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Ғылым мен білімнің биік шыңында

ПЕДАГОГИКА  ҒЫЛЫМЫ – БІЛІМ  МЕН  
ҒЫЛЫМНЫҢ АЛТЫН КӨПІРІ...

Шәркүл  ТАУБАЕВА,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
профессоры, педагогика ғылымдарының докторы

   Алматы қаласы, Қазақстан

Б ала кезден арманым ғалым болу едi де-
сем, жалған болар. Оқу мен бiлiмге деген 

құштарлық ерiксiз ғылымға алып келдi ғой. Абай атындағы Қазақ педа-
гогика  институтында  аспирантурада  оқыған  жылдарым  маған ыстық.  
Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Райхан Ержанова  
кафедраға меңгерушiлiк ететін. Надежда Дмитриевна Хмельдiң 
ерекше тұлға екендiгiн айтқым келедi. 1973 жылы халықаралық жас 
ғалымдар семинары Бакуриани, Тбилиси қалаларында өтедi екен, 
соған қатыстыруға бiздiң институттағы аспиранттардан менi таңдап, 
Надежда Дмитриевна бiрнеше күн менi әр қырынан дайындады. 
Ғалым-ұстаздың бiлiмi мен шеберлiгiне тәнтi болдым. Сол жолы 
атақты Ю.К.Бабанский, Х.Й.Лийметс, А.И.Пискунов, В.В.Краевский, 
В.С.Ильин, Б.П.Битинас, И.Я.Лернер, П.В.Худоминский, Т.И.Шамова 
сияқты ғалымдарды алғаш көрiп, дидарласу бақытына ие болдым. 

Жалпы, қазiргi Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика 
университетiн дәстүрлi ғылыми мектептерi қалыптасқан оқу орны 
ретiнде құрметтеуге болады.

 Мектепте қазақша оқыдым, ауылда өстiм. Сондықтан, алғашқы 
ғылыми тақырыбымды қазақша бекiттiрiп, қазақша жаздым. Жастық 
жiгер мен құлшыныстың арқасында жұмысымды да бiтiрдiм. Бiрақ 
сол кезде жаңадан шыққан талап бойынша ғылыми диссертациялар 
орысша қорғалу қажет болды. Қазақ тiлiнiң аясын тарылтқан кеңестiк 
жүйенiң идеологиясы өз талабын осылайша орындап отырды ғой. Жүз 
жерден жұмысың керемет болса да, қазақ тiлiнде орындалғандықтан 
жолы жабылады. Ғылымды қазақша жазам деген патриоттық сезiмiме 
осылайша үлкен тосқауыл қойылды. Мақсатқа жетем деген адамға 
орыс тiлi сөз боп па деп, өзiмдi қамшылап, жұмысымды орысшаға 
аудардым.  Алайда, бәрі сәттi бола бере ме? Орысшаға аударылған 
соң, жазған диссертациям мүлде өзiме ұнамай қалды. Мен мұндай 
жұмысты қорғамаймын деген шешiмге келдiм.

Сәті келіп, Орталық мұғалімдер жетілдіру институтына жұмысқа 
орналастым. Жалпы жұмыс, ісқағаздары бәрі-бәрі тек қана орыс 
тілінде. Аспирантурада әдістемелік жұмыс мәселесінен ғылыми 
жұмыс жазғандықтан, маған теориялық тұрғыда қиындық болған 
жоқ. Мектептен, тағы басқа да мекемелерден тәжірибе жинақтап кел-
ген өз ісіне шеберлер істейді екен. Олар көп ретте жастарды сырттай 
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қолдаған сияқты көрінгенімен, кей жағдайларда іштей біреудің еңбекте 
табысқа жетуін аса қаламайды екен. Сондай-ақ, астаналық көкіректік, 
жоғарыдағылармен араласатынын бетке ұстау, өзіне бастықтардан 
тірек тауып алу сияқты өлшемдермен өздерін бағалап, өз-өздерін биік 
ұстап жүретін.

Мекемеміз өрге қарай ұмтылды, ұжым болып Социалистік жарыс 
жеңімпазы деген белгі алдық. Одақ көлеміндегі орден алды. Біз де сол 
институтпен бірге өстік, біз арқылы институт биікке көтерілсе, инсти-
тут аясында біз жетілдік, өзімізді жетілдірдік. Еш уақытта өзім неге 
осындай ғана қызметте істеймін деп намыстанған емеспін. 

Тарих пәнінің республикалық әдіскерімін. 13 мың мұғалім, 225 
әдіскер, 300-дей  инспектор,  министрліктегі  басқарма қызметкер-
лерімен қоян-қолтық бірігіп жұмыс істейміз. Жұмыстың өзі, отырған 
орның сені тәрбиелейді екен. Сен тек өз атыңнан сөйлемейсің, қанша 
мұғалімнің атынан айтасың.

Гуманитарлық пәндердi оқыту, озат тәжiрибенi ендiру 
мәселелерімен айналыстым. Республика көлемiндегi мұғалiмдердiң 
педагогикалық тәжiрибесi мен шеберлiгiн шыңдаудың қайнаған 
қазанында жүру – менiң үлкен бақытым. “Үйрете жүрiп үйренемiз” 
деген Сенеканың сөзi сияқты, бұл мендегi тәжiрибелiк алтын қордың 
жинақталуына мүмкiндiк берген жылдар болды. Жалпы, қазiргi 
республикалық педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта 
даярлау институтында қызмет атқарғандардың көбi – бұл күнде бiлiм 
саласындағы көрнектi қайраткерлер. Олардың ішінде іскер әдіскерлер: 
Амантурлин Шынберген Бекпанұлы, Мәжікеев Төлеш Мұқашұлы, 
Көшкінова Зюяйля Бәбішқызы, Жүрсімбаева Тамара Жанғабылқызы, 
Подборонова Светлана Африкановна, Ильясова Мәдина Ильясқызы, 
Баранова  Инесса  Валентиновна,  Бержанов  Марат  Қартбайұлы,    
Мусина Паграна Манапқызы, Ильина Светлана Сергеевна, педагогика 
ғылымдарының кандидаты, доцент, Астана қалалық мұғалімдер білімін 
жетілдіру институтының директоры Майя Сапарбекқызы Керімбаева, 
педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогика институтының проректоры Клара Жантөреқызы 
Қожахметова, педагогика ғылымдарының докторы, педагогика 
кафедрасының меңгерушісі Тұрғынбаева Ботагүл Алтайқызы, педаго-
гика ғылымдарының кандидаттары, доценттер, халықаралық ТАСИС 
ұйымының  қызметкерлері  Белослюдцева  Валентина  Николаевна, 
Тасболатова Шәйзада  Өмірзаққызы, педагогика ғылымдарының кан-
дидаты, доцент Ы.Алтынсарин  атындағы  Қазақ  Білім  академиясының 
Орта білім институтының директоры Қарлығаш Лекерқызы Қабдолова 
және тағы басқалар бар. Бұл осы институттағы ғылыми-педагогикалық, 
әдiстемелiк ортаның мүмкiндiгiнiң жоғарылығын көрсетсе керек. 
Алайда, таза ғылыми орталықтың жұмысы мұнан ерекшелеу. Ұзақ 
уақыт Ы.Алтынсарин атындағы педагогикалық ғылыми-зерттеулер 
институтында еңбек еттiм. Кiшi ғылыми қызметкерлiктен бастап, инс-
титут директорының орынбасарына дейiнгi қызметтi атқардым. Бұл 
институтта мен ғылыми-зерттеу жұмысының барлық сатысынан өтуге 
мүмкiндiк алдым. Аға ғылыми қызметкер, озат тәжiрибенi ендiру 
бөлiмiнiң меңгерушiсi, республикалық педагогикалық зерттеулердiң 
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үйлестiру орталығында ғылыми хатшы болып жұмыс атқару ғылыми 
жұмысты егжей-тегжейлi бiлiп, шыңдалуыма себеп болды. Қандай 
жұмыс атқарсаң да жауапкершiлiктi сезiнiп, тереңiрек түсiнуге 
тырыссаң, тәжiрибе деген осы. Қазiргi Ы.Алтынсарин атындағы 
Ұлттық бiлiм академиясы аталатын, педагогикалық ғылыми-зерттеу 
институты маған ғылыми бағыт берiп, қиялыма қанат бiтiрген 
“Байқоңырым” десем болады. Ғылым докторлары Серғазы Қалиұлы, 
Жауымбай Амантұрлыұлы Қараев, Тотай Тәжіұлы Тұрлығұл, Мақпал 
Жұмабайқызы Жадрина, Ысқақ Айтқұлұлы Нәби, Жамал Рахымқызы 
және  ғылым  кандидаттары   Сейділда  Дәулетбақұлы Көпбаев, 
Сыздық Мусин,  Людмила  Ильинична  Колесниченко,  Буртовой  Илья   
Дмитриевич, Виктор Александрович Парфенов, Светлана Николаевна 
Лактионова, Дүйсенбаев Баймұхамбет Мәдіұлы, Ғалия Байжасарова, 
Күлпаш Сариева, Гүлтас Құрманбаева, Жанат Дәулетбекова, Шолпан 
Борантайқызы, Айсара Әубәкірқызы  сияқты, т.б. көптеген әрiптес-
ғалымдармен қызметтес болғандығымды мақтана айтуға болады. 
Осында жүргенде Мәскеуге барып қайта аспирантурада оқудың сәтi 
түстi. 1985–1988 жылдар аралығында КСРО Педагогикалық ғылымдар 
академиясының құрамындағы Жалпы педагогика ғылыми-зерттеу 
институтының (қазiргi теориялық педагогика ҒЗИ), Озат тәжiрибенi 
жинақтау және ендiру зертханасында диссертация дайындау арқылы 
ғылымда тағы бір сатыға көтерілдім деп ойлаймын. Ғалымдар ерек-
ше құрметтейтін “Мәскеу мектебi” менiң де теориялық бiлiмiмнiң 
iргетасын берiк еттi деп айтуыма болады. Себебi, мен олардың бiлiмi 
мен iлiмiн қабылдадым. Атақты ғалымдар  С.И. Архангельский, З.А. 
Малькова, В.М.Полонский, В.С. Шубинский, Н.Д. Никандров, Б.С. 
Гершунскийлердiң дәрiсiн, ғылыми кеңестерiн тыңдадым. Бұлар 
кезiнде КСРО педагогикалық ғылым академиясы атанған, Ресей Бiлiм 
академиясының “корифейлерi”, яғни, ғұлама ғалымдары. 

1989 жылы “Система деятельности институтов усовершенствова-
ния учителей по изучению, обобщению и внедрению передового педа-
гогического опыта” (на материале Казахской ССР) тақырыбы бойын-
ша кандидаттық диссертациям қорғауға ұсынылды. Бiрақ, сол кездегi 
қоғамдағы өзгерiстерге байланысты сәл кешiктiруге тура келдi де 1992 
жылы қорғадым. Бұл әбден пiсiп-жетiлген жұмыс болды деп ойлай-
мын. Себебi, бұл жұмыс бойынша 35 еңбек жарық көрдi. Оның бiразы 
одақ көлемiндегi журналдарда, жинақтарда жарияланды. Бүкiлодақтық 
ғылыми-практикалық конференцияларда баяндама жасалды. Өзiмiзде 
де өз тақырыбыма сай конференциялар өткiзудi ұйымдастыруға атса-
лыстым. Озат педагогикалық тәжiрибенi насихаттау үшiн академик 
Ю.К. Бабанскийдi шақырып, Солтүстiк Қазақстан облысының ба-
засында бүкiлодақтық ғылыми-практикалық конференция өткiзiлдi. 
Жалғыз өзiм ұйымдастырдым деп айта алмаймын, себебi: менiң 
аспирантураға оқуыма, жиi семинарлар мен конференцияларға барып 
тұруыма басшылар – министр Қ.Балахметов пен министрдiң орынба-
сары Ш.Беркiмбаевалар мен үшiн көп жағдай жасап, қолдау көрсетті.

1998–2001 жылдары Абай атындағы Алматы мемлекеттiк 
университетiнде докторантурада оқыдым. 2001 жылы кәсiби бiлiм 
берудiң теориясы мен әдiстемесi мамандығы бойынша “Научные осно-
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вы формирования исследовательской культуры учителя общеобразо-
вательной школы” деген тақырыпта докторлық диссертация қорғалды. 
Бұл тақырыпты таңдауыма ұсыныс берiп, бағыт-бағдар жасаған про-
фессор  Г.А. Уманов болатын. Педагогика ғылымдарының докторы 
дәрежесі мен профессор атағына ие болдым. Кандидаттық жұмысым 
да, докторлық жұмысым да кәсiби тәжiрибеммен тiкелей ұштасып 
жатты.

Жалпы,  менiң ғылым жолын таңдауыма ықпал еткен, жiгер-
лендiрген, жетекшiлiк жасаған ғалымдарды атап айтуым керек. 
Алғаш орталық мұғалiмдер бiлiмiн жетiлдiру институтына жұмысқа 
келгенiмде жылы қабылдап, қамқорлық танытқан институт дирек-
торы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Гусев Леонид 
Иванович болды. Ы.Алтынсарин атындағы ғылыми-зерттеу институ-
тына директор болып  педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Абаева Никара Бәкiрқызының тағайындалуы институт өміріне  жаңа 
демократиялық серпіліс, ұжымдық рух, адамдар арасындағы ізгілік 
қарым - қатынасты орнатты. Өзінің әділдігімен, қарапайымдылығымен, 
елгезектігімен ғылыми қызметкерлерге үлгі - өнеге бола білді.  

Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім проблемалары институтының 
директоры,  химия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Рес-
публикасы Мемлекеттік сыйлығының иегері Нұрахметов Немеребай, 
Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ Білім академиясының президенттері: 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының иегері, филоло-
гия ғылымдарының докторы, профессор Сейдiмбек Ақселеу Сланұлы, 
педагогика ғылымдарының докторы, профессор ГФР-дің доктор-
инженері, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының иегері  
Асқарбек Қабыкенұлы Құсайынов республикамыздағы білім беру 
жүйесінің дамуының стратегиясы мен тактикасын жасауға және іске 
асыруға белсене араласты. 

Маған жоғары білім, кандидаттық және докторлық дипломдар бер-
ген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетiнiң ректоры, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор Тоқмұхаммед Сәлменұлы 
Садықовты азаматтық ұстанымы үшiн ерекше сыйлаймын. Ал 
ғылыми жетекшiлерiм: педагогика ғылымдарының кандидаты, до-
цент Нұрманбетов Исабай, Ресей Бiлiм академиясындағы педагоги-
ка ғылымдарының докторы, профессор Турбовской Яков Семенович, 
докторлық жұмысыма кеңесшi болған педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор Уманов Григорий Абрамович сынды ғалымдарды 
ұстаз тұтамын. Ғылыми жұмысыма пiкiр бiлдiрiп, оппоненттiк 
жасағандығы үшiн Мәскеудегi Ресей Бiлiм  академиясының  про-
фессоры, педагогика  ғылымдарының  докторы  Худоминский  Петр  
Владимирович, Қазақтың ұлттық педагогика университетiнiң профес-
сорлары Қалиева Светлана Исламғазықызы мен Құдайқұлов Мәулен 
Әбдiкәрiмұлы, педагогика ғылымдарының докторлары, профессорлар 
Мәжитова Ләйлә Хамитқызы мен Калюжный Анатолий Афанасьевич 
сияқты ғалымдарды әрқашан құрметтеймiн.

Заманымыз  бір,  мүддеміз бір менің ғылымдағы үзеңгілес дос тарым 
деп бір толқынды  атап өткім келеді. Олар педагогика ғылымдарының 



7

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

докторлары, профессорлар:  Меңлібекова  Гүлбақыт Жолдасбекқызы, 
Кенесарина Зәру Өтегенқызы, Исаева Зәуреш Әбдіразаққызы,   
Әлмұхамбетов     Берікжан    Айтқұлұлы,     Әдібай    Табылдиев,   
Жамал    Бәшірова,    Ділімбетова  Ғайни   Қарекенқызы,  Асанов   
Наухан   Алтайұлы,  Қараев  Жауымбай  Амантұрлыұлы, Оспанова 
Бақыт Әпсейітқызы, Қалыбекова Әсия Ахметқызы, Иманбаева Сәуле 
Тоқтарқызы,  Жұматаева   Еңлік  Өрісбайқызы,  Мұханбетжанова  
Әлия   Меңдешқызы,  Раһымбек   Хорлан   Мәтенқызы,  Халитова    
Исламия  Рамазанқызы, Рысбаева Аршагүл Қылышбекқызы, Күмісбек  
Өстемірұлы,  Завалко  Надежда  Александровна,  Шкутина  Лариса 
Арнольдовна және т.б.

Әрбір  ғылыми қызметкер – тылсым дүние, тұнып тұрған білім 
маржаны,  ғылымның  көкжиегіне  көз  жіберіп  тұрған  көреген.  Кей-
де олармен  сөйлесе  кетсең, не  олармен мәселелерді бірге ақылдаса 
шешетіндей кезде, жоғыңды тапқандай сәттер жиі болады. Мен 
сол ғылыми-зерттеу институтында Төлеутай Ақшолақов, Күлжан 
Жүнісова, Никара Абаева, Әнеш Дайырова, Бүбіхан Алахунова, 
Сәукім Тілешова, София Масгутова, Жаңылхан Адамбаева, Балғаным 
Құлмағанбетова, Мәрия Жұмаханқызы, Тұрсын Оралбекова, Мәлипа 
Сәтімбекова, Шакура Майғаранқызы, Баянғали Әменұлы Қойшыбаев, 
Бахтияр Өрісбайұлы, Сәуле Аманжолқызы, Әлиям  Арзиева, Жақып 
Жұлдызұлы, Сәуле Дүйсебайқызы, Сақыпжамал Құрманғалиқызы, 
Мәнсия Әбішқызы, Бақыт Әрінқызы секілді әріптестеріммен бірге 
қызметтес болғанда, олардың жан дүниесінің, жүрегінің лүпілі 
“ғылым” деп соғатынына әрі сүйсінетінмін әрі таң қалатынмын. 
Уақытын да аямай, аз табысқа қанағат етіп, бағдарламалар мен 
оқулықтардың әрқайсысын ғылыми кеңестерде ұзақ талқылап, белгілі 
бір шешімге келіп, көңілдері толып, ойлары тұндырылғанша тыным 
таппайтын. Ғылыммен айналысатын адамдарға тән үлкен балалықтары, 
көңілшектігі, сәбише қуанатындары, бір оркестрде ойнайтын адамдар-
ша бірін-бірі терең ұғынатындарын кейін ғана бағалай алдым. Кезінде 
тездетейік деп асыққанымызбен, ғылым өзі білімнің қара қазанында 
қайнамаса, шалажансар боп, иі қанбай шикілеу көрінеді екен. Кейбір 
оқулықтарда байқалған олқылықтар жоғарының асығуынан, ішкі мәнін 
терең зерттемей, тез жинақтағаннан кетті деп ойлаймын. Ғылым деген 
ой, ойдың өзі ойлауды қалайды. Ой түбі – терең, түсесің де кетесің, 
жарыққа шығу үшін қараңғы түнектерден адаспай жол табуға, адами 
түсініктің желісін үзбей, айналып соғу қажет. 

Ғылыми жұмыстардан жоғары оқу орнына келгенімде байқағаным: 
оқытушы әуелі ғылымда ең болмаса бес жыл істеп келсе, құба-
құп. Себебі, алдындағы студент пен магистрант, аспирант жәй адам 
емес. Білсем, үйренсем деп ынтыққан көздерге нені айту, қайдан, 
қай тәжірибеден шығарып айту қажеттігі ойыңда тұрса да айтқан 
тұжырымның шынайылығы мен дәлелділігі және іске асқан үлгісі 
қажет. Сенімділік керек, әйтпесе өзің де сенбейсің. Білім алушы 
жастың жекебасын сыйлау керек. Ол да аз. Жақсы көру керек. Әр 
ізденуші – сен егетін дәннің жеміске айналатын зертханасы. Кейін 
олар табыстарға жеткенде, сенің де аз да болса үлесіңнің барлығы сені 
шаттандырады.
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Редакциядан. 
Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының Президенті, ҚР 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, педагогика ғылымдарының докто-
ры, профессор Асқарбек Қабыкенұлы Құсайыновтың әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің педагогика және білім беру менеджменті 
кафедрасының профессоры Шәркүл Таубайқызы Таубаеваның «Қазақ 
университеті» баспасынан шыққан кітаптарының тұсаукесерінде 
сөйлеген сөзі.

Асқарбек  ҚҰСАЙЫНОВ,
педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор

  Алматы қаласы, Қазақстан

Б үгінгі өткізіліп отырған тұсаукесер – ғылым мерекесі, 
өйткені әрбір кітап ғалымның тынбас ізденісінен, білім 

алушыға көмектессем деген ұстаздық қамқорлығынан, 
кәсіби және өмірлік тәжірибесінен, өмірлік ұстанымынан 
хабар береді.

Тұсаукесерді өткізуге мұрындық болған «Қазақ университеті» баспасы 
ұжымына, философия және саясаттану факультетінің деканы, философия 
ғылымдарының докторы, профессор Әлия Рымғазықызы Масалимоваға, 
педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының меңгерушісі, 
педагогика ғылымдарының докторы, профессор Айгүл Әбдімажитқызы 
Булатбаеваға, кафедра ұжымына, магистранттар мен докторанттарға 
алғысым шексіз!

Бұл мереке Шәркүл Таубайқызының «Қазақ университеті» баспасы-
нан шыққан кітаптарының тұсаукесеріне арналған екен. Енді осы кітаптар 
қайдан бастау алады деген сұрақтар төңірегінде әңгіме өрбітіп көрейін.

Шәркүл Таубайқызы 1973  жылы  алғашқы аспирант кезінде Грузия-
да  (Тбилиси-Бакуриани) өткен  Халықаралық  Жас  ғалымдар  мектебінде 
академик  Х.И.  Лийметс,  педагогиканың  майталмандары  А.И. Пискунов,  
В.В. Краевский, Ю.К. Бабанский,  В.С.  Ильин  және т.б. әдіснамашы 
ғалымдардың дәрісін тыңдап, ғылыми кеңестер алып, Мәскеудегі 
мемлекеттік кітапханаға барып, өз тақырыбы бойынша кітаптарды оқып 
зерделеу керек деп шешім қабылдап, «ғылымның инемен құдық қазғаннан 
да қиын» екенін сезініп қайтқанынан басталған еді.

Одан кейінгі уақытта өзінің ғылыми бағытын Орталық мұғалімдер 
білімін жетілдіру институтында гуманитарлық пәндердің мазмұны мен 
әдістемесін жетілдіру үдерісін үйлестіруші республикалық деңгейдегі 
әдіскер ретінде тәжірибе жүзінде пайымдап сынақтан өткізді. Мәскеу 
ғалымдарымен шығармашылық байланыс орнатты. Республикадағы 
жаңашыл мұғалімдер тәжірибесін одақ көлемінде журналдарда, көрмелерде 
кеңінен таратуға, ғылыми-практикалық конференциялар өткізуге атса-
лысты. Сөйтіп, 1985–1988 жылдары КСРО-ның Педагогика ғылымдары 
академиясының Жалпы педагогика институтының озат тәжірибені 
жинақтау зертханасында танымал ғалым, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор Яков Семенович Турбовскойдың жетекшілігімен 
кандидаттық диссертацияны жазу-қорғау кезінде Шәркүл Таубайқызы тағы 
бір белеске шықты. Ол ғылым мен практиканы шебер ұштастыра білді, бұл 
жұмыс мына кітаптардың екінші бір қайнар бұлағы десек болады.
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Бұл туындылардың бастау алар үшінші бір көзі – профессордың 
ғылыми кеңістікте өз қағидасына беріктігі, пікірлесуге ашықтығы, өзгені 
тыңдай алуы, ғылыми жомарттығы, бәсекеден қорықпауы, көмекке 
даярлығы, ғылым арқылы өзін адами және кәсіби дамыта алуы.

Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ Білім академиясында пре-
зидент болып қызмет істеген тұста Шәркүл Таубайқызы Абай атындағы 
Қазақ педагогикалық университетінің докторантурасын бітіріп, жұмыс ор-
нына оралғанда, оған академик-хатшы, Жоғары білім беру институтының 
директоры лауазымдарын ұсынғанымда, ол зертхана меңгерушісі жұмысын 
қалады. Сонан соң Шәркүл Таубайқызына Академияның құрамындағы 
«Тәрбие институты директорлығына қалай қарайсыз?» дегенімде, ол маған: 
«Асқарбек Қабыкенұлы, мен тәрбие мәселесін терең зерттеген емеспін, 
сондықтан ол орынға педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Клара Жантөреқызын шақырсаңыз болады, өйткені ол тәрбие жүйесін 
зерделеп, түрлі сайыстар өткізіп жүрген ғалым» деді. Бұдан айтайын деп 
тұрғаным, Шәркүл Таубайқызы лауазымға бару үшін де оның ғылымын 
білу міндетті, ал қызметтің өзі ғылымға бағынышты, деп түсінетінін 
аңғартқаны. 

Шәркүл Таубайқызы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университетінде 2006–2010 жылдары педагогика және психология 
факультетінің деканы, оқу-әдістемелік бірлестік жөніндегі проректор 
болған кезде мен диссертациялық кеңес төрағасы ретінде біз сан қырлы 
жауапты жұмыстарды бірге атқардық. Авторлық бірлестікте «Педа-
гогика мен психология саласындағы диссертациялар» атты кітап жа-
зып шығардық. Шәркүл Таубайқызы ізденушілердің диссертациялары 
талқыланып, қорғауға ұсынылатын әдіснамалық семинарды байыппен 
басқарды. Диссертациялық кеңес мүшесі ретінде әрқашан аспиранттар 
мен докторанттарға ізденіс тақырыптарын, диссертацияларының ғылыми 
жаңалығын, нәтижелерін, теория мен практикаға қосқан үлесін, ғылыми 
аппараттарын мұқият қарап шығып, өз ойын ашық, тайсалмай айтатын-ды. 

Кейбір ғылыми жетекшілер оған реніш білдірсе де, мен профессордың 
пікірімен санасатынмын, себебі, ғылымда шындық пен әділдік бірінші 
орында тұрады. Абырой болғанда, сол жылдары қорғалған жұмыстар 
түгелдей бекіп келген-ді. Көп нәрсе көзге көрінбейтін тірліктермен, 
адамдардың риясыз көмегімен, жанашырлығымен орындалатынын түсінсе 
ғой, шіркін, ғалымдар. Мен бәрін Шәркүл Таубайқызы ғана біледі деген 
пікірден аулақпын. Ең соңғы шешімді мен осы ғалыммен пікірлескен соң 
ғана қабылдайтын едім. Одан ешкімге зиян келген жоқ.

Профессор өзі басшы бола жүріп, кафедраның жұмысына белсене 
араласып, бейнебір эталон секілді бағыт беріп, бірге ойланып әрі ойлан-
дырып, үйреніп әрі үйретіп кететін-ді. Оны біреу түсінер, біреу түсінбес, 
ондай жайтқа Шәркүл Таубайқызы көп мән бермейтін, оған уақыты да 
шектеулі ғой. 

Шәркүл Таубайқызы проректорлықтан Мәскеуге өзі білім алған 
ғылыми-зерттеу институтына ғылыми тағылымдамаға кеткенде бәріміз 
де таң қалдық. Онсыз да білімі бір өзіне жетеді емес пе деп, сұрақтар да 
қойдық. Сөйтсем, ол өзінің ғылыми еңбектерін заманға сай аяқтау үшін, 
оларды білім алушыларға оқулық, оқу құралы, монография етіп қалдырып 
кетуді көздеген екен. ҚР Президентінің көрегендігімен ашылған «Болашақ» 
бағдарламасының сайысынан өтіп, Ресей Білім академиясына баруға бел 
байлаған болып шықты.

2014 жылы Ресей Білім академиясының Педагогика тарихы мен тео-
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риясы институтының (қазір Білім беруді дамыту стратегиясы институты) 
70-жылдық мерейтойына барғанда мен Шәркүл Таубайқызының талант-
ты шәкірт бола білгенін, ғылымның құдіретін танып, оған адал қызмет 
еткенінің куәсі болдым. Институт ұстаздары, әріптестері мен бірге оқыған 
замандастары оған керемет ілтипат білдіріп жатты. Мұны біздің халыққа 
деген құрмет деп ұғындым.

Міне, бүгінгі кітаптар Шәркүл Таубайқызының сол тағылымдамада өз 
білімін, ойын жүйелеп, бізге парасаттың өзіне тән тұрпатын көрсеткендей 
әсер беріп тұр.

Шәркүл Таубайқызы Мәскеу жоғары форумдарында республика аты-
нан ғылыми баяндама жасап, жинаған тағылымын мектеп мұғалімі мен 
оқушысының бойынан зерттеушілікті көргісі келген нағыз патриот-аза-
мат. Сол себепті, докторлық ізденіс, монография, олардың қолданбалы 
нәтижелері оқулықтарға, оқу құралдарына айналуы – табиғи ғылыми 
үдеріс іспетті. Республика ұстаздары ғалымның «Білім беру жүйесіндегі 
этнопедагогика» журналындағы «Жас ізденушілерге көмек» айдарындағы 
35 мақаласын асыға күтіп, зейін қойып оқыды. Кейін ол жарияланымдар 
оқулықтарға енді. Мақала есеп үшін емес, келешек жастар үшін, ұлттық 
элитаны, мемлекеттік элитаны тәрбиелеу үшін жазылды және жазылуда.

Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ Білім академиясында, Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде Шәркүл Таубайқызы Жас ғалымдар 
мектебін, әдіснамалық семинарды жүргізуді өзінің төл міндеті деп санады 
және бұл жұмыс бүгін де жалғасуда.

 Профессор ғылыми еңбек авторларына риза, рақметшіл ғалым. Маған: 
«Асқарбек Қабыкенұлы, сіз салыстырмалы педагогиканы зерттемегеніңізде 
маған дәріс беру қиын болар еді», – деп ой түйеді.

Шәркүл Таубайқызы өзіне ғылыми жетекшілік еткен Исабай 
Нұрмамбетұлын, Райхан Жұмағазықызын, Яков Семенович Турбовской-
ды, Григорий Абрамович Умановты ерекше құрметтейді.

Жалпы ғалымды тәрбиелеуге уақыт, білімді тұлғалар, қоғамдық 
орта керек. Шәркүл Таубайқызы еңбек еткен, тәлімін алған басшылар да 
жеткілікті. Олар: мектеп директоры – Әшірбеков Әбіласан, ОМБЖИ ди-
ректоры – Гусев Леонид Иванович, Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ 
Педагогика ғылымдары ҒЗИ (кейін Қазақ Білім академиясы) басшылары –
Никара Бәкірқызы Абаева, Немеребай Нұрахметұлы Нұрахметов, Ақселеу 
Сланұлы Сейдімбек, Асқарбек Қабыкенұлы Құсайынов, Тахир Оспанұлы 
Балықбаев. Білім министрлігі ғылыми ізденістегі қызметкерлерге 
қамқорлық көрсете білген. Олардың ішінен Кенжеәлі Айманов, Қажахмет 
Балахметов, Шайсұлтан Шаяхметов, Шәмша Беркімбаеваны айрықша 
атап өткім келеді. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректо-
ры Ғалымқайыр Мұтанұлы Мұтановқа Шәркүл Таубайқызының 
докторанттарға арналған «Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» 
атты оқулығын қолдап, Білім және ғылым министрлігінің грифін алуға 
жағдай жасағаны үшін алғыс айтқым келеді!

Шәркүл Таубайқызының әр кітабында ондаған туындыларға идея-жол-
дамалар тұнып тұр. Ғылыми жұмыс әдіснамасы керек десеңіз – халықтың 
генетикалық қорын байытатын технология. 

Ойлауға үйрету, заманауи жаңа ғасыр ұстазын тәрбиелеу, бәсекеге 
қабілетті тұлға даярлау – Шәркүл Таубайқызының күнделікті ісі әрі арма-
ны.
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Шәркүл Таубаеваның жарыққа шыққан кітаптарының тұсаукесер 
сәттері.
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дамгершілік тақырыбы – мәңгілік  тақырыптардың біріне жата-
ды. Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру – ата-

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІ – РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУДЫҢ  АЛТЫН КІЛТІ

Күлбарам  СӘДУАҚАСҚЫЗЫ,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
университетінің профессоры

  Қызылорда қаласы, Қазақстан

А

Педагогика ғылымы: зерттеулер

ана мен ұстаздардың басты 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.
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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.

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 



14

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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 
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 
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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. 

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.

ИГРА  И  ФОРМИРОВАНИЕ  ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Анастасия  ТРАЦЕВСКАЯ,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики 
Минского государственного 
лингвистического университета

   г.Минск, Республика Беларусь

ервостепенное значение игра имеет в формировании дисциплины и 
культуры поведения. “Дисциплина (лат. Disciplina – обучение,  вос-П

питание) – качественная характеристика порядка, организованности в той 
или иной общности, сфере жизнедеятельности людей, отражающая соот-
ветствие их поведения сложившимся в обществе нормам права, морали 
или уставным требованиям какой-либо организации” (Российская педа-
гогическая энциклопедия. В 2 т. / Гл ред. В.В. Давыдов. М., 1993. Т. 1.  С. 
274).

В теории педагогики существует три подхода  к восптанию дисци-
плины. Первый, авторитарный, берет свое начало от немецкого педаго-
га Иоганна Гербарта. Он заключается в безоговорочном выполнении пра-
вил в формировании дисциплины следующими методами: внушением, 
угрозой, наблюдением, наказанием и др. Второй – свободное воспита-
ние. Основоположником свободного воспитания является французский 
писатель и философ Ж.–Ж.Руссо, который считал, что дисциплину следу-
ет поддерживать и воспитывать у детей путем предоставления им полной 
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1. Российская  педагогическая  энциклопедия.  В 2 т./ Гл.ред  В.В.  Давыдов. – М.:  1993. 
 – Т. 1. – С. 275.
2. Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пособие. – 3-е изд. – М., 1997. – С. 375. 

свободы и включением в увлекательную  деятельность, помня о том, что 
в жизни и деятельности человека не может быть  интересно все. Значит, 
ребенка следует научить исполнять и преодолевать различные соблазны и 
нездоровые влечения. Третье направление – гуманистическое. Его обос-
новали и развили Я.А. Коменский, И.Н. Песталоцци, А.Дистерверг, К.Д. 
Ушинский и наши современники В.А. Сухомлинский, К.В. Гавриловец, 
Н.Е. Щуркова, Е.В. Бондаревская, Ш.А. Амонашвили, И.Ф. Харламов, 
О.С. Газман. Все вышеуказанные авторы рассматривают дисциплину как 
сложный феномен, который определяется единством сознания чувств и 
привычек поведения. Сложность этого качества исключает использова-
ние какого-либо одного подхода к его формированию – авторитарного или 
основанного на невмешательстве в детском поведение. Поэтому принци-
пиальное значение для понимания дисциплины имеет выявление соотно-
шений дисциплины и свободы. Следует учитывать, что дисциплина нео-
тождествима полностью со свободой. Как отмечает О.С. Газман, “поэтому 
дисциплина (как и необходимость) не есть вся свобода. Она лишь та ее 
часть, которая обеспечивает условия и возможность каждому быть само-
стоятельной самодеятельной, творческой личностью, не умаляя при этом 
интересы других, интересы свободного развития всех” 1.

Соответственно, в основе поведенческих установок учащихся долж-
ны лежать нормы общечеловеческой морали, основанные на уважении к 
другому человеку. Как отмечает многие исследователи, именно из этих 
принципов вырастают чувства достоинства, совести, чести и долга, такие 
волевые качества, как самообладание, сдержанность, организованность. 
Речь идет о культуре поведения. Если дисциплина – это обязательное вы-
полнение правил, заповедей,  традиций и др., т.е. что делать, то культура 
поведения – это как делать. Последняя включает вежливость, точность, 
такт, деликатность, непринужденность, изящество манер, уместность и 
др. Культура поведения – это самодисциплина плюс внутренняя культура 
(потребность интерес, долг, обязанность, вина, стыд). Как отмечает И.Ф. 
Харламов, “культура поведенния как специфический термин означает вы-
сокую степень отточенности, отшлифованности действий и поступков че-
ловека, совершенство его деятельности  в различных сферах жизни”2.

Для формирования культуры поведения требуются не приказ, муштра, 
слепое повиновение, а гуманное средства, поощряющие положительную 
внутреннюю активность личности. Как показывает констатирующий экс-
перимент и теоретическое исследование, таким эффективным средством 
формирования дисциплины и культуры поведения у младших школьников 
выступает игра. Это интегрированное средство, которое вбирает в себя 
весь арсенал существующих в методике воспитания методов и форм фор-
мирования опыта поведения.  Сила игры в том, что она выступает, в от-
личие от других, опосредованным, косвенным средством воздействия на 
нормы поведения ученика.  В частности, игру  можно использовать как 
предъявление педагогического требования, как выражение общественно-
го мнения, условие приучения, упражнение, воспитывающую ситуацию; 
через игру можно выражать поощрение и наказание.

Приступая к игре, необходимо младшим школьникам раскрыть ее со-
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держание, предъявить участникам определенные педагогические требова-
ния, которые им надлежит выполнить в процессе игровой деятельности. 
Данные требования легко можно связать с жизнедеятельностью класса. 
Поэтому они могут вскрывать внутренние процессы воспитания, фикси-
ровать недостатки в поведении, деятельности и общении учащихся и тем 
самым побуждать их к дальнейшему росту и развитию. Таким образом, 
косвенные требования, через игру (просьба совет, намек и т.п.) опирают-
ся на сформированные у воспитанников мотивы, цели, убеждения. Такой 
подход в свое время был реализован А.С. Макаренко, который считал, что 
воспитатель не должен выдвигать сущность своей  педагогической пози-
ции на первый план, а наоборот, должен скрыть ее от воспитанника.

Коллективная игровая деятельность создает в коллективе класса, 
кружка, детского  объединения атмосферу общественного мнения. Вос-
питатель, аниматор всегда стремится к тому, чтобы его требования стали 
и требованиями самого коллектива. Соединяя в себе оценки, суждения, 
волю коллектива, общественное  мнение выступает активной и влиятель-
ной силой формирования норм поведения. Такую функцию особенно лег-
ко реализовать в социальных играх, к которым  относятся сюжетно-роле-
вые и деловые игры.

Игры, которые востребованы детьми и проводятся регулярно, если 
не ежедневно, как правило, в детских коллективах выступают как осмыс-
ление деятельности. Воспитатель, аниматор, использует такие игры как 
игры-приучения. Главное в них чтобы было повседневное воспроизведе-
ние, повторение детьми правильного, культурного поведения. Такие игры 
включают следующую цепочку: аниматор показывает образец правиль-
ного поведения, организует педагогическую игру в виде повторяющей-
ся, контролирует, корректирует игровую  деятельность детей, пресекает 
случаи неверного поведения в игре, не допуская их повторения. Чтобы 
побудить детей к правильному игровому поведению, он стимулирует их 
действия. Результат однотипной игровой деятельности упрощает поведе-
ние, делает его автоматизированным.

Физические и психологические игры и тренинги создают и выполняют 
назначение упражнения как метода воспитания.  Упражнение представля-
ет собой опыт коллективных отношений, необходимый для формирования 
у младших школьников привычек поведения. В широком смысле упраж-
нение  – это такая организация игровой деятельности учащихся, которая 
создает им условия поступать в соответствии с принятыми в обществе 
нормами и правилами поведения.

По своей продолжительности игра может использоваться как эпизо-
дическое (ситуационное) упражнение. Формы таких эпизодических  игро-
вых упражнений  в правильном поведении разнообразны. Это конкурс, 
инсценировка, смотр, урок и т.д. Все  они могут быть использованы для 
формирования культурного поведения. Как правило, игровое эпизодиче-
ское упражнение комплексно. Оно включает элементы убеждения, трени-
ровки и стмулирования проведения. Эпизодическое упражнение в жизни 
младших школьников представляет собой конкретное, знаменательное со-
бытие из жизни школьников:праздник, подведение итогов работы, финиш 
эстафеты и др. Такие игры – упражнение помогают младшим школьникам 
овладеть конкретными поелзными умениями и настраивают на подобное 
поведение в будущем.

Игровая ситуация в ученическом коллективе одновременно выступает 

2. “Қазақстан мектебі” №9, 2017.
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и как воспитывающая ситуация. Как правило, по своему существу – это 
ситуация свободного выбора. Воспитанник ставится перед необходимо-
стью выбрать определенное решение из нескольких возможных вариан-
тов: воспользоваться правом самому, уступить место другому, помолчать, 
сказать правду, сказать “не знаю”.  В поисках выхода из созданной игровой 
ситуации воспитанник пересматривает, переосмысливает и перестраи вает 
свое поведение в связи с изменившимися условиями деятельности и об-
щения. Воспитывающую ситуацию, как правило, создают игры, в которых 
наличествуют и свободная игровая стихия, и правил, принятые в качестве 
условия игры и возникающие по ее ходу.

Игры, особенно соревнования, состязания, противоборства, соперни-
чества, конкурсы, эстафеты, старты, выполняют роль стимулирования по-
ведения и деятельности учащихся. В теории воспитания гуманистических 
норм поведения  это принято называть соревнованием. Как метод  воспи-
тания соревнования строятся с учетом того несомненного фактора соци-
ально-психологического фактора, что младшим школьникам свойственно 
стремление к здоровому соперничеству, приоритету, первенству, самоут-
верждению. Вовлекая детей в игры-соревнования, воспитатель-аниматор 
ставит их в позицию развития творческой активности, инициативы, нова-
торских починов и развития своих способностей и склонностей.  

Нельзя не отметить, что на содержание поведения имеет влияние 
игровое оформление жизнедеятельности младших школьников. Такое яв-
ление часто в практике называют большой игрой, например: наш класс–  
корабль или община. Как правило, в большой игре деятельность детей 
свободна. Будучи субектами игровой деятельности, они сами выбирают 
форму, определяют ее содержание, придумывают игровые символы, уста-
навливают правила, законы, обычаи. Главное – в направленности, харак-
тере, построении, организации самой деятельности, в тех отношениях, 
которые пронизывают эту деятельность. Например, в коллективе устанав-
ливается совместное планирование, совместное обсуждение результатов 
общей работы; определяются совместные действия; разбор конфликтов, 
спорных случаев и т.д. 

В закдючение следует отметить, что конкретные правила, нормы по-
ведения, установки, полученные детьми в игровой деятельности, будут 
повторяться. Это необходимо для того, чтобы ребенок научился выпол-
нять их в рахных условиях. Для младшего школьника перенос знаний из 
одной ситуации в другую не всегда прост. Поэтому этот процесс должен 
быть под наблюдением педагога, который осуществляет контроль, коррек-
цию, стимулирование, поощрение.

Игры на формирование культуры поведения
Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми. Их 

называют ролевыми и сюжетно-ролевыми. В этих играх дети воспроиз-
водят в ролях все то, что они видят вокруг себя  в жизни  и деятельности 
взрослых. Подражание взрослым в игре связано  с работой воображения. 
Ребенок не копирует действительность, он комбинирует разные впечат-
ления жизни с личным опытом. Сначала ему  нужно придумать замысел 
игры и найти средства для ее реализации, затем выбрать свое место в этой 
игре. Важнейшее условие упешного руководства играми – умение завое-
вать доверие детей, установить с ними контакт. Это достигается только 
в том случае, если воспитатель относится к игре серезно, с искренним 
интересом,  понимает замыслы детей, их переживания. Такому воспита-
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телю ребята охотно рассказывают о своих планах, обращаются к нему за 
советом и помощью. Вмешательство взрослого в игру иногда требует-
ся для того, чтобы дать игре нужное направление. Вмешательство будет 
успешным, если у воспитателя доверительные отношения с детьми. Ре-
бенок раскрывается в процессе игры, и наблюдение за ним поможет вос-
питателю увидеть различные черты характера ребенка. Основной  путь 
воспитания  в игре – влияние на ее содержание, т.е. на выбор  темы, раз-
витие сюжета, распределение ролей и на реализацию игровых образов. 
Сюжет игры дети выбирают из своей жизни: семья, школа, детский сад, 
праздники, отдых. Каждый ребенок изображает человека определенной 
профессии (продавец, летчик, шофер) или члена семьи (папа, мама, ба-
бушка). Подражая домашней работе взрослых, дети усваивает  некоторые 
навыки хозяйственного труда: подметают пол в “своем доме”, накрыва-
ют на игрушечный стол, моют кукольную посуду. Иногда разыгрываются 
роли животных, персонажей из сказок. Создавая образ, ребенок выражает 
свое личное отношение к нему, проявляет личные качества.
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Министрліктің баспасөз орталығынан

Министерство образования и науки объявляет конкурс на грантовое финансирова-
ние по научным и (или) научно-техническим проектам на 2018–2020 годы по следую-
щим приоритетным направлениям развития науки:

1. Рациональное использование природных, в том числе водных ресурсов, геоло-
гия, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции.

2. Энергетика и машиностроение.
3. Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные 

исследования в области естественных наук.
4. Науки о жизни и здоровье.
5. Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и при-

кладные исследования в области гуманитарных наук).
6. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохо-

зяйственной продукции.
7. Национальная безопасность и оборона.
«Проекты, которые будут реализованы в 2018-2020 гг., ориентированы на практи-

ческие потребности реального сектора экономики, производства и социальной сферы. 
В этом году повышены требования к результативности грантовых проектов», – отмеча-
ет председатель Комитета науки Абдрасилов Б.С.

Общая сумма финансирования на 2018-2020 годы составила 28,6 млрд тенге.
Заявка на грантовое финансирование предоставляется на государственном, рус-

ском и английском языках и должна иметь индивидуальный регистрационный номер.
Не менее 30% исполнителей проекта должны быть молодыми специалистами в 

возрасте до 35 лет включительно, в том числе докторантами PhD, магистрантами.

28,6  МЛРД  ТЕНГЕ  ВЫДЕЛЕНО  НА  ГРАНТОВОЕ  ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НАУЧНЫХ  ПРОЕКТОВ  НА  2018–2020  ГОДЫ



20

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

настоящее время казахстанское образование находится на этапе пере-
хода к новой модели, ориентированной на результат, на практическое 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПЕДАГОГОВ  В  УСЛОВИЯХ 
ОБНОВЛЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

Шолпан  НУРАХМЕТОВА, 
заведующая методическим кабинетом отдела 
образования г.Павлодара 
   г.Павлодар, Казахстан

«… Профессионализм и компетентность учителя явля-
ются решающими в выполнении новых задач по обновлению 
содержания образования, выводу системы образования на 
конкурентоспособный уровень».

                         Н.А. Назарбаев  

В
применение полученных знаний. Все мы понимаем ту меру ответствен-
ности, которая сегодня определяется поставленными на государственном 
уровне задачами в области образования. Переход  на  обновленное  содер-
жание образования,  критериальную  систему  оценивания обучающихся, 
внедрение  трехъязычного  образования,   доступ  к  широкому  спектру  
ЦОР  – реально стоящие задачи, требующие не простого совершенствова-
ния знаний. 

Главный  вопрос, который в принципе стоит перед всеми работниками 
системы образования,-как обеспечить соответствие  педагогической дея-
тельности  вызовам времени? Ведь в условиях обновления содержания 
образования к числу первостепенных факторов достижения поставлен-
ных задач отнесены готовность учителя к саморазвитию и повышению 
квалификации, умение мобильно реагировать на вызовы времени. 

В новом образовательном пространстве возрастает роль системы по-
вышения квалификации, методической службы, изменяются подходы к её 
организации, становятся доступными и востребованными разноплановые 
площадки, в том числе организованные через сеть Интернет,  для пред-
ставления и обмена опытом педагогов по различным направлениям.

Повышается значимость таких форм, как коучинги, менторинги, 
диалоговые площадки в режиме он-лайн, стратегические лаборатории, 
совместные проекты и др.На особый уровень и осмысление важности 
выходит содержательная взаимосвязь всех организаций, способных осу-
ществлять научно-методическое сопровождение вводимых инноваций.

Важным становится тот факт, что обеспечение оперативного и массо-
вого внедрения системообразующих инноваций в практику должно про-
исходить через понимание самого процесса обновления содержания об-
разования как обновления во всех его составляющих – и в содержании, и 
в методах, и в формах, средствах обучения, системе оценивания, взаимо-
отношениях  «учитель–ученик». Сегодня такое словосочетание,как «про-
фессиональный рост через профессиональное взаимодействие», можно 
рассматривать в качестве определенной формулы, ведущей к успеху.
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В данной статье мы представляем опыт организации работы методи-
ческого кабинета города Павлодара (руководитель Нурахметова Ш.С.).На 
республиканском конкурсе, организуемом филиалом акционерного обще-
ства «НЦПК «ӨРЛЕУ» «Республиканский институт повышения квали-
фикации руководящих и научно-педагогических работников системы об-
разования Республики Казахстан», методический кабинет был отмечен 
дипломом 1-й степени как центр организации системы непрерывного об-
разования педагогов региона, обеспечивающего методическое сопровож-
дение всех вводимых инноваций.

Деятельность методической службы осуществляется по 4 направле-
ниям:

– организационно-методическое направление,
– информационно-методическое направление,
– инновационно-методическое направление,
– мониторинговое направление.
Следует отметить, что система образования города Павлодара пред-

ставлена разнообразными по типу и виду организациями образования, в 
которых работают 2860 учителей, 2280 воспитателей и педагогов ДОУ, 
435 педагогов дополнительного образования. 

Целью организационно-методического направления является  внедре-
ние эффективных технологий образования для обеспечения положитель-
ной динамики качественных изменений в организации УВП и управления 
им.Определение содержания данного направления объясняется тем, что в 
структуре профессиональной компетентности руководящих и профессио-
нальных работников организаций образования одна из ведущих компе-
тенций – владение современными инновационными технологиями, в том 
числе проектной деятельностью. Их усвоение обеспечит необходимые из-
менения в умении определять стратегии развития, планировать деятель-
ность и объективно оценивать результаты.

Для реализации организационно-методического направления про-
водятся: семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, вебинары, 
круглые столы, научно-практические конференции,  курсовая подготов-
ка педагогов.  Особая роль в данном направлении отведена летней школе 
заместителей директоров по УВР. Школа проводится  ежегодно в июне 
месяце в течение двух дней. Это стало определенной традицией, одобрен-
ной педагогическим сообществом. Сложилась и определенная процедура 
её организации.

Смысл проведения летней школы в том, что в первый день представ-
ляются наработки системной деятельности года, во второй день  – осмыс-
ление новых направлений в аспекте приоритетов года с участием пред-
ставителей науки,  специалистов управления образования, филиала АО 
«НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Павлодарской области.

Для руководителей методических объединений и творческих групп 
действует 3-х годичная Школа тренеров по апробации и внедрению инно-
вационных технологий на основе проведения ОДИ.

За период проведения  игр подготовлено 307  тренеров, из них 164 – 
городского и 143 – школьного уровней. 

Восьмой год функционирует городской клуб «Профессионально-лич-
ностное самоопределение молодых специалистов» («ПроЛС»).

Потребность в новом качестве образования и путях его достижения 
формируется через деятельность 34 постоянно действующих творческих 
групп для учителей-предметников, начальных классов, воспитателей до-
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школьных организаций образования, 15 центров по внедрению и апроба-
ции инновационных технологий.

Второе направление работы методического кабинета –  информацион-
но-методическое – имеет своей целью нормативно-правовое обеспечение 
и методическое сопровождение профессиональной деятельности педаго-
гов  в условиях поэтапного перехода на 12-летнее образование.  

Для реализации данного направления проводятся педагогические 
чтения, научно-практические конференции, формируются электронные 
библиотеки, медиатеки, издаются сборники материалов по организации 
УВП в текущем учебном году с размещением на сайте отдела образова-
ния.

В числе важных аспектов  организации работы в данном направле-
нии является  информирование педагогов о проводимых курсах и опыте 
работы учителей в условиях обновления содержания образования  (база 
данных педагогов).

Инновационно-методическое направление деятельности методиче-
ского кабинета в настоящее время приобретает в условиях обновления со-
держания образования новый импульс. 

И здесь в качестве основного ресурса реализации новых подходов к 
организации учебно-воспитательного процесса с учетом приоритетов раз-
вития системы образования выступают те педагоги и руководители, кото-
рые  прошли обучение на уровневых и краткосрочных курсах по вопросам 
развития функциональной грамотности школьников, а сейчас - на курсах 
по обновлению содержания образования.

Это  педагоги, способные сами с новых позиций успешно организо-
вать и мотивировать деятельность учащихся. И, кроме того, в режиме коу-
чингов, менторингов и других различных форм обучения способствовать 
не только информированию о преобразованиях, но и содействовать повы-
шению уровня профессиональной компетентности своих коллег. 

Именно менторинг рассматривается в качестве одной из основных 
стратегий повышения квалификации в системе непрерывного образова-
ния. В данном направлении совместно с филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» 
ИПК ПР по Павлодарской области на основе международного опыта фор-
мируется практика организации корпоративного обучения как обучения 
на рабочем месте. В каждой школе организована система коучингов и 
менторинга, между организациями образования – социальное партнер-
ство. Такая логика построения работы позволяет обеспечить органиче-
скую взаимосвязь курсов с посткурсовой деятельностью, развивать у пе-
дагогов рефлексивную культуру, быстрее и качественнее внедрять идеи в 
практику работы.

Одним из приоритетных направлений модернизации образования ста-
новится сегодня совершенствование контроля и управления качеством об-
разования.

В 2015 году совместно с филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по 
Павлодарской области и департаментом по контролю в сфере образования 
и науки кабинет организовал серию семинаров по реализации идей пилот-
ного проекта по оценке качества образования с использованием критериев 
и дескрипторов. Была проведена апробация разработанных идей на базе 
одной из школ города.Актуальность инновационного опыта подтвержда-
ется Государственной программой развития образования и науки  РК на 
2016–2019 гг., где  в п.5. «Усовершенствовать менеджмент и мониторинг 
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развития среднего образования» раздела «Среднее образование» указано, 
что школы будут оцениваться по критериям и дескрипторам, будет совер-
шенствоваться процедура самооценки школ.Уже сегодня наработанный 
опыт позволяет организациям образования успешно проходить аттеста-
цию в условиях модернизации системы оценивания.

Совместно с Инновационным Евразийским университетом формиру-
ется опыт организации трехъязычного образования на базе школ:№№4, 
7, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 29, 30, 34, 39, 40, 41, 42, 43, «Стикс», этой теме 
было посвящено проведение августовских секций работников образова-
ния и творческих групп. В 2017 году по взаимному соглашению отдела 
образования и филиалаАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Павлодарской 
области при филиале начала работать творческая группа учителей-пред-
метников, ведущих преподавание предметов на английском языке. Руко-
водителями групп являются тренеры, прошедшие соответствующую под-
готовку в центрах и имеющие сертификаты тренеров по CLIL(Республики 
Казахстан и Кембриджа, Англии).

Особое внимание уделяется проведению эксперимента по обновле-
нию содержания начального образования на базе средней общеобразо-
вательной школы № 39. Учитывая актуальность создаваемого опыта при 
методическом кабинете организована стратегическая лаборатория для 
учителей, работающих во 2-х экспериментальных классах. При взаимо-
действии с филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР создана творческая 
группа, основное назначение которой – содействие формированию опыта 
работы по новым программам через развитие профессиональных компе-
тенций педагогов.

С учетом приоритетного направления развития образования по вне-
дрению  в учебный план курса по робототехнике создаются условия для 
осуществления соответствующей профессиональной подготовки учите-
лей (за 2016 год были организованы и проведены курсы, которые прошли 
2 учителя информатики и 17 директоров). 

Хотелось бы отметить, что в организации деятельности по всем на-
званным направлениям  методисты кабинета используют весь арсенал 
коммуникативных возможностей для современного учителя, который за 
последнее время  заметно расширился.

Новые формы коммуникации, такие, как онлайн конференции, мас-
тер-классы, виртуальные классные комнаты, совместная работа в сети, 
способствуют обмену опытом, дают возможность комментировать и за-
давать вопросы, невзирая на расстояния, наблюдать положительный опыт 
других педагогов на виртуальных мастер-классах, повышать свой квали-
фикационный уровень и ИКТ-компетентности в принципиально новом 
информационном пространстве.

Сотрудники кабинета четко осознают проблемы, которые возможны 
при организации методической работы такого масштаба. Педагог учится, 
эмоционально реагирует на все новые идеи, но, возвращаясь на рабочее 
место, может потерять желание действовать. Нужна обратная связь и мо-
тивация к дальнейшим действиям. 

Это предусмотрено содержанием деятельности методического каби-
нета и отражено в проведении  мониторинга как основы в получении об-
ратной информации для определения имеющихся затруднений и планиро-
вания дальнейших действий.

Целью мониторингового направления деятельности методического 
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кабинета является получение аналитико-диагностической информации на 
основе реализации квалиметрического  подхода к изучению результатив-
ности и эффективности организации образовательного процесса. В качес-
тве ресурса получения обратной связи используется виртуальная прием-
ная, электронный Дайджест «100 вопросов – 100 ответов».

В течение года для реализации мониторингового направления орга-
низуются: анкетирование, опросы участников образовательного процесса, 
экспертиза методических материалов.

Проводится рейтинг творческой активности педагогов, методических 
служб организаций образования с подведением итогов на августовской 
секции в форме «Учительской овации», награждением организаций об-
разования и педагогов, изданием книги «Табыс», внесением имен лучших 
педагогов и руководителей в Книгу «Золотых имен» за личный вклад в 
развитие системы образования г. Павлодара.  

Всё многообразие направлений и форм организации взаимодействия 
методического кабинета с организациями образования города позволяет 
обеспечить охват практически всех педагогических работников на основе 
дифференцированного подхода к разным категориям педагогов  организа-
ций образования г. Павлодара.

Повышению качества методической службы города способствует 
парт нерство с  учеными Павлодарских вузов области, педагогическим 
колледжем, коллективами инновационных организаций образования, фи-
лиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Павлодарской области. В чис-
ле партнеров – ВУЗы республики (ЕНУ им.Гумилева, КИМЭП, КазГЮА, 
КПТУ), ВУЗы ближнего и дальнего зарубежья (НГТУ, ОмГУ, Алтайский 
ГУ, ТПГУ). Мы всегда открыты к диалогу. В сентябре были проведены 
международные ОДИ по проблемам повышения качества образования. 
Традиционно на базе методического кабинета города организуется учеба 
для методистов районных, городских методкабинетов. 

Традицией в городе стал, проводимый в канун профессионального 
праздника, конкурс «Учитель года», а также конкурсы «Лидер в образова-
нии», «Лучший педагог, воспитатель, социальный педагог».

На протяжении последних трех лет методическая служба города за-
нимает первую позицию в рейтинге рай/горметодкабинетов Павлодарской 
области.Опыт деятельности городского методического кабинета обобщен 
Инновационным центром развития образования и воспитания Павлодар-
ской области.

Как оценить результат работы методических служб? Какой критерий 
считать главным? Ответ на данный вопрос необходимо соотнести с по-
ставленной целью. А это означает, что главное в оценке – повышение ка-
чества образования, проявление творческой активности педагогов и руко-
водителей, возросшая потребность в самообразовании и самореализации.

Подтверждением возросшей творческой активности являются 
следую щие факты и статистические данные.В городских  и областных  
профессиональных  конкурсах в 2016 году приняли участие  более 1900 
педагогических работников (78%). Из 205 участников конкурса  «Лучшее 
методико-дидактическое пособие» призовые места заняли более 70% пе-
дагогов. 

Первые места в  областных конкурсах: «Учитель года – 2016», «Луч-
ший социальный педагог» заняли  павлодарские учителя.

В 2015-2016 учебном году в республиканских, областных и городских 
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профессиональных конкурсах приняло участие более 2300 педагогиче-
ских работников (80%).Из 135 участников II Республиканских Педагоги-
ческих чтений победителями и призерами городского тура стали – 37, об-
ластного тура –7, республиканского – 2. 

Город гордится личными достижениями педагогов, результатами их 
участия в Республиканских конкурсах. В их числе - победитель республи-
канского конкурса «Лучший педагог» – Жумабаева А.К.,учитель геогра-
фии школы–гимназии №39, автор учебников «Экономическая география» 
9 класса.Учебник, а также практикум для учащихся, методическое посо-
бие учителю рекомендованы МОН РК к использованию в школах респуб-
лики.

В числе призеров и лауреатов республиканской олимпиады «Талант-
ливый учитель – одаренным детям» стали Серикбаев А.С. (учитель ин-
форматики школы №19),Омарова А.К. (учитель химии Жетекшинской 
СОШ), Каиркенова А.С. (учитель английского языка школы №29). 

Главными факторами, обеспечивающими системный успех, являются 
ориентация на личностное развитие педагога,  культ профессионализма, 
корпоративная зрелость педагогических коллективов. А это – серьезный 
шаг навстречу тем переменам, которые осуществляются в рамках реали-
зации государственной политики в области образования.

В качестве вывода можно констатировать переход методической служ-
бы города в новое состояние, которое характеризуется открытостью, мо-
бильностью, своевременной реакцией на изменения внешней среды и за-
просы потребителей, восприимчивостью к инновациям, экономической 
целесообразностью и управляемостью.

Тот факт, что по итогам 2015 года эффективность деятельности об-
разовательных систем Павлодарской области определена Министерством 
образования и науки Республики Казахстан как «высокая» (Национальный  
доклад о состоянии и развитии системы образования РК), можно расце-
нивать и как оценку деятельности педагогических кадров области, в том 
числе и работающих в организациях образования г. Павлодара.

Стратегия дальнейшего развития методической службы определяется 
государственной политикой в области образования, стремлением к созда-
нию вариативной и гибкой к современным условиям образовательной сре-
ды для профессионального, творческого развития педагогов и руководите-
лей, удовлетворения их профессиональных потребностей, формирования 
корпоративной культуры среди педагогических коллективов.

Учитывая особенности системы образования областного центра, и то, 
что реализация поставленной цели должна быть основана на  приорите-
тах, определенных Государственной программой развития образования и 
науки РК на 2016-2019 гг., в канун нового 2016-2017 учебного года был 
проведен многоаспектный анализ деятельности кабинета с дальнейшим 
уточнением задач, содержания и форм работы с организациями образова-
ния. 

Непрерывность  образования в  условиях обновления содержания 
учебных программ для каждого педагогического работника города Павло-
дара  обеспечивается возможностью его  движения на основе сотрудничес-
тва и развития  корпоративной  культуры по маршруту самообразования 
и самосовершенствования на пути к постоянному достижению качествен-
ных результатов. Именно  это  выступает  сегодня  в  качестве  определен-
ного гаранта  повышения  конкурентоспособности системы  образования 
г.Павлодара.
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настоящее время у нас в стране идет становление новой системы об-
разования, ориентированной на вхождение в мировое образователь-

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

Майра  БЕКТЕНГАЛИЕВА,
учитель английского и французского языков
Темирская СШ им. С. Баишева
   Актюбинская область, Казахстан

В
ное пространство. Общие ориентиры развития функциональной грамотнос-
ти  определены  в  Государственной программе развития образования РК на 
2011–2020 годы. Современный период развития Казахстана четко обозначил 
новые приоритеты в области школьного образования, соответствующие ми-
ровым тенденциям. 

Высокий уровень сформированности функциональной грамотности у 
учащихся предполагает способность эффективно функционировать в об-
щес тве способность к самоопределению, самосовершенствованию, само- 
реализации. Иными словами – обществу необходим человек функционально 
грамотный, умеющий работать на результат, способный к опеределенным 
социально-значимым достижениям.

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отно-
шения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функцио-
нировать в ней.

 Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для 
решения конкретной задачи или выполнения определённого задания. При 
функциональном чтении применяются приёмы просмотрового чтения (ска-
нирования) и аналитического чтения (выделение ключевых слов, подбор 
цитат, составление схем, графиков, таблиц). 

В исследования PISA и PIRLS, под грамотностью чтения предлагает-
ся понимать способность ученика к осмыслению письменных текстов и их 
рефлексии, к использованию их содержания для достижения собственных 
целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни об-
щества. Слово «грамотность» подразумевает успешность в овладении уча-
щимися чтением как средствомосуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования, подготовки к трудовой деятельности, участия в 
труде и в жизни общества. Грамотность чтения можно подразделить на сле-
дующие уровни:

1. Поиск в тексте нужной информации по простому критерию (самый 
низкий уровень).

2. Поиск в тексте нужной информации по множественным критериям.
3. Поиск в тексте нужной  информации, распознавание связи  между 

отрывками  информации,  работа  с известной, но противоречивой  инфор-
мацией.

4. Поиск и установление последовательности или комбинации отрыв-
ков, содержащих глубоко скрытую информацию, умение сделать вывод о 
том, какая информация в тексте необходима для выполнения задания.

5. Понимание сложных текстов и их интерпретация.
6. Формулирование выводов и гипотез относительно содержания текста.
В свете изменений в системе образования обучение чтению и письму 
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в школе не может ограничиваться академическими целями. Оно должно 
включать функциональные и операционные цели, связанные с повседневной 
жизнью и трудовой деятельностью. Учителю в эпоху развития информаци-
онных технологий необходимо проектировать учебные задания, связанные 
с поиском, пониманием, преобразованием и использованием информации в 
контексте повседневной жизни ученика и решения жизненно важных проб-
лем. В качестве учебных материалов для заданий по английскому языку 
можно использовать объявления, рекламу, инструкции, меню, входные би-
леты и многое другое. На основе этих материалов можно создавать не толь-
ко тексты и задания на проверку функциональной грамотности чтения, но и 
викторины, ролевые игры, квесты и т.д.

При обучении иностранному языку чтение рассматривается как само-
стоятельный вид речевой деятельности и занимает одно из главных мест 
по своей важности и доступности. Задача учителя при этом заключается не 
только в том, чтобы научить учащихся читать и понимать тексты на изучае-
мом языке, но и привить любовь к чтению.

Одной из основных проблем обучения чтению является проблема от-
бора текстов и чёткая организация работы с ними.

Цели, поставленные перед учащимися для чтения, текста могут быть 
различными, и их можно разделить на три группы: чтение текстов с целью 
понимания общего смысла; чтение с целью поиска информации; чтение с 
целью последующего пересказа и обсуждения текста.

Естественно, что для каждого из этих видов чтения, присущи свои фор-
мы и приёмы организации работы над текстом, до и после текстовые зада-
ния и упражнения. Некоторые примеры таких заданий предлагаются ваше-
му вниманию.

I. Чтение текстов с целью понимания общего смысла.
Важнейшим умением, которое учитель пытается сформировать, при 

данном виде чтения является умение языковой догадки, особенно велика 
её роль при чтении художественных текстов. Работая с такими текстами, 
учащиеся могут догадаться о значении незнакомых слов по контексту, что в 
значительной мере обеспечивает общее понимание содержания.

Я предлагаю, в качестве примера, следующие задания для учащихся при 
чтении текстов с целью понимания общего смысла.

1. “Economy wasted “
A tourist was staying in Norway for a couple of weeks and spent all his 

money. He could pay his passage back to England. He thought: “ It`s only a 
two-days` journey and I can go to England without food.” So he went on board a 
ship and bought a passage. He closed his ears to the sound of the lunch bell and 
when dinner time came he did not go to the restaurant. He share his cabin with 
an Englishman and he said to him: “ I am sea- sick, I don`t feel well.” The next 
morning he did not have breakfast. And at lunch time he again stayed in his cabin. 
At dinner time he was o hungry that he said: “ I am going to eat even if they throw 
me overboard afterwards.” 

At the dinner table he ate everything put in front of him. Then he asked for 
he bill. 

“The bill, sir?” asked the steward.
“Yes,” answered the tourist.
“There isn`t any bill,” was the answer. 
“ On the ship meals are included in the passage.”
a) Divide the class into groups of 3-4 pupils.
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Students quickly read the text and after it they choose two sentences from 
each paragraph which impress the main idea of the paragraph.

b) Choose the best and the most correct sentences.
II. Чтение с целью поиска информации.
Очень важным умением, которое учитель должен формировать посто-

янно, является умение выделять из читаемого текста его смысловую инфор-
мацию. Для учителя иностранного языка важно научить не просто понимать 
текст на иностранном языке, но и научить учащихся работать с ним. По мне-
нию С. К. Фоломкиной, на старшем этапе обучения в школе они должны 
уметь:

– выделить что-либо в тексте ( основную мысль, факты, детали);
– соотнести отдельные части текста;
III. Чтение текстов с целью последующего пересказа и обсуждения .
Чтение с целью последующего пересказа или обсуждения предполагает 

послетекстовые упражнения, которые должны обеспечить проверку пони-
мания текста и дальнейшую работу по углублению понимания ( информаци-
онную переработку) текста. Задания должны быть нацелены на порождение 
собственного высказывания. 

С.К. Фоломкина ставит перед учащимися старшего этапа следующие 
задачи при работе над этим видом чтения: 

– интерпретировать текст
– оценить содержание текста
– вывести, на основе фактов или мыслей автора, суждение.
Чтение на иностранном языке способствует повышению коммуника-

тивно-познавательной мотивации, положительно воздействует на личност-
но-эмоциональное состояние учащихся. Работа над текстом выполняет две 
основные функции: познавательную и воспитательную. 

Свой мастер класс представляю с помощью трёх вопрсов: ЧТО? КТО? 
КАК?

Что является целью обучения грамотности чтения? Что мы полу-
чим в результате?

В мире, где требуется всё больше высококлассных специалистов и про-
фессионалов в каждой сфере, ценятся такие качества как умение адаптиро-
ваться в современных условиях, находить приемлемое решение проблемы, 
умение обучаться в новых условиях и работать в команде. Но самое главное 
качество любого специалиста, это, конечно, его способности и навыки. Все 
качества, которыми должен обладать каждый человек, закладываются в се-
мье и продолжают развиваться и совершенствоваться в школе. Сегодня глав-
ной задачей каждого образовательного учреждения является научить своих 
учеников применять полученные знания в повседневной жизни.  Причины 
невысоких результатов  учащихся мы видим в том, что в процессе обучения 
они почти не встречаются с

– заданиями междисциплинарного характера, а общеучебным умениям 
обучаются в границах учебных предметов;

– жизненными ситуациями, в которых чтение им необходимо для реше-
ния общественных и частных задач; за исключением чтения художествен-
ной литературы;

– заданиями, далекими от жизненных интересов и социального опыта 
обучающихся;
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– заданиями с выбором ответа, выполнение которых требует специаль-
ной подготовки;

– напряженным графиком выполнения работы. 
Поэтому такой основополагающий навык, как чтение, не может более 

ограничиваться только академическими целями (скорость, выразитель-
ность, понимание содержания), а должен включать цели, связанные с пов-
седневной жизнью. Более того, и новая государственная программа требует 
от учителя развития функциональной грамотности учащихся. Навык функ-
ционального чтения развит у каждого в той или иной мере и отвечает за 
способность человека воспользоваться им при изменении определённых 
жизненных ситуациях, например, попадание в новую языковую среду, раз-
витие технологий и умение ими овладеть, используя инструкцию. Для чего 
этот навык может пригодиться? Поскольку разные тексты окружают нас по-
всеместно, например: билеты, реклама, анкеты – это умение позволяет чело-
веку социализироваться, т.е. заполнить документы в банке, быстро выбрать 
необходимую ему информацию в различных источниках, будь то рецепт, яр-
лык на одежде, чек, квитанция или объявление. Эти навыки необходимы для 
того, чтобы уверенно чувствовать себя в социуме. 

Установив причин-следственную связь, перехожу  к  следующему    воп-
росу: КТО? Кто именно должен заниматься или делать упор на фор-
мирование грамотности чтения? Считается, что работа с текстами- это 
преимущественно в компетенции учителей-словесников, историков. Но 
многочисленные исследования показывают, что в реальности, именно эти 
предметы не являются основополагающими. Умение грамотного чтения, 
с максимальным извлечением информации из текста, является одним из 
критериев успешного обучения школьника. Следует вывод, что в таком ре-
зультате должны быть заинтересованы все предметники, учителя началь-
ного звена. И закономерно возникает третий вопрос КАК обучать? Разви-
тие педагогической науки, различных информационно-коммуникационных 
технологий позволяет ответить на этот вопрос. Как организовать обучение 
функциональной грамотности чтения на уроках? Для начала нужно изме-
нить подход к построению уроков, а именно позиции учителя. Его позиция 
второстепенная: направлять помогать, корректировать. Обучение вести в 
интерактивном режиме по принципу «ученик – ученик», что подразумевает 
диалогическое обучение. Это работа в парах, микрогруппах.

Задания для выполнения в основном поискового, исследовательского, 
творческого характера, проблемное объяснение новой темы, создание ми-
ни-проектов. Необходимую информацию черпать из учебников, дополни-
тельной литературы, словарей, Интернет ресурсов, т.е. разных источников. 
Работу выполнять в рабочих тетрадях, флипчартах, создавая постеры, на 
интерактивной доске. Мы, учителя-словесники, в основном работаем со 
сплошными текстами. На своих уроках я добиваюсь полного понимания 
текста, что предусматривается в грамотности чтения. Это знакомство с 
текс том, его осмысливание: предлагаю указать тему, идею, озаглавить текст, 
найти ключевые слова и словосочетания. Озаглавить текст так, чтобы заго-
ловок отражал его основную мысль. При этом учащиеся учатся исключать 
лишнее и выбирать основное, необходимое. Это задание непростое, первич-
ные навыки по его выполнению ученики отрабатывают через игру «Четвер-
тый лишний», когда дается набор из 4-х слов, три из которых сходны между 
собой по значению, общим морфологическим признакам и др.

Затем предлагаю сформулировать тезис, выражающий общий смысл 
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текста или найти предложение, в котором заключена главная мысль автора; 
определить тип текста и стиль речи, при этом обосновать свой ответ, до-
казать точку зрения на основе примеров-признаков принадлежности к тому 
или иному типу, стилю, найденных в тексте. Все это способствует развитию 
грамотности чтения.

Задачей обучения чтению на иностранном языке являются – формиро-
вание активного читателя, использующего письменные тексты для участия 
в жизни общества, достижения своих личных целей, расширения знаний, 
развития своего потенциала. Это грамотный «деловой читатель», будущий 
профессионал, специалист, способный и готовый применять свои фунда-
ментальные умения в области чтения построения общества знаний.

Нелитературные (документальные, мемуарные, научно-популярные) 
тексты на иностранном языке могут использоваться для формирования ос-
нов будущего делового и профессионального чтения. При этом особое вни-
мание необходимо обращать на чтение газетных и журнальных статей, а 
также Интернета.

Чтение и понимание учебных текстов составляет основу обучения чте-
нию на иностранных языках в ходе освоения предмета.

Словарный запас человека – основное звено между чтением и грамот-
ностью. Сегодня стратегии расширения словаря учащихся можно предста-
вить в шести больших группах:

– Группа целенаправленной работы со словом. Она включает объяснение 
слова учителем, запоминание и практику использования слова в контекс те. 
Здесь рекомендуется соблюдать количественные показатели и ограничивать 
объем запоминания до 10–12 новых слов (словосочетаний) в неделю.

– Группа стратегий и техник по запоминанию слов в контексте. Этот 
словарь не запоминается, если нет многократной встречи со словом в раз-
ных текстах. Учитель дает пояснения 6–10 словам, но основная работа про-
водится самими учащимися. Они поясняют свое контекстное понимание 
слова, повторяют его другие значения. Если учащиеся читают серии книг, 
подготовленных одним коллективом авторов, то в них им обеспечена много-
кратная встреча со словом в разных контекстах.

– Смысловая догадка – следующий прием, которым легко пользуются 
хорошо читающие учащиеся. Однако эти слова почти не запоминаются. Для 
того, чтобы их запомнить, необходимы кроссворды, игры с отдельными сло-
вами, упражнения на их запоминание.

– Группа приемов, обучающая самостоятельному изучению слова. Это 
ведение записей и их объем. Иногда надо записать слово, произношение, 
ударение, перевод, употребление, а иногда – только синоним. Объем инфор-
мации о слове различен и зависит от многих факторов и учащемуся необхо-
димо многим овладеть. Здесь каждый школьник вырабатывает ту систему, 
которая ему удобней, но пробовать надо разные приемы работы со словом.

– Анализ слова по составу является еще одним потенциалом развития 
словаря учащегося.

– Ведение словарей или запись слов на карточках. Словарь может быть 
организован по темам, по грамматической форме или другими способа-
ми. Введение портфолио позволяет организовывать обучение лексике по-
разному.

Задача учителя при работе над учебными текстами – сделать так, чтобы 
у учащегося не осталось ни одного непонятного слова.
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Мерейтой

дамның адамшылығы  ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы 
ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады” деген хакім 

ПЕДАГОГИКА  АБЫЗЫ,  
ҰЛАҒАТТЫ  ҒАЛЫМ

“А
Абай Құнабаевтың ғибратты сөзі – Шәркүл Таубаевқызының өмір 
жолындағы бағдаршамы. Өз бойындағы шапағат шуағын маңайына 
шашыратып, қалайда халыққа қызмет ететін ғылымның, мәдениеттің, 
білімнің адамы ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясында сапалы білім 
беру ұстанымын, саналы тәрбие берумен ұштастырып жүргеніне он 
жылға жақын уақыт болыпты. 

 Таубаева Шәркүл Таубайқызы – 1947 жылы Қызылорда облысы, 
Шиелі ауданы, Шиелі поселкісінде дүниеге келген. Қазақстандағы пе-
дагогика ғылымының дамуына айрықша үлес қосқан көрнекті ғалым, 
заманымыздың білімдар, аса парасатты адамдарының бірі, 50 жыл 
білім беру саласында қызмет еткен Таубаева Шәркүл Таубайқызының 
мерейтойы біздің академияның да мерейлі тойымен тұспа-тұс келіп 
отыр.  

Ол  Мәншүк  Мәметова  атындағы    қыздар  педагогикалық  учили-
щесін  1965  жылы  қызыл   дипломмен  бітірген.  Абай атындағы 
Қазақтың  педагогикалық  институтының тарих факультетін 1969 
жылы тарих мамандығы  бойынша тәмамдап, 1969–1971 жылда-
ры Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының №3 орта мектеп-
интернатының бастауыш сыныптар және тарих пәні мұғалімі бо-
лып істеді. 1971–1974 жылдар аралығында Абай атындағы Қазақ 
мемлекеттік педагогикалық институтының педагогика кафедрасының 
аспирантурасында білім алып, 1977–1986 жылдары Орталық 
мұғалімдер білімін жетілдіру институтында, 1986–1991 жылдары 
Ы.Алтынсарин  атындағы  педагогика  ғылымдарының ғылыми-
зерттеу институтында жауапты қызметтер атқарды, 1998–2001 жыл-
дары Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің педагоги-
ка кафедрасының докторантурасында оқыды. 

2001–2003 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситеті жалпы және этникалық педагогика кафедрасының доценті, 
2004–2006 жылдары  жалпы және этникалық педагогика кафедрасының 
профессоры, 2004–2006 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің оқу-әдістемелік бірлестік жанындағы Білім беру стан-
дарттары, сараптама және креативті ақпарат орталығының жетекшісі 
болып істеді.

2006–2010 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
институты педагогика және психология факультетінің деканы, 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті оқу-әдістеме 
бірлестігі жөніндегі проректоры болып қызмет атқарды.  2010-2011 
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оқу жылында Ресей білім академиясында және Ресей мемлекеттік 
әлеуметтік университетінде Қазақстан Республикасы Президентінің 
халықаралық «Болашақ» бағдарламасы аясында ғылыми тағылым-
дамадан өтті. 

Шәркүл Таубаевқызы – педагогика ғылымдарының докторы 
(2002 ж.), профессор (2006 ж.), Қазақстан Педагогика ғылымдары 
академиясының академигі (2005 ж.), Халықаралық педагогикалық 
білім беру ғылымдары академиясының академигі (2009 ж.).

Абылай хан атындағы Қазақтың әлем тілдері және халықаралық. 
қатынастар  университеті,  Е.Бөкетов  атындағы  Қарағанды  мемле-
кеттік университеті,  Қазақ   мемлекеттік  қыздар  педагогикалық  
университеті, Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық педагогикалық уни-
верситеті жанындағы докторлық диссертациялар қорғалатын кеңес-
тердің мүшесі болды (2004–2014 жж.), бүгінде Шекара қызметі 
академиясының докторлық диссертациялар  қорғалатын кеңестің 
мүшесі.  «Қазақ  ССР  оқу  ісінің үздігі»  (1982 ж.), «Қазақстан 
Рес публикасы ғылымын дамытуға қосқан үлесі үшін» (2007 ж.) 
төсбелгілерімен марапатталған.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім 
беру мазмұнын жасау, инновациялық оқыту мәселелері бойынша 
республикалық жобаларға (1993–1998 жж.), сондай-ақ «Кредиттік 
оқыту технологиясы жағдайындағы педагогикалық ЖОО оқу 
үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету» (2005–2007 жж.), 
«Педагогикадағы әдіснамалық білімді құрылымдау мен құрастыру– 
ұлттың интеллектуалдық әлеуетін дамыту факторы» (2008–2011 
жж.), «Қазақстан мен Еуропа елдерінің білім беру саясатын зерттеу: 
адами ресурстар  мен  интеллектуалдық  әлеуетті қалыптастыруды 
салыстырмалы талдау аспектісі» (2012–2014) және «Жаhандану 
жағдайында заманауи жастардың өзін-өзі кәсіби анықтау құзыретін 
қалыптастырудың  психологиялық-педагогикалық зерттеулер» (2015–
2017) атты жобаларға қатысып, зерттеу жүргізді.  

Қазіргі таңда жоғары әскери мектептің педагогикасы және психо-
логиясы кафедрасының «ҚР ҰҚК жүйесіндегі жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім берудің мазмұны мен технологиясын жобалаудың теория-
сы мен практикасы» атты жобасын басқарып, жүзеге асыруды баста-
ды. «Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика», «Қазақстан мектебі», 
«Білім беру әлемінде», «Мектептегі ғылыми жұмыс», «Білім берудегі 
менеджмент» журналдарында редколлегия алқасының мүшесі. 
Сондай-ақ, «Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика» журналында 
«Жас зерттеушілерге көмек» айдарын жүргізеді. 

Ш.Т. Таубаева педагогикалық ғылымтану саласының мама-
ны ретінде озат педагогикалық тәжірибені жинақтау, педагогика 
әдіснамасы, педагогикалық инноватика, орта және жоғары мектеп 
дидактикасы туралы еңбектердің, оның ішінде  жоғары мектепке 
арналған «Педагогика әдіснамасы», «Педагогикалық зерттеулердің 
әдіснамасы және әдістемесі» және «Педагогиканың философиясы 
және әдіснамасы» оқулықтары, 3 монография, 6 оқу құралы, 3 оқу-
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әдістемелік құралдардың авторы. Ғылыми мектебінде 2 докторлық 
(А.А. Булатбаева, Б.Б. Жақыпақынов), 3 кандидаттық (Р.Валиев, С.Қ. 
Несіпбаев, М.В. Гусева), 3 PhD философия докторы (А.С. Басшығұлов, 
Ю.В. Богатырев және И.И. Бакиров) диссертациялары сәтті қорғалды. 
Елу диссертацияға оппонент болды. 200-ден аса ғылыми  мақаласын 
Қазақстан  Республикасында, шетелде (Чехия, Болгария, Ресей,  
Біріккен  араб  әмірлігі,  Пәкістан,  Ұлыбритания, т.б.)  жариялады.

2007-2008 оқу жылынан бері ҰҚК Шекара қызметі академия-
сы жоғары әскери мектептің  педагогикасы мен психологиясы 
кафедрасының профессоры болып істейді. 

Таубаева Шәркүл Таубайқызы – белгілі әдіснамашы ғалым, ма-
гистранттар мен докторанттарға ғылыми-педагогикалық зерттеудің 
әдіснамасының негіздерін үйретіп келеді. Жас ғалымдарды даярлауға, 
әдіснамалық семинарларға, республикалық және халықаралық 
конференцияларға, дөңгелек үстелдерге үнемі қатысады. 

А.Байтұрсынұлы:  «Білім – бір құрал. Білімі  көп  адам  құралы  
сай  ұста сықылды, не істесе де келістіріп істейді»  деген. Шәркүл 
Таубайқызының   өзіне    сеніп   тапсырылған   жұмысты   ыждағат-
тылықпен жасауы өз  ісінің  ұстасы  екенін  көрсетеді. Негізгі ғылыми 
бағыты: озат педагогикалық тәжірибені жинақтау, оқытушылар мен 
мұғалімдердің зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру, педагогикалық 
зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі,  орта  және  жоғары  мектеп  ди-
дактикасы,  педагогикалық  инноватика,  педагогикалық  өлшемдер  
мен  әлеуметтік  педагогика  әдіснамасы.

Жоғары мектепте дәрісті ұйымдастыру және өткізу әдістемесін 
жете меңгерген профессор тыңдаушыларға әрдайым: «Білетініміз – 
бір тоғыз, білмейтініміз  – тоқсан тоғыз», – деп қарапайымдылықты 
үлгі етеді. Сапалы білім беру мақсатында заманауи педагогикалық 
технологиялар мен оқытудың жаңа әдістерін, тыңдаушылардың 
белсенділігін арттыратын құралдарды оқу үдерісіне тиімді пайдалану 
профессордың күнделікті әдетіне айналған. 

Ш.Т. Таубаева оқытатын пәндердің мазмұны ғылым философия-
сы, әдіснамасы,  педагогика философиясы мен  әдіснамасы бағы-
тындағы   тәжірибенің озық үлгілерін қамтиды,  метаблоктар арқылы 
жүйеленеді. 

Педагогикалық әдіснама саласындағы пәндерді оқыту жүйесіне: 
білім алушыларды әдіснамалық ойлауға баулу,  зерттеудің логикасын 
анықтау және оны жүзеге асыруға үйрету (педагогиканың әдіснамалық 
негіздерін, зерттеу нысаны мен пәнін, әдістерін нақты практикалық 
мысалдар арқылы меңгерту), оларда эксперттік құзыреттілік 
қалыптастыру, білім беру саласында стратегия мен тактиканы болжай 
алу дағдыларын дамыту енеді. Осы жүйені қамтамасыз ететін білім 
алушылардың танымдық, кәсіби, өмірлік, менталды тәжірибесіне 
сәйкес технологияларды кеңінен қолданады: оқытудың базалық техни-
касы және сыни ойлау, проблемалық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған  
дамыта оқыту, белсенді оқыту, жобалай оқыту технологиялары.

Білім беру технологияларын іріктеу және олардың  әлеуетін пай-
3. “Қазақстан мектебі” №9, 2017.
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далану педагогикадағы дидактикалық бірліктерді ірілендіру тео-
риясына, гуманитарлық әдіснамаға, түрлі ғылым салаларындағы 
инновацияларға (айталық, физикадағы квант теориясының, синер-
гетиканың  мүмкіндіктері)   негізделіп  құрылған аталмыш техноло-
гиялар  білім  алушылардың   ғылыми  сауаттылығын  әдіснамалық 
құзыреттілікті    меңгеру    сатысына    жеткізу   мақсатында   қол-
данылады.

Бұл ғылыми-әдістемелік жүйе профессордың 30 жылдан астам 
уақытта жүргізген ізденісінің нәтижесіне сәйкес жаңа тұрпаттағы 
педагогтің ғылыми-зерттеушілік  мәдениетін қалыптастырудың 
авторлық тұжырымдамасына негізделіп жасалды. Оның жетекші идея-
сы – педагогика әдіснамасының оқытушының ғылыми-зерттеушілік 
құзыреттілігінің іргетасы ретіндегі  шығармашылық әлеуетін арттыру.

Ш.Таубаева жаңа заман талабына сәйкес педагогтің ғылыми-
зерттеушілік даярлығын қалыптастыру моделін жасауда әдіснамалық 
қағидаларға сүйену қажеттігін, әр оқытушының осы бағытта 
мазмұнды жұмыс атқарып, өзіндік білімін жетілдіру керектігін білім 
алушыларға, әріптестеріне басты қағида ретінде үйретуден жалыққан 
емес. «Әр оқытушы сөзбен ғана емес, өз ісімен тәрбиелеу қажет»,  
деген сөзі – педагог-ғалымның басты ұстанымы.

Шәркүл Таубайқызының 70 жылдық мәртебелі мерейтойының 
қарсаңында халқымыздың «олжалы қазан ортаймас, қадірлі адам 
қартаймас»  деген даналық сөзі ойға оралады. Сіздің жас ғалымдарға 
берер біліміңіз бен тәрбиеңіз толастамасын дегіміз келеді. Бұлақ 
көрсе көзін ашып, шәкірті өзінен асып түссе көңілі толып, өз өмірін 
ғылымға арнағаны үшін шаттанатын шалқар пейіл, өр тұлғалы, 
өмірдің өзіндей  қарапайым  да қайсар педагогика абызы Шәркүл 
Таубайқызы, мерекеңіз құтты болсын!

ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясының 
оперативті-тактикалық факультетінің жоғары 
әскери мектептің  педагогикасы және психологиясы 
кафедрасының ұжымы.

ТӨҢІРЕГІНЕ  ШУАҚ  ШАШҚАН
(Еңбегі еленіп, ел құрметіне бөленген қарапайым жан, үлкен 
жүректі парасат иесі – Шәркүл Таубайқызы туралы бір үзік сыр.)

Бақыт БАРСАЙ,
Х.Досмұхамедов атындағы  Атырау мемлекеттік 
университетінің  профессоры, 
педагогика ғылымдарының докторы
   Атырау қаласы, Қазақстан

“Ұ стаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға», – деп Абай атамыз 
айтқандай, ғылым жолы да  жалықпай-талмай еңбек етуді қажет 

ететін, көз майын тауысып, діттеген жеріне жетпей тоқтамайтын ерекше 
еңбек екенін ғылыммен шын айналысқан адам ғана білер. Солардың бірі 
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һәм бірегейі, бар ғұмырын педагогика ғылымын дамытуға арнап келе 
жатқан, тек айналысып қана қоймай, сол жолға көптеген талантты жас-
тарды қолынан жетектеп қосқан,  ардақты ұстаз, Қазақстан Педагоги-
ка ғылымдары академиясының және Халықаралық педагогикалық білім 
беру академиясының академигі – Шәркүл Таубайқызы.  

Иә, бүкіл саналы ғұмырын ғылым жолына арнаған Шәркүл 
Таубайқызы жайлы ой толғардың басында, ең алдымен, еске түсетіні – 
оның кез келген адамға жақсылық жасауға даяр тұратын ақпейіл мінезі 
мен апалық қамқорлығы. «Жақсы жайлы сөз қозғарда жақсы ойлар еске 
түседі» деген осы шығар.

Шәкең 1947 жылы Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі 
поселкісінде Таубай атамыз бен Үлпікер анамыздай қарапайым ғана 
теміржолшылардың шаңырағын шаттыққа бөлеп, дүние есігін ашқан.  
Ол кезде елде оқу-тоқуы терең, айтулы зиялы адамдар да оншалықты 
көп емес-ті. Соғыстан кейінгі алғашқы жылдарда өмірге келген оның 
да балалық бал дәурен шақтары, өзінің қатарластары басынан кешкен-
дей, біраз жетіспеушілік пен қиыншылық та болғаны ақиқат.  Бірақ ол 
оқыған мектептегі, кейін педагогикалық училищедегі, институттағы 
ұстаздары да осы бір білімге құштар шынашақтай ғана пысық қара 
қыздың болашағынан көп үміт күтетін. Ата-ана мен ұстаз балаға сын-
шы дегендей, бәрі де кішкентай Шәркүлдің есте сақтағыш зеректігін, 
тілалғыштығын, тиянақтылығын, әсіресе, оның кітап оқуға деген 
ерекше құштарлығын байқап, оның түбінде үлкен білімді адам болып 
шығатынына сенгендей-ді. Бұл ешкімді де шүбәландырып көрген емес. 
Сол сенім алдамаған екен.

Әуелі  1961  жылы  Келінтөбе  ауылындағы   жетіжылдық   мектепті  
үздік бітірген соң, ол облыс орталығы Қызылорда қаласындағы 
М.Мәметова атындағы қыздар педагогикалық училищесінің мектеп 
бөліміне түсіп, 1965 жылы училищені қызыл дипломмен бітіргенде 
онымен бірге оқыған достары Боранбаева Рая, Ғабдуллина Қанапия 
да училищені қызыл дипломмен тәмамдаған еді. Сол жылы асыл 
ұстазы Ұлмекен Рысбекова барын салып, Шәркүл Таубайқызы үшін 
жұмыстанып, министрлікке хат жазып, талантты шәкіртінің бағын 
ашуға бел байлапты. Соның арқасында министрлік оған арнайы жолда-
ма беріп, Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтының тарих 
факультетіне келіп оқуға түскен еді. 

Шәркүл алғашқы күннен-ақ білім мұхитына құлашын кең, еркін сер-
меп, жүзе жөнелуге асықты. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. 
Ғылыми үйірмелердің бел ортасында болды. Талай рет тың тақырыптарға 
рефераттар жазып, мақтаулар естіп жүрді. Болашақ ғалым, тәлімгер 
ұстаздың салиқалы да бақытты  өмір жолы осылайша өз даңғылымен 
сайрай басталып еді. 

Шәркүл жас шағынан-ақ өзімен теңдес құрбыларына мүлдем ұқсамай 
өсті. Ол мектеп қабырғасында жүрген кездерінде мұғалім де болғысы кел-
ген. Мұқан Иманжановтың, Сафуан Шаймерденовтің кейіпкерлерінше 
шәкірттер тәрбиелеудің қызығы мен қиыншылығын басынан кешіріп, 
шәкірт балаларымен бірге жүруді де армандайтын. Тарихтың, шет ел 
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тілінің маманы болсам деп те қиялға бататын. Ал енді бірде дәрігер бо-
лып немесе Саттар Ерубаевтың Рахметтерінше инженер мамандығын 
меңгеріп, кен қазып, шахталарда жүрсем, ұшақ кемелерінің жобалаушы 
конструкторы болсам деп те ойланатын. Бірақ оған тағдырдың өзі ал-
дын ала дайындап қойған бөлек өмір жолы бар еді. Шәркүл сол жолмен 
толқын бетіндегі қайықтай қалай ғана қалқи жөнелгенін өзі де байқамай 
қалған. Әуелі өзі оқи бастаған тарих тағылымдарына құныға сүңгіп кет-
кендей болды. Өзі жастайынан сүйіп оқып, шала-шарпы ғана меңгере 
алған неміс тіліне де көңіл бөліп, оны терең игере бастады. Байқап қараса, 
ғылым жолын таңдаған адамға мұның бәрі де артықтық етпейді екен. 
Сөйтіп, аталған оқу орнын 1969 жылы қызыл дипломмен үздік тәмәмдап 
шыққан ол институт  жолдамасымен Қызылорда облысының Жаңақорған 
поселкісіндегі №3 мектеп-интернаттың тарих пәнінің мұғалімі болып 
жұмысқа аттанды. Ал 1971 жылы КазПИ-дің педагогика кафедрасының 
күндізгі бөліміне аспирантураға қабылданып, осыдан бастап ғылым жо-
лына алаңсыз ден қойды. 

Иә, алғашқы ғылыми еңбек. Алғашқы қорғалған диссертация. Ғылым 
кандидаты деген атақтары оны ешуақытта да даңдайсытып көрген емес. 
Қайта оқи түскен сайын, ғылым мұхитына тереңдей сүңгіп, тылсым 
құпиялы әлемге батпандап ене түскен сайын оған өз білімі мен білігі әлі 
де болса тым тайыздау тәрізді көрініп, кітапханалар мен оқу залдарынан 
шықпай, құныға оқи берді, іздене берді. Білім мен ғылымды ғана меңгеріп 
қоймай шәкірттер жүрегіне де жол табудың қыры мен сырына қаныға 
түсті. Сол кезде оның көңіл түкпірінде өзі ерекше сүйіп, құрмет тұтқан 
ұстаздарын еске алып, олардың өз шәкірттерін құстың балапанынан да 
бетер мәпелеп, тәрбиелеген аялы, ыстық алақандарын, қамқорлықтарын 
сағынатын. «Ақырын жүріп, анық бас, еңбегің кетпес далаға» дегендей, 
олардың сыпайы, зиялы келбеттері де, берген ақыл-кеңестері де мұның 
жадында мәңгілік сақталып, тоқылып қалғандай. 

Қазағым айтқан «сегіз қырлы, бір сырлы» деген теңеу дәл осы 
Шәркүлге ғана арнап айтылғандай десе де болар еді. Өйткені, ол жаста- 
йынан домбыраға да әуес болды. Әлгі училищеде оқыған үш жылында ол 
осы оқу орнындағы ұлт аспаптары оркестрінің белді мүшесі де болған. 
Домбыраны нәшіне келтіріп, әп-әдемі етіп тарта білуді де үйренген. Ол 
кәсіподақ қоғамдық ұйымының да жұмыстарына ұдайы белсене арала-
сып, ұжым мүшелерінің мүдделерін қорғап, талай рет темірдей тиянақты 
ұстанымымен де көзге түсті. Осы оқу орнында жүргенінде төрт жыл 
бойы қатарынан күріш оруға да қатысты. Ол студенттік балғын шақтың 
сол бір романтикаға толы жылдары туралы: «Сол бір кездегі әрбір күнім 
мен айым, жылдарым нағыз өмір мектебі болған екен ғой! Сол бір уақыт 
өмірімнің ең бір арман қуған уайымсыз, тәтті, мағыналы да мазмұнды 
шақтары екен», – деп еске алады. 

1977–1986 жылдары Шәркүл Таубайқызы Орталық мұғалімдер 
білімін жетілдіру институтында әдіскер, кабинет меңгерушісі, 
1986–1991 жылдары Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық 
ғылымдар ғылыми-зерттеу институтының ғылыми қызметкері, бөлім 
меңгерушісі, республикалық үйлестіру Кеңесінің ғылыми хатшы-
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сы қызметтерінде, 1991–1993  жылдары Орталық мұғалімдер білімін 
жетілдіру институтының педагогика және психология кафедрасының 
аға оқытушысы, 1993–1998 жылдары Ыбырай Алтынсарин атындағы 
Қазақтың білім проблемалары институтының ғалым-хатшысы, инсти-
тут директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары, 1998–2001 
жылдары Абай атындағы мемлекеттік университетінің докторанты, 
2001–2006 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
профессор, Білім стандарттары, сараптама және креативтік  ақпарат 
орталығының директоры қызметтерін атқарды.

...1996 жыл болатын. Халел Досмұхамедұлы атындағы Атырау 
мемлекеттік университетінде аға оқытушы бола жүріп менің де төменгі 
сыныптарда математика пәнін оқытудың проблемаларымен шұғылдана 
бастаған кезім еді. Әріптес  достарым мен таныстарымның айтуымен Ал-
маты қаласына арнайы келіп, Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың білім 
проблемалары институтының ғалым-хатшысы, институт директорының 
ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары Шәркүл Таубайқызын іздедім. 
Алғашқы әзірде бұрын танып білмеген бейтаныс ғалым алдында тосы-
ла, жүрексіне келетін адамның әдеті емес пе? Сыртынан жақсы хабар-
дар болсам да, ол кісінің кабинетіне ептеп басып енген едім.  Шәркүл 
Таубайқызының ақжарқындығы мен кісі жатырқамайтын ашықтығы 
мені бірден баурап алды. Екеуміз көп ұзамай-ақ бір-бірімізді баяғыдан 
жақсы білетін достардай болып, шүйіркелесіп, араласып кеттік. Ғылым 
жолының қиындығы мен қызықтығын, оның асқар шыңына жету үшін 
мұқалмас талант пен ерінбейтін еңбекқорлық қажет екенін үйретіп 
емес, сырласқандай етіп жеткізе білетін. Жоғары оқу орнында оқып 
жүрген кезімде неше түрлі ғылымды меңгерген сүйікті ұстаздарымның 
өз шәкірттеріне дәріс беруде жанын салып еңбектенетіндеріне, олар-
ды түпсіз тұңғиық білім мұхитында жүздіре білу жолында кәсіптік 
шеберліктерін бар ынталарымен жұмсайтындарына шын көңіліммен 
тәнті болатын едім. Шәркүл Таубайқызын көргенде сол ұстаздарым көз 
алдыма келгендей болды.

Ол мені бірден үйіне ертіп апарды. Мен тұрғын үй емес, кітапханаға 
тап  болғандай  әсерге ендім. Шынында да, бұл үйден кейбір 
кітапханаларда жоқ, көп жерде кездеспейтін құнды әдебиеттерді көріп, 
ерекше тәнті болған едім. Ол менің алдымда өзін «ғалыммын» деп 
паң, жоғары ұстаған сыңай танытпады. Солай бола тұрса да, осы бір 
таңғажайып адамның тереңдігі, білімділігі, сезімталдығы, тіпті биіктігі 
бірден сезіліп тұрды. 

Бірде маған Шәкең өзінің де алғашқы ғылым жолына түскен балауса 
кездерін жалықпай айтып бергені бар. Өзі де талай ғалыммен жұмыстас 
болған, талай ұстаздарынан тәлім алған зерек адам ғой. Солардың ішінде 
Мәскеудегі  жетекші-ұстазы профессор Я.Турбовскойдың азаматтығы 
мен зор ақыл-кеңесін жыр қылып, сүйсіне баяндаған. Өзін туған 
қызындай көріп, үйіне ертіп барып, кітапханасынан сусындатқанын ай-
тып тауыса алмады. Осынау әңгімелерін айтып отырғанда сол бір сүйікті 
ұстазының жолын қуып, өзі де ұстазындай болып, алдына келген әріптес 
сіңлісіне әр уақытта да көмектесуге әзір тұратын қағылез қалпымен па-
расатты ғұлама дана тұлғаға айнала бастағанын да сезбейтіндей.
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Әрине, әр ғылымның өз жолы бар. Тылсым құпиясы мол тарихты 
меңгеру бір бөлек, әдебиетші немесе пәлсәпашы болу бір дүние. Ал, 
физика мен математиканы үйренудің, химия мен жаратылыстанудың 
сырларына қанудың да өзінше өрнекті жолдары бар. Сол жолда тырба-
нып, еңбектене жүріп, менің де сүрлеулі соқпақтарым бір кездерде осы 
бір таңғажайып тамаша адаммен осылай тоғысқан еді. Оған ешуақытта 
да өкінген де емеспін. Өкінбеймін де. Қайта ризашылығым мен риясыз 
алғысым шексіз.

Бұл күнде онымен арамыздан қыл өтпестей дос бола жүріп, әрбір 
хабарласқан, сөйлескен сайын оны одан әрі де тереңірек біле, тани 
түскендей боламын. Ол бірде қатаң талапшыл болып көрінсе, бірде ерек-
ше биязы, қарапайым да терең мәдениетті адам ретінде көрінетін. Соған 
өзім де таң қаламын. Оның педагогика мен психология саласындағы 
әрбір жаңалықтарды қай уақытта оқып үлгеретінін  де білмеймін, елден 
бұрын біліп отыратыны ғажап-ақ. Және олар туралы өзіндік пікірлері де 
нақты қалыптасып үлгеретінін қайтерсің. Сонымен бірге ол жазылған 
жайлардың бәріне бірдей еріп те кетпейді. Оларға өзіндік ой-пікірлерін 
қосып немесе кейбір тұжырымдарды түзетіп отырады.  

Педагогика – көп қырлы ғылым. Сол ғылымға қызмет етуші 
ғалымдарды адам танудың, дәлірек айтсақ, шәкірттер жанының ғұлама 
инженері десе де болар еді. Талай ғылыми ортада, талай адамдармен бірге 
қоян-қолтық жұмыс істей жүріп, Шәркүл Таубайқызы еліміз егемендік 
алып, өзіміздің ғылым-білімімізді дамыту, сара жолға салу, ғылымдағы 
өзіндік бет-бейнемізді қалыптастыруға да зор үлес қосып жүрген 
ғалым. Ы.Алтынсарин атындағы ғылыми-зерттеу институтында қызмет 
атқарған кезінде, одан кейін де ҚР жалпы білім беретін мектептерді да-
мыту тұжырымдамасын, мектептегі білім мазмұны тұжырымдамасын, 
жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартта-
рын жасауға, оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар даярлау ісіне, 
одан кейін де ҚР Білім және ғылым министрлігінің тапсырмасымен 
нормативтік жобалар мен әдістемелік құжаттарға ғылыми  тұрғыда 
ұсыныстар жасауға қатысты. Сонымен қатар білім беру бағдарламаларын 
ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мәселесіне де атсалысып келеді. 
400-ден астам ғылыми еңбектер жариялаған, бірнеше монографиялар 
мен оқулықтар, оқу құралдары мен жүздеген ғылыми мақалалардың ав-
торы.   

Шәркүл Таубайқызы – ғылымға шын берілген, оның жолында тал-
май еңбек етуге  жаны  құштар  ғалым. Ғалымның «Передовой педаго-
гический опыт», «Педагогический эксперимент: краткий курс лекций», 
«Исследовательская культура учителя: методология, теория и практика 
формирования», «Педагогическая  инноватика как теория и практика но-
воведений в системе образования», «Методология общей и этнической 
педагогики в логико-структурных схемах», «Педагогика әдіснамасы», 
т.б. оқулықтары мен оқу құралдары ғылым жолындағы шәкірттердің 
іздеп жүріп оқитын кітаптарына айналды. Соңғы 1-2 жылдың өзінде 
Шәркүл Таубайқызының «Методология и методы педагогических ис-
следований», «Исследовательская культура учителя:  от теории к прак-
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тике», «Педагогиканың философиясы және әдіснамасы», «Методология 
и методика дидактического исследования» атты кітаптары    әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті баспасынан жарық көрді. 

Шәркүл Таубайқызы – педагогика ғылымының әдіснамасын қазақ 
тілінде жазып, педагог-әріптестері арасында "Қазақтың Краевскийі" 
атанған, елімізге танымал әдіснамашы ғалым. Оның  ғылымда да, 
ұстаздық қызметте  де өзіндік ұстанған кредосы, ойып тұрып алған орны 
бар.  Бірнеше аспиранттың, ғылым кандидаттары мен докторлардың 
диссертация қорғауына басшылық жасаған білікті ғалым. Оның 
жетекшілігімен 8 докторлық, 13 кандидаттық диссертация қорғалған, 
көптеген ғылыми еңбектерге ресми оппонент ретінде өз пікірін айтып, 
олардың сапалы да шынайы болуына атсалысып отырады. Докторлық 
диссертациялық кеңестердің білгір мүшесі ретінде талай ғалымдардың 
зерттеу жұмыстарына талдау жасап, ақыл-кеңесін беруден де жалыққан 
емес.

Қазіргі кезде ол республикалық, халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияларға, семинарлар мен тренингілерге белсене қатысып, 
ғылыми жұмыстарын одан әрі тереңдете түсіп, талмай еңбектеніп келеді. 
Ол тек айналасында жақын жүрген ізденушілер мен ғалымдарға ғана 
ұстаз емес, Қазақстанның түкпір-түкпірінен оны іздеп келушілар саны 
жетерлік. 

Шәркүл Таубайқызының бойында қазақ әйеліне тән қасиеттердің 
бәрі де бар десем, артық айтқандық болмас еді. «Екі жақсы қосылар күн 
қайда бар» деген әсем әннің жауабындай, жолдасы Жайшылық екеуі та-
уып қосылған адамдар дер едім. Жәкең жан-жарының ғылыммен айна-
лысуына жағдай жасап, әркез қолдау көрсетіп отырады. Олар – ұл-қыз 
өсiрiп, қыз ұзатып, келiн түсіріп, немере сүйген қадiрмендi ата мен әже, 
берекелi шаңырақ иелері.  

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» демекші, әрі ұстазым 
әрі құрбым әрі досым Шәркүл Таубайқызы туралы әлі де айта түсуге 
шеберлігім жетпейтіндей. Таныс болған жиырма жылдан астам уақыт 
ішінде мен Шәркүл Таубайқызын асып-саспайтын, орынсыз мақтануды 
білмейтін, әлдеқандай атақты сұрамайтын, кимелеп төрге шықпайтын, 
көкірек соқпайтын, солай жүріп-ақ көп істі тындырған, өнімді жұмыс 
атқарып жүрген, ой-өрісі кең, ойланып сөйлеп, ұтымды пікір айтатын, өз 
ортасында сыйлы жан ретінде таныдым. 

Шәкең білім мен ғылымға қосқан үлесі үшін «Қазақ ССР оқу ісінің 
үздігі», «Қазақстан Республикасы ғылымын дамытуға қосқан үлесі 
үшін» төсбелгілерімен марапатталған.

Осы жылы 70 жасқа толғалы отырған абзал ана, биік парасат иесі, 
ғалым әрі ұлағатты ұстаз Шәркүл Таубайқызына бұдан былай да шығар 
биігі аласармай, ғылым жолында жаңа табыстарға жете беруіне шын 
жүрегімнен тілектестігімді білдіретіндігімді айтқым келеді.  XVIII 
ғасырда өмір сүрген француз ағартушы-материалисі,  «Ғылымдар, өнер 
және қолөнер» энциклопедиясының авторы Дени Дидро: «Неғұрлым 
жұрттың  бақытты болуына  септігін тигізген адам ғана ең бақытты 
адам» деген екен. Бақытты бола беріңіз ұстаз, ана, ғалым! 
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діснама – философия мен  нақты білім арасындағы дәнекер, жаңа білім 
қалыптастырудың амалы мен шарты. 

ӘДІСНАМАЛЫҚ  МӘДЕНИЕТ – 
ПАРАСАТТЫЛЫҚ  БЕЛГІСІ 

Күлзада ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА, 
педагогика ғылымдарының докторы, 
Қазақстан Республикасы білім беру
жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық 
қызметкерлері біліктілігін арттыру институты 
халықаралық білім беру бағдарламалары 
кафедрасының доценті
   Алматы қаласы, Қазақстан

Аннотация. Мақалада педагогика ғылымдарының докторы Шәркүл 
Таубайқызының ғылыми еңбектеріне жасалған  саралау негізінде ғалымның 
әдіснамалық мәдениетінің  иерархиялық жүйесі сипатталады. 

Түйінді сөздер. Әдіснама, әдіснамалық мәдениет, зерттеушілік мәдениет, пара-
дигма. 

Ә
Шәркүл Таубайқызының әдіснамалық еңбектеріне жасалған талдау 

ғалымның философия, социология, психология, экономика ғылымдары 
негізінде қалыптасқан әдіснамалық көзқарастарын,  әдіснамалық зерттеуші 
ретіндегі  мәдениетінің даму механизмін көрсетеді. Ғалымның әдіснамалық 
мәдениетінің иерархиялық жүйесін:

– әдіснамалық білімділігі (философиялық, жалпығылымилық және 
педагогикалық әдіснамалық  мәселелер жөніндегі білімі); 

– әдіснамалық сауаттылығы (әдіснамалық  мәселелерді шешу жолдарын 
көрсете алуы);

– әдіснамалық құзырлылығы  –  бір-біріне қарама-қарсы келмейтін 
бірнеше әдіснамалық көзқарастарды жүйелеу арқылы жасаған тұжырымдары, 
ғылыми ойлаудың рефлексивтілігі, пайымдылығы; 

–  әдіснамалық диалектикалылығы – педагогика категорияларын басқа 
ғылым категорияларымен үйлестірудегі өзіндік ұстанымдары құрайды.  

Ғалымның 1975–2017 жылдар арасындағы еңбектеріне шолу – Шәркүл 
Таубайқызының әдіснамалық мәдениеті даму механизмінің педагогикалық, 
жалпығылымилық, философиялық деңгейлерін атап көрсетуге мүмкіндік 
береді. 

1980–1990 ж.ж. білім беру жүйесінің негізін қалаушы құжаттарды 
енгізудегі жария болған әдістемелік құралдары мен нұсқаулықтары («На пути 
к единству педагогической науки и практики», «Внедрение достижений педа-
гогической науки в практику работы школ», т.б.) педагогиканың әдіснамасын 
жаңа білім парадигмасы негізіндегі мәнмәтінде теориялық және нормативтік  
біліммен толықтыруға мүмкіндік берді.

Оқу мен тәрбиелеудің қоғам алдындағы  әдіснамалық ұстанымдары 1990 
жылдардағы Білім министрлігі бекіткен  «Қазақстан Республикасындағы  
жалпы орта білім  берудің мемлекеттік  стандарты жөніндегі ереже» деп 
аталатын  құжатта көрініс тапқан. Бұл құжатта ғалым білім стандартын  
қоғам қажеттілігі мен  жеке тұлға мүмкіндігін  есепке алатын  білімділіктің  
мемлекеттік өлшемі ретінде қарастыруды ұсынады.

 1999-2000 жылдары Шәркүл Таубайқызы «На пути к формированию но-
вой школы. Адаптация к свободе», «Новая парадигма образования как ори-
ентир в осмыслении учителем своей исследовательской культуры», «Концеп-



41

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Әлем қоғaм

Қоғaм дaмуының мaкропaрaдигмaсы

  МӘДЕНИЕТ               БІЛІМ БЕРУ                  ТAРИХ

Ғылымның (әлеуметтік-
гумaнитaрлық білімнің) 
жaңa пaрaдигмaсы және 
оның әдіснaмaсы:

– әмбебaп эволюционизм;
– жaрaтылыстaну және 
   әлеуметтік-гумaнитaрлық
   ғылымдaрдың өзaрa 
   жaқындaсуы, оның ішінде 
   олaрдың әдіснaмaлық 
   тұғырдaн өзaрa бaйытылуы;
– қaрaмa-қaрсы тұжырымдa-
   мaлық-әдіснaмaлық тұғыр-
   лaрдың жaқындaсуы мен 
   өзaрa әрекеттесуі;
– гумaнитaрлық ғылымдардың 
   ішкі ғылыми  рефлексиясы-
   ның кеңеюі;
– герменевтикaлық, мәдениет-
   тaнудың, түсіну әдістері-
   нің aппaрaтын ендіру;
– әлеуметтік тaнымғa 
   синергетикaның әдістері 
   мен идеялaрын ендіру,  сол
   себепті ықтимaлдық әдістер 
   мен тәсілдердің ендірілуі.

Ғылым
Ғылымтaну

Ғылым философиясы
Ғылым әдіснaмaсы

Педaгогикa философиясы
Педaгогикa әдіснaмaсы

Білім берудің 
жaңa пaрaдигмaсы және
оның әдіснaмaсы:

– репродуктивті
   aқпaрaтты мен пәндік
    сaрaлaнғaн білімдерден
    кіріктірілген білімдерге 
    және метaпәндерге көшу;
– сезімдіктен әрекеттенуге;
– эмпирикaлықтaн 
   тұжырымдaмa жaсaуғa;
– гносеологиялықтaн 
   мәдени-тұлғaлыққa.

– Ғылымдaрды сaрaлaудaн олaрды
кіріктіруге
– Үйлестіруден өзaрa үйлесімділікке
– Ғылымдaр бaйлaныстaрын түсіндіруде
– Субъективтіліктен объективтілікке
– Оқшaулaнудaн пәнaрaлық бaйлaнысқa
– Жaбық болудaн aшық кеңістікке шығуғa
– Психологиялaндыру және 
экологиялaндыру
– Мaтемaтикaлaндыру және 
кибернетикaлaндыру
– Aқпaрaттaндыру және мәдениеттaнуғa 
көшу
– Әдіснaмaлaндыру, синергетикaлaндыру
– Жaһaндaну; aксиологиялaндыру

Ғылым мен білім берудің дaму үрдістері

– Үздіксіздік
– Демокрaтиялaндыру
– Ізгілендіру
– Гумaнитaрлaндыру
– Aқпaрaттaндыру
– Экологиялaндыру
– Әдіснaмaлaну
– Кіріктіру
– Технологиялaндыру
– Сaрaлaу
– Стaндaрттaу
– Дaрaлaу
– Тұжырымдaмaлaу

ТЕОРИЯЛЫҚ БAЗA
Философия. Тaрих. Сaясaттaну. Экономикa. Құқық. Логикa. Психология. Педaгогикa. Психопедaгогикa.

Әлеуметтaну. Медицинa. Физиология. Гигиенa. Әдебиет. Тіл. Мaтемaтикa. Физикa. Химия. Биология. Техникa Информaтикa.
Қоғaмтaнушылық және жaрaтылыстaнушылық білімдердің дaмушы сaлaлaры

  І блок                                       ІІ блок                                        ІІІ блок                                                  ІV блок

– Мәдениеттaну
– Дінтaну
– Элитология
– Этнология
– Өркениеттaну
– Ментaлитет теориясы

– Синергетикa
– Кибернетикa
– Инновaтикa
– Технология

– Коммуникaция теориясы
– Aқпaрaт теориясы
– Информaтикa
– Шешім қaбылдaу теориясы
– Жaсaнды интеллект теориясы
– Герменевтикa

– Экология
– Aнтропология
– Вaлеология

ция создания учебников и учебно-методических комплексов», т.б. практикаға 
бағытталған мақалаларын жария етеді. Педагогика ғылымының  теориялық 
құнды  тұжырымдарын нормативтік құжаттар негізінде тікелей практикамен 
үйлестіруі ғалымның әдіснамалық мәдениетінің  педагогикалық деңгейін  
көрсетеді.  

«Исследовательская культура учителя: методология, теория и практика» 
еңбегінде «Педагогикалық инноватиканың  басқа ғылым салаларымен бай-
ланысы»,  «Педагогикалық инноватика – педагогикалық  ғылым жүйесінде» 
қисынды-құрылымдық байланыстары, «Мұғалімнің зерттеушілік  мәдениетін 
қалыптастыру мәселелерін зерттеудегі әдіснамалық тұғырлар» деген сызба-
лары арқылы  макро, микротұғырлардың (мәдени, тұлғалық, жеке тұлғаға 
бағытталған, синергетикалық) ұстанымдарын  педагогика теориясымен 
ұштастыра үлгілеуі әдіснамалық мәдениетінің жалпыпедагогикалық деңгейін 
айғақтайды. 



42

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

МAКРОТҰҒЫРЛAР

  Мәдениеттaнымдық           Синергетикaлық              Aқпaрaттық-коммуникaциялық         Экологиялық

МИКРОТҰҒЫРЛAР

– Нaқты-тaрихи
– Ізгілікті
– Формaциялық
– Өркениеттік
– Этномәденилік
– Еурaзиялық
– Ментaлдық
– Құндылықтық
– Әлеуметтaнымдық
– Психологиялық
– Диaгностикaлық
– Болжaмдық
– Тұлғaлық

– Кибернетикaлық
– Жүйелік
– Құрылымдық
– Тұтaстық
– Инновaциялық
– Бaлaмaлық
– Нұсқaлық
– Технологиялық
– Стaндaрттық
– Эвристикaлық
– Бaғдaрлaмaлық
   бaғыттық
– Іс-әрекеттік
– Мәндік
– Оңтaйлылық
– Кешендік

– Интегрaтивтік
– Коммуникaтивтік
– Aқпaрaттық
– Пәнaрaлық
– Aлгоритмдік
– Ықтимaлдық
– Стaтистикaлық
– Әлеуметтік
– Герменевтикaлық
– Жaғдaяттық
– Aкмеологиялық
– Риторикaлық
– Aкиомaтикaлық

Экологиялық
– Aнтропологиялық
– Тaбиғaтты
қорғaушылық
– Вaлеологиялық

ПЕДAГОГИКAЛЫҚ БІЛІМНІҢ 
ДAМУШЫ СAЛAЛAРЫ

– Педaгогикaлық 
   мәдениеттaну
– Этнопедaгогикa
– Педaгогикaлық 
   әлеуметтaну
– Педaгогикaлық 
   диaгностикa
– Педaгогикaлық 
   прогностикa
– Психопедaгогикa
– Психопедaгогикaлық
    аксиология

– Педaгогикaлық 
   кибернетикa
– Педaгогикaлық 
   инновaтикa
– Педaгогикaлық 
   технология
– Педaгогикaлық 
   эвристикa
– Педaгогикaлық 
  жүйетану

– Педaгогикaлық коммуникaция
– Педaгогикaлық информaтикa
– Педaгогикaлық конфликтология
– Педaгогикaлық стрессология
– Педaгогикaлық aқпaрaт теориясы
– Педaгогикaлық герменевтикa
– Педaгогикaлық aкмеология
– Педaгогикaлық риторикa

– Педaгогикaлық 
   экология
– Педaгогикaлық 
   aнтропология
– Емдеу 
   педaгогикaсы
– Педaгогикaлық 
   вaлеология
– Түзету 
    педaгогикaсы

П Е Д A Г О Г И К A

Дидaктикa – Жaңa оқулықтaр мен оқу-әдістемелік нұсқaулaр
құру теориясы – Жaңa білім беру технологиялaры – Педaгогтің зерттеушілік мәдениеті

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ

1 - сурет. Педагогикадағы әдіснамалық тұғырлар. 

Заманауи талаптарға сай оқу-тәрбие үрдісінің дамуы мен болжамы педа-
гогика ғылымы мен  практикасының жетістіктерін  жаңаша, басқа қырынан  
ойлануды талап етеді.  Жоғары оқу орындарында құзырлы педагогтерді 
дайындауда ғалым әдіснамалық мәдениеттің қыр-сырын ғылыми негіздеу,  
тұжырымдамаларға сыни көзқарас туындата алу, танымның әдістері  мен  
формаларын ажырату,  басқару, конструктілеу, рефлексия жасау қабілетін 
меңгеруді талап етеді. Осындай заманауи талаптарға байланысты Шәркүл 
Таубайқызы әдіснамалық  зерттеулерін педагогикалық  теорияның тиімді 
тәсілдерін ойластыру, магистранттар мен докторанттардың, жас ғалымдардың  
зерттеушілік әрекеттерінің тиімділігін арттыру әдістеріне бағыттайды.  

Шәркүл Таубайқызы мұғалімнің  зерттеушілік мәдениетін кәсіби-
маңызды сапа ретінде қалыптастыру мәселелерін ғылым мен практиканы 
біріктіруші танымдық циклдер – «педагогикалық  білім», «педагогикалық 
шынайылықты тану әдістері», «педагогикалық заңдылықтар мен 
ұстанымдар» арқылы негіздейді. Зерттеушілік мәдениетті негіздеу бары-
сында  «ғылыми-зерттеушілік әрекеттің әдіснамасы», «ғылыми-зерттеушілік 
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мәдениет әдіснамасы», «педагогикалық зерттеудің әдіснамасы, әдістемесі», 
«мұғалімнің әдіснамалық мәдениеті» мәселелерін жүйелей отырып, 
парадигмалық білімнің мән-мағынасын «педагогика ғылымының парадиг-
масы», «білім парадигмасы», «оқу парадигмасы», «тәрбие парадигмасы», 
«педагогикалық парадигма», «педагогикалық әрекет парадигмасы» ұғымдары 
арқылы зерделейді. 

 «Исследовательская культура учителя: методология, теория и прак-
тика» еңбегінде  зерттеушілік мәдениеттің  практикаға қатысты  қызметін 
негіздей отырып, «педагогикалық әрекет парадигмасы» мен  «мұғалімнің 
зерттеушілік мәдениеті» арасындағы байланыстың  қисынды-сындарлы   
үлгісін ұсынады. Қисынды-сындарлы үлгі негізінде  жалпы орта білім беру 
жүйесінің және қоғам дамуының  «Мәдениет – Білім – Тарих» макропа-
радигмасы, «білім берудің жаңа парадигмасы»  тұрғысынан мұғалімнің 
зерттеушілік мәдениетінің  теориялық-әдіснамалық негіздерін анықтаушы 
басымдықтарды жүйелейді.

Жаңа талаптағы білім парадигмасының практикаға енуіне байланысты  
Шәркүл Таубайқызының әдіснамалық мәдениетті қалыптастыру идеясының 
маңыздылығы тек зерттеуші ғалым  үшін ғана емес,  әсіресе жоғары оқу 
орындарының  оқытушылары үшін де артып отыр. 

Шәркүл Таубайқызы әртүрлі дүниетанымдық бағыттағы бір-біріне қарсы 
келетін ғылым заңдылықтарына сүйене отырып, педагогика ғылымындағы 
құбылыстарды диалектикалық, метафизикалық жүйелі зерттеудің қи-
сынды және тарихи тәсілдері, абстрактілі және нақты ұстанымдарды 
үйлестіруі   философиялық деңгейдегі әдіснамалық мәдениетінің жоғары 
екендігін білдіреді. Ғалым еңбектерінен  ұстанымдар мен заңдылықтарды 
пайдаланудағы ерікті бағытталушылық байқалады.   

 
ҒЫЛЫМ ӘДІСНAМAСЫНЫҢ ДAМУ КЕЗЕҢДЕРІ

ҒЫЛЫМ ДAМУЫНЫҢ ДИAЛЕКТИКAЛЫҚ ТҰЖЫРЫМДAМAСЫ

ҒЫЛЫМ ӘДІСНAМAСЫ (Н.К. Вaхтомин, П.В. Копнин, В.Н. Лекторский, В.С. Швырев, 
В.Н. Сaдовский, Д.П. Горский және

ПЕДAГОГИКA ӘДІСНAМAСЫНЫҢ ДAМУ КЕЗЕҢДЕРІ

Педaгогикa ғылымының 
дaмуының клaссикaлық 
кезеңі

Педaгогикa ғылымының 
дaмуының клaссикaлық 
емес кезеңі

Педaгогикa ғылымының
дaмуының клaссикaлық
еместен кейінгі кезеңі

Пеaгогикa әдіснaмaсы – 
педaгогикaлық шынaйы-
лықты бейнелейтін
теорияның негіздері мен
құрылымы, білімдерді
жaсaу тұғырлaры,
ұстaнымдaры мен
тәсілдері турaлы
білімдер жүйесі 
(М.A. Дaнилов).

Педaгогикa әдіснaмaсы – педaгогикaлық 
шынaйылықты бейнелейтін теорияның 
негіздері мен құрылымы, білімдерді жaсaу 
тұғырлaры, ұстaнымдaры мен тәсілдері 
турaлы білімдер жүйесі, сонымен қaтaр 
осындaй білімдер aлу мен aрнaйы 
ғылыми-педaгогикaлық зерттеулердің 
бaғдaрлaмaсын, логикaсы мен әдістерін 
негіздеу, сaпaсын бaғaлaу әрекеті жүйесі 
(В.В. Крaевский).

Педaгогикa әдіснaмaсы –
aрнaйы ғылыми-педaго-
гикaлық зерттеулердің бағ-
дaрлaмaлaрын, логикaсын 
және әдістерін негіздеу
және осылaр турaлы
білімдерді жaсaу әрекеті 
жүйесі. Педaгогикa әдіс-
нaмaсы – aксиологиялық 
үлгі aрқылы құрылғaн
ғылыми-педaгогикaлық
зерттеу логикaсы
(Е.В. Бережновa).
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В.В. Краевскийдің  және басқа да методологтардың пікірінше, зерт-
теуші-педагогтің әдіснамалық мәдениеті – негізі әдіснамалық  рефлексия, 
әдіснамалық білімге негізделген    педагогикалық  ойлау мәдениеті.  

Шәркүл Таубайқызының еңбектерінде «оқу», «тәрбиелеу», 
«әлеуметтендіру» үрдісінің ерекшеліктері өмір тәжірибесінің әртүрлі 
қырынан  қарастырылып, педагогика ғылымының теориялары, әдіснамалық 
негіздері арқылы түйінделіп, педагогика ғылымын бірегей етіп көрсетеді. 

Ғалымның ғылыми жолының айқындығы, сенімділіктің тамыры, 
әдіснамалық   мәдениетін   қалыптастыру   тамыры   В.В.   Краевский,               
Я.С. Турбовской, М.Н. Скаткин, т.б. секілді ірі методологтардан бастау 
алғанымен, өзіндік ұстанымы, көзқарасы, шешім қабылдау әрекеті  қашанда 
басым түсіп отырады. 

Педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор  Шәркүл 
Таубайқызының  еңбектерін  саралау  арқылы біз ғалымның әдіснамалық 
мәдениетінің төмендегідей белгілерін атап өтеміз: 

1. Шәркүл Таубайқызы педагогиканың теориялық негіздері мен  мән-
мағынасына тереңнен үңіле отырып, педагогиканың басқа ғылым салалары-
на ортақ  ұстанымдарын, заңдылықтарын жүйелеу барысында педагогиканың 
басқа ғылым салаларымен байланысын,  ғылымилығын жоғары қояды.  

2. Әдіснамалық мәдениетінің өсу әлеуетіне назар аударатын болсақ, 
ең бастысы, таңдау мен жауапкершілік  мүмкіндіктеріне сай  жекебасының 
ғылымдағы еріктілігі.  

3. Ішкі әлеуетін шоғырландыру арқылы мақсат қою, іс-қимыл жасау, 
шешім қабылдаудағы саналы құлшынысы шынайы шығармашылықтың 
шыңын бейнелейді.  

4. «Бірінші нотаны басқанда  соңында не болатынын сеземін», –  
деп Моцарт айтқандай,  Шәркүл Таубайқызының рефлективті бақылау 
негізінде қарама-қайшылықтарды сезе білуі, соның негізінде мәселені 
шешудің  стратегиялық мақсаттарын, нәтижеге жетудің мүмкіндіктері мен  
қиындықтарына болжам жасай алуы әдіснамалық мәдениетінің зияткерлік 
қырларын  сипаттайды.  

5. Әдіснамалық мәдениетінің негізін кәсіби ойлау құндылығы қалайды. 
6. Әдіснамалық  мәдениеті саналы рефлективті бақылау негізінде 

педагогикалық білімді кемелдендіру,  еңбегінің жемісін, нәтижесін 
басқалармен ортақ ете білу  қабілетінен байқалады.  

2 – сурет. Педагогика әдіснамасының даму кезеңдері.

ПЕДAГОГИКA ӘДІСНAМAСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУШІЛЕР

– М.A. Дaнилов, A.М. Aрсеньев, 
   Ф.Ф. Королев, Н.К. Гончaров;
– Э.И. Моносзон, 
   В.Е. Гмурмaн, С.И.Aрхaнгельский;
– М.Н. Скaткин, В.С. Ильин, 
   И.Я. Лернер, A.И. Пискунов;
– Г.В. Воробъев, Н.И. Болдырев, 
  Я.С. Турбовской;
– Л.И. Новиковa, Л.В. Зaнков, 
   В.И. Журaвлев, Я. Скaлковa;
– Х.И. Лийметс, Б.Т. Лихaчев, 
   A.Н. Кочетов, Н.Д. Никaндров;
– В.С. Шубинский, Б. Битинaс, 
   Ю.К. Бaбaнский, Н.В. Кузьминa;
– Педaгогикa әдіснaмaсы мен зерттеу 
   әдістері бойыншa
   Бүкілодaқтық семинaр

– В.В. Крaевский;
– Е.В. Бережновa;
– В.И. Гинецинский;
– В.И. Зaгвязинский;   
– Г.П. Щедровицкий;
– О.С. Aнисимов;
– Б.С. Гершунский;
– Педaгогикa әдіснaмaсы мен 
   зерттеу әдістері бойыншa 
   Бүкілресейлік семинaр

– Е.В. Бережновa;
– A.М. Новиков және т.б.;
– Педaгогикa әдіснaмaсы
   мен зерттеу әдістері          
  бойыншa 
  Бүкілресейлік
  семинaр
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7. Әдіснамалық  мәдениеті  – ой елегінен өткен, бастан кешкен, өзін 
кәсіби-тұлғалық өзгертуге бағытталған педагогикалық сананың ерек-
ше әрекет формасы.  Әдіснамалық мәдениеттің ерекшелігі – әдіснамалық 
ізденіс үрдісінде  педагогикалық құбылысты, теорияны түсінудегі авторлық, 
субъективтілік көзқарастың пайда болуы.   

8. Әдіснамалық мәдениеті – педагогикалық ойдың жүйелілігі,  
пайымдылығы, өзінің жеке дамуы мен   тұлғалық сананың дамуы үшін 
педагогикалық құбылыстың, педагогикалық идеяның мән-мағынасын терең 
түсіне білудегі  ізденіс әрекеті. 

Шәркүл Таубайқызының педагогикалық, әдіснамалық  мәдениеті 
тиесілі дәрежеде зерттеліп, практикалық  маңыздылығы айқындалды деп, 
нүктесі қойылмайды. Шәркүл Таубайқызының ғылыми еңбектерді жазудағы 
әдістемесі,  тактикасы, зерттеушілік мәдениеті, ізденіс бағыттарының бола-
шақ мамандар үшін қажеттілігі енді туындап жатыр, бұл – болашақтың ісі.   

Шәркүл Таубайқызы – уақытты бағалай білетін, үнемдей білетін тайм 
менеджер, адамды көрсетпей тәрбиелейтін, тәрбиесі түзету қағидатына емес, 
даму қағидатына негізделген коуч.   

Шәркүл Таубайқызы мен үшін ғылымдағы ана, өзіндік ұстанымы берік 
ғалым. Ғылымдағы жетістіктеріме есік ашқан риясыз, қамқор  Ұстаз!  Бар-
мын деп аспайтын, «ұлық болсаң, кішік бол» деген қазақы қағидамен 
ғұмыр кешетін, бәрімен бірдей қарым-қатынас орнатып, ой бөлісе алатын, 
әлеуметтік, зияткерлік, танымдық аймақтарын тең дәрежеде ұстай білетін па-
расатты ұстаз. 

Адамның адамдық қасиетін сыртқы көрінісінен іздеген көне қытай 
ойшылы Конфуций:  «Дана адам – асып-таспайды, жақсы адам – күй 
талғамайды, батыл адам – қорықпайды» дейді. Дао ілімінің негізін қалаушы 
Чжан-Цзы өзінің арғы тегінен ажырамайтын адамды «Аспан адамы», руха-
ни бастауынан бөлінбеген адамды «Қасиетті адам», шындықтан бөлінбеген 
адамды «Кемел адам» деп айдар таққан екен. Мен Шәркүл Таубайқызының 
адами болмысына сырттай көз жүгірте отырып, «сегіз қырлы бір сырлы»,  
даналығы, жақсылығы, батылдығы бір өзіне ғана емес, айналасына да нұрын 
төккен  кемел адам  дегім келеді.    
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От редакции.
Постановлением Совета Министров Каз ССР №899 от 18 дека-

бря 1965 г. был создан Центральный институт усовершенствования 
учителей (ЦИУУ). Одним из основных направлений работы институ-
та было повышение профессионального уровня различных категорий 
педагогических работников, развитие  всей системы образования РК.

В 1996 году Центральный институт усовершенствования учите-
лей преобразован в РИПК СО  Республиканский институт повышения 
квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы 
образования.

В настоящее время, с созданием Национального Центра повыше-
ния квалификации “Өрлеу”, который объединяет 14 областных, 2 го-
родских (г.г. Астана, Алматы) институтов повышения квалификации, 

Респубиканские курсы директоров Обл ИУУ. В центре Министр просве-
щения Каз ССР К.Б. Балахметов, директор ЦИУУ Л.И. Гусев, заместитель 
директора  Ш.Б. Амантурлин.  1984 г.

Слушатели курсов заведующие районных отделов образования . 1989 г. 
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Республиканский Институт повышения квалификации  руководящих и 
научно-педагогических работников системы образования Республики 
Казахстан занимает свое достойное место и является флагманом в 
системе повышения квалификации.  

Основная идея трансформирования Республиканского института 
направлена на создание единой системы повышения квалификации ру-
ководителей всех уровней образования от дошкольного до вузов.

В условиях модернизации образования особо значимым становит-
ся изменение деятельности организации повышения квалификации, их 
способность ситуативно реагировать на запросы практиков и, одно-
временно, сохранять свою миссию в повышении уровня профессиона-
лизма педагогов, в развитии их педагогического мастерства и в мето-
дическом обеспечении обновления содержания образования.

Директора областных ИПК РК. 2004 г.

Заместители директора ЦИУУ С.Г. Безкоровайный, Т.М. Мажикеев, зав. 
кабинетом школоведения А.М. Юрьев, методист кабинета школоведения Т.Ж. 
Журсимбаева со слушателями курсов зав. рай (гор) МК и руководителями базо-
вых учреждений образования (перед зданием института по ул.Джерзинского 
уг.ул.Виноградова). 1979 г.
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осле окончания аспирантуры в 1977 г. Ш.Таубаева начала свою 
деятельность исследователя в стенах Центрального института П

усовершенствования учителей.  Начинала она методистом кабинета 
истории и обществоведения, а затем была назначена заведующей каби-
нетом передового педагогического опыта, что способствовало ее про-
фессиональному  и личностному общению с учителями  и методистами 
районных (городских) методических кабинетов, областных институтов 
усовершенствования учителей. 

В нашем профессиональном становлении, как методистов респуб-
ликанского уровня, и многих других Шаркуль Таубаевна сыграла боль-
шую роль, она из тех людей, с которыми  ассоциируются  научные дос-
тижения в области образования.

Директором нашего института тогда был Гусев Леонид Иванович, 
к.п.н., человек строгий, справедливый, требовательный, душой болею-
щий за свое дело. Он пользовался огромным авторитетом среди педа-
гогической общественности республики  и на этом этапе она считала 
его своим Учителем.   

Заместителем института был многоуважаемый Мажикеев Толеш 
Мукашевич. Леонид Иванович и Толеш Мукашевич, увлеченные своей 
работой, стремились погрузить нас в атмосферу творчества, поиска но-
вых активных методов обучения слушателей, как того требовало время.

Конец 70-х и 80-е годы были периодом больших перемен в сфе-
ре образования и даже эти годы назвали «новаторские 80 – е». Это 
было время, когда учительство страны охватило творческий подъем, 
аналитический  подход к своей деятельности, поиск новых форм и ме-
тодов обучения учащихся, появился больший интерес к достижениям 
педагогической науки и передовой практики. Возросла роль и место 
методичес кой службы в  изучении, обобщении и  распространении как 
передовых  научных  идей, так и новаторского опыта. Стали обновлять-
ся формы, методы и содержание  методической работы  в общеобразо-
вательных школах и других учреждениях образования.

И в этот период, надо отдать должное нашим руководителям, в 
выращивании молодых методистов республиканского уровня, хотя у 
большинства методистов, уже был опыт  в районных (городских) от-
делах образования и районных (городских) методических кабинетах, в 
том числе и у нас.

“СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
КАК  СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА”

Тамара  ЖУРСИМБАЕВА, 
Мадина  ИЛЬЯСОВА, 
ветераны образования
  г.Алматы, Казахстан
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В тот период в ЦИУУ проводились месячные курсы для  инспек-
торов областных отделов образования,  предметных методистов ИУУ 
и методистов рай(гор)МК. Методисты института организовывали про-
ведение  республиканских семинаров, конференций, круглых столов, 
смотров-конкурсов, с приглашением  ученых из Москвы, Ленинграда,  
Челябинска, Белоруссии, Украины и др. городов бывшего Союза. Об-
ладая великолепной  памятью, цепким умом, математическим мышле-
нием, потрясающей работоспособностью уже тогда Шаркуль Таубаев-
на была настроена на решение фундаментальных  задач. 

Годы  работы Шаркуль Таубаевны в институте с 1977 по 1985  дей-
ствительно можно назвать годами ее восхождения  в храм науки, как 
потом она вспоминает, что ее наставники научили ее «жить в науке, 
жить для науки и стать личностью в науке». Серьезно занимается  ис-
следованием системы  повышения квалификации педагогических ка-
дров, как в республике, так и за ее пределами.

С результатами научных исследований она выступает на республи-
канских и Всесоюзных семинарах, конференциях.

Учитывая  ее интерес к проблеме изучения, обобщения и пропаган-
ды ППО, руководство института переводит ее в кабинет ППО заведую-
щей.  Здесь она полностью  реализует свой  творческий потенциал. 
Совместно с методистом по выставке Коломийцевой Надеждой Яков-
левной  она  изучает и обобщает  новаторский опыт учителей респуб-
лики  и готовые  материалы отправляют на ВДНХ в Москву. 

Новаторский опыт учителей, представленных на ВДНХ, получали 
заслуженное признание и награды. Этому процессу большое значение 
придавал Министр просвещения Кажахмет Балахметов. Он постоянно 
выступал перед слушателями, и направлял методическую службу рес-
публики на передовые рубежи развития образования в стране. 

Мы (это Журсимбаева Тамара Жангабыловна, Ильясова Мадина 
Ильясовна,  Кожахметова Клара Жантуриевна, Джумадилова Гуля Бес-
паевна  и наша завкабинетом Керимбаева Майя Сапарбековна) работа-
ли методистами  другого профиля, т.е. в кабинете руководящих кадров. 
Мы проводили  не только месячные курсы для руководящих кадров 
сис темы  образования, но и  занимались организацией, проведением 
2-х месячных курсов  резерва директоров школ и 3-месячных курсов 
резерва  заврай(гор)ОО в порядке эксперимента. Ведь тогда ВУЗы 
не готовили руководителей учреждений образования, и эту функцию 
взял на себя Центральный институт. Наши резервисты  (так мы их на-
зывали) оправдали  свое обучение  и  многие из них  были назначе-
ны на должнос ти  директоров школ и заведующих райОО (например, 
заведую щие отделами образования по г. Алматы – Чалагизова А.К. и 
Бузаубеков М.К.).

Следует отметить что институт, которым руководили Гусев Л.И., 
Лебедева  Н.А.,  Альмухамбетов  Б.А.,  стал  стартовой  площадкой   
в подготовке  научных  кадров,   в   том   числе,   для   Таубаевой  
Ш.Т.,  Керимбаевой   М.С.,   Кожахметовой  К.Ж.,  Жайтаповой   А.А.,                
Белослюдцевой    В.Н.,   Тасбулатовой   Ш.У.,   Жадановой   К.Х.,  
4. “Қазақстан мектебі” №9, 2017.
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Тургунбаевой    Б.А.,   Айдарбековой    А.А.,    Кабдоловой    К.Л.,                
Кудайбергеневой  Г.С.,   Мендигалиевой Г.К., Шукановой Ф.К., кото-
рые стали кандидатами и докторами педагогических наук. 

Особо  следует  отметить  нашу  дружбу с Кожахметовой  К.Ж. 
Она пришла к нам методистом кабинета руководящих кадров  из шко-
лы,  где работала  заместителем директора по воспитательной  работе, 
а мы уже тогда были довольно опытными сотрудниками.  Нам тогда 
было предельно ясно,  что она человек с большим будущим, так оно 
впоследствии и оказалось. Закончила аспирантуру, защитила сначала 
кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Долгое время она 
работала заведующей  кафедрой педагогики и психологии нашего 
инс титута, затем перешла  в  Академию образования им. Алтынсари-
на. Наука  способствовала  близкой  дружбе  Клары  Жантуриевны  и  
Шаркуль  Таубаевны. Затем они вместе продолжили  свою деятельность 
в КазГосЖенПУ и КазНУ им. Аль-Фараби. Особо хочу отметить даль-
новидность директора института Гусева Леонида Ивановича. Кроме 
методис та по выставке в штате кабинета передового педагогического 
опыта, которым руководила Ш.Т. Таубаева, был методист музея обра-
зования  Турткарина Сара. Она  по крупице стала собирать  материа-
лы,  и как следствие этой деятельности появился  – Музей  образования 
республики  в структуре института, который функционирует  и по сей 
день. Леонид Иванович во всем поддерживал Шаркуль Таубаевну, что-
бы она смогла продолжить исследование, будучи аспирантом в Инсти-
туте общей педагогики Академии педагогических наук СССР.

Мы считаем, что сфера деятельности Шаркуль Таубаевны в Цен-
тральном институте, ее знакомство с московскими  научными школа-
ми, ведущими учеными, и профессиональное общение с учеными-ко-
рифеями  педагогики,  способствовала  изменению  темы  ее научной 
работы, которая вылилась в диссертацию «Система деятельности ИУУ 
по изучению,  обобщению и использованию ППО». Ей присущи: уме-
ние мыслить творчески и на перспективу, ее стремление к достиже-
нию  цели  и, обладая недюжинной силой воли, она не остановилась 
на дос тигнутом  и продолжила свой путь в казахстанской науке, защи-
тив докторскую диссертацию. Ее научные наставники – доцент Райхан 
Джумагазиевна Иржанова, доктора педагогических наук, профессора 
Яков Семенович Турбовской и  Григорий Абрамович Уманов. Шаркуль 
Таубаевна не престает гордиться и восторгаться их бесконечной пре-
данностью науке и в настоящее время.

Теперь мы говорим что Шаркуль Таубаевна, пройдя путь от учителя 
школы до профессора высшей школы состоялась  в нескольких ипоста-
сях. Она учитель и ученый от Бога, создатель  новой   научной школы 
по методологии педагогики, продолжатель идей своих наставников и 
сама является научным руководителем более 30 молодых ученых. Она 
участник реализации масштабных проектов Рес публики Казахстан в 
условиях внедрения различных дидактических нововведений. Работая 
заместителем  директора по науке Казахского института проблем обра-
зования имени И. Алтынсарина, деканом, проректором КазГосЖенПУ, 
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руководителем подразделений КазНУ имени аль-Фараби. Она до сих 
пор служит  науке и оказывает неоценимую помощь системе образова-
ния РК. 

Шаркуль Таубаевна беспрерывно учится, является стипендиатом 
Международной программы Президента РК «Болашак», стажируется в 
научно-исследовательских учреждениях России, Чехии, успевает путе-
шествовать по Европе, щедро делится своим опытом и знанием, учас-
твует в подготовке конкурентоспособных специалистов для современ-
ной системы образования, в обсуждении государственных документов, 
тесно сотрудничает с зарубежными партнерами, активно публикуется 
в цитируемых журналах Пакистана, ОАЭ, Великобритании, Болгарии, 
Польшы, Турции, Японии. Является активным членом Редакционно-
го Совета всем известного республиканского научно-педагогического 
журнала «Қазақстан мектебі».

 Ее имя – яркого ученого, прекрасного педагога, автора книг и учеб-
ников, уникальных словарей широко известно  и признано не только в 
Казахстане, но за ее пределами. Именно о ней можно сказать словами 
Антуан  де Сент – Экзюпери: «Слишком много на свете людей, кото-
рым никто не помог пробудиться». Но великая труженица, талантливый 
преподаватель, широкой души человек, образец скромности и добро-
желательности она вовлекла в орбиту своей многогранной деятельнос-
ти  талантливых  учеников и последователей, которые, оправдав ее на-
дежды, стали  кандидатами  и  докторами  наук.  Ее  кредо: «Собраться 
вместе – это начало, держаться вместе – это прогресс, работать 
вместе – это успех».

Говоря о ней, нельзя не сказать о ее семье. Благодаря ее замечатель-
ному супругу Альжанову Жайшылыку, который ее понимал, оказывал 
ей поддержку  как моральную,  так  и материальную, она могла полно-
стью отдаваться своему любимому занятию, результаты  которого  на-
лицо. Шаркуль Таубаевна и Жайшылык Альжанович воспитали и вы-
растили достойных детей – Жанару и Ержана, не могут нарадоваться 
успешными внуками, как Едиге и Зере. Стали они  опорой для близких, 
поддерживают родственников старшего поколения, вспоминают и бла-
годарят тех, кто им оказывал хоть какую-то помощь в их становлении 
как личность, как профессионал.

Прошло столько лет, но наша дружба с годами только крепнет. Мы с 
любовью вспоминаем поистине наш родной институт, которому мы по-
святили: Журсимбаева Тамара Жангабыловна – 27 лет; Мадина Илья-
совна – 25 лет, а вместе – более полувека отдано институту, а также за-
мечательных людей, которые, не жалея сил показали образец создания 
системы повышения квалификации армии учительства республики в 
течение последних 50 лет, опираясь на достижения науки и практики, 
кому должны быть благодарны сегодня орлеуовцы страны. 

Мы  благодарны  судьбе, которая свела нас с ШаркульТаубаевной 
на долгие годы.

Поздравляем дорогая,  тебя  с юбилеем!
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дна  из  актуальных  проблем  во все времена  бурно  обсуждаемых  
в  обществе – это  система  образования  и  науки  страны,  что  

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 
далёкие  80-е  годы, когда  она  работала  в  Центральном институте  
усовершенствования  учителей, ЦИУУ позже  в 1996 г. переименован  
РИПК СО Республиканский институт повышения квалификации руко-
водящих и научно-педагогических работников системы образования, а я 
была  методистом,  а затем около двадцати лет заместителем директора  
по   учебно-методической  работе    Костанайского  областного  инсти-
тута   повышения    квалификации   педагогических    кадров.   Шаркуль    
Таубаевна  –  одна  из  учёных-практиков,  которая  глубоко знает  проб-
лемы  образования  и  науки,  историю, их характерные  тенденции  раз-
вития  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  
обобщению  передового  педагогического  опыта,  как  их  обосновать. По 
этой теме  ею  был  разработан  курс  лекций  и  практических  занятий,  
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который  был  в  учебном  плане  курсов  повышения   квалификации  в  
РИПК СО. 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. Во время   пробывания  в нашей  области,  мы  
знакомили  с нашими первыми  ласточками –  инновационными  школа-
ми,  школой–лицеем в  городе  Рудном,  где  директором  была Яковцева 
М.В., гимназией  им. М. Горького в Костанае, с  учителями–новаторами,  
которых  она  консультировала,  давала  практические  рекомендации. 
Встречи  Шаркуль  Таубаевны  с  директорами  школ,  педагогами  под-
держивали   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 нашем  институте. Шаркуль  Таубаевна – продолжатель  дел  
великого  педагога–просветителя  Ибрая  Алтынсарина,  традиций,  за-
ложенных  им перед  величием  учителя,  педагогической  профессии,  
заботы  о  росте  профессионального  мастерства.

Все  эти годы  не  прерывались  наши отношения, как коллег.  Встре-
чи  в  РИПК СО,  поездки  моих  коллег Золотухина  Г.Н.,  Димухаметова   
Р.С.,  Дядечко   В.Ю.,   Кобжасаровой  Ж.К.,   Калашниковой   Т.М.,  
Мирошниковой  Л.И.,  Смазновой  В.М.  и  других  в Алматы  давали  
возможность  узнать  о  её  научно-методическом  и  профессиональном 
росте. Мы  были  рады успешной  защите  Таубаевой Ш.Т. диссертации  
на  степень  кандидата  педагогических  наук  по  теме: «Система  дея-
тельности   ИУУ по  изучению  и  обобщению  передового  педагогичес-
кого  опыта».  Надо  полагать,  что  её  исследовательская  работа  по  
изучению  и  обобщению  ППО,   сотрудничество  с областными  инсти-
тутами,  в  том  числе  и с  нашим,  стали  практической  основой  её  на-
учного  труда.  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  педагоги-
ческими  исследованиями.  Она,  целеустремлённая  и  трудолюбивая,  
не  останавливается  на  достигнутом,  продолжает  дальше  заниматься  
научными  исследованиями.  Уверенная  в  том,  что  все  реформы   в  
области  образования,  прежде  всего,  возможны   только  при  высоком  
уровне  профессионализма  педагогов.  Шаркуль  Таубаевна  обращает  
внимание  на  качество  методической  работы  в  школе, на  уровень  
исследовательской  работы  учителя.  Она  подготовила  научный  труд  
«Повышение  научно-исследовательской   культуры  учителя»,   глубоко  
осознавая,  что    педагог  должен  заботиться  о  своём   самообразова-
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нии,  самосовершенствовании,  что  является  основой   для     роста  его  
педагогического  мастерства. Эту  работу  Шаркуль  Таубаевна  подарила  
мне,  и  мы  с  Р.С. Димухаметовым  пользовались  как  настольной кни-
гой.  Она  благодаря  своей  преданности  к  педагогической  науке,  оп-
тимизму   защитила  диссертацию  на  степень  доктора  педагогических  
наук,  стала  вузовским  работником,  профессором.

Шаркуль  Таубаевна   отличается  скромностью,  не  позициониро-
вала,  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  обще-
нии  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  десятилетия,  но  мы  
поддерживаем дружеские отношения,  я всегда  выражаю 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  РИПК СО  преподавала в  вузах, 
работала   в  Академии образования  имени  И.Алтынсарина,  поддержи-
вает  отношения  с  коллегами и ныне.  

Особо   сложилась   её    дружба    с    Кларой     Жантуриевной             
Кожахметовой,   доктором  педагогических  наук,  профессором. Пом-
нится мне   в  марте  2013  года,  когда  Костанайский  филиал  АО  
«НЦПК  «Өрлеу»  по  моему  совету  пригласил  К.Ж. Кожахметову,  на-
шего давнего  друга,  для  участия  в  работе  Международной  научно-
практической  конференции  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  интересных  встречах  с  ведущими  учёными  России. Я  в 
этом  убедилась,  когда  неожиданно,  рано  ушла  из  жизни  Клара  Жан-
туриевна,  и  выражала  соболезнование  её  мужу  Шаке-Шабаю, дочери  
Жанар,  которые  и говорили  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 
большой  потере  для  педагогической  науки,  для  нас,  коллег. Она  сде-
лала  много  по увековечению  светлой  памяти  Кожахметовой  К.Ж.:  
научно-практические  конференции,  выпуск сборников статей –  на  это  
способны  только  верные  друзья,  такие, 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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лы ұстаз Ыбырай Алтынсарин күтім көрген ағаштың биікке самғап 
түп-түзу болып өскенін, ал күтімсіз ағаштың қисық-қыңыр бей-берекет 

ТӘРБИЕ  – ТАЛ БЕСІКТЕН

Қалжан  ҚАСЫМОВ,
№12 орта мектептің мұғалімі
   Қапшағай қаласы, Қазақстан

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 
байланыс ты.

Тәрбиенің негізгі міндеті – қоғамның қажетті талаптарын әрбір баланың 
борыш, намыс, ождан, қадір-қасиет сияқты биік  адамгершілік  стимулдары-
на 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  жолдаулары 
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 
отырып мен төмендегідей бағыттарда оқушымен жұмыс жасаймын:

– жеке  тұлғаның  шығармашылық,  рухани  және күш-қуаттың  мүмкін-
шілігін дамыту, салауатты  өмір салтының берік қағидаларын қалыптастыру, 

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы
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тұлғаны дамыту үшін жағдай жасау арқылы оның зерде саласын байыта 
түсу;

– өз Отанын сүюге, азаматтық пен патриотизмге тәрбиелеу, мемле-
кет 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 Респуб-
ликада тұратын басқа да халықтардың әдет-ғұрып пен салт-дәстүрлерінің 
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. 

ОҚУШЫНЫ САБАҚҚА ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ
ТӘРБИЕ ҮДЕРІСТЕРІ

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

        Батыс Қазақстан облысы,  Ақжайық ауданы, Қазақстан

қушыны белгілі іс-әрекетті орындатуға талаптандыру ниетімен 
қолданылатын әдістер тобында ынталандырудың орны өз ал-О

дында. Бұл әдістің ежелден-ақ мадақтау мен жазалау түрі белгілі. ХХ 
ғасыр педагогикасы және бір өте әсерлі ынталандыру әдісі – жарыс-
тыру әдісін алға тартып отыр.  Кейінгі онжылдықта  дәстүрлі ықпал 
әдістеріне қосымша субъектив-прагматикалық әдістің тиімділігі жа-
риялануда. Ғылыми зерттеулер мен тәжірибе нақтылағандай, бүгінгі 
жастардың ерекшелігі – өмірде болатын прагматикалық (пайдакүнемдік) 
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қатынасы. Осыдан қазіргі заман оқушысы өзіне, өз жолдастарына 
тәрбие маған не береді, неге, қай уақытта ол қажет, одан түсер пайда 
қандай және қаншалықты деген сұрақтарды үстемелеп қоятын болды. 
Осы секілді пайдакүнемдік-прагматикалық бағытты ескере отырып, кей 
шетел педагогикалық жүйелері тәрбие үдерісін оқытушы мен оқушы 
арасындағы коммерциялық қатынас сипатында бағалайды. Мұндай 
қатынас өзегі тәрбиенің адам өміріне үлкен пайда әкелетіндігін анық 
көрсетеді. Тәрбие – моральдық, материалдық құндылықтар сияқты адам 
өмірінде әркез орын алып отыруы тиіс, бағыт-бағдар беретін фактор. 
Тәрбие арқылы идеалға жақын тұлға қалыптастыруға зор мүмкіндік бар. 
Тәрбиенің бір түрі ынталандыру. Яғни, оқушыға белгілі бір әдістер мен 
дәйектерді келтіре отырып оның ұмтылысы мен ізденісін ояту.  

Мадақтау – оқушының әрекетіне ұнамды баға беру. Мадақтау ықпалы 
оқушының ұнамды көңіл күй  сезімін көтеруге негізделген. Сол себепті, 
мадақтау оқушыда өзіне деген сенімді орнықтырып, оқуға деген жағымды 
көзқарасын оятады, жауапкершілік арттырады. Мадақтау түрліше орын-
далуы мүмкін.  Олардың арасында тәрбиеде жиі қолданылатындары 
– қолдау, қуаттау, алғыс жариялау, құрметті құқықтар беру, мақтау 
қағаздары мен сыйлықтар беру және т.б.  Қарапайым  әрекет бола тұра, 
мадақтау өте жауапкершілігі мол іс. Мадақ шектен тыс әсіреленбей, 
орынсыз болмауы тиіс. Санамен марапталмаған асыра сілтеген мадақ ба-
ланы бұзады. Осыдан мадақтаудың психологиялық қырлары мен оның 
салдарын ескерген жөн.

Баланы тәрбиелеу үдерісінің басты шарттары.
1. Тәрбие шарттарын  екі тараптың да анық және дұрыс түсінуі. 

Баланың өзі нені қажетсінетінін  түбегейлі түсінген жағдайда әдіс өз 
нәтижесін береді. 

2. Қандай да бір талапқа көндіруде, айтар ойыңызды сөзбен анық, 
түсінікті өрнектеңіз.

3. Әркез  уақыт аралығына қонымды, оқушы мүмкіндігіне сай әрекет 
жоспарлаңыз. Асығыстық  мақсатты  жақындатпайды,  керісінше, алыс-
татады. Алғашында  дәл орындауға, кейін тез орындауға үйретіңіз. 
Балаға өзгенің емес өзінің жетістігін басып озып отыруы керектігін 
ұғындырыңыз. 

4. Қалай орындалуын, одан болар нәтижені көрсете біліңіз. Салақтық 
пен тазалықты, салғырттық пен ұқыптылықты нақты мысалмен көрсете 
түсіндіріңіз. Баланың жанын қозғаңыз, мысалдағы тәрбиесіздіктен 
жиіркеніп келеңсіз әрекеттерге бармауына ықпал етіңіз. 

5. Егер тұлғаның сапаларын біртіндеп, кезегімен тәрбиелейтін 
болсаңыз – уақыт жеткізе алмайсыз. Барша сапаларды параллель де 
қалыптастыруға болмайды. Сондықтан, қай сапалар өзара табиғи байла-
нысты болатынын анықтап, оларды бірқатар тәриелеңіз. 

6. Үздіксіз бақылау бар жерде нәтиже бола бермейді. Бақылау 
оқушының өзіндік бақылауына ұласуы қажет. 

Тәрбие ұстаздың жекебасы үлгі-өнегесіне, оның қылық- 
әрекеттеріне, қамқорлығындағы оқушыларға деген қарым-қатынасына, 
дүниетанымына, іскерлігіне, абыройына тәуелді. Ұстаз үлгісінің оңды 
ықпалы оның сөзі мен ісінің жарасымдығына, оқушылардың бәріне 
бірдей ақ пейілді қатынасына орай арта түседі. Бұл мұғалімнің беделіне, 
ол бастаған істің жүйелілігі мен бірізділігіне де байланысты.
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ДЕБАТ  ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ҚОЛДАНУ

Гүлнафис  АСИМОВА,
№12 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі
   Қапшағай қаласы, Қазақстан

Т ехнология – шеберлік туралы ұғым дегенді білдіретін грек сөзі.  
Ал, әдіскер-ғалымдар технологияның педагогикалық түріне, соның 

ішінде Б.Т.  Лихачев: «Педагогикалық технология – оқытудың арнайы 
формаларын, 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, прак-
тика жүзінде іске асырылатын белгілі бір педагогикалық жүйенің жо-
басы» 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 технология-
лар қолданылып жүр: ақпараттық  технология, сын тұрғысынан ойлау 
технологиясы, 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 техноло-
гиясы.

Дебат технологиясы – осы мақсатқа жетудегі ең маңызды да қажетті 
жолдардың бірі. Дебат – қоғамдық екі топтың белгілі бір тақырыпқа 
байланысты қарама-қарсы ойларын үшінші топқа, яғни, төрешілерге 
нақты детальдармен дәлелдейтін пікірталас түрі. Демек, нақты дәлел 
қажеттігінен 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 
технологиясына 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 немесе 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 ал-
дын ала хабарлап, материалдарды алу көзін нұсқауына болады. 

Әр топқа дауыс беру үшін пікірсайысына қатыспайтын өзге білім 
алушылардан арнайы топ жасақтауға немесе қалған оқушылардың 
барлығын төреші етуге болады. 

Алдымен жақтаушы топтың пікірі тыңдалып, келесі даттаушы 

Білім негізі – мектепте
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топтың сөзі айтылады. Ары қарай топтың өзге қатысушылары бір-біріне 
сұрақтар қою арқылы ойларын нақтылап, бағыттарын дәлелдей түсуі ке-
рек. Осылайша олар өз ойларын қорғап шығады.

Дебат технологиясы оқушының ойлау стилін дамытады. Сөйлесім 
әрекетінің түрлерін жетілдіріп, жалпы мәдениеттен, пәннен терең білім 
алуына ықпал жасайды. Бүгінде дебат «дебат технологиясы» атауымен 
білім беру саласында кеңінен қолданылады. «Шайнап  берген  ас – ас 
болмайды»  дегендей, білім беруші ізденушіге дайын материалды да-
йын 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 
мынадай 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 
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білдіруге қажетті сөздерді мағынасына қарай талғап ала білу де, сөзді 
бір-бірімен логикалық жағынан дұрыс тіркестіріп, тілдік жағдаятқа сай 
орынды қолдану да кіреді. 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 арт-
тыра түседі. Бұның барлығы, біріншіден, шешеннің табиғатын терең 
түсіне білер тілдік қабілетінің мол болуын талап етеді. Екіншіден, ше-
шенге 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 бол-
майды. 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 тартпайды.

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 бо-
луы 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 сипаттармен қатар, адамгершілік қасиеттердің мол бо-
луы – оның тұлға ретінде даралануының, қоғамдық ортада үлкен үлес 
алуының да мәнді кепілі. Дебат 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 жасауға 
үйренеді.

Өз  ойын  білдіру  мақсатында  жасалған қорытынды пікірлер оқу-
шының 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.
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Жарнама

БАЛАНЫҢ  ТАНЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТІН  
ОЙЫН  АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ

Диана СЫЗДЫҚОВА,

“Қазбілімжабдық”  компаниясының менеджері

   Шымкент қаласы, Қазақстан  

Б аланың мектепке дейінгі кезеңі – оның өсіп-жетілуіндегі ең жа-
уапты кезең. Осы кезде баланың ақыл-ой қабілеті, этикалық және 

эстетикалық құндылықтары қалыптасады.   
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 

«Қазақстан – 2050 стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа сая-
си бағыты» атты Жолдауында: «Бәсекеге қабілетті дамыған мем-
лекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек» 
деген-ді. Сонымен бірге Елбасы: «Қазақстан бүкіл әлемдегі дамыған 
мемлекеттер сияқты мектепке дейінгі білім берудің жаңа әдістеріне 
көшу керек», – деп айтқан. Әлемнің үздік елдерінің қатарына қосылу 
үшін жас ұрпаққа озық білім беру өте өзекті болып саналады. Осыған 
орай, жас өскіннің сауатын арттыру, технологиялық қабілеттерін да-
мыту, шетелдік тәжірибені саралау өмірдің талабына айналып отыр. 
Ал білім баспалдағы балабақшадан бастау алатындығын ескерсек, ол 
жерде бүлдіршіндерге білім берудегі біліктілік дағдыларын, таным 
қабілеттерін қалыптастырудағы басты құрал – ойын технологиясы, 
дамыту ойындары мен ойыншықтар екенін естен шығармағанымыз 
абзал.

Ойын арқылы баланың сөздік қоры дамып, ауызша сөйлеу машығы 
өзгереді, таным белсенділіктері қалыптасып, ой-өріс процесі жетіледі. 
Түрлі адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіреді. Олармен ойынның 
әртүрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген қайырымдылық, 
мейірімділік, достық, жолдастық, сыйластық, бауырмалдық, ортаны 
сыйлау сезімдеріне тәрбиелеуге болады. «Адам өркениетті болуы 
үшін балалық шақты бастан кешуі міндетті, егер ойын мен қызыққа 
толы балалық шақ болмаса, ол мәңгілік жабайы болып қалар еді» де-
ген көрнекті педагог К.Чуковский. Және ол: «Бала денесінің дамуы 
мен ой-дүниесінің өркен жаюы ойынға тікелей байланысты» деген 
пікір білдірген.   

Ойыншықтар баланы жан-жақты тәрбиелеу мақсатында пайдала-
нылады. Мысалы: 

Бейнелік ойыншықтар. 
Мұндай ойыншықтардың тәрбелік маңызы зор. Оған қуыршақтар 

(киім-кешектері, үй жиһазы, ыдыс-аяқ); адамдар бейнесі мен 
жануарлардың түрлері, табиғат элементтері бейнеленген фигуралар 
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жатады. Сол қуыршақтармен ойнаған балалардың қоршаған орта 
жайлы түсінігі айқындалып, ұғымы кеңейе түседі, ой-өрісі мен қиялы 
дамып, сөздік қоры артады.

Дидактикалық ойыншықтар.
Баланың ойлау қабілетін, дұрыс сөйлеу мәнерін дамытуға, 

оның білімі мен логикалық  дамуын және шеберлігі мен дағдысын 
қалыптастыруға көмектеседі. Ойнай жүріп бала затты танып біледі, 
оның түрін, пішінін, түсін ажыратып, көлемін, формасын үйренеді. 
Есептік арақатынасымен қосып, алуы кеңістікті бағдарлау жай-
лы түсінікпен танысады. Дидактикалық ойыншыққа жататындар: 
біртүсті және түрлі-түсті сақиналардан жасалған конусты күмбездер, 
бірінің ішіне бірі салынатын әртүрлі тостағандар, бөшкелер, шарлар, 
матрешкалар, түрлі серіппелі, бұрандалы ойыншықтар, т.б жатады. 

Техникалық ойыншықтар. 
Техникалық ойыншықтарға жататын көліктік, құрылыстық, т.б. 

бұйымдар. Балалардың ойын барысында көп күш жұмсамай-ақ еңбек 
процесін бейнелеуге мүмкіндік береді. 

Конструкторлық ойыншықтар. 
Конструкторлық ойыншықтар (құрастырмалы, алмалы-салма-

лы) тақырыптық, сұлбалық немесе әмбебап конструкторлар болып 
бөлінеді. Құрастырмалы алмалы-салмалы ойыншықтар мектеп жа-
сына дейінгі балаларға арналады. Олар арнаулы бекіткіштер арқылы 
құрастырылатын аздаған бөлшектерден тұрады.

Балалардың танымдық қабілеттерін дамытуға арналған 
ойыншықтарды төмендегі мекенжайға хабарласу арқылы білуге бо-
лады.

ИП Сыздыкова Д.А.
Шымкент қаласы,  Адырбеков көшесі, 135А
Ұялы  телефон: 8775 000 55 65
Электрондық пошта: igrushki-shym@mail.ru
Инстаграмм: Детский мир “Жанель”
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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 04.09.2017 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 69.

Пішімі 70x108  1/
16

. 

Қағазы офсеттік. 

Шартты баспа табақ 4.

Авторлық баспа табақ 6. 

Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
бет таңбасы 6,87. 

Бағасы келісімді.

Журнал материалдары 
редакцияның компью-
тер  орталығында теріліп, 
беттелді.

Әріп түрі Times New Roman.

Мақала авторларының 
пікірлері редакция көзқара-
сын білдірмейді.

Тапсырыс дайын диапози-
тивтерден басылды.

Меншік иесі — Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі.

Журнал ЖШС РПБК
“Дәуір” баспаханасында 
басылды.

Қолжазба қайтарылмайды, 
мақалаларға пікір жазыл-
майды.

© “Қазақстан мектебі” 
№9, 2017 ж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Редакция
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Жарнама

жылы тұңғыш рет Оңтүстік Қазақстанда «Педагог» мектепке 
дейінгі әдістемелік кеңес беру орталығының құрылтайшысы 

Редакциядан:
Ноғайбекова Бериккуль Жұмағұлқызы 

білім саласының ардагері ұлағатты  ұстаздық 
тәжірибесі 45 жылдан асып зейнеттік жасқа 
жеткенде мектепке дейінгі тәрбие ұйымына 
заманауи оқыту тәсілдерін ендіру мен  олар 
білім беруде креативті инновациялық болуы 
шарт деген бағытта жұмыс жүргізді. 

2012
болып  ашты.

Бүгінгі таңда « Педагог» мектепке дейінгі әдістемелік кеңес беру 
орталығының әдістемелік кенес беруінің аймағы барлық Қазақстанның 
облыстарына тараған .

«Педагог»  әдістемелік кенес беру орталығының  директоры 
қызметіне өзінің қызы жас ғалым педагогика ғылымдарының кан-
дидаты Ноғайбекова Бахытгуль Саматқызын тағайындап, жанұялық 
еңбек аясын құрумен орталықта  12 адамды  жұмыспен қамтамасыз 
етті.

«Педагог» әдістемелік кенес беру орталығының  директоры 
Ноғайбекова Бахытгуль Саматқызы интеллектуалды интерактивті 
оқыту бағытында  мектепке дейінгі ұйымның ересек және мектепалды 
дайындық топ балаларына арналған «Әуенді кесте» технологиясын 
жазып шығарды. Оны    Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым 
министірлігі 2014 жылы 10 желтоқсандағы   № 515 бұйрығымен  мек-
тепке  дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарында пайдалануға рұқсат 
етілген оқу әдістемелік құралдар  тізбесіне  қосты. 

Сонымен қатар «Педагог» орталығының баспасынан 50 астам 
мектепке дейінгі тәрбиеге арналған оқу әдістемелік құралдар 
шығарылуда.

Орталықта тәжірибелі білікті мамандар білім жетілдіру курста-
рын, шеберлік сыныптарын Астана,Алматы, Қарағанды, Ақтобе, 
Орал,Атырау, Қызылорда, Тараз қалаларында және Оңтүстік Қазақстан 
облысының барлық аудандарында жоғары дәрежеде ұйымдастыруда

«Педагог»  әдістемелік кенес беру орталығының мекен жайы
 ОҚО. Шымкент қаласы  Қонаев-Тажибаев   көшелер   қиылысы   
 Е-mail: ip_pedagog@mail.ru 
Сайт: www.ippedagog.kz                                                        
Байланыс тел 87027467980  87474238690
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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
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Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға 
тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс. 

Ыбырай Алтынсарин

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

адамы – мұғалім. 
Ғ. Мүсірепов

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

шәкірттей сезінемін. 
Серке Қожамқұлов

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

ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым.
 Александр Македонский

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

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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