апаттар, кез келген жарақаттар. 
Жетімдіктің басты себептері пайыздық өлшеммен анықталады.
Мемлекеттік мекемелерге тапсырудың басты себептері мыналар:
–  отбасы мүшелерінің біреуінің болмауы;
–  материалдық жағынан мұқтаждық көруі;
–  тұрмыс жағдайының төмендігі; 
–  ата-аналарының біреуі не екеуінің маскүнемдікке, нашақорлыққа 

салынуы.
Сарапшылардың ойынша, қазіргі кездегі жетімдіктің құрылымы 

төмендегідей: әлеуметтік-психологиялық фактор – 65%, әлеуметтік-
экономикалық – 44%, тұлғалық – 40%, қоғам факторы жалпылай түрде – 
27%, әлеуметтік – 17%, қылмыстық – 11%. Бұл сараптамадан жетімдіктің 
техногендік факторы қарастырылмағандығы байқалады [1].

Жетімдік баланың психикалық дамуына әсер етеді. Ата-ана-
дан айырылған және интернат жағдайына түскен балалардың жалпы 
психикалық жағдайы төмендейді, өзін-өзі реттеп-бағыттауы бұзылады, 
көңіл күйі жабырқау болады. Балалардың басым көпшілігінің өмірге 
құштарлығы жоғалады, өзіне деген сенімсіздігі күшейіп, бойын үрей 
билей бастайды. Эмоционалдық-танымдық талпынысы төмендейді де, 
интеллектуалдық дамуы тежеледі.

Мұндай балалар қарым-қатынаста өздеріне көңіл аудартқысы келе тұра 
одан қашады, ашу-ызаға беріледі немесе түңіледі, кейіннен өзін жинақтай 
алмайды. Мұның бәрі қоршаған ортаға деген жағымсыз қатынастың тууы-
на алып келеді. Балалар үйі жағдайында балалар арасында өзара қарым-
қатынас орнайды. Отбасында отбасылық «біз» және «бөтендер», «біз және 
олар» интернаттық сезімі қалыптасады. Бөтендердің бәрі ерекшеленеді, 
бірақ бала өз тобында шет қалып қояды. Олар адамдарды жатсынып 
оқшаулануды қалыпты жағдай ретінде қабылдайды.

Жетімдіктің этиологиясын тарихи тәжірибеден қарастыру – бүгінде 
олардың психологиялық ерекшеліктері мен әлеуметтік педагогтің тәрбие 
жұмысын жүйелеуге себепші [3].  

Ресей империясын IV Иван басқарған кезде кедейлер деп таныла-
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тын, қоғамда төменгі тап өкілдерін құраушы адамдарға, соның ішінде 
жетімдерге ерекше жек көрушілік пен жиіркенішпен қарайтын, сонымен 
қатар заң бойынша да сәйкесінше бұйрықтар берілетін. Ал ХVІІ ғасырдың 
басында тұрмыс жағдайы төмен және қоғамдық жүйелердің хаостық 
жағдайында аталмыш мәселеге өзгеше көзқарас қалыптаса бастаған. 
Борис Годунов жетімдер мен материалдық жағдайы төмен азаматтарын 
өзге тап өкілдерімен қатар қойып, оларға мемлекет тарапынан барынша 
әлеуметтік көмектер көрсетті.

ХІХ ғасырда Италияда әлеуметтік жетімдікті қолдан жасау қоғамды 
алаңдатқан. Оның түрткісі ретінде мемлекетті басқарушылардың негізгі 
діни ұстанымдары болатын. Олар өзге дін өкілі боп табылатын өз елінің 
азаматтарын ата-анасынан айырып, сәби кезінде күштеп дінге өту шара-
ларын жасап, шоқындырған. Басты мақсат – ел ішінде католиктер санын 
көбейту. Бұл заманда әлеуметтену мен саясаттың құрбаны болған – еврей 
ұлты.

Кеңестік жүйе жағдайында мәдени ағартудағы материалдық 
жағдайлардың жақсаруы жалпы мәдени салада қала мен селоның 
айырмашылығын болдырмай, ондағы рухани білім деңгейіндегі 
алшақтықты жою, саяси-әлеуметтік жағымсыз құбылыстар салдарынан 
пайда болған «қиын» балалардың шығу себебі, экономикалық, тарихи-
әлеуметтік,  құқықтық-саяси, мәдени  қиыншылықтарға байланысты 
болады. ХХ ғасырдың басында кеңес үкіметі құрылған кезеңде жалпы 
халықтың экономикалық, әлеуметтік ахуалы өте төменгі дәрежеде болған. 
Соған қарамастан, осындай кезеңнің өзінде уақытша үкімет басшылары, 
халық комиссариаты мемлекеттің ертеңі мен болашақ жасөспірімдердің 
тәрбиесіне көңіл бөлудің қажеттілігін түсініп, қандай қиын мәселе болса 
да оны шешудің жолдарын іздестірді [4]. 

Кеңес  Одағында жетім балалар  тағдыры  «жабық  тақырыптар»  қата-
рына   жатқызылып, тек олардың күнгей тұстары ғана  бұқаралық ақпарат 
құралдарында аз-кем айтылатын. Ал  жетімдерді  туғызатын әлеуметтік 
себептер, яғни  мәселенің  көлеңкелі  жақтары  жабық  қала беретін. Десек 
те, сол кездегі әлеуметтік  қорғаудың жетілдірілген  мемлекеттік жүйесі 
жасалынды.  Оның  тарихи тағылымын елемей кетуге болмайды.

Қазіргі Қазақстан мен бұрынғы КСРО-дағы жетім балалар 
мәселелерінің тарихи сабақтастығын ескермей бүгінгі жетім балалармен 
жұмыстың тиімді жүйесін құру мүмкін емес. 

Жетім атауының өзі соғыс заманында ата-аналары қайтыс болған 
кезде қараусыз қалып отырған бала деп танылды. Міне, осындай соғыс, 
қиын-қыстау, ашаршылық кезеңдерде қалыптасты. Еліміздің берекесі  
мен татулығын реттеп отырған ата-бабаларымыздың заңдары бойынша, 
жетімдерді бай-қауқарлы адамдарға асырап алуға беріп отырған. 

Кейінгі жылдары әлеуметтік-экономикалық және әртүрлі себептер-
ге байланысты әлеуметтік жетім балалар саны артуда. Осыған сәйкес 
жетімдер мәселесі және оларға білім беру, тәрбиелеу үдерісі, сонымен 
қатар, психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз ету, тек 
әлеуметтік педагогикада ғана емес, жалпы педагогика, психология, ар-
найы педагогика және тағы басқа да ғылымдардың ғылыми білім сала-
сында көкейкесті мәселе болып отыр. Бұл жағдайда аталмыш балалар 
тобы психологтар мен педагогтердің және дәрігерлердің зерттеу нысаны-
на алынуда. 

Еліміздің елдігін асқақтатып, туымызды биік көтеретін – келер 
ұрпақ. Ұлттық рухымызды қалыптастыратын да, ұлттық мүддемізді 



32

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

көтеретін де – осы асыл қазыналарымыз. Тәрбиені бала тұлғасының 
әлеуметтенуінің психологиялық-педагогикалық құрамдас бөлігі ретінде 
санау тұжырымдамасы (О.С. Гребенюк, А.В. Мудрик, М.И. Рожков); 
әлеуметтік ортаны баланың тұлғалық қалыптасуындағы өте маңызды де-
терминант ретінде қабылдауға бағытталған педагогикадағы әлеуметтік-
рөлдік тұжырымдама (Н.М. Таланчук, В.П. Созонов); жетім балаларды 
өмірге бейімдеуде қолданылатын әлеуметтік-психологиялық қолдауды 
ұйымдастырудың басты психологиялық жағдайларының әдістемелік 
негіздерінде  әзірленген әлеуметтік-психологиялық қолдау мен жәрдем 
тео риясы  (Л.И.  Аксенова,  А.В.  Мудрик,  Х.Т.   Шерьязданова, Ю.Н. 
Галагузова, Б.А. Расчетина, А.А. Тынышбаева); интегративті тұлғалық 
құрылым ретінде көрінетін әлеуметтік-психологиялық жұмысқа 
ұстаздардың кәсіби жеке дайындығы тұжырымдамасы (Г.Ж. Меңлібекова) 
мазмұндап отыр [5].

Осы еңбектерден әлеуметтік жетімдер жайында көптеген философия 
ғылымдарының атсалысқанын байқаймыз. Адамзат мәселесі мен оларды 
шешу жолдарын ұйымдастырумен шұғылданатын ғылым салаларының 
арасында аталмыш дертке әлеуметтік педагогика тереңінен  бойлайды. 
Ортаға енген тұлғаны жаңа немесе қалыптасқан қоғамға бейімдеу, өз ор-
нын тауып, аяғына нық тұрып кетуіне байланысты жұмыстарды атқарады. 
Балалар үйінде, мектеп ордасында да әлеуметтік қызметкерлер үшін бала 
әлеуметтенуіне қатысты мәселелер негізгі болып қала береді.

Әлеуметтік  жетімдермен   жұмыс барысында әлеуметтік педа-
гог олардың  бойына  достық пен сүйіспеншілік, түсіністік секілді 
ізгі қасиеттерді қалыптастырады. Бұл категориядағы балалардың 
психологиялық ерекшеліктерін анықтап, нақты да тиімді техноло-
гияны ұйымдастырады. Ал, оларды жүзеге асыру кезінде үкіметке, 
қайырымдылық қорлары мен ұйымдарына сүйенеді. Бұндай кешенді, 
ауқымды іс-әрекеттерді жүзеге асыратын – әлеуметтік педагог. Сондықтан, 
бүгінде әлеуметтік жетімдер мәселесі  әлеуметтік педагогикалық салада 
өзекті мәселе ретінде саналады.

Қазақ – ежелде жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған халық. 
Өркениет дамығаннан бері біздің елде де жетімдер мен қариялар үйі 
қаптап кетті.

Елімізде өз сәбиінің күлімдеген көздерін көру мүмкіндігіне жете алмай 
жүрген азаматтар мен «перзент» деген ұғымның қадірін түсінбейтіндер 
бар заманда жетім балалар мен олардың жағдайы қашанда өзекті мәселе 
болып қала бермек. Оның артында қаншама балалардың тағдыры тұр. 

Қара көз аруларымыздың теріс қылық көрсетіп, ұлттық тәрбиеден 
алшақтауы – елдігімізге сына қағылғаны. Жаһандану заманы аталған  
ХХІ ғасырда көшбасшы әлем елдері қатарынан өз орнын еншілеу үшін 
әлеуметтік жетімдердің көбеюі қоғамдық салмағы бар өзекті мәселенің 
біріне айналып тұр. 
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3. “Қазақстан мектебі” №8, 2017.

Мерейтой

Қадірлі Раиса РАЙЫМБЕКҚЫЗЫ!

Сізді шын ықыласымызбен 80 жылдық 
мерейтойыңызбен құттықтаймыз!

Сіз біз үшін ерлік пен еңбекқорлықтың, 
табандылық пен тазалықтың үлгісісіз. Өйткені, 
осы қасиеттер арқылы Сіз өз өміріңіздегі сан 
алуан қиындықтардың бәрін абыроймен еңсеріп, 
табысқа жете білдіңіз! 

Бұл әдемі  мерейтой – Сіздің әдемі өміріңіздің 
жемісі. Жақындарыңыз бен туыстарыңыз Сізді  
жүрекпен жасаған жақсылығыңыз үшін, шы-
найы махаббатыңыз бен адами даналығыңыз 
үшін бағалайды һәм жақсы көреді. 

Біз үшін де таутұлғасыз, Сізден үйрен-
гендеріміз бен көңілге түйгендеріміз бір төбе. 
Өмірдің үлкен мектебінен өткен ардақты ана, 
аяулы әпке, асыл жар ретінде Сіз біз үшін де үлгі 
болып келесіз. Әрдайым арқа сүйер адамымыз 
болып жүре бергейсіз!

Сізге қарап сүйсінеміз. Сізді біз шын 
ықыласымызбен жақсы көреміз, ерекше қадір 
тұтамыз әрі бағалаймыз.

Сіздің болмыс-бітіміңізге қарап біз айрықша 
күшті, қайратты да қажырлы тұлғаны көреміз!

Сіздің жас көрінуіңіздің бар сыры – оптимизм 
мен үздіксіз еңбектенуде.

Сіздің осы қасиеттеріңізге қарап біз 
таңқаламыз.

Сізге бар жақсылықты, отбасы бақыты мен 
зор денсаулық тілейміз!

Шымкент қалалық 
“Сырласу” әйелдер клубы.
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ля современного человека качество его жизни задача номер один.  
Первые в списке наиболее значимых направлений: медицина, обра-

Жарнама

От редакции:
Технология по управлению качеством в общеобразовательной школе 

“Биоинформатика и синергетика”, БиС разрабатывалась с 1998 года. Ав-
тор Вассерман Федор Яковлевич, к.п.н., профессор.

В 2009 г. автором защищена кандидатская диссертация и закреплено 
авторское право.

В 2010 и 2014 годах, получены и подтверждены рекомендации МОНРК 
для внедрения технологии в практику общеобразовательных школ.

Понятие “Биоинформатика”, определяет ведущую роль законов рабо-
ты мозга при построении базовых технологических процессов.

Понятие “Синергетика”, определяет  ведущую роль законов самоор-
ганизации школы как социума в период проведения инноваций. Технология 
БиС, как технология прежде всего менеджмента качества, построена на 
основе методологии МС ИСО 9001 и является системой, включающей в 
себя базовые процессы  общеобразовательной школы: управление, обуче-
ние, воспитание и развитие учащихся. 

ТЕХНОЛОГИЯ  БИС – КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ В НАДЕЖНЫХ
РУКАХ

Федор ВАССЕРМАН,
 к.п.н, профессор
        Алматы, Казахстан

Д
зование. Все мы знаем лучшие больницы и школы, ну и конечно лучших 
врачей, и учителей. К сожалению, лучших на всех не хватает. Качество 
жизни для большинства наших граждан остается пока далекой мечтой.  
Нареканий на качество нашей медицины и образования много, поэтому 
наши люди стараются лечиться и учиться за границей. Не так давно, аким 
г.Алматы Б.Байбек  высказал идею о возможности приглашения лучших 
врачей и клиник из-за рубежа для того, чтобы наши люди не ездили дале-
ко, а лечились дома.  Похожая картина и в образовании. Может быть пора 
приглашать и лучших учителей со всего мира? И мы сделали свой первый 
шаг.

 В феврале 2017 года, в Астану по приглашению управления обра-
зованием столицы и инициативе Министерства образования Республики 
Татарстан, под руководством заместителя министра Алишева Т.Б., прие-
хала представительная делегация главных специалистов из Казани в ко-
личестве 25 человек. Цель поездки: ознакомление и обучение технологии 
управления качеством «Биоинформатика и синергетика» – БиС. Наших 
коллег из Казани интересовало,  прежде всего, решение самой трудной и 
важной задачи массового дошкольного и среднего образования, как улуч-
шить и проконтролировать качество, повысить мотивацию учащихся и 
квалификацию учителей, сделать эффективным управление образованием 
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в целом.  В течении недели гостям показали обучающий семинар в ряде 
школ №№ 3, 19, 34, 54, 75  г. Астана. 

Что же особенного в приезде наших гостей из России. В новейшей 
истории нашего образования такого еще не было.  Как правило, нам в 
России всегда было чему поучиться. Но, не в этот раз. Российские спе-
циалисты не случайно приехали в Астану. Уже много лет в Татарстане 
внедряется опыт образования Сингапура. По международному догово-
ру в республике на протяжении нескольких лет, работают опытные спе-
циалисты этой страны. Тем не менее, не удается в полной мере решить 
проблему снижения качества. Это связано, как особенностями нашего 
постсоветского образования, так и со значительной разницей в социаль-
но-экономических условиях между нашими и развитыми странами.  Гости 
пробыли в столице неделю и их ожидания оправдались.  Первое, что они 
увидели, все дети на уроках работают и это им нравится. На обычном 
уроке, учитель может опросить 5–7 учащихся и поставить 3-4 оценки че-
тыре и пять, качество не выше 15% за урок. На уроке по технологии БиС, 
оценки получают все дети, а оценки четыре и пять за урок составляют до 
80%, что выше требований ГОСО РК (62% учащихся должны получить 
оценки 4 и 5 на уроке). Внутришкольный контроль превратился в мощ-
ный инструмент администрации по контролю качества. Есть независимая 
оценка. Качество растет и измеряется быстро, просто, объективно. Учи-
тель освобождён от поурочного планирования, разработаны и постоянно 
улучшаются учебные пособия на двух языках по всем базовым предме-
там.   Учебно-воспитательный процесс прекрасно управляется по всем 
четырем главным направлениям: управление, обучение, воспитание и раз-
витие мышления учащихся.  Школа №19 показала рост качества обучения 
с 48% до 56% за один год, лицей №54 показал опыт удержания уровня 
качества, когда в параллели 5 классов не потеряли ни одного отличника и 
хорошиста, которые были зафиксированы в 4 классах. Гимназия №3 по-
казала прекрасный опыт и результаты внутри школьного контроля. Шко-
ла №34 показала пример прекрасной воспитательной работы окраинной 
школы в трудном районе. 

Ознакомившись с опытом внедрения технологии БиС в школах Аста-
ны на практике, наши гости сделали для себя вывод, дословно: «Это нам 
ближе, понятнее и эффективнее, так как сделано под наши школы.  Для 
специалистов очевидно, что это реальная работа и понятные результаты, 
показатели качества в учебно-воспитательном процессе».  

Достижения наших школ, подтвержденные специалистами из Татар-
стана стали началом международного признания, того, что в Казахстане 
разработана уникальная технология в образовании.

Это стало возможно благодаря системному подходу и уникальным 
методикам измерения на основе новейших достижений науки в области 
смежных с образованием дисциплин, таких как социология, нейронауки, 
биоинформатика, синергетика, экономика, управление. Аналогов измери-
телей нет в мировой практике образования, действует аксиома: управля-
ется все что измеряется, чем объективнее измерения, тем эффективнее 
управление системой.  

Контрольные срезы по технологии БиС, проводятся строго по регла-
менту. Из учебных пособий по БиС, класс получает разработанные по спе-
циальным методикам дифференцированные задания состоящих из трех 
уровней по вариантам.  Время выполнения по формуле n+30 (от 1 до 5 
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пяти лучших учеников в зависимости от наполняемости класса плюс 30 
секунд). Как только первые, к примеру 5 человек, выполнили все три за-
дания и подняли руки, классу дается еще 30 секунд для доработки, затем 
работа останавливается и подводятся итоги. Контрольные срезы занима-
ют 3-5 минут и дают объективную информацию по остаточным знаниям, 
функциональным навыкам и уровню психического развития учащихся.  

Как это делается. Смотрите фильм «Правило проведения срезов» на 
нашем канале в ютубе: КВО – технология БиС. Здесь есть фильмы по всем 
разделам технологии. Смотрите и учитесь.    

Очень важно. Психическое развитие учащихся определяется по уров-
ню терминологической предметной речи. По мнению экспертов между-
народного исследования образовательных достижений PISA, уровень 
развития учащихся окраинных школ может отличаться от уровня пси-
хического развития центральных школ на один - два года. Мы полностью 
поддерживаем эти выводы, наблюдаем эти проблемы в нашем образо-
вании и считаем, что в конечном итоге психическое развитие учащихся, 
является основным показателем качества образования.

Благодаря измерителям, впервые в образовании введены стандартизи-
рованные нормативы и регуляторы качества, базовый из которых – НУК 
(неснижаемый уровень качества) по сути нулевой срез, ниже которого 
опускаться нельзя. Например, у вас в классе первый контрольный срез 
показал 9 отличников по пройденной теме. Это и есть НУК, теперь за-
дача управления качеством не потерять ни одного из этих учащихся. Все 
они занесены в именные списки, а это значит, что качество становится 
индивидуальным и адресным. Все очень просто, НУК должен расти, но 
не должен снижаться.  Если, это произошло, то возникает долг, который 
устраняется в рамках работы внутри школьного контроля по технологии 
БиС.

В современной школе все наоборот, качество падает в два раза уже в 
пятом классе, к 9 классу достигает своей самой низкой отметки, затем сла-
бые уходят в колледжи, сильные до 11 класса спасают репутацию нашего 
образования во вред своему здоровью.

Для того чтобы качество не падало, в технологии БиС применяются 
достижения из относительно новой области научного познания биоин-
форматики: учащиеся разбиваются на группы качества: альфа, бета и гам-
ма, то есть отличники, хорошисты и троечники. При этом, мы добиваемся 
чтобы количество отличников и хорошистов было больше, чем коли-
чество хорошистов и троечников, в этом случае качество считается ста-
бильным. По законам биоинформатики: большая информационная систе-
ма поглощает меньшую. Сегодня, в наших школах наибольшей группой 
являются троечники, а значит по законам биоинформатики количество от-
личников и хорошистов будет постоянно уменьшатся. В технологии БиС, 
существует норма положительной массы учащихся – 63% от общего коли-
чества детей в классе.  Вы скажете невозможно. Сегодня в нашем проекте 
более 200 школ в разных регионах Казахстана.  Школы, работающие по 
всем требованиям технологии, норму качества выполняют. Система, всег-
да дает результат. Эти результаты увидели более пятисот представителей 
из различных регионов Казахстана на проходящих в течение двух лет в 
столичных школах открытых республиканских семинарах по подготовке 
к ЭКСПО-2017.   

Это еще не все, самый большой секрет БиС – это более 100 техноло-
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гических карт, которые в комплекте с учебными пособиями по БиС, яв-
ляются вечным поурочным планом по всем базовым предметам. Техно-
логические карты – это нормативные средства совместной деятельности 
учителя и учащихся на уроке. Сбылась мечта наших учителей – отказаться 
от малоэффективной и затратной подготовки к урокам. Технологические 
карты, включают в себя все цели и задачи поурочного планирования, охва-
тывают все типы педагогических занятий с подробным и пошаговым опи-
санием всех действий учителя и учащихся на уроке. При этом, 4-5 раз за 
урок, происходит измерение и диагностика достижений каждого ребенка, 
а также коррекция самого хода урока. Ничего не нужно придумывать, но 
нужно строго и ответственно выполнять каждый этап, в этом суть техно-
логии.  При этом, в школах, внедряющих технологию действует правило: 
если учитель работает по своей методике и дает качество сопоставимое с 
требованиями по технологии БиС, то такому учителю технология Бис не 
нужна и наоборот, если учитель качество не достигает, то технология по-
может достичь высокого результата.

Учителю достаточно работать по технологическим картам, и он га-
рантированно получит качество благодаря еще одному секрету –  разгруз-
ке учителя. Правило простое: чем выше нагрузка на учителя, тем ниже 
качество. Недавно подсчитано, что учитель выгорает в четыре раза бы-
стрее, чем полицейский. Давайте считать нагрузку на учителя. В год, при 
подготовке поурочных планов учитель тратит 600-900 часов в год или 
целый месяц непрерывной работы. В технологии БиС, поурочный план 
достаточно скачать с нашего сайте knigabis.kz, причем бесплатно за счи-
танные минуты.  Учитель, работающий по БиС затрачивает примерно в 20 
раз меньше сил, сохраняет здоровье и выдает качество в 5 раз выше чем на 
традиционном уроке.  

Следующий важнейший элемент системы: уникальные учебные посо-
бия. Уникальность их в том, что в них решен ряд задач, которые ставили, 
но не справились ни советская тогда, ни западная наука сегодня.  Уникаль-
ность учебных пособий по БиС заложена в четырех пунктах.

Первое. Учебные пособия для предметов естественнонаучного цик-
ла и предметов полиязычия. Учебные темы из календарного планирова-
ния по ГОСО РК и утвержденных МОН РК учебников разбиты на разде-
лы в которых обязательна отработка предметных навыков.  Для каждого 
раздела разработаны дифференцированные трехуровневые 130 заданий: 
нижний НПС - 30 заданий, промежуточный ППС – 40 заданий, и верхний 
ВПС – 60 заданий.  Уровни заданий рассчитаны по специальным методи-
кам.  Учебные пособия построены по принципу тренажеров, для усвоения 
темы и отработки предметных навыков. Эта одна из самых важных про-
блем массовой школы, в отличии от специализированных школ, в которых 
навыки отрабатываются в обязательной форме при большом количестве 
заданий.

Второе. В учебные пособия для предметов естественнонаучного цикла 
и предметов полиязычия разработаны и включены ОСУДЫ - обобщенные 
способы учебной деятельности в визуальных схемах. ОСУДы, включают 
в себя целые разделы, является стандартом качества обучения, позволя-
ет работу на опережение. Благодаря схеме ОСУД, даже молодой учитель 
имеет возможность качественно обучать, а ученик качественно усваивать, 
так как наглядно видит всю цепочку решения. 

Третье. В учебные пособия по географии, истории, биологии, позна-
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нию мира, литературе на основе календарного планирования по ГОСО РК, 
разработаны специальные методики для качественного усвоения учебно-
го материала по содержанию утвержденных МОН РК учебников. Работа 
по технологии позволяет учителю на уроке не только осваивать тему, но и 
развивать мышление учащихся. 

Четвертое. Учебные пособия плюс технологические карты, являют-
ся поурочным планированием, стандартизированными измерителями и 
дневником ученика, где отражаются все его достижения в освоении пред-
мета за год. Кроме того, мониторинг и аудит качества в школах проводится 
строго по учебным пособиям БиС. Учебные пособия можно приобрести в 
интернет магазине knigabis.kz  

Еще одним секретом технологии БиС, является наука синергетика. 
Проще говоря, синергетика – это наука о поведении сложных систем в си-
туации выбора, чем и является школьное самоуправление по технологии 
БиС, когда мы отдаем детям школу в управление. Практика показала, что 
наши дети справляются с самыми сложными проблемами, которые не мо-
гут решить взрослые. Насилие, поборы, суициды, интернет угрозы все это 
исчезает, когда школа формирует воспитание по технологии БиС. Школа, 
становится местом поиска и выбора профессии, подготовки к успешной 
взрослой жизни. Качество воспитания, мы определяем по количеству та-
лантов и способностей которые растут в школе как грибы, при условии 
выполнения всех требований технологии.  При этом, каждый шаг работы 
системы воспитания также прописан по шагам. Ученическое самоуправ-
ление, становится полноценной административной единицей управления, 
которая значительно облегчает нагрузку директора и завучей так как, бе-
рет на себя все начиная от организации праздников, дисциплины и формы, 
до качества обучения. Ничего не нужно придумывать, нужно просто лю-
бить детей и работать по технологии БиС.

И это еще не все. Технология предлагает новые подходы к управле-
нию образованием. Сегодня, мы открываем по всему Казахстану центры 
качества по технологии БиС на базе методических кабинетов в различных 
масштабах малый город - село, средний город - район, большой город - 
область. Заключается договор на сопровождение с городским, районным 
отделом или областным управлением образования, наши специалисты на 
постоянной основе контролируют и направляют качество в районе горо-
де области, у нас нет ограничений. Такие центры открыты или органи-
зуются в ВКО – Усть-Каменогорск, Семей, СКО – р-оны Г. Мусрепова, 
Айртауский, Акмолинской – Кокшетау, Акколь, Аршалы, Щучинск, Ак-
тюбинской – Шалкарский район, Костанайская обл, Тарановский район,  
Черемшанский район в Татарстане, Россия. Школы Астаны готовятся по-
казать управление по технологии БиС на ЭКСПО-2017. Нашим партнером 
также, является национальная палата промышленников и предпринима-
телей НПП Атамекен, под руководством Кулибаева Т.А. Совместно, мы 
разрабатываем задачи для массовой школы по обучению ранним основам 
предпринимательства в рамках работы школьного самоуправления по тех-
нологии БиС.

Во всем мире, качеством занимаются специализированные организа-
ции, которые сопровождают своих клиентов и сертифицируют их продук-
цию. Это и есть качество жизни, когда мы может есть хорошую пищу, пить 
хорошую воду, отдыхать с комфортом, и конечно получать качественное 
образование. Везде и за всем наблюдает международная система качества 
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ИСО 9001. Пришло время и для образования. Школу нужно поддержи-
вать, усиливать, консультировать, обучать и сопровождать, тогда результат 
будет. Для этого разработана система управления качеством по техноло-
гии БиС. Мы готовы работать со всеми, кому интересна и важна тема ка-
чества. Результат гарантируем. 

   Разработчиком технологии, является ТОО научно-внедренческий 
центр «Образовательный технопарк» под руководством автора техноло-
гии Вассермана Ф.Я., с командой сотрудников и единомышленников в 
различных регионах Казахстана. 

Где мы.
Организация, издательство и научный блок расположены в Алматы, 

центр внедрения в Астане 
Что такое центр качества по технологии БиС
Центр – это специализированный орган по управлению качеством 

при управлении или отделе образования вашего региона, города, района
Кто в нем работает – ваши методисты под руководством наших луч-

ших специалистов
Цель  работы – Образование ряда качеств мышления у учащихся 

массовой школы с 1 по 11 классы для успеха в любой профессиональной 
сфере 

Задача. 
– Создание комфортной среды обучения, развития и воспитания
– Развитие информационной компетентности учащихся и нейронной 

сети мозга учащихся на базе основных предметов 
– Создание стандартизированных процессов УВП 
– Достижение норматива качества обучения и обученности – 63%
– Независимый контроль и мониторинг качества с обратной связью
– Оптимизация нагрузки на учителей и повышение их квалификации 

непосредственно в учебном процессе (учитель-предметник, тренер по 
развитию мышления, специалист по качеству)

– Активное вовлечение учащихся в управление качеством школы
Задача – постоянное сопровождение, мониторинг, консультации, обу-

чение всех специалистов отдела образования и школ для роста и стабили-
зации качества до уровня 63% и выше

Ожидаемый результат – рост качества работы ваших школ
– Рост качества знаний до 12±5% в год
– Качество воспитания – школьное самоуправление (вовлеченность 

детей в жизнь школы) от 70%
– Снижение нарушений на 60–70% 
– Развитие мышления учащихся до 70% от исходных показателей
– Рост квалификации у 70% преподавателей 
– Удовлетворенность родителей до 90%
– Системный рост качества управления 
– Инновационный опыт школ
Главный  результат  –  другие  школы, другие дети – вы будете 

приятно удивлены!  
Это то что Вам нужно!
Наши контакты: 
Тел: 87056306363,  87017306363 
эл. почта: bisteh2005@yandex.ru 
сайт, интернет магазин: knigabis.kz
интернет канал на ютубе: КВО- технология БиС
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Редакциядан: 
Марат Әбдіқадырұлы Бейсе – жоғары санаттағы математика пәні 

мұғалімі.
М.Жұмабаев атындағы №39 жалпы орта мектебіне 2000 жылдың 

қыркүйек айының 11 жұлдызынан бастап мектеп  директоры болып 
тағайындалды.

Марат  Әбдіқадырұлы білім саласында жүріп балаға  сапалы 
білім беріп қана қоймай, бала тәрбиесіне қосқан шексіз еңбектері, 
шығармашылық жұмыстары және қоғамдық жұмыстарда белсенділік 
танытқан еңбектері ескеріліп, мектептің соңғы он жылдағы жетістіктері:

– 2009 жылы эксперимент жұмысының нәтижесі негізінде  «Мектептің 
тәрбие жүйесін қалыптастыру мен дамыту» атты тақырыпта әдістемелік 
кітабы басылып шығып,  облыстық білім беру ұйымдарына таратылды.

–  2009  жылы Қарағанды қаласында  өтілген республикалық семинарға 
қатысып, еңбек жинақтары әдістемелік  кітап жинағына  ендірілді.

– 2010 жылы «Балапан бағдарламасы» аясында мектеп жанынан 
шағын орталық ашылып, онда 100 бүлдіршін тәрбиеленуде.

– 2010 жылы  2001 жылы туылған  балалардан футбол командасы 
топтастырылып,  мамандандырылған  футбол сыныбын ашып,   екі мезгіл 
ыстық тамақпен қамтамасыз етілді.

– 2011 жылы 20 желтоқсандағы  қалалық білім  бөлімінің  №948  
бұйрығы негізінде логопедтік пункті ашылып, 117 бала қамтылды (ҚББ 
20.12.2012 жылғы  №948  бұйрығы  негізінде).

– 2011 жылы Астана қаласында  футболдан  мектеп оқушылары     
бірінші орынды иеленгені үшін және оқушыларды дайындағаны үшін  
"Нұр Отан", «Самұрық қазына» АҚ бастауыш партия ұйымының алғыс 
хатымен марапатталды.

– 2013 жылы 2 қыркүйектен арнайы сыныптар ашылып, онда 158 
бала білім алуда  (ҚББ 02.09.2013 жылғы №520 бұйрығы негізінде).

– 2014 жылы  ОҚО кекушинкай каратэ  филиалының директоры 
А.Исаевпен  және мектептің ата-аналар комитетінің төрағасымен бірлесіп  
сабақтан тыс уақытта  350 баланы  каратэге қатыстыруды ұйымдастырды.  

– 2015 жылы кәмелетке толмағандар арасында  құқық бұзушылықтың  
алдын алу мақсатында   мектепте өтілген акция барысында  белсенділік 
танытқаны үшін облыс прокурорының алғыс  хатымен марапатталды.  

– 2015 жылы мектепте білім алушылар мен қызметкерлердің 
қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету мақсатында «Қауіпсіздік қызметі» 
8 бағытта құрылған. Бүгінгі таңда  жұмыстар оң нәтиже көрсетуде. 

– 2016 жылы  арнайы мамандандырылған екі қыздар футбол сыныбы 
ашылды. Республикалық, облыстық, қалалық футболдан өтілген жарыс-
тарда жүлделі орындарға иеленіп келеді.

–  2016 жылы  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар қыз-
меті  құрылды.

– 2016  жылы қала, облыс, республика  көлемінде кәмелетке 
толмағандар  арасында  құқық бұзушылықпен  бақылаусыздықтың алдын 

Мектеп басшысының тәжірибесінен
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алу мақсатында  семинар-кеңестерді жоғары деңгейде ұйымдастырғаны 
үшін облыстық прокуратурасының, ОҚО білім басқармасының, ОҚО 
балалардың құқығын қорғау департаментінің, «НҰР ОТАН» ХДП, 
қалалық білім бөлімінің,  Еңбекші ауданы әкімінің  және  ОҚО ББЖЖТ, 
ПКБАжКДО-ның алғыс  хаттарымен  бірнеше рет марапатталған.

– 2017 жылы «Туған жер» бағдарламасын жүзеге асыру аясын-
да Оңтүстік Қазақстан облысының «Мектеп қыздар футбол лигасы» 
командаларының жеңімпаздары  арасында өткізілген футболдан «Теңбіл 
доп» облыстық іріктеу біріншілігінде жүлделі ІІІ орын иеленген.

– 2017 жылы М.Жұмабаев атындағы №39 жалпы орта мектеп база-
сында  Оңтүстік Қазақстан облысының «Мектеп қыздар футбол лигасы» 
ұйымдастырылған.

Бейсе Марат Әбдіқадырұлы  басшылық етіп келген мектеп оқушылары 
арасында соңғы үш жылда интернет желісі арқылы халықаралық  
оқушыларға  арналған  олимпиадаларға  174 оқушы мен 20 мұғалім 
қатысып жүлделі орындарды иеленген. Сонымен қатар,  оқушылар ара-
сында  өтілген республикалық,  облыстық,  қалалық  байқаулар,  сайыс-
тар және  олимпиадалардан  жоғары жетістіктерге жетіп келеді.  Мектеп 
ұжымының атына соңғы үш жылда  62 алғыс хаттар  түскен.

Жас ұрпақтың бақытты болашағы жолындағы қажырлы еңбегі еленіп, 
мемлекет тарапынан жасаған еңбектері үшін берілген марапаттаулары:

– 1993 жылы – «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі»; 
– 2004 жылы – «Ы.Алтынсарин» төсбелгісі; 
– 2008 жылы – «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің 

құрметті  қызметкері»; 
– 2011 жылы – «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл» медалі;                                    
– 2016 жылы – «ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл» медалі.
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Жұмабаев атындағы  №39 орта мектебі 2008 жылдан бастап тәрбие 
жұмыстары жөнінен облыстық тірек мектебі болып жұмыс жасауда. 

БАЛАНЫҢ  БОЙЫНА  БІЛІМГЕ 
НЕГІЗДЕЛГЕН  ЭТИКАЛЫҚ 
ИГІЛІКТЕР  МЕН  ӨНЕРЛЕРДІ  ДАРЫТУ

Марат  БЕЙСЕ, 
“М.Жұмабаев атындағы №39 жалпы орта мектеп” 
коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің директоры

  Шымкент қаласы, Қазақстан

М.
Эксперимент жұмысының тақырыбы: «Өмірдің қиын кезеңдеріне кезіккен 
кәмелетке толмаған жасөспірімдерді әлеуметтік оңалту (бейімдеу)». 

Эксперимент жұмыстары бастапқыда өмірдің қиын кезеңдеріне кезіккен 
кәмелетке толмағандарды анықтау жұмыстары жүргізілді. Бұл санатқа 
алғашқыда біз девиантты мінез-құлықты балаларды жатқызғанбыз. Бірақ 
жұмыс барысында бір жайт анықталды: өмірдің қиын кезеңдеріне тек қана 
эмоционалды (девиантты мінез-құлықты) балалар ғана емес, сонымен қатар 
психологиялық, медициналық, әлеуметтік, тағы басқа жағдайларына қарай 
жасөспірімдерді, мектеп тәрбиеленушілерді жеке даму ерекшеліктерін еске-
ре отырып эксперимент жұмыстарын жүргізіп, олардың тәрбиесі мен да-
муына үлкен көңіл бөлді. Олардың құрамына ерекше білім қажеттілігі бар 
балалар, ата-аналар қамқорлығынсыз қалған, қараусыз қалған балалардың 
да жататынын анықтадық. Сондықтан, алдымызға біз келесі негізгі 
мақсаттарды қойдық:

– ерекше білім қажет ететін балалардың білім алуына барлық жағдай 
жасау, оларға түзету-коррекциялық, педагогикалық көмек көрсету;

– әлеуметтік қолдау көрсетуді қажет ететін балаларға әлеуметтік көмек 
көрсету, оларға жағдай жасау;

– білім алушылардың, тәрбиеленушілердің науқастануын болдырмау, 
денсаулығын жақсарту, тән саулығын жетілдіру, саламатты өмір салтын 
қалыптастыру жөніндегі қажетті шараларды орындау арқылы қосымша 
білім беруді қамтамасыз ету.

Осы мақсаттарды орындау үшін біз жұмысты үш бағытқа бөлдік.
І бағыт бойынша – логопедиялық пункттің және арнайы сыныптардың 

жұмыстары көзделген; ІІ бағыт бойынша –   әлеуметтік педагогтің, педагог-
психологтің, қамқоршылық кеңесінің жұмысы көзделген; ІІІ бағыт бо-
йынша – тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының, педагог-психологтің,  аға 
тәлімгерлердің, мектеп инспекторының бірлескен жұмыстары көзделген.

Осылардың әрқайсысына жеке тоқталып өтсек, «Өмірдің қиын 
кезеңдеріне кезіккен кәмелетке толмаған жасөспірімдерді әлеуметтік оңалту 
(бейімдеу)» эксперимент жұмыстарының  І бағыты:  «Ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар балаларға білім алу үшін арнайы жағдайлар жасау». 

Бұл бағыт бойынша мектебіміз қалалық білім бөлімінің қолдауымен 
және қалалық психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес мекеме-
сімен тікелей байланыста бірігіп жұмыс жүргізіп жатырмыз. Осы мекеменің 
бастығы Р.И. Қалиевпен және бас логопед маманы Р.Б. Шеметаевамен тығыз 
жұмыс жасалуда.
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Бүгінгі таңда білім саласына ерекше білімді қажет ететін (мүмкіндігі 
шектеулі) балаларды кіріктіру мәселесі өзекті екені белгілі. Сондықтан 
біздің жасап жатқан жұмысымыз – арнайы жағдайларды қамтамасыз 
ету арқылы дамытуға түзету-педагогикалық және әлеуметтік қолдауды 
көздейтін, психикалық және физикалық дамуына қарай ерекше білім қажет 
ететін балаларды оқыту және тәрбиелеу. 

Осы бағыт бойынша мектебімізде:
– сөйлеу тіліндегі күрделі кемістігі бар балалар үшін  тоғыз сынып бар; 
– психикалық дамуы тежелген балалар үшін сегіз сынып бар;
– ақыл-есінің жеңіл бұзылыстары бар балалар үшін бір сынып бар.  
Арнайы сыныптарда жалпы 158 ерекше білімді қажет ететін балалар 

білім алуда. 
– Логопедиялық пункт бекетінде жалпы бес топ (оның біреуі шағын 

орталығында), оны қамтитын бала саны қазіргі күнде – 117. Осы уақытқа 
дейін (бес жыл аралығында) 109 баланың тіл кемістіктері жойылып, 
логопедтік сабақтардан босатылды.

– Инклюзивті білім алатын оқушылар саны – 18, олармен пән мұғалімдері 
мен арнайы мамандар жеке бағдарламамен жұмыс жасауда.

– Қазіргі таңда үйде оқытылатын оқушылардың саны 85-ке жетті. Олар-
мен де логопед, дефектолог, психолог мұғалімдері жұмыс жасауда.

– Мектептегі білім алушылардың денсаулығына байланысты меди-
циналық көрсеткіштері бойынша (Д-есебінде тұратын оқушылар) – 99 
оқушы. Олармен медициналық қызметкерлер, пән мұғалімдері, сынып 
жетекшілері, педагог-психологтары жұмыс жасауда.  

«Өмірдің  қиын  кезеңдеріне  кезіккен  кәмелетке  толмаған жас-
өспірімдерді  әлеуметтік  оңалту  (бейімдеу)»  эксперимент  жұмыстарының  
ІІ бағыты:  «Әлеуметтік  қолдау  көрсетуін  қажет  ететін  балалармен 
жұмыс».

Бұл бағыт бойынша мектебімізде қамқоршылық кеңесі жұмыс жа-
сауда. 2016-2017  оқу  жылының   қыркүйек айында зерделеу барысында 
анықталды.

 Бұдан бөлек қамқоршылық кеңесі жыл бойындағы ыстық тамақпен 
қамтылатын оқушыларды анықтап ұсынады. Биыл мектепте ыстық тамақпен 
қамтылған бала саны – І жартыжылдықта 170 оқушы, ІІ жартыжылдықта 
150 оқушы болды. 

Қамқоршылық кеңесі сырттай да басқа мекемелермен байланыста 
болады. Мысалы, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды 
қамқорлыққа алып, оларды өмірге бейімдеп, тәрбиелеп жатқан «Кәусар» 
қыздар интернатынан бізге келіп білім алатындар – 47 оқушы.

Тағы қамқоршылық кеңесінің атқаратын міндеті – ол демеушілермен 
жұмыс жасау. Жыл бойы осы жұмыстың арқасында 20 шақты түрлі 
қамқоршылық акциялар өткізілді, балаларға көмек көрсетілді.

Жалпы алғанда, қамқоршылық кеңесінің анықтауы бойынша, 
мектебіміздегі өмірдің әртүрлі қиын кезеңіне кезіккен балалар саны – 536 
оқушыны құрайды (мектеп бойынша барлығы – 2338 оқушы).

«Өмірдің  қиын    кезеңдеріне   кезіккен   кәмелетке толмаған жас-

р/с        Ата-анасының       Анасы (әкесі)      Қамқорлық-   Ата-аналарының
     екеуі де қайтыс      қайтыс болған     тағы бала       (ата-анасының) 
                 болған бала саны     бала саны         саны                қамқорлығынсыз 
                                                            қалған бала саны
Жалпы  2                  78                     7                 291
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өспірімдерді  әлеуметтік  оңалту  (бейімдеу)»  эксперимент жұмыстарының 
ІІІ бағыты:  «Қосымша білім беру».

Оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру барысында біз мектебімізде 
білім алушылардың, тәрбиеленушілердің және мектеп қызметкерлерінің 
науқастануын болдырмау, денсаулығын нығайту, тән саулығын жетілдіру, 
салауатты өмір салтына қалыптастыру жөніндегі қажетті шаралардың 
орындалуын қамтамасыз етеміз. Осыған орай қосымша білім беретін білім 
беру бағдарламаларын  оқу-тәрбие процесіне енгізгенбіз. 

Бұл бағыт бойынша кәмелетке толмағандардың арасында:
– жазғы демалысын, бос уақытын, еңбекпен қамтылуын ұйымдастыруға 

қатысады;
– заңға мойынсұнушылық мiнез-құлқын қалыптастыруға, олардың бо-

йына имандылық пен салауатты өмiр салтының берiк негiздерiн дарытуға 
бағытталған бағдарламалар мен әдiстемелер әзiрленіп, жұмыс тәжiрибемiзге 
нәтижелі  еңгiзіледі;

–  спорт секциялары, түрлі үйiрмелер, клубтар ұйымдастырылып, оған 
кәмелетке толмағандар тартылады.

Тәрбие беру барысында мектебімізде көптеген қосымша жұмыстар 
жүргізілуде. Мысалы, заман ағымына байланысты көптеген ата-ана 
жұмыстарында болғандықтан, баласына дұрыс көңіл аударуға мүмкіндігі 
жоқ, сондықтан бала азаннан кешке дейін өзімен-өзі болмасын деп осындай 
балаларды анықтап, біз оларды мектеп базасындағы:

– үлкен спорт алаңындағы түрлі ойындарға қатыстырамыз;
– мектептегі сабақтардан тыс уақытын ұйымдастыру (досуг) орталы-

ғында түрлі сайыс-жарыстарды ұйымдастырып өткіземіз;
– мектептің мәжіліс (актовый) залында түрлі кештерге, әйгілі адамдар-

мен кездесулерге, не болмаса білім алушылардың өз күшімен дайындаған 
концерттерге шақырамыз;

–  кешкі уақыттарда мектепте түрлі үйірмелер (жұмыстар) – «Брейк-
данс», «Каратэ до», «Күрес», тағы  басқаларға тиісті мамандарды қатыс-
тырып ұйымдастырамыз.

Осындай және тағы басқа жұмыстардың арқасында мектебіміз оң 
нәтижелерге де қол жеткізіп отыр. 

Осы жұмыстарды алға жүргізуде үлкен көмек пен қолдау көрсетіп келе 
жатқан әкімшілік тарапынан өзімнің қолқанаттарым, орынбасарларым:

1. Атамбаева Қалдықыз Даутбайқызы, оқу ісі жөніндегі директор 
орынбасары (8–11 сыныптар бойынша);

2.  Момбекова Сәуле Құралқызы, оқу ісі жөніндегі директор орынба-
сары (1–4 сыныптар бойынша);

3. Мадиярова Жанна Ыдырысқызы, оқу ісі жөніндегі директор 
орынбасары (арнайы сыныптар бойынша);

4. Лесбекова Айнұр Болатқызы, оқу ісі жөніндегі директор орынба-
сары (5–7 сыныптар бойынша);

5. Доскелдиева Айгүл Қиясбекқызы,  шағын орталығының әдіскері;
6. Бимурзаева Айнұр Қиясбекқызы, оқу ісі жөніндегі директор орын-

басары;

р/с      Жазғы уақытта      Мектептегі       Мектептен тыс         Спорт секция-
              лагерьге барған     үйірмелерге      түрлі үйірмелерге    ларына қатыса-                
      бала саны        қатысатын        қатысатын                тын бала саны 
             бала саны         бала саны 
Жалпы            230                314                 153                        121



45

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

7. Рахашева Зухра Исламқызы, бейінді оқыту жөніндегі директор 
орынбасары;

8. Күзімбаева Толқын Аманбекқызы, тәрбие ісі жөніндегі директор 
орынбасары;

9. Әлжанова Жаңыл Тұрымбетқызы, тәрбие ісі жөніндегі директор 
орынбасары,

10. Түймебаева Фарида Мырзабекқызы, тәрбие ісі жөніндегі дирек-
тор орынбасары (арнайы сыныптар бойынша);

11. Шәріпбекова Әлия Жүнісәлиқызы, шаруа ісі жөніндегі орынба-
сары.

М.Жұмабаев атындағы №39 жалпы орта мектебінің бүкіл ұжымы 
да  алдымызға қойған мақсаттарды орындау жолында өзін көрсете білді, 
солардың ішінен ерекше атап өтетіндер:

1. Әйтімбетова Айша Әлибатырқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі, Қариялар кеңесінің төрайымы;

2. Жандарбекова Манзура Қадырқызы, математика пәні мұғалімі,  
Қариялар кеңесінің мүшесі;

3. Якубова Әлима Сауелейқызы, орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, 
мектептің кәсіподақ ұйымының төрайымы;

4. Өтеген Байкелді Толыбайұлы, дене шынықтыру пәні мұғалімі;
5. Шынтахов Шыңғысхан Шарапханұлы, еңбек пәні мұғалімі;
6. Байтуова Раушан Жаппарқызы, еңбек пәні мұғалімі;
7. Даулетбекұлы Бағжан, тарих пәні мұғалімі;
8. Есіркепова Сәуле Қырғызбайқызы, бастауыш сынып мұғалімі;
9. Нұртаева Рәбиға Сәдуақасқызы, бастауыш сынып мұғалімі;
10. Сексенбаева Дидар Шыныбекқызы, бастауыш сынып мұғалімі;
11. Мушалина Гульсина Мурзагерейқызы, бастауыш сынып мұға-

лімі;
12. Артығалина Гүлнара Райханқызы, дене шынықтыру пәні 

мұғалімі;
13. Қасымбекова Гүлшат Меделханқызы, математика пәні мұғалімі;
14. Муталиева Шолпан Қонысбекқызы, ағылшын тілі пәні мұғалімі;
15. Бақбергенова Айгүл Жарылқасынқызы, физика пәні мұғалімі;
16. Тұрсыметова Гүлбахор Нығметжанқызы, логопед мұғалімі;
17. Сүгірова Рашида Есенбайқызы, дефектолог мұғалімі;
18.  Рыскелдиева Кәмила Тәжібекқызы, педагог-психолог;
19. Башеева Кәмила Раушанқызы, шағын орталығының тәрбиешісі. 
Қорытындылай келе, Шымкент қаласының М.Жұмабаев атындағы 

№39 жалпы орта мектебінің еліміздің болашақ ұрпағын тәрбиелеу жолында 
жүргізіп жатқан жұмыстары тікелей балалардың жеке даму ерекшелігі мен  
олардың жеке қабілеттерін ескере отырып жүзеге асып жатқанын айтуға 
тиіспіз. Біз, мектеп әкімшілігі және мұғалімдер қауымы, әр білім алушы-
ны (тәрбиеленушіні) жеке-дара тұлға ретінде қарастырамыз, оның ойымен 
(пікірімен) санасып, бірлесіп жұмыс жасаймыз. Осында, әрине, ата-анасы 
да шетте қалмайды, олардың да пікірлері есепке алынады. 

Мектебіміздің атын және туын көтерген, Қазақстан Республикасының 
ұлы ағартушысы Мағжан Жұмабаев «Мен жастарға сенемін...» дегендей, 
осы даналық сөз-ұранымен де мектеп ұжымы  жұмысты жалғастырып келеді. 
Өйткені, әрбір бала – жеке тұлға, туынды, өзіне тиесілі қабілеттілігімен, 
дарындылығымен, ерекшелігімен, мүмкіндігімен... Барлығы бірдей емес – 
бірақ әрқайсысы ерекше қымбат. «Біз жастарға (мектеп тәрбиеленушілерге) 
сенеміз!..». 
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Мектептің шағын орталығы бүлдіршіндерінің “Алтын күз” мерекесі.

Мектеп мұғалімдерінің марапатталуы.

Бастауыш сыныптарының мерекелік іс-шарасы.
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Мектептің 2016-2017 оқу жылының “Соңғы қоңырауында”.

Мектептің“Алғашқы қоңырау” мерекесі.

Арнайы (коррекциялық) психикалық дамуы тежелген балалар үшін 
сыныбының  «8 наурыз – халықаралық әйелдер күніне” арналған мерекесі.
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Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университеті баспасынан белгілі ғалым, философия 
ғылымының  докторы, профессор  Дәулетбек  Садуақасұлы  Раевтың 
“Қазақ би-шешендері: әлеуметтік-саяси ойлар және дипломатия” оқу 
құралы  (көлемі – 530 бет, 4-ші қатты мұқаба) жарық көрмек. Бұл оның  
осының алдында  ғана басқа баспадан шыққан  “Қазақ шешендігі   
философиясы”   атты   кітабының логикалық жалғасы болып   та-
былады,  алайда,  мазмұны  жағынан да,  құрылымы тұрғысында 

Жаңа  кітап

да өзгешеліктерімен ерекшеленеді. 
Мұнда басты өзек  етіп алынған ны-
сана – қазақ би-шешендерінің саяси-
әлеуметтік және дипломатиялық 
көзқарастары,  әлеуметтік  бірлік,  
сая си тұтастық мәселесі, шешендік 
тіл – дипломатиялық қатынас құра-
лы ретіндегі, би-шешендердің дипло-
матиялық тәжірибесі сияқты және т.б. 
мәселелер. Аталмыш оқу құралы осы 
форматта отандық ғылымда алғаш рет 
жарық көріп отыр.

Бұл оқу құралында қоғамдық 
ғылымдар тарихи мәселелері бо-
йынша –  жалпы  философия,  қазақ-
тың  шешендік  мәдениеті  тұрғысын-
да – мәде ниеттану; әлеуметтік мінез, 
әлеуметтік қозғалыс пен әлеуметтік 
мобильділік тұрғысында – әлеуметтану; 

әлеуметтік-саяси тұрақтылық, демократия, саяси билік, геосаясат 
мәселесіне қатысты – саясаттану, этносаясаттану;  әлеуметтік педа-
гогика теориясы мен әдіснамасы хақында – этнопедагогика; ұлттың 
өзіндік   әлеуметтік-саяси   психологиялық   ерекшеліктерін  қарастыру-
да – этнопсихология; қазақтың экокеңістікті, экожүйесін тану бойын-
ша – экология; қазақ шешендік өнеріндегі дипломатиялық мәдениет 
мәселесі бойынша – дипломатия тарихы, халықаралық қатынас тари-
хы, ҚР дипломатиясы; сөз өнерінің моральдық тұрғысында – өнертану;   
би-шешендердің   бітімгерлік  төрелік  құзыры тұрғысында – құқық 
негіздері және т.б. пәндер шеңберінде жоғары және арнайы орта оқу 
орындарында кеңінен қолдануға болады.

Батима ЕСЕНҒАЛИЕВА,
баспа директоры.

Алматы қаласы, Мұратбаев көшесі, 200 үй.
Тел.: 292 08 00. Факс.: 292 44 73.
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Ұстаз – ұстаз туралы

ртеңгі  күннің  бүгінгіден де  жақынырақ болуы-
на  ықпал етіп, адамзат қоғамын  алға  апаратын  

ҰСТАЗҒА  АЛҒЫС 

Шынар  ИМАШОВА,  
Ы.Алтынсарин атындағы №11 
орта  мектептің директоры
  Атырау қаласы, Қазақстан 

Е
күш білімде  десек, осы білімді сіңіруші   ұстаз – бала  
жанының  бағбаны, жас ұрпақтың рухани сәулеткері, 

болашақ сеніп тапсырылған Ұлы тұлғасы.   
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев:  «Еліміздің ертеңі бүгінгі 

жас ұрпақтың қолында», – дегені белгілі. Адамзат  өркениеті тари-
хында жақсы  мектебі  мен  үлгілі мұғалімдері  бар  мемлекет қана озық 
шықпақ. Тәуелсіз  Қазақстанда оның басты тұлғасы, жүрегі  мұғалім емес 
пе?! Ұлы Абай: «Ұстаздық  еткен  жалықпас, үйретуден балаға» – десе, 
қазақ  мектебінің  болашағы  туралы  М.Жұмабаев: «Әрбір елдің келешегі 
мектебіне байланысты», – деп пайымдайды. 

Қазіргі  таңда еліміздің  білім беру жүйесінде мұғалімдерді қайта  да-
ярлау, білімін жаңа мазмұнда жетілдіру ісі қолға алынды. Биылғы оқу жы-
лында  Кембридж бағдарламасына  сәйкес  мектеп  басшысына арналған 
деңгейлік курстан өтіп, жеті модуль бойынша оқытудың жаңа  әдіс-
тәсілдерін үйрендім.

Осы бағдарламаны  меңгерту барысында  бізбен бірге тынымсыз 
еңбек етіп, шығармашылық пен ізденістің үлгісін  көрсеткен  тренерім 
Талаш   Бұрханқызына  айтар алғысым  шексіз. Сөзі  маржан, үні әуезді 
ұстаздың әрбір дәрісінен шәкіртіне қамқорлық, дана ойдың ыстық  лебі есіп 
тұрғандай. Өз  ісіне  берілген, жаңалықтың жаршысы, тыңдаушы жүрегіне 
нұр құйып, адал еңбегімен өзін де, өзгелерді де бақытты болуға жеткізем 
деп жүретін   ұстаздың  жөні де, жолы да бір бөлек. Ол ұстаздан дәріс алып 
қана қоймайсың, өмірлік  ұлағат, тағылымды  тәрбие де аласың. Осындай 
сәтте қыран түлегіне қайтпас қанат сыйласа, ұстаз шәкіртіне талмас талап  
сыйлайтынына көзіміз  жеткендей болды. Қытай даналығының «Маған 
жай айтсаң – ұмытып қаламын, көрсетсең – есімде сақтаймын, ал өзімді 
іс-әрекетке қатыстырсаң – үйренемін» деген қағидасын ұстазымыз өз 
тәжірибесімен   жадымызға  құйып бергендей. Ұлы ағылшын ағартушысы 
Уильям Уорд: «Жай мұғалім – хабарлайды, жақсы  мұғалім – түсіндіреді, ке-
ремет мұғалім –  көрсетеді.Ұлы  мұғалім – шабыттандырады»  десе, бүгінгі 
оқу үрдісіне шын мәніндегі педагогикалық шеберлік керек. Педагогикалық 
шеберлік – тек қана дарын-қабілет емес, тынымсыз іздену мен талпы-
на үйренудің нәтижесі. Әркімнің іс-тәжірибесі, озық көзқарасы  мен  озат 
үрдістерді пайдалану жолындағы дағды-іскерлігі жоғары дәрежеге көтеріле 
білудің кепілі деп түсінемін. Деңгейлік  курста  алған  білімдеріміз  өте құнды 
дүниелерге, мектеп өмірінде үнемі басшылыққа алынып отырумен қатар 
жетістікке де жетелейді. Әсіресе, мектеп  мәдениеті мен  көшбасшылық, 
тиімді оқыту, өзін-өзі бағалау, ХХІ  ғасыр дағдылары, Мәңгілік Ел ұлттық 
идея негіздері оқушыларды  шығармашылықпен жұмыс істейтін жеке тұлға 
ретінде тәрбиелеуге, дамытуға серпін беріп отыр.

4. “Қазақстан мектебі” №8, 2017.
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Менің ойымша, қазіргі  ең  қажетті  ұстанымдар дүниетанымдық 
көзқарас, мамандыққа бейімділік, біліктілік пен   ұйымдастырушылық 
қабілет, заманға сай жаңашылдық сияқты дара қасиеттер ұстаздықтың 
шыңына  жетелейді. Міне,  сондықтан да:           

Ұстаз жолы қиынырақ өзгеден,            Қиналсаң да осы жолдың бойында,
Сырлары көп әлі талай ашпаған.          Қандай рахат, шын бақытын 
                                                                                                       тапса адам, – 

деп өзімнің ұстаздық жолды таңдағаныма, Талаш Бұрханқызындай 
тағылымы мол ұстаздан өмірлік  сабақ  алғаныма  ризашылығымды айта-
мын. Ендігі мақсатым – мұғалім дайын білімді беруші емес, бағыттаушы 
рөлін  іс жүзінде қолдану дағдысын  мектеп өмірінде одан әрі жетілдіре 
отырып, толағай табыстарға қол жеткізу. 

Тәжірибеге енген үлкен өзгерістер   өзім  басшылық  ететін  Атырау 
қаласындағы Ы.Алтынсарин атындағы №11 орта мектебінің оқу-тәрбие 
жұмысында жаңа форманың  жаңа  ұстазын қалыптастыру жұмыстары 
жүйелі түрде жалғаса береді. «Өмір бойы оқу» ұстанымына сәйкес ұрпаққа 
тәрбие беру, білім  нәрімен  сусындату  ұстаз  жүрегінің  ізгі арманы  емес 
пе? 

Қорытындылай келе:
Білген  сайын келеді біле бергім,     Қызыққаннан келмей ме жүре бергің. 
Біле беру тілегі емес пе елдің.           Сондықтан да келеді біле бергім... – 
Белден ассаң, алдынан бел көрінсе,

деген өлең жолдары өрнектегендей, ұстазымнан алған тағылымымды  өз 
қызметімде үздіксіз пайдалану арқылы талмай  еңбек ете бермекпін.

2017 жылдың 28 шілдеде Оқушылар сарайында «Кәсіпкерлердің мемлекеттік–
жекеменшік әріптестік шеңберінде мектепке дейінгі ұйымды ашу бастамасына 
құқықтық және консультативтік қолдау» тақырыбында ашық есік күні өтті. 

Іс-шараны Астана қаласының Білім басқармасы қазақстандық мектепке 
дейінгі ұйымдар қауымдастығымен, Астана қаласы әкімдігі қолдауымен және оның 
құрылымдық бөлімшелерімен бірлесе ұйымдастырып отыр. 

 Шара барысында мектепке дейінгі мекемені ашуға ниет білдірген кәсіпкерлерге 
оны ашудың тәртібі, мектепке дейінгі мекемені ашуға байланысты заңнамамен 
белгіленген талаптар және оның ашылғаннан кейінгі жұмыс барысы, сондай-ақ мек-
тепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын орналас-
тыру туралы қажетті ақпарат ұсынылды. 

Анықтама үшін:
Астана қаласында мектепке дейінгі 263 мекеме жұмыс істейді, оның ішінде 96 

мемлекеттік, 2 ведомстволық және 116 жеке, 49 шағын орталықтары бар.
Қазір астаналық бақшаға 46 062 бала барады. Олардың 27 193-і мемлекеттік, 14 

854-і жеке бақшаға барады. Шамамен 6 мың бүлдіршін шағын орталыққа және мек-
тепке дейінгі мекемелерге (мектепке даярлық орталықтары) барады. Кезекте тұрған 33 
мыңнан астам бала бар. Күнделікті бақша кезегіне шамамен 90 бала тұрады (60-70 сәби 
туады),  көші-қон есебінен 20 бала.

2017 жылы 480 орынға 2 мемлекеттік балабақшаны және мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік аясында 720 орынға үш балабақшаны тапсыру жоспарланған, сондай-
ақ балабақшалар құрылысы бойынша жекеменшік серіктестерді анықтау конкурсы 
өткізілді. Қазіргі таңда 2019 жылы 1680 орынды қамтитын 6 балабақшаның жобасы 
жүзеге асырылуда.  Оның төртеуі мемлекеттік балабақшалар санын толықтырса, қалған 
екеуі мемлекеттік тапсырысы бар жекеменшік балабақшалар қатарына қосылмақ.

Мемлекеттік тапсырыс 16 мың теңгеден 23 мың теңгеге дейін артты. Күн сайын 
жеке бақшаға жолдама алатын бүлдіршіндердің саны артуда. Бұл көрсеткішті 10 мыңға 
дейін арттыру жоспарланып отыр.

Министрліктің баспасөз орталығынан
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Ұстаз ойы, ұсынысы

азақ халқының мақтаныш етер асыл мұрасы рухани жәді-
герлердің ішіндегі сан ғасырлар сүзгісінен өтіп, бүгінге жеткен 

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛЫЛЫҒЫН ТАНЫТАТЫН
КҮЙШІЛІК ӨНЕРІ

Асет МАХАТОВ,
№1 балалар өнер мектебінің оқытушысы

   Орал қаласы, Қазақстан

Қ
күй қазынасы ерекше орын алады. Күй өнері бізге домбыра, қобыз, 
сыбызғы аспаптары арқылы жетті. Домбыра көшпелі елдің арман-
мұңын айтады. Қазақ халқының басынан өткен қилы заманалар 
сырын шертеді. Қазақтың күй өнерінің алтын ғасыр аталатын ХIX 
ғасырда Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Сүгір, Дина  сынды 
күйші композиторлар дүниеге келіп, күй өнерін бұрын болмаған 
биікке көтерді. Аймақтық орындаушы шеберліктеріне байланыс-
ты қазақтың күйлері төкпе және шертпе болып бөлінеді, сонымен 
қатар домбырадағы күйшілік дәстүрдің Батыс, Маңғыстау, Арқа, 
Сыр өңірі, Шығыс, Жетісу, Қаратау мектептері қалыптасқан. Біздің 
байлығымыз табиғаттың берген сыйы. Қазір 40 астам азия халқы 
бар, еуропа бар, 40 астам ұлт Қорқытты  біздің атамыз дейді, ал сол 
Қорқыттың музыкасы тек қазақта ғана сақталған екен. 

Қазір ғылым мен білімнің дамыған ғасыры, бүкіл дүние жүзінде 
тұратын халықтар мен ұлттардың ішінде тек қазаққа тән өнер 
мұрасы деп, бізге ЮНЕСКО-ның төлқұжат беруі. Осы күйшілік 
өнерді  кейінгі ұрпаққа насихаттауда қиындықтар туындайды. Шет 
елдердің әуендерін тыңдап өскен бала күйдің не екенін білмей 
өседі.

Ұлттық өнерді насихаттайтын телеарналар, радиолар болса. 
Әлеуметтік жүйе арқылы жастардың санасына насихатталса.  Күйді 
насихаттауда саз мектептерінде оқитын оқушылармен бірге орта 
мектеп оқушыларына әр үзіліс сайын қазақтың төл музыкаларын 
оркестрдың орындауындағы күйлер тыңдалса, ұрпақтың құлағына 
сіңдірсе, кейін өскенде оны естісе, ол адамның жүрегі елжіреп еліне 
деген сезімін, сағынышын арттырады. Ұлттық музыканы бойына 
сіңіріп өскен адам әсіресе күйін, Қазағым, Елім деп патриоттық 
сезімі жоғары тұрады деп ойлаймын. Заманауи жүйесіне лайықтап 
қазақтың аспабын, күй өнерін әлемге, галивутқа бірінші паш еткен 
Ұлытау тобы. 

Саналы ұрпақ өсу үшін сапалы өнім ұсынуымыз керек. Ата-
дан балаға мұра болып келе жатқан күй өнері ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасын таба береді. Қазақтың күйінің құдіреті осында. 
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Білім негізі – мектепте

азіргі кезде оқыту мен оқу үдерісінің талаптарына сай мұғалім 
де,  оқушы да жаңаша көзқарасты, терең ойлы болуы қажет. Білім  

КӘСІБИ ДАМУ – САПАЛЫ 
БІЛІМ КЕПІЛІ 

Айимгул АТЕНОВА, 
№163 мектеп-лицейінің мұғалімі 

  Алматы қаласы, Қазақстан

Қ
бағдарламасының  мазмұнындағы   жеті  модульдің  бәрінде   қарастырылатын 
идеялар білім алушылардың өзіндік түсінігінің қалыптасуына, белсенді 
білім алуына, әлеуметтік серіктестікте білім алуға, оқушылардың сыни 
тұрғыдан ойлауын дамытуға негізделген. Негізгі идеяларды іске асы-
ру үшін мұғалім оқушының бойында өзіндік сыни ойлау қабілеттерін 
қалыптастыру керек деп ойлаймын. Осыған орай 7-сыныптағы алгебра-
дан тізбектелген сабақты жоспарлағанда жеті модульді ықпалдастыруда  
оқу үшін  бағалауды  басшылыққа алдым. Себебі, мұғалім сабақта 
интерактивті тақтаны тиімді қолдана отырып, оқушылардың өз білімдерін 
бағалап үйренуге мүмкіндік жасап, оқушылардың өзіндік ойын айтуға 
дайын болуы, оқытуда мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы арасындағы 
өзара бағалауды жүргізу дағдысы жоғары деңгейде қалыптасуы қажет. 
Александердің (2001) пайымдауынша, сыныптағы бағалау тек қана 
техникалық тәсіл емес. Оған баланың дамуы, оқуы және ынтасы тура-
лы түсінік, сонымен қатар өзін-өзі бағалау, қабілеттілік және күш-жігер 
сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар жатады. Мұғалімдер жазбаша 
немесе ауызша түрде баға қойып бағалауы мүмкін. Жоспарланған төрт 
сабағымда да топқа бөлуді қарастырамын. Өйткені, Мерсер мен Литлтон 
(2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын 
арттырумен қатар, топтық жұмыс барысында олардың білім деңгейін 
де өсіруге болатынын айтады. Сабақтарымда топтық, жеке, жұптық 
жұмыстарын ұйымдастырып, «Ойлан, жұптас, бөліс», ЖИГСО стратегия-
ларын қолдану арқылы оқушылардың құрбыларымен диалогқа түсуіне 
жағдай жасадым. Блум таксономиясы негізінде қызығушылықты ояту, 
мағынаны ажырату, ой-толғаныс стратегияларын қолдануды жоспарла-
дым.  Жоспарлау бaрысындa оқушылардың қaжеттіліктерін, олaрдың 
білімді қабылдаудaғы тaнымдық дeңгейлeрін ескeрдім. Бұл қажeттіліктeр 
негізінeн оқушылардың тaпсырмaлар мaзмұнын игeрyі және әртүpлі білім 
дeңгейіндегі oқушылардың бірлeсе oтыра oй бөліcулерінeн тұрaды. 7-сы-
нып есептерін шығару негізінде әртүрлі әдіс-тәсілдерді жас ерекшеліктеріне 
сәйкес оқытуды пайдалана отырып, өткізетін сабақтардың нәтижесі бо-
йынша оқушылардың сабақтарының қызықты, тартымды және маңызды 
етуге бағытталады. Сұрaққа жaуап бeру қабілеті, есеп шығaру ережeсін 
сипаттау қабілеті, сұрақ қоя білуі, таныс материалды меңгеру қабілеті 
біршама жақсы нәтижелерге қол жеткізеді деп есептеймін. Дарынды және  
талантты балалардың бойындағы зияткерлік дағдыларын дамыту үшін 
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күрделі  деңгейлік тапсырмаларды беруге де көңіл бөлемін. Сабақ бары-
сында зерек оқушыларды қадағалап, қосымша әдебиеттерден тапсырма-
лар беруге басымдық жасалады. АКТ-ны жоғары деңгейде пайдалануға 
байланысты оқудың бірталай жақсарғандығы байқалған.  Сабақтың 
кезеңдерінде уақытты үнемдеу үшін АКТ-ны қолдану сaбaқ беруде 
көмeктeceтін маңызды құрал екенін түсініп, ауызша есеп, үй жұмысын тек-
серу, графикалық тестер алғанда тиімді қолдана отырып, оқушылардың өз 
білімдерін бағалап үйренуге мүмкіндік жасап, оқушылардың өзіндік ойын 
айтуға дайын болуын назарда ұстаймын. Әр оқушының көңіл күйін  назар-
да ұстап, жақсы көңіл күй сыйлау үшін АКТ-ны қолдану арқылы сергіту 
сәттерін енгіземін. Тізбектелген төрт сабақ барысында оқушылардың ын-
тасына, танымдық белсенділіктерінің артуына, өзара диалогтік оқыту мен 
сыни ойлауға баса назар аударылады. Дарынды және талантты баламен 
жұмыс, диалогтік оқыту, ОүБ және Оқуды бағалау, ОБжК, СТО, АКТ, жас 
ерекшеліктеріне сәйкес оқытуды таңдап, тапсырмалар әзірлеп, бағалау 
критерийлерін анықтап, ауызша-жазбаша кері байланысты қамтамасыз 
етемін. 

Енді бір мүшеге сипаттама беріп, оны стандарт түрге келтіру, 
коэффициентін,   дәрежесін   анықтау  болып  табылатын  «Бірмүше.  
Бірмүшенің стандарт  түрі» атты қысқа мерзімді жоспарымда оқушыларға 
«Кез келген бірмүшені стандарт түрге келтіруге бола ма? Бірмүшенің 
дәрежесін қалай анықтауға болады?» деген сұрақтар қоямын. Өйткені, 
сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады, себебі, сұрақ дұрыс 
қойылған жағдайда  ғана танымдық сұрақ сабақ берудің тиімді құралына 
айналады. Сонымен қатар, оқушылардың ізденуіне қолдау көрсетіп, 
ізденушілік, зерттеушілік қабілеттерін жақсартамын. Ол өз кезегінде 
білім көкжиегін кeңeйтe түceді. Қaлыптастырушы бағалауды жүзеге асыру 
оқушының дамуына өз ықпалын тигізeді. Өзіндік білімін жeтілдіру бары-
сында белсeнділіктерін, ынтасын арттырy мақсатында мадақтап, қолдау 
жасап отыруды назарға алдым. Қалыптаcтырушы бaғалау сыныптaғы 
күнделікті жұмыc барысында жүзеге аcырылып, оқушының ағымдағы 
оқу үлгерімінің көрсеткіші болып табылады. Сондықтан сабағымда «Екі 
жұлдыз, бір тілек», смайликтер, стикерлер таратып ынталандырaмын. 
Сабақта топқа бөліну, тoп бaсшысын тағайындаy, бaғалау парaғын толтырy 
қарaстырылды. Топтық, жұптық, өз бeтінше жұмыстаp ұйымдaстыру 
aрқылы oқушыларымның да тaпсырманы oрындауға, есeптерді шығaруға 
белcенділік тaнытуына жaғдай жасaймын.  Өз бетімен ізденіп, оқулықтан 
мәтін құрап, өзара диалогқа түсетін, дәлелдеу, қадағалау, салыcтыру, 
жинақтау, шешім қaбылдау дағдыларын дамытатын «Ойлан-бөліс» 
әдісін дайындадым. Caбақтың тaқырыбын, мaқсaтын тұжырымдау 
үшін  постердегі сұраққа жауап іздетіп, сыни тұрғыдан oйлау дағдысын 
қолдандыру үшін оны толтыру, қорғау сынды тапсырмаларды енгіздім. 
Дарынды баламен жұмыс істеген кезде қосымша ақпараттардан күрделі, 
деңгейлік есептер беруді жоспарладым. Сабақ баpысында әр oқушының 
көңіл күйін назaрда ұстап, жақсы көңіл күй сыйлау үшін сергіту сәттерін 
енгіздім. Шaттық шeңберін құpу, ынтымақтастық атмосферaсын 
қaлыптастырып бір-біріне көтеріңкі көңіл күй сыйлап, жaқсы тілeк айту-
ды, керeкті стратегиялаp мен тaпсырмаларды жас ерекшеліктерінe сәйкeс 
келуін қарaстырдым. Caбaқ берудe көмeктeceтін маңызды құрaл екeнін 
түсініп, ауызша есеп, үй жұмыcын текcеруді АКТ-ны қолдaндым.

Қорыта келе, мектептегі тәжірибе кезіндегі жасалатын аталмыш істер 
әр мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіне өзгерістер енгізуге ынталандырады деп 
ойлаймын. Білім берудегі оңтайлы өзгерістер сапалы білімге қол жеткізеді. 
Өйткені, бұл өзгерістер біздің үздіксіз кәсіби дамуымызға септігін тигізеді.
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азақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мемлекеттік 
саясат негізінде ең алғаш рет «Әр баланы қабілетіне қарай 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ОЙЛАУ  ҚАБІЛЕТІН
ДАМЫТУДАҒЫ  ЕРТЕГІЛЕРДІҢ  МАҢЫЗЫ  

Қаламқас ЖҰМАҒҰЛҚЫЗЫ,  
«А.Қарсақбаев атындағы №41 жалпы білім беретін мектеп» 
коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі
   Алматы қаласы, Қазақстан

Қ
интеллект-танымдық дамуы, дүниетанымын, ой-өрісін дамыту» сияқты 
өзекті мәселелер енгізіліп отырғаны белгілі.  Жас өркеннің бойындағы 
табиғат берген ерекше қабілетті тану, оны ары қарай дамыту, оны сол 
бағытта жетелеу – ұстаз парызы. Баланы заманына қарай икемдеп, өз 
заманының озық өнегесін оның санасына сіңіре білу, олардың ой-
өрісін, дүниетанымын жан-жақты дамыту – бүгінгі күннің басты тала-
бы.  Алдыңғы қатарлы тәжірибені жетілдіре отырып, оқу үрдісіне жаңа 

әдіс-тәсілдер енгізіп, оқушының жал-
пы дамуын қамтамасыз етуі керек. 
Сондықтан мұғалім сабақта тиімді 
әдіс-тәсілдерді енгізіп, сабағын түр-
лендіріп отырғаны дұрыс. Баста-
уыш сыныптарда оқыту барысын-
да балалардың таным процестерін 
дамытуға, олардың тіл байлығын және 
өз ойын сөйлеу арқылы басқаларға 
жеткізу тәсілдерін қолдаудың ойлау 
процесін дамытуға қосатын үлесі өте 
үлкен. Көптеген ойындар баланың 
тапқырлығын, табиғат құбылыстарын, 
қоршаған табиғат ерекшеліктерін түсі-
ніп меңгеруге арналған. Бастауыш сы-
нып оқушыларының қызығушылығы 
мол, қиялы ұшқыр, алғырлығы, 
шапшаңдығы басым болып келеді, 

ішіне ештеңені бүкпейді, сыртқа шығаруға асық, нені болса да еркін ай-
тады.   Баланың байқағыштығын, қарым-қатынас, сөйлеу мәнерін және  
ойлау  қабілетін  дамытатын  сахналық қойылымның  бірі  – «Бауырсақ» 
ертегісі.

Бұл   ойынға   қатысушылар адамдардың, аңдардың дауыстарын, 
қылықтарын бейнелеп, олардың өзіне тән ерекшеліктерін сипаттап көр -
сетеді, сонымен қатар  музыкалық және артистік қабілетін дамытады.  

Ойын барысында қатысушылар өздерін күнделікті тіршілік 
жағдайында сезінбейді, керісінше, мүлде бөлек ортада сезім, поэзия, 
өнер әлемінде сезінеді. Олар ойнаған рөлдерінен эстетикалық ләззат 
алуға талпынады.

«Бауырсақ» ертегісін сахналық қойылымға әзірлеу барысында 
оқушыларға алдын-ала тапсырма беріп, бауырсақтың айтатын өлең 
жолдарын жаңаша сарында құрастырып келуді тапсырдым. Үздік 
танылған өлең шумақтарын таңдап алып, сынып оқушыларына  ертегі 



55

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

кейіпкерлерінің рөлдерін бөліп бердім. Ертегінің бас кейіпкерлері бо-
лып, кемпір мен шал рөлін Айзада Шарипбай  мен Ерсұлтан Жексем-
бай  ойнаса, қоян, қасқыр, аю, түлкі рөлдерін Тұрсатай  Гүлсім, Арсен 
Дағыстан,  Рауылбек Жаншуақ,  Тұрсын Шалқар, Айтбай  Амина  ойна-
ды. Бауырсақтың  айтатын өлең жолдарын    Теңдікқызы Нұрай,  Жанат  
Нұрра,  Қойлыбай Нұрым,  Серікжанұлы  Әли,  Серікқызы Айнұр,  Омар 
Айхан өлеңмен нақышына келтіре орындады, ал сахналық қойылымды 
Утепбергенова Тумарис жүргізді.

Мен бауырсақ біліммін,  Өзім оқи алатын
Мен әлемнің күнімін.  Дәрежеге жетсем деп
Даярлықты тамамдап,  Келіп едім мақсатпен.
Бастауышқа келемін.  Мақсатыма жетейін
42 әріппен    Жолыма тұрма, сен, аю!
Сан санауды үйренем.  Жол көрсетсең, мен риза!   – 

деп аю кездескенде айтса, ал қасқырға кездескенде былайша өлеңдетті:
Жоқ, жоқ, сен мені жемеші,  Кішілермен ойнадым,
Мен саған өлең айтып берейін!  Бастауышта ойландым.
Аманбысың қасқырым!   Орта буынға жетейін, 
Білем қарныңның ашқанын!              Білімімді шыңдайын.
Қоянға кезіктім, аюға да кезіктім,       Бір өтініш айтайын, 
Жол көрсетіп барлығы білім                  Жеп қоймашы сен, қасқыр! – 
    жолын кеспеді!     

деп қиыла өтінеді. 
Ал айлакер түлкіге кездескенде:
Түлкі, түлкі, түлкішек,
Өзің қандай күлкіші-ең!
Ән салдым мен жолымда,
Білім жолын қууда.
Қоянға да кезіктім, аюға  да кезіктім,
Қасқырға да кезіктім, барлығына ризамын!
Кезіктім бүгін сағанда,
Мектебіме қайтамын.
Шыңына жетіп білімнің, 
Жоғарылайын бір саты! –

деп өлеңдетіп, түлкіден дос болуды өтінеді. 
Бауырсақтың тамаша әніне риза болған түлкі оны жемей, қоя 

береді. Ал бауырсақ болса барлық кездескен достарды апасы мен ата-
сына қонаққа баруға  шақырады. 
«Білімді мыңды жығар, білекті бірді 
жығар» мақалының  бір көрінісі 
ретінде «Бауырсақ» ертегісін осы-
лайша аяқтадық. Сабақ қызықты да 
тартымды түрде жоғары  дәрежеде  
өтті. Көрермендер де, қонақтар 
да риза болды. Ертегіні сахналық 
қойылымға дайындауда ата-аналар 
да өз үлестерін қосып, балалардың 
шығармашылық шыңдалуына жағ-
дай жасады. Оқушылар ертегідегі 
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ұнамды кейіпкерлердің жақсы қасиеттерін  бойына сіңіріп, ұнамсыз 
кейіпкерлердің жасаған зұлымдықтарынан аулақ болуға үйренеді. 
Ертегілер оқушылардың қарым-қатынастарын қалыптастырады, 
шыдамдылыққа, қайсарлыққа тәрбиелеп, болашаққа міндеттер қойып, 
соған жетуге үйретеді. Ертегі ойлау қабілетін, қиялдауға да көп септігін 
тигізеді.

Әдебиет
1. Жұмағұлова Р.  Ауыз әдебиеті үлгілерін балалар бақшасында пайдалану.  
2. Ол кім? Бұл не? балалар энциклопедиясы.

FAMOUS  PEOPLE  AND  HOLIDAYS  
OF  THE  USA

Zhanerke DARIBEKKYZY,
An English teacher of  vocational school №163 
   City of Almaty, Kazakhstan

he theme of the lesson is  Famous people and holidays of the USA. The 
aim of the lesson is to enrich the pupils’ knowledge giving them more Т

information about famous people and holidays in the USA. The next aim is 
to develop pupils’ pronunciation in English and to develop communicative 
skills and abilities through different communicative activities, to widen 
pupil’s knowledge about holidays, to speak about holidays. Teaching hours 
are a minority of a teachers' workload, according to this theme.  I used such 
visual aids as  pictures, card, slides due to the theme. My  methods of teaching 
were: question-answer, pair- work, group-work. The type of the lesson was 
mixed lesson. The procedure of the lesson began with  American Holidays 
which is an introductory survey of the historical and social background of 
American holidays.  People in every culture celebrate holidays. Although 
the word "holiday" literally means "holy day," most American holidays are 
not religious, but commemorative in nature and origin. Because the nation is 
blessed with rich ethnic heritage it is possible to trace some of the American 
holidays to diverse cultural sources and traditions, but all holidays have taken 
on a distinctively American flavor. In the United States, the word "holiday" 
is synonymous with "celebration!"  Americans share three national holidays 
with many countries: Easter Sunday, Christmas Day, and New Year's Day.

The lessons provided on this site will give you a taste of the many exciting 
things you can do in new technologies. You can see just how easy it is to 
create and deliver lessons that are interesting and interactive while reinforcing 
learning objectives. I started the theme with the first famous person of America 
- Ali, Muhammad.  After winning the amateur ‘Golden Gloves’ championship 
in 1959 and 1960, Cassius Clay became Olympic light-heavyweight champion 
in 1960. He immediately became a professional and within four years he was 
the heavyweight champion of the world.

He then became a Muslim and changed his name to Muhammad Ali. 
Because of his beliefs, he refused to be called up into the army to fight in the 
Vietnam War. His world title was taken away from him and he was banned 
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from boxing from 1967 to 1970. He returned to the ring in the 1970s and, 
although he lost his title twice, he became the first heavyweight boxer to win 
the world championship three times.

Ali was very confident in his own skills, and often made up short songs 
about himself and his talents. At the peak of his fame he claimed that he was 
the best-known person on the planet.

After Ali’s biography I decided to give tasks to the pupils using cards. In 
those cards were dates and numbers. The pupil who saw those dates must be 
said what holiday it was or the full name of any famous person.

Some American holidays are also observed in many countries of the 
world. Among them are St. Valentine’s Day (sweethearts and lovers of all 
ages exchange special greeting cards “valentines” and small presents on the 
14th of February to express their love and affection), Halloween (on the 31st 
of October Americans carve jack-o-lanterns out of pumpkins and wear scary 
costumes and masks to frighten off devils, ghosts and witches) and New Year’s 
Day (the night before the 1st of January Americans stay awake and gather 
to watch fireworks and shoot off firecrackers, make traditional New Year’s 
resolutions and wish each other a happy coming year).

There are some other popular American celebrations that happen every 
year: Easter (which falls on Sunday in March or April), Mother’s Day (the 
second Sunday in May) and Father’s Day (the third Sunday in June). 

In conclusion I want to say that the most important thing for teachers to 
do is to define the principles of religious holidays and as a teacher, you have a 
duty of care to children that they understand what it means to be tolerant and 
accepting, and promote the principles of  holidays and other information.

A modern secular teacher should incorporate elements of other faiths and 
beliefs in the classroom where relevant - this is as true for teaching religious 
minorities about American holidays and culture as it is the other way around 
in encouraging American children tolerance of others. In many cases, you 
should be  able  to  relate  observances  with which those children might be 
more familiar.

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
   Қапшағай қаласы, Қазақстан

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

Оқушыларға математикалық мәдениет, ой-әрекетінің математикалық 
стилін қалыптастырудың негізгі жолы – әртүрлі математикалық есептерді 
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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;
– 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.
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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 ма-
териалдарды 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, 

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.
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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым 
комитеті М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты, «Ғылым 
ордасы» РМК 2017 жылдың 4 шілдесінде «Ғылым ордасы» РМК 
Орталық ғылыми кітапханасының мәжіліс залында Алаш қозғалысының 
100 жылдығына арналған «Абай ілімі және рухани жаңғыру» атты 
халықаралық ғылыми-теориялық конференциясын өткізді. 

Конференция абайтану мен Алаш қайраткерлері мұрасын тәуелсіздік 
жылдарында зерттелуін қамтыған мына мәселелер бойынша өтті: 1.Абай 
ілімінің рухани жаңғырудағы орны; 2.Алаш қайраткерлері – Абай ілімін 
жалғастырушылар; 3. Жаңа ғасырдағы абайтану мәселелері.

Конференцияны институт директоры, ҚР ҰҒА академигі 
У.Қ.Қалижанов кіріспе сөзбен ашты. Семейдегі Абайдың мемлекеттік 
тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайы директо-
ры Б.Жүнісбеков «Қазаққа емес, қараңғылыққа қапалы...» деген баян-
дамасында Абай мұрасының кеңестік кезеңде бұрмалануы туралы сыр 
шертті. Ұлы ақынның шығармашылығын түбегейлі зерттеп жүрген 
белгілі абайтанушы-ғалым,  ф.ғ.д., проф. М.Мырзахметұлы – «Абайдың 
«Толық  адам»  концепциясы және рухани  жаңғыру», ҚР ҰҒА академигі 
Х.М. Әбжанов – «Қазіргі тарих ғылымы және рухани жаңғыру», э.ғ.д., 
проф.О.Сәбден  –  «Абай  ой-өркениетінің еліміздің рухани жаңғыруын-
дағы үлесі», ҚР ҰҒА академигі М.Қ. Қойгелдиев – «Абай және қазақ 
ұлтшылдығы»,  әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы Абай ғылыми-
зерттеу институтының директоры, ф.ғ.д., проф. Ж.Дәдебаев –  «Абайта-
ну ғылымының дербес ғылыми-ақпараттық базасы», ф.ғ.д., проф. С.Е. 
Нұрмұратов – «Қазақ ағартушылығы және ұлттық руханият мәселесі»,  
М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты абайтану және 
жаңа дәуір әдебиеті бөлімінің меңгерушісі, ф.ғ.к., проф. С.С. Қорабай – 
«Абайтану жаңа ғасырда», І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетінің доценті, ф.ғ.к. С.Қожағұлов – «Абай танымындағы ке-
мел ой, кәміл сенім»,  Шығыс Қазақстан облыстық сәулет-этнографиялық 
және табиғи-ландшафттық музей-қорығының ғылыми қызметкері 
Г.Кашаку – «Абай тақырыбы Қазақстан суретшілерінің туындыларын-
да»,  М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының жетекші 
ғылыми қызметкері, ф.ғ.к. А.Қ. Машақова – «Абай  шығармаларының 
шетелдік рецепциясы» деген тақырыптарда баяндамалар жасады. Ал 
Өзбекстан Республикасындағы  халықаралық Туран академиясының 
академигі Қ.Сейданов «Абай және өзбек әдебиеті» атты тақырыпта ба-
яндамасымен сөз сөйледі.

Конференцияға арнайы  Абайдың ұрпағы мен туыстарынан Кәсира 
Исрайылқызы (Абайдың шөбересі, Ақылбайдың немересі), Еркежан 
Қизатоллақызы (Тәңірберген (Тәкежан) Құнанбайұлының ұрпағы); 
Нұргүл Әлішерқызы  (Кәкітай  Ысқақұлы  Құнанбаевтың  ұрпағы) 
қатысты.

Министрліктің баспасөз орталығынан

«АБАЙ   ІЛІМІ   ЖӘНЕ   РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ»  АТТЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ  КОНФЕРЕНЦИЯСЫ
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Бейіндік пәндердің шектік балы 15-тен 5-ке түсті. «Жоғары білімнің 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 
оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Үкімет 
қаулысы жарияланды. Онда былай деп жазылған: «Ұлттық жоғары оқу 
орындарына ақылы оқуға шығармашылық емтихандарды талап ететін 
мамандықтарға түсушілерді қоспағанда, ҰБТ немесе КТ-ден өткен, 
тестілеу нәтижелері бойынша – кемінде 65 балл, ал «Білім беру», «Ауыл 
шаруашылығы  ғылымдары»  және «Ветеринария» мамандықтарының 
топтары бойынша –  кемінде 60 балл, басқа жоғары оқу орындары-
на – кемінде 50 балл, ал  «Жалпы  медицина»  мамандығы  бойын-
ша – кемінде 65 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы,  математикалық 
сауаттылық, оқу сауаттылығы – оқу тілі бойынша – кемінде 5 балл 
және әр бейіндік пәннен кемінде 5 балл алған жалпы орта (орта жалпы) 
немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік) орта 
білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарының бітірушілері қабылданады.

Жоғары оқу орындарына ақылы оқуға шығармашылық емтихандар-
ды талап ететін мамандықтарға түсушілерді қоспағанда, КТ-ден өткен, 
тестілеу нәтижелері бойынша – кемінде 35 балл, оның ішінде жалпы 
бейіндік пән бойынша – кемінде 5 балл және бейіндік пән бойынша 
кемінде 5 балл алған жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім 
бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсетін техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарының бітірушілері қабылданады.

Ұлттық жоғары оқу орындарына ақылы оқуға шығармашылық ем-
тихандарды  талап  ететін  мамандықтарғ а түсушілер  ҰБТ  немесе    
КТ-ден өткен, тестілеу және шығармашылық емтихан нәтижелері бо-
йынша – кемінде   65 балл,  ал  «Білім  беру»  мамандықтары  тобы    
бойынша – кемінде 60 балл, басқа жоғары оқу орындарына – кемінде 
50 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы – оқу тілі бо-
йынша – кемінде 5 балл және әр шығармашылық емтиханнан кемінде 
5 балл алған жалпы орта (орта жалпы) білім беру ұйымдарының 
бітірушілері немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе 
орта кәсіптік) орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарының (жеделдетілген оқу мерзімімен 
қысқартылған білім бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға 
түсушілер үшін – кемінде 35 балл, оның ішінде шығармашылық емти-
хан бойынша – кемінде 5 балл және бейіндік пән бойынша кемінде 5 
балл алған) бітірушілері қабылданады.

Осы Үлгілік қағидалардың 8-тармағында көзделген ҰБТ неме-
се КТ нәтижелері бойынша осы тармақта белгіленген шекті балды 
жинаған адамдар жоғары оқу орны басшысының атына ақылы негізде 
жоғары оқу орнына қабылдау туралы өтініш береді. Өтінішке ҰБТ не-
месе КТ сертификаты, уәкілетті тұлғаның қолы қойылған және мөрмен 
бекітілген транскрипт көшірмесі қоса беріледі», – делінген. 

БЕЙІНДІК  ПӘНДЕРДІҢ  ШЕКТІК  
БАЛЫ  АЗАЙДЫ



62

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ОҚЫРМАНДАР  НАЗАРЫНА!
 

«Құрмет  белгісі»  орденді  республикалық  
ғылыми-педагогикалық  және әдістемелік 
«Қазақстан мектебі»  журналы – 1925 жыл-
дан бастап үздіксіз шығып келе жатқан 
Қазақстандағы тұңғыш басылым. Жур-
нал мектеп  мұғалімдері мен жоғары оқу 
орындарының оқытушыларына қажет 
әдістемелік мақалалар мен педагогика  
ғылымдары саласындағы іргелі және 
қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері 
бойынша ғылыми еңбектерді жария-
лап келеді. Қазақ, орыс және ағылшын 
тілдеріндегі  мақалалар жарияланады.

ҚҰРМЕТТІ  АТТЕСТАЦИЯДАН  ӨТЕТІН 
ПЕДАГОГ  ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР!

Көшбасшы саналатын «Қазақстан 
мектебі»  журналына 2017 жылдың екінші 
жартыжылдығына жазылуға үлгермей 
қалған жағдайда республика мұғалімдерінің 
сенімді серігі, көмекші құралына айналған 
төл журналыңызға ЖК «Бектұрғанов» және 
«Евразия-пресс»  ЖШС-і  құрылымдық  
бөлімшелері   арқылы   немесе   редакцияның  
өзіне  жазылуға    болады.

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

Байланыс телефондары:  
8 (727) 291-33-36 жұмыс, 
8 701 503 97 80, 
8 701 287 32 88.  

Электрондық пошта: kaz_mektep@mail.ru
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Құттықтау

Қадірлі ұстаздар! Сіздерді дәстүрлі пе-
дагог қызметкерлердің тамыз конференция-
сымен құттықтаймыз! Бұл – өткенді са-
ралап, болашаққа бағдар жасайтын жиын. 
Еңбектеріңіздің жанып, қашанда халықтың 
терең ықыласына бөлене бергейсіздер! 

Ұрпақ тәрбиелеу – ең қасиетті борыш. 
Дамыған отыз елдің қатарына қосылуымыз 
үшін біз экономикалық тұрғыдан ғана емес, 
рухани-мәдени тұрғыдан да кемелденген елге 
айналуымыз керек десек, ол жолда ұстаздар 
қауымының мойнына жүктелер міндет ерек. 
Осынау сауапты да жауапты қызметтің 
тетігін ұстаған мектеп мұғалімдеріне деген ел 
сенімі сетінемесін, үкілі үміті үзілмесін! Жаңа 
2017-2018 оқу жылының сіздер үшін жеңісті 
де жемісті, мерекелі де берекелі жыл болуын 
тілейміз!  

Алаш арыстарының қолтаңбасы қалған 
«Қазақстан мектебі» журналының орта білім 
жүйесінде өзіндік орны бар екені белгілі. Атал-
мыш басылым ғасырға жуық тарихында мектеп 
мұғалімдерінің ғана емес, көрнекті ғалымдар мен 
ірі қайраткерлердің ғылыми ізденістерін жария-   
лайтын, тәжірибелерінің көпке таралуы на сеп 
болып, әріптестердің өзара ой бөлісуіне жол 
ашатын интеллектуалдық-әдістемелік алаңға 
айналды. Редакция әлі де осының үдесінен шығуға 
барын салып келеді. Педагогикалық кадрлардың 
аттестациядан сәтті өтуіне, білім сапасының 
жақсара түсуіне мұрындық болар басылымды 
сенімді серігіңізге айналдырыңыз!

Редакция



64

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

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 03.08.2017 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 68.

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-
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7. Жеке файлда мақалаға фотосуреттер мен автор туралы мәліметтер қосымша 
ретінде беріледі: мақала атауы, аты-жөні, жұмыс орнының – ұйымның толық атауы 
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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 
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немесе  Алматы қ.,  Жамбыл  көшесі, 25, 913-914 каб. мекенжайына пошталық 
жөнелтумен қабылданады.
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Мерейтой

БҮТІН  БІТІМ

л ішінде есімі ерекше құрметпен аталып, кейінгі толқынға үнемі 
үлгі ретінде айтылатын тұлғалар болады. Әсіресе, оңтүстік өңірінде Е

мұндай есімдер аз емес. Олардың аты тек шырайлы шаһар төңірегіне 
ғана емес, исі алаш жұртына кеңінен мәлім.  Өткен ғасырдың басында 
ғұмыр кешкен қазақтың қабырғалы қайраткері Әлихан Бөкейханның 
«Қаламды жазбасқа амалың қалмағанда ғана қолыңа ал» деген өсиеті 
бар. Осы тәмсілге сүйеніп, бүгін жүрген жерін жәрмеңкеге айналдырып, 
жан-жағына шуақ шашып жүретін жан жайлы жазбаққа бел будық. Қалам 
қыстады, жүрек қоштады. Ол – Раиса Райымбекқызы. Есімі ғана емес, 
атқарған айтулы еңбегі де күні кешегідей оңтүстік жұртшылығының 
есінде қатталып қалыпты. Асылы, адам еңбегімен, айналасына шашқан 
ғибратты ісімен ғана халықтың шынайы ықыласына бөленеді емес пе?  

Оның өмір жолы тұнған тағылым, толған ғибрат. Өйткені, ХХ 
ғасырдың  ең  бір  алапат  кезеңінде  дүние есігін ашып, бар өмірін 
күреспен, жанкешті еңбекпен өткізіп келеді. Отыз жетінің ойранында 
туған Раиса Райымбекқызы кішкентайынан әкесінің тағылымын танып 
өсті. «Әке көрген оқ жонар» дейді қазақ даналығы. Жастайынан оқу-
білімге құштар боп, кітапты жанына серік етіп өсуіне ата-анасы, әсіресе, 
әкесі айрықша әсер еткен болуы керек.  Әкесі балаларының кітап оқуға 
деген ықыласын ашып, қызығушылығын арттыратын. Себебі, ол бар 
игіліктің қажырлы еңбекпен, көл-көсір біліммен ғана келетінін терең 
түйсінген-ді. Өзі де бала кезден тағдырдың небір қиын да күрделі 
тайғақ кешулерінен өтіп, өмірдің өткелектерінде сыналған. Сөйтіп 
жүріп шыңдалған. Ғани Мұратбаевтың қамқорлығының арқасында 
Ташкенттегі мектеп-интернатқа қабылданып, оны абыроймен тәмамдап 
шығады. Үлкен  тұлғаның  үкілі  үмітін  ақтап,  кейіннен  Шымкент,  Ал-
маты өңірлерінің орман шаруашылықтарын басқарып, ел игілі жолында 
талмай еңбек етті. Тағылымын көріп, ізгілікті ісіне куә боп өскен Раиса 
әкесін ұстаз санады. Көп балалы отбасында тәрбиеленген жас Раиса ерте 
есейіп, ақыл тоқтатты. Ұстанымын қалыптастырды. Бұл – сол буынның 
маңдайына жазылған тағдыр. Бұл толқын ес білмей жатып соғыстың 
қасіретін сезініп өсті, балдәурен балалық шағы сындарлы сәттерге сай 
келді. Мектеп жасынан көзге түсіп, жауапкершілігінің молдығымен 
ерекшеленді. Мұны байқаған ұстаздары жас қызға қамқорлық жасап, 
ақылшы бола білді. Содан болар, өзі де талшыбық кезден-ақ ұстаз болуға 
әуестеніпті. Осы арман оның Шымкент педагогикалық институтының 
табалдырығын аттауына түрткі болды. Аталмыш институтты (қазіргі 
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті) 1961 
жылы бітіріп, қызметке араласты. Еңбек жолын Шымкент қалалық және 
облыстық, Оңтүстік Қазақстан өлкелік комсомол комитеттерінде хатшы 
болып бастады. Талант – қай жерде де талант. Кешегі оқу үдерісінде 
белсенді боп жүрген Раиса қызметке араласқан сәттен-ақ көзге түсті. Өз 
ісін асқан ұқыптылықпен адал атқаратын жас маманға сол кезде әріптес 
аға-әпкелері де сүйсініп қарайтын-ды. Еңбегінің ақталғаны болар, көп 
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өтпей комсомолда қызмет істеп жүрген Раиса Райымбекқызына БЛКЖО 
ОК «Комсомолда белсенді қызметі үшін» төсбелгісі, В.И.Ленин атындағы 
Бүкілодақтық пионер ұйымының «Пионерлермен белсенді қызметі үшін» 
төсбелгісі табыс етіліп, Қазақ КСР ЛКЖО ОК, өлкелік, облыстық ком-
сомол комитеттерінің Құрмет грамоталарымен мадақталды. 1969 жылы 
сол кездегі Қазақстан комсомолы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы 
Асанбай Асқаров арнайы қабылдап, Торғай облыстық партия комитетінің 
ғылым және оқу орындары бөлімінің меңгерушісі етіп бекітті. Табиғаты 
қатал өңірдің шешілмей жатқан қордалы мәселелерінің оң шешім табуы-
на мұрындық болып, ұстазы Асанбай Асқаровтың үмітін ақтады. Асы-
лы, Торғай – тектілер топырағы. Осыны терең сезінгендіктен бе екен, ол 
бейтаныс өңірдің түйінді мәселелерінің оңтайлы шешілуі үшін барын да, 
жанын да салып қызмет етті. 1973 жылы Мәскеу қаласындағы Жоғарғы 
партия мектебіне  оқуға жіберіліп, оны 1975 жылы үздік дипломмен 
бітіріп шықты. Елге оралып, Шымкент облсовпрофының хатшысы боп 
жүрген кезде 1977 жылы қалалық партия комитетінің конференциясында 
идеология бойынша хатшы қызметіне сайланды.  

Ол үнемі ірі істердің басы-қасында жүрді. Ел мен жер игілігі үшін 
қандайда үлкен жауапкершіліктен қашпады. Тәуекелге бел буып, үрейді 
үмітке жеңдіріп отырды. 1982 жылы Шымкент облыстық халық ағарту 
бөлімінің меңгерушісі қызметіне жолдама беріліп, әйгілі Асанбай 
Асқаровпен қызметтес болды. Атан тұлғаның айтулы мектебінде жүріп, 
Раиса Райымбекқызы ұшан-теңіз тәжірибе жинады. Өзі де осы тұста 
қоғамның тұрмыс-тынысымен біте қайнасып, биік мақсаттар жолында ірі 
істер тындырды. «Жақсының жақсылығын айт – нұры тасысын» дейді 
қазақ. Ол аталмыш қызметке келген күннен бастап кадрлар сапасын артты-
ру, оқу-материалдық базаны күшейту, оқыту мен тәрбиелеуді заман тала-
бына сай деңгейге жеткізу бағытында көптеген істер атқарды. Облыстық 

партия комитетінің басшысы Асанбай Асқаровтың тікелей қолдауымен 
жыл сайын 15-20 мектептің салынуына түрткі болды. Мұғалімдер білімін 
жетілдіру институтының жаңа ғимараты тұрғызылды, республикалық 
мамандандырылған арнаулы әскери мектеп-интернаты ашылды, мек-
тептен тыс мекемелер іске қосылды, мектептер заманауи техникалық 

Шымкент облысының халық ағарту қызметкерлері.
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құралдармен жабдықталды. Раиса Райымбекқызы осы қызметтің тізгінін 
ұстап отырған алты жыл ішінде 177 мұғалім орденмен, 1018 педагог ме-
дальмен, 122 ұстаз «СССР білім беру үздігі» белгілерімен марапаттал-
ды. 2 мұғалімге Н.Крупская атындағы құрметті сыйлық берілді. Осы кез 
оңтүстік өңірінің алтын дәуірі десек, артық айтқандық емес. 

Қарап отырсақ, Раиса Райымбекқызы үнемі атүстінде жүріпті. 
Ел бірлігі, қоғам игілігі үшін осындай қадамға баруы қай жағынан да 
құптарлық, қуанарлық жайт. Тарихта сөз болатын қазақтың атүстінде 
жүріп  ел  қорғайтын  батыр  қыздарының  бүгінгі прототипі дерсің. 
Алайда, бүгінгі батырлық – қисыны мен қиыны бөлек батырлық. 
Біліммен, үлкен интеллектуалдық әлеуетпен, жұртқа болсын деген шы-
найы ықылас-мейіріммен  жасалатын  батырлық  керек  бүгінде.  Осыны       
Раиса Ахметова  түсініп те түйсініп те жүр десек, артық айтқандық емес. 
1988 жылдан зейнетке шыққанға дейін облыстық «Кітап» қоғамының 
төрайымы қызметін атқарып, жас ұрпақтың білім бұлағына жақын боп 
өсуіне ықпал етсе, 1996 жылдан бастап «Сапар» қонақүйінің директо-
ры боп қызмет етіп келеді. Қонақүйдің ашылуына Елбасы Нұрсұлтан 

Оқу министрі Қ.Балахметовпен кездесу сәті.

Жары Сапарбаев Махамбет Баймырзаұлымен..
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Әбішұлының өзі арнайы қатысып, сәттілік тілеген еді. Содан бері бұл 
қонақүй шетелдік сыйлы қонақтардың, министрлер мен Парламент 
депутаттарының, кәсіпкерлер мен әртүрлі сала өкілдерінің Шымкент 
қаласына табан тірегенде түсетін берекелі ордасына айналды.  

Дегенмен, Раиса Райымбекқызы үшін ең басты құндылық – ұрпақ 
тәрбиесі. Тәрбиелеп өсірген бес перзенті – бес тірегі, көзінің нұры. 
Жолдасы Махамбет Баймырзаұлының ошақ отын сөндірмей, береке-
бірлігінің ұйытқысы болып отыр әлі де. Тұңғышы Қайраттың өзінен 
кейін іні-қарындастарына үлгі болып, ағалық қамқорлығын көрсетуі ана 
жүрегін ерекше қуанышқа бөлейді. Бар баласына жоғары білім беріп, 
өмірден өз орындарын табуына жол сілтеп, сеп болған – ана мейірімі, 
ана қамқорлығы. Ана тілегі. Бүгінде Раиса Райымбекқызы немерелерінің 
тәрбиесіне ден қойған.  

Қай салада жұмыс істесе де, ол өзін білімді, парасатты, талапты 
басшы ретінде ұйымдастыру қабілетімен ерекше көзге түскен. Зей-
нетте болса да, «Ардагер» мұғалімдер қоғамының, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының облыстық «Ынтымақ» қазақ орталығының мүшесі 
болып қызмет атқарып жүр. Халықтар достығын нығайту жолында 
ерен еңбек етуде. Әртүрлі шараларға демеушілік жасап, ауру жандарға 
көмектесіп, қайырымдылықпен айналысады. Еңбегінің еленгені бо-
лар, «Құрмет белгісі» орденімен, «Ерен еңбегі үшін» медалімен, 
«ҚазКСР ағарту ісінің үздігі» төсбелгісімен, ҚазКСР Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының грамотасымен, басқа да түрлі марапаттаулардың иесі. 
Дегенмен, бастысы – ел ықыласы. Көп адам сол биікке жете алмай 
кеткені де жасырын емес. Ал біздің кейіпкеріміз бізге өз биігінде мерей-
лене күлімдеп тұрғандай...

Райымбек Ахметұлы Ахметов және оның қызы 
Раиса Райымбекқызы Ахметова – екі ұрпақтың 
өкілі. 

Р.Ахметова «Әке мен қыз» кітабында былай 
аяқтады: «Өмір кітабын жазу жалғасады. Мен 
әдейі қорытындыламай отырмын. Махамбет 
екеуміздің жарқын жолымызды балаларымыз, 
немерелеріміз жалғастырсын. Өмір кітабы ары 
қарай да жазыла берсін. Және оның беттеріне тек 
мейірімді және даңқты істер жазылсын!

Өмір – мен сені сүйемін!». 
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Хакім Абай: «Өзің үшін еңбек етсең, өзі үшін оттаған хайуанның 
бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың 
сүйген құлының бірі боласың» дейді. Қазақтың бас ақынының осынау 
сөзі талай тұлғаларымыздың өмірлік кредосына айналғаны жасырын 
емес. Біздің бас кейіпкеріміздің атқарып жатқан жұмыстары да аталмыш 
даналықтың мағынасынан сыртқары қалмақ емес. 

Раиса Райымбекқызы – шырайлы шаһардағы «Сырласу» клубының 
Президенті. Ол өмір жолында жинаған көл-көсір басшылық тәжірибесін 
бүгінгі күнде де шебер қолданып, жақсылыққа жұмсап келеді. Кезінде 
Оңтүстік Қазақстан облысы мен Шымкент қаласында әртүрлі жауапты 
қызметтер атқарған қайраткер әйелдердің басын қосып, бір мақсат, бір 
мүдде жолында еңбек етуге демесін болар клубтың миссиясы әркімге 
де ой салып, тағылым берері күмәнсіз. Қазақтың қайсар да қайырымды 
қыздарының ортақ жобасы уақыт өткен сайын өрлей түсуде. Ұлын ұяға, 
қызын қияға қондырып, ер азаматтарының жайы мен немерелерінің 
тәрбиесіне мән беріп отырған қазыналы қария, мейірімді әжелердің 
«Сырласу» клубының мүшелері хал-қадарынша, шама-шарқынша ел 
игілігі жолында қызмет етуін жалғастырып келеді. Білім мен бизнестің 
майын ішіп, сырына қаныққан аналардың басты ұстанымы – пайдалы әрі 
қажетті адам болу. Әртүрлі саланың әртүрлі жастағы өкілдері болса да, 
сырласулықтардың осылай ынтымағын жарастырып, бірлігін бекемдеп 
қойған – мақсаттың биіктігі. Ол – қоғамға қызмет ету, қазақтың жарасын 
емдеп, жанына медеу болу! 

Клуб мүшелері ай сайын бас қосып, қоғамдағы жаңалықтарды 
талқылайды. Өткен  айға есеп беріп, алдағы айдың міндеттерін анық-
тайды. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға, әртүрлі оқу орында-
рына барып, қайырымдылық жұмыстарын жүргізеді. Зейнет жасында 
болғанына қарамай ірі де ізгі істердің басы-қасында жүрген әжейлердің 
еңбегі көпке үлгі, ұрпаққа өнеге. Сырласулық аналарымыздың бәрі 
дерлік елдің алдында, көптің аузында жүрген тұлғалар екенін мына 
тізімге қарап білуге болады.

«Сырласу» клубының мүшелері.
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Ахметова Раиса Райымбекқызы – парасатты, талап-
ты басшы. Клуб президенті. Бес ұл, қыз өсіріп, 11 немере, 4 
шөбере тәрбиеліп отыр. Зейнеткер. 

Ол алыстан болжап, тереңнен толғар көрегенділігімен 
ерекшеленеді.

Қаныбекова Урташа Рүстемқызы – клуб 
құрушыларының бірі әрі белсенді мүшесі, зейнеткер. 
«Alemcapital» бақылау кеңесінің төрайымы. 4 перзенті, 
14 немересі, 11 шөбересі бар.  Клубтың Вице-президенті. 
Мейірімді күндей жарқырап, айналасына шуағын шашып, 
жылуын беріп жүреді.

Амантаева Рая Нұртазақызы – бұрынғы медицина 
қызметкері,  бүгінде зейнетте. 4 перзенті, 10 немересі бар.  
Ол – отбасы құндылықтарының қызғыштай қорушысы, 
үйдің береке-бірлігінің ұйытқысы.

Дүйсебаева Күләнда Сабырқызы – зейнеткер, көп 
жылдар бойы білім саласында қызмет еткен, ардагер ұстаз. 
Бүгінде кәсіп дөңгелетіп жүр. 3 перзенті, 10 немересі және 2 
шөбересі бар. Іскерлік пен қазақылықтың қаймағын бойына 
сіңіріп жүр.

Ахметова Зәуре Рақымқызы – педагогика саласында 40 
жыл еңбек еткен ардагер ұстаз, зейнеткер. Бір ұл, бір қыздың 
анасы. Бар уақытын 8 немересінің тәрбиесіне арнайды. Зия-
лы маман, үлгілі әже, ақжарқын ана.

Ділекешова Ұрымхан Ділекешқызы – 40 жылдық 
еңбек өтілі бар білім саласының  ардагері, зейнеткер. 2 ұлы, 
1 қызы, 9 немересі бар. Ұрпағын тәрбие тұнығынан сусында-
тып, үйелменін үлгілі ұяға айналдыру үшін барын да, жанын 
салатын бақытты ана.

Исатаева  Зета  Жахияқызы – педагогика  ғылымдары-
ның кандидаты. М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің доценті, 45 жылдық педаго-
гикалық өтілі бар. 50-ден астам ғылыми мақаланың авторы, 
клубтың жауапты хатшысы әрі ең белсенді мүшесі, зейнет-
кер. 

Пазылова Гүлбану Пазылқызы – ұзақ жылдар бойы 
білім  саласында қызмет еткен тәжірибелі маман, зейнеткер. 
3 қызы, 1 ұлы және 12 немересі бар. Қара сөздің құдіретін 
танып, поэзияның сырына қаныққан шебер.
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Сейітжанова Қаншайым Құдайбергенқызы – 
зейнеткер. 3 ұл, 1 қыздың анасы әрі немерелерінің 
сүйікті әжесі. Кәсіптің тізгінін ұстаған Қаншайым 
Құдайбергенқызы бүгінде Шымкент қаласындағы «Қос 
ана» лингвистикалық балабақшасының иесі. Асыл 
дініміздің әсемдігін әспеттеп, имандылықтың ақ туын 
желбіретіп жүрген жайсаң жан.

Әмірбекова Айман Әмірбекқызы – зейнеткер, ұзақ 
жылдардан бері бизнеспен айналысып келеді. 1 ұлы бар, 
4 немере, 2 шөберенің әжесі.   Істің көзін тауып, қиыннан 
қиыстыра білер табысты кәсіпкер.

Кезекті көшпелі отырыс. Шардараға ұшу алдындағы сәт. 

Рысбекова Ардақ Қалымбекқызы – педагогика 
ғылымдарының кандидаты, батыл да талантты басшы, 
ұйымдастырушы әрі ұлағатты ұстаз. 1994 жылы  жаңа 
заманғы жекеменшік мектеп ашты. Осы жылдар ішінде 
екі бастауыш сыныптан басталған бұл мектеп өсіп-
өркендеді, қырық сынып жиынтығы бар орта мектеп 
гимназияға айналды.  Бір ұл, үш қыз өсіріп,  11 немере 
тәрбиелеп отыр. Зейнеткер. 
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Клубтың кезекті  көшпелі  отырысы.  
Төлеби ауданы, “Ақмешіт”  демалыс орны. .
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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.

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

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

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



103

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz



104

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

№1, қаңтар 
С. Бектенғалиева. Мешін жылында мерейіміз үстем болсын! ............................3
Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму  .................4
Р. Мұратханова.  Тәуелсіздікпен құрдас қарашаңырақ ..........................................5
Э. Оразбаева. Үздік мектеп кітапханашысы байқауы ........................................10
Г. Жайылғанова. Дарынды оқушы – мектеп тарихындағы алтын әріп ...........11
Ә. Дюсебаева. Кәсіби тұрғыдан сапалы даярлау – басты мәселе ......................13
М. Ботаева. Дара туған ақын Сара .......................................................................16
А. Есболатова. Желтоқсан. Тәуелсіздік .................................................................20
Қазақстандық ғалымның Ресейдегі мәртебесі .....................................................23
Н. Кәріпбаева, В. Полевик, Л. Қажыгелдиева, В. Пешкова.  Көктемгі
 танымжорықты өткізу әдістемесі ..................................................................24
Қ. Молдабаева.  Электрондық коммуникацияны ағылшын тілін оқытуда қол-
 дану ........................................................................................................................26
Р. Садықова.  Парсы тілін оқытудың әдістемелік жақтары ............................28
Р. Кръстева, А. Иванова.  Особенности системы преподавания предмета 
 “Физическая культура”.......................................................................................30
Ұ. Серікбаева.  Ақ түске қатысты символдық ұғымдар ....................................32
К. Қаражанова.  Еңбек – тәрбиелеудің басты құралы ........................................34
Л. Қабылбекова.  Тарих тағылымы ......................................................................38
Ү. Ақатанұлы.  Көбейткіштерге жіктеулердің әртүрлі тәсілдері ..................39
Е. Құсайынов. Темір, оның табиғатта таралуы, қасиеті, алынуы, 
 қолданылуы ...........................................................................................................42
Б. Айтқалиева.  Ғ.Мүсіреповтің “Жаңа достар” әңгімесі ................................44
Г. Ақмағанбетова.  Оқушы жетістігін сырттай бағалау .................................45
М. Балғынбаева.  Ұлы Жібек жолының қалыптасуы және тарихи маңызы ...47
Қ. Қожағалиев.  Аралас сабақ ................................................................................48
М. Жамалбаев.  Екі көрініс негізінде үшіншісін салу...........................................49
М. Акебаева.  Устное народное творчество ........................................................51
Қ. Әбдірахман.  Нағыз қазақ – домбыра ...............................................................54
С. Ешмұқамбетова.  Өлсе өлер табиғат, адам өлмес ........................................56
З. Мырзаханова.  Мейірімділік ...............................................................................58
Г. Зубайдаева.  Менің достарым ............................................................................60
Ж. Наркеева.  Елімнің бақытын тербеткен тәуелсіздік ....................................62
С. Ұзақбаева.  Қазақ халық педагогикасы тағылымы
G. Yestepbergenova. Lesson plan

№2, ақпан 
С. Бектенғалиева. Ұстаздар ұстаханасына жанашыр болса...   ........................3
А. Құсайынов. Нақты іс-шара қажет  ..................................................................4
Е. Рақымбаев. Орта білім беру ісіндегі кейбір өзекті мәселелер ......................12
Н. Ахметқалиев, А. Құрмашева. Сапалы әрі табысты оқуға қол жеткізу – 
 басты талап ........................................................................................................19
Ж.Омарова, Ә. Асанова. Тереңдете оқытудың тиімді жолдары .....................22
А. Оңғарбаева, Ш. Бореева. Мұғалімдерді шығармашылық жұмыстарға 
 баулу ......................................................................................................................24
Н. Аманов. Мұғалім – мектептің ұстасы ............................................................26
А. Аймағамбетов, Т. Әміртайұлы.  Сындарлы саясат, игі идея иегері ............29
Ш. Кәріпбаева.  Қазақ халық дәстүрлері – тәрбие құралы ................................33
Қ. Молдабаева.  Электрондық оқулықтарды пайдалану тиімділігі ..................36
З. Абдишева, А. Садвакасова.  Психофизиологиялық даму ерекшеліктері ......38
О. Катренко.  Психологический анализ трансформаций духовно-нравственных 
 ценностей (1981–2013 году): женщина – девушка ..........................................41
С. Бектенғалиев.  Ақтөбе жеріндегі тарих тұнбалары ....................................47
Г. Каримкулова.  Әліппеге мың алғыс! ..................................................................50
А. Көрпебаева.  Шоқан – әлемдік деңгейдегі ғалым ............................................55

“ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕБІ” ЖУРНАЛЫНДА 
2016 ЖЫЛЫ ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР



105

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Т. Қалиева. Көпмүше және оларға амалдар қолдану ...........................................57
Н. Әбілмәжінова.  Мысал әңгімемен жұмыс ........................................................59
С. Қалкөзова.  Операдағы негізгі жанрлар ...........................................................60
A.Turdina, N.Takeeva.  Management of scholl children's self-guided 
 work in condition's of information system development of education ...................61
К. Кенебаев.  “Я тебе обязан тем что я живой...” .............................................62
А. Аманқұлова, Ш. Нұғыспанова.  Ұлағатты ұстаз
Ғ. Әміренова.  Темір дәуірінің негізгі ерекшеліктері

№3, наурыз
С. Бектенғалиева. Наурыз – мерекеге толы мерейлі ай........................................3
Құрметке лайық ұлағатты ұстаз ............................................................................4
Тұңғыш мұражайдың алғашқы қонақтарының бірі ...............................................5
Т. Мажикеев. Наставник учителей .........................................................................5
И. Байту. Наурыз – мереке, наурыз – береке ...........................................................9
Б. Ауғанбаева.  Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері .....11
К. Ақкентаева.  “Жас мамандар мектебі” – шеберліктің шыңдалу 
 орталығы ..............................................................................................................13
Ж. Нупбаев.  Жаңашылдық – сапалы білім кепілі ................................................16
Ш. Ержанова.  Оқушыларды ойлауға, талқылауға, синтездеуге үйрету ..........18
О. Катренко.  Психологический анализ трансформаций духовно-нравственных 
 ценностей (1981–2013 году): женщина – девушка ..........................................21
Қ. Қарабай.  Жүсіп Баласағұн поэзиясындағы есім сөздердің мағыналық
 ерекшелігі ..............................................................................................................26
К. Сәдуақасқызы, Г. Сапарғалиева.  Химияны оқытуда оқушылардың 
 логикалық ойлауын жетілдіру ............................................................................30
Қ. Молдабаева.  Ағылшын тілін үйренуде интернет мүмкіндіктері ................35
К. Ярмухамедова.  Самостоятельная работа студентов .................................37
М. Абсатова, Ж.Дарханқызы, Ж.Жұматова.  Жақсының аты өшпес...    .......40
С.  Баймуратова.  Ученый-педагог, политработник в годы войны ....................43
Н. Сұлтанова. Көкжиегі кең кафедра ...................................................................47
Г. Құрманбай. Мұқағали – шырағым менің, шуағым менің .................................49
Мақсаты мен міндеті айқын қарашаңырақ ..........................................................56
М. Әбілдаев.  Алтын Орда және Ақ Орда ............................................................57
А. Исқақов.  Қазақ халқының қолөнері ..................................................................60
Z. Smagulova. Educational system in the USA and in Kazakhstan ...........................61
А. Бимендиева. Қазақ кітабын шығару ісінің дамуы
Ж. Өтеулиев.  Оқушылардың діни сауаттылығын көтеру – ұлағатты іс

№4, сәуір
Г. Мұсаханова. Өзгеріс толқыны .............................................................................3
Н. Қалиасқарова. Абай тағылымы – тәрбие көзі, ұлттық құндылық ...............6
Г. Нұрмағанова. Қазақ тілі сабағы және педагогикалық технологиялар ...........8
Ж. Ëлдашова.  Кіріктірілген сабақтың тиімділігі ..............................................10
Г. Көкенова.  Математиканы оқыту арқылы оқушылардың құзыреттілігін 
 дамыту .................................................................................................................11
А. Бейсембаева.  Тіл үйретуде ақпараттық технологиялардың маңызы зор ..14
А. Скакова.  Ынталандыру әдістерінің ықпалы зор ...........................................17
Д. Жұмағазиева. “Үздік оқу кабинеті – 2016” байқауы ......................................22
А. Аймағамбетов, Т. Әміртайұлы.  Әлиханның білім алу және ағартушылық 
 жолы    ..................................................................................................................23
Р. Қарағұлова.  Білікті ұстаз, бірегей тұлға........................................................30
Қ. Молдабаева.  Модуль ұғымының негізін қалаушылар .....................................33
Ш. Кәріпбаева.  Үлгермеушілікті болдырмау жолдары ......................................35
С. Биназаров.  Білім мен тәрбие берудің сабақтастығы ...................................37
А. Косбармахова.  Мәдениетаралық қатысым: когнитивтік лингво-мәдени 
 кешенді үлгілеу .....................................................................................................39
А. Досбенбетова, Л. Райымбек.  Учет профиля специальности студентов в 
 процессе преподавания этнопедагогики ............................................................44
Е.  Андриенко.  К вопросу о реализация деятельностного подхода в системе 
 высшего педагогического образования ..............................................................47



106

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Ұ. Асылахунова.  Аралас сандарды азайту ..........................................................51
Л. Мұсақұлова.  Жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану.......................52
Д. Бәйменов. Қазақ хандығының мемлекеттік құрылымы .................................54
Г. Агатаева. Урок литературы ...............................................................................58
А. Нугуманова. Animals are in danger ....................................................................59
Н. Әбіділда.  Жыр сапарында жолың болсын, жас талап! ...................................62
Н. Құлназарова. Саяхат арқылы тәрбиелеу

№5, мамыр
Ж. Сағындықова. Баланы оқуға дайындау – басты мәселе .................................4
Ф. Рысқалиева. Жаңа технологияларды меңгеру – әр ұстаздың міндеті ..........6
Х. Искакова. Заман талабы – білімді ұрпақ ...........................................................9
Г. Ибраева.  Білім кеңістігінде – инновациялық технологиялар .........................13
Н. Такеева.  Көптілділік – полимәдениетті тұлға қалыптастыру негізі .........16
Н. Саяқова.  45 минуттың қыры мен сыры .........................................................19
Ә. Асанова.  Мұғалім жаңашыл үрдістерге бейім болуы тиіс ...........................20
С. Матаева, Р. Сыздықбаева.  Мұғалімдердің кәсіби біліктілігін  арттыру – 
 басты мақсат ......................................................................................................24
Г. Сарқанбаева.  Дебат технологиясын оқу үрдісінде қолдану ..........................27
Г. Камалова, Е. Әмірбек.  Мультимедиа технологиясын пайдалану – заман 
 талабы ..................................................................................................................29
Қ. Молдабаева.  Мақал-мәтелдердің  құзыреттілікті  қалыптастырудағы 
 орны .......................................................................................................................32
М. Сайлау.  Симметрия принциптерімен Ньютон механикасында таныс-
 тыру ......................................................................................................................35
В.  Кабуш.  Самоуправление – модульная технология демократизации 
 образовательного процесса ................................................................................37
Ж. Қожамқұлова, М. Белғожақызы, А. Амренова.  Білім  мен ғылымның 
 көшбасшысы    .....................................................................................................42
Г. Қаплиева. Ұлағаты мол ұстаздық жол ............................................................43
Ж. Каркенова.  Электрлену және Кулон заңы ......................................................45
Р. Рыскелдиева.  Сутекке жалпы сипаттама .....................................................47
Ж. Еңсепбаева. С.Мұратбековтің “Қылау” әңгімесі ..........................................48
Р. Ақбаева. Химия және халықтық педагогика – сарамандық сабақтарда ......49
Г. Мизанбаева. Modal verbs “May or might” .........................................................51
А. Айдахметова. Қазақ елі және халықтар достығы .........................................53
З. Мырзахметова. “Жайдарман” сайысы .............................................................54
А. Ешмұханбетова. “Төрт түлігім – ырысым” ...................................................55
Ж. Наркеева. Туған күніңмен, достым! ................................................................58
М. Акебаева. Использование развивающих игр на занятиях по ФЭМП .............60
Халықаралық форум өтті
Екінші  республикалық педагогикалық оқулары
С. Төлеген. Республикалық біліктілік арттыру курсы
С. Орғанова. “Денсаулық, білім және мәдениет” фестивалі

№6, маусым
Г. Жайлымысова, С. Қырқынбекова.  Музыкалық қабілеттер мен дарынды-
 лық мәселесі ............................................................................................................3
Г. Қалмағамбетова.  Балалардың коммуникативтік қабілетін ойын арқылы 
 дамыту ...................................................................................................................5
В.  Кабуш.  Самоуправление – модульная технология демократизации обра-
 зовательного процесса ..........................................................................................7
С. Байзахова, Е. Сауытов.  Сущность дуальной системы обучения 
 в колледже ............................................................................................................15
К. Оңалбекова.  Ұлы дала дүбірі  ...........................................................................17
Е. Бәкіров. Ұлтын сүйген ұлы істер атқарады ....................................................18
Ғ. Тастемірова. Заманауи жабдықталған кабинеттердің мүмкіндіктері .......20
Г. Нұрмағанова. Қазақ тілін оқыту жүйесі және жаңа технология ...............22
С. Сексенбаева.  Озат педагогикалық тәжірибе мен инновация.......................25
А. Қойлыбаева.  Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы – функционалдық 
 сауаттылықты арттырудың құралы ..............................................................29



107

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

А. Бейсембаева.  Қазақ тілі сабағында инновациялық технологияларды 
 қолдану ..................................................................................................................32
Ә. Хакимова.  Заман талабына сай оқытуда жаңа технологиялардың рөлі ...34
А. Қажыкен.  Дәстүрлі емес сабақтардың тиімділігі .........................................37
А. Майқынова.  Мәртебелі мамандық   ................................................................42
Л. Бектібаева.  Ұлттың ұлы тұлғасы   .................................................................43
Е. Қожахметұлы. Абызға айналған ардагер..........................................................46
Ұ. Есілбаева, Ж. Жүнісова.  “Менің таңдаған мамандығым”  .........................49
М. Мутиханова.  Жазбаша қосу және азайту .....................................................51
Г. Сатыбалдина. Қара металл кендері ..................................................................53
Г. Омарова, С. Жангельдина. Сложное предложение .......................................55
А. Бекайдаров. Формирование алгоритмической культуры на уроках
 математики .........................................................................................................57
З. Раметулла. “Man, beast and domestic animals” .................................................58
Ж. Қайырқұлова. Ағаштан жасалатын құрылыс материалдары
Г. Сейсекенова. Су – өмір нәрі

№7, шілде
Г. Нұрмағамбетова. Басқару ісіндегі жаңашылдық ..............................................3
Д. Жұмағазиева. Шәкірт жетістігі – мұғалімнің кәсіби біліктілігі  мен
 шеберлігінің жемісі ...............................................................................................5
Қ. Құрманғалиева. Патриоттық тәрбие берудің басым бағыттары ............10
Р. Чинбаева.  Жазба жұмыстары арқылы бала сауаттылығын жетілдіру ....12
Ж. Аманжолова. “Үздік оқырман” облыстық байқауы .......................................18
Ш. Таджбағамбетова.  Нарықтық педагогиканың шоу-бизнестегі рөлі ...........19
Ә. Баймаханұлы, М. Құлбекұлы, Г. Мақпұз.  Калий сульфаты кристалының
 табиғи беттерін атомды-күш микроскоп әдісімен зерттеу нәтижелері ...22
Ғ.  Әкімбаева, А. Досжанова.  Театр ұжымындағы режиссер өнерінің орны 24
Б. Қырқынбекова.  Сахна тілі пәнінде көркемсөз оқу ерекшелігі .....................27
К. Сәдуақасқызы, А. Жанәділова.  “Металдардың жемірілуі және онымен 
 күрес” сабағын өткізу әдістемесі .....................................................................29
Ф. Оразақынқызы.  Қытай тілі сабақтарында тыңдап түсіну іскерліктері 
 мен дағдыларын дамыту ....................................................................................31
А. Дінғазықызы.  “Ерлі-зайыпты” сөзінің қытай тіліндегі түрліше бейнелеу 
 формалары ............................................................................................................33
О. Катренко.  Психологический анализ трансформаций духовно-нравственных 
 ценностей (1981–2013 гг.): девочки подростки – младшие школьницы – 
 дошкольницы ........................................................................................................35
К. Раймбеков.  Критерии и способы оценки знаний обучающихся рабочим 
 специальностям ...................................................................................................41
Ә. Қапарова.  “Ақиқат пен аңыз” романындағы Б.Момышұлы бейнесі  ...........44
Д. Бөдесова.  І.Жансүгіровтің “Күй” поэмасы .....................................................47
Г. Сатыбалдина. Қайырымдылық пен мейірімділік .............................................49
Л. Жаңабергенова. Құстар – біздің досымыз ......................................................50
М. Рахымжанова. Фетр матасынан коллаж дайындау .....................................53
Н. Әмірханова. Баларасы және құмырсқалар ......................................................54
А. Бекайдаров. Правильные и неправильные дроби. Cмешанные числа ............58
Г. Сапашева. Culture.Young scientists .....................................................................60
А. Базарбаева. “Қозғалыстың жас инспекторлары” слеті ...............................61
Hackday – 2016 в шестой раз в Казахстане ..........................................................62
Ағылшын тілінде өткен алғашқы олимпиада

№8, тамыз
Т. Амиргазиева.  Оқушылардың этномәдени дағдыларын дамыту ....................3
С. Түгелбаева.  Қазақ антропонимдерін зерттеудегі тіл мен мәдениет
 сабақтастығы .......................................................................................................6
А.  Кокажаева, Г. Батырбаева.  Цели и задачи экологического образования и 
 воспитания школьников при обучении математике ..........................................9
О. Катренко.  Психологический анализ трансформаций духовно-нравственных 
 ценностей (1981–2013 гг.): девочки подростки – младшие школьницы – 
 дошкольницы ........................................................................................................13



108

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Н. Даумов. “Үштұғырлы тіл” идеясының жүзеге асуының маңызы .................21
Г. Нұрмағамбетова. Мұғалімнің кәсіби біліктілігі – білім сапасының негізі.....23
Г. Тілеумұханова. Ұстаз тәжірибесіндегі бірлескен топтық жұмыстың 
 тиімділігі ..............................................................................................................25
А. Иманқұлова.  “Білімді ұрпақ – ертеңгі болашақ” тақырыбындағы 
 жаратылыстану-математика пәндері апталығының қорытындысы ........27
М. Ауелбай. ЕНТ и реформа образования .............................................................29
Р. Жүкеева.  “Қызықты математика” интеллектуалдық сайысы ...................33
Э. Кульясова.  “Менің атым Қожа” .....................................................................36
С. Юнусова. Ақкөл жағасында ..............................................................................38
Д. Мәулетова. Математика сабағында әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдалану ....39
Ж. Ералина. Денелердің жүзу шарттары ............................................................43
Г. Кадешова. Әртүрлі мағыналы сөздер ................................................................45
Ж. Тажигулова. Урок английского языка в 3 классе ............................................46
Ұ. Адырбаева. “Тәуелсіз елдің жаңа белесі!” .......................................................49
Б. Кебекбаева. Балалар әдебиетінің классигі Б.Соқпақбаев  ..............................52
Б. Базарбаева. “Кітап – білім қазынасы” сайыс-сабағы ....................................54
Н. Атаниязова, Г. Сәрсенбаева. Егіз балалардың фенотиптік белгілері .........60
Нәтижелі жұмыс жемісін берді ............................................................................63
Ж. Сарманов. Кәсіби біліктілік – уақыт талабы
З. Сапарқұлова. Конструктивті білім берудің маңызы зор

№9, қыркүйек
Ш. Имашова. Алаш идеясы – “Мәңгілік ел” құндылықтарының негізі  ..............3
С. Махамбетова. Заманауи әдістемелік ұйымдастыру жұмыстары .................7
Г. Казбаева. Мемлекеттік тілді меңгертудегі блум таксономиясының 
 тиімділігі ..............................................................................................................11
Ә. Оспанбаева.  Химия пәнін оқытудағы тиімді әдіс-тәсілдер .........................14
О. Әлібаев. Дене шынықтыру сабақтарының оқу бағдарламалары  .................15
Н. Дәулетов. ҰБТ – білім стандартының сапалық деңгейін көрсетуші ............21
Р. Рахметова. Балалардың шығармашылық ойлау мәдениеті мен елестету 
 қабілетін дамыту ................................................................................................24
А. Дүйсенбаев.  Отбасы тәрбиесінің этнопедагогикалық аспектілері.............28
Ф. Оразақынқызы.  Қытай тіліндегі мөлшер сөздердің зерттелуі .................33
К.  Сәдуақасқызы, А. Тимурқызы.  Заманауи химия сабақтарына қойы-
 латын талаптар .................................................................................................35
И. Скибицкая.  Единый орфографический режим как форма повышения 
 уровня речевой культуры студентов экономического вуза .............................38
П. Сүйінкина. Ы.Алтынсарин: оқу, оқу құралы және кітапхана мәселесі 
 туралы ..................................................................................................................41
Д. Аткеева.  “Пирамида көлемі” тақырыбына есептер шығару .......................45
Д. Арынова  Топтық жұмыс ..................................................................................47
Ж. Рамаданова. Жетістікке жету жолы .............................................................49
Ш. Уразбаева. Бастауышта оқушылардың көркем жазуын қалыптас-
 тыру ......................................................................................................................51
А. Туечиева. Жеке тұлғаны дамыту .....................................................................53
Н. Дарыбаева, Г. Жаппарқұл. Қазіргі тіл үйретудегі айтылымның 
 маңызы ..................................................................................................................55
А. Исмаилова, Ұ. Арапбаева. Оқушылардың бойына мектеп құндылық-
 тарын сіңіруде ұжымдық ықпалдасу ................................................................57
Г. Қалтаева. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың білім беруде 
 қолданылуы ...........................................................................................................59
А. Қожақметова. Friends .........................................................................................62
С. Ұзақбаева. Дарынды басшы, ұлағатты ұстаз
А. Манкеш. Өнегелі өмірі үлгі болар өзгеге...

№10, қазан
Ғ. Нәдірбекова. Еңбекке баулу – ең бірінші кезектегі міндет ...............................3
Ж. Шадуова. Интеллектуалдық бағыттағы жұмыстарды жетілдіру .............5
С. Құрманәліқызы. “Мәдени мұра” ұлттық жобасы .........................................6
Б. Қалдыкенова.  Мен жеті модульді қалай игерудемін? .....................................9



109

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Ескерту: бұл тізімге қолыңыздағы 12-нөмірдің мақалалары 
енгізілген жоқ.

А. Бипажанова. Оқытудың белсенді әдістері және оқушылардың функцио-
 налдық сауаттылықтарын арттырудағы рөлі  ..............................................11
Академиялық орталық ..............................................................................................18
В. Гусаров.  К вопросу о готовности руководителей общеобразовательных 
 учреждений к делегированию управленческих полномочий органам 
 общественного участия ......................................................................................21
Д. Матенова.  Оқыту – педагогикалық үрдістің басты құраушысы .................24
С. Серикбаев, С. Ермекова. К вопросу перспективного экономического раз-
 вития Казахстана ...............................................................................................27
К. Аманбаева. Өндірістік оқыту шеберлерінің өндіріс мекемелерінде іс-
 тәжірибеден өтуі – заман талабы ...................................................................32
Т. Мажикеев, С. Бектенгалиева, Н. Тифанциди. Научно-методическая 
 служба в школе.....................................................................................................34
Б. Ахметқалиева. Іс-тәжірибедегі зерттеу жұмысын жүргізе білу – сапалы
 білімге бастар жол .............................................................................................38
Б. Қуанғалиева. Мұғалімнің беделі қандай болуы керек? ....................................42
Э. Исманғұлова. Отбасындағы тәрбие – педагогикалық қатынас субьек-
 тісі ........................................................................................................................44
Н. Абишева.  Инклюзивное образование в условиях современной школы ...........46
З. Мамбетова.  Абай қарасөздері ............................................................................50
А. Бекжанова.  Жалаң және жайылма сөздер .....................................................51
С. Жөкеева. ХХІ ғасыр көшбасшысы .....................................................................52
Г. Сағынбаева, Г. Өтегенова. Көшбасшылық – бүгінгі күн талабы .................55
А. Файзуллина.“Урок информатики в 7 классе” .................................................59
В. Ажажа. Teaching experience throug activities that can be useful to develop students’ 
 motivation, creative thinking, speaking skills and vocabulary enrichment ......................61

№11, қараша
Ә. Рысқұлбекова. Орта білім беру мазмұнын жаңарту: бастауыш сынып 
 мұғалімі тәжірибесіндегі өзгерістер ..................................................................3
Қ. Бақтиярова. Білікті маман – шығармашыл тұлға ...........................................6
М. Оразбаева. Өзін-өзі тану – рухани адамгершіліктің тұғыры .......................10
М. Рахымжанова.  “Өнер” әдісбірлестігінің жұмыстары ................................12
К. Шаяхметова. Іс-әрекетті зерттеу сабақтарына рефлексия  .......................13
Педагогикалық ғылыми-зерттеу институты (1933–1936 ж.) ...........................15
Р. Садықова.  Бастапқы сатыда лексиканы түсіндіру тәсілдері  .....................22
А. Дүйсенбаев.  Ыбырай Алтынсаринның тәрбиелік мұралары ........................24
В. Гусаров.  Марафон гражданских инициатив как пример межсекторного 
 взаимодействия ...................................................................................................27
Н. Атемкулова. Профессор И.Р. Халитова әлеуметтік педагогиканы
 зерттеуші ғалым .................................................................................................33
Т. Мажикеев, С. Бектенгалиева, Н. Тифанциди. Научно-методическая
 служба в школе.....................................................................................................36
Қ. Жарылғасова. “Үлгілі педагог отбасы – 2016” облыстық байқауы.............40
Ә. Тумышева. “Хореография” облыстық балалар өнер фестивалі...................41
Г. Тлеубекова. Мектептер арасындағы ынтымақтастық ................................42
Б. Мұқанова. Ұстаздық еткен жалықпас...  ... ....................................................44
С. Тойкенова. Кітаптың шығу тарихы ................................................................46
V. Fomin, J. Karina. What motherland is begun with ...............................................48
А. Қанатқызы.  Сандарды салыстыру (1-сынып) ................................................51
Г. Бапар.  Пайдалы қазбалар ...................................................................................52
Ә. Әукенова. “Өзін-өзі тану” әлеуметтендіру сабағы .......................................53
А. Есімжанова. “Жақсы сөз жаныңды емдейді” .................................................55
Т. Мұстафаева. Бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау қабілетін 
 дамытуда интербелсенді әдістердің тиімділігі ..............................................56
М. Ақылбекова. Бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа баулу ...............58
А. Молдажимова. Абайды оқы, таңырқа! (“Абайтану” курсы бойынша. 
 9-сынып) .................................................................................................................61
Б. Раисова. Қанипа Бітібаеваның әдістемесіндегі Оқушы үні
Б. Кожабаева. Памяти педагога



110

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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