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ҚАДІРЛІ  ӘРІПТЕСТЕР!  ҚҰРМЕТТІ 
БІЛІМ  САЛАСЫНЫҢ  ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ! 

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент
 Алматы қаласы, Қазақстан

Бас редактор сөзі

Ұ
стаздар мерекесі құтты болсын! Жыл он екі ай сый-құрмет көрсетілуге 
тиіс бір қауым болса, ол – өздеріңізсіздер. Себебі, «Алты алаштың 

басы қосылса, төрдегі орын – мұғалімдікі» (Мағжан).  Әр өскіннің 
жүрегіне жол тауып, жақсылықтың дәнін егетін де, ізгіліктің нұрын 
төгетін де – аяулы ұстаз.

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Біз әуелі елді түзеуді бала 
оқыту ісін түзеуден бастауымыз керек. Неге десек, болыстық та, билік 
те, халықтық та оқумен түзеледі», – деп жазған болатын. Алаштың 
ардағы бастаған зиялыларымыз өз дәуірінде білім мазмұнын жаңартып, 
елді рухани түлетудің сара сүрлеуін салды. Бүгінгі ХХІ ғасыр қарға та-
мырлы қазаққа бітімі бөлек, сипаты сан қилы талап-тілектерін ұсынып 
отыр. Біз өмір сүріп отырған  ғасыр – озық ғылым мен білімнің, техни-
ка мен технологияның дамып жетілген заманы.  Осыны ескере отырып, 
алдымызға үлкен мақсат қойып, оған жетуге бар күшті жұмсау қажет. 
Мектеп – білім ордасы. Ал, қоғамның болашағы білімі терең, азаматтық 
позициясы айқын, мәдениеті жоғары жастарды тәрбиелеумен тікелей бай-
ланысты болмақ.

Білім – тамыры терең, танымы мол ерекше ұғым.  Олай болса, 
білімді әрі бақытты жастарды тәрбиелеу бүгінгі ұстаз атқарып отырған 
ұлағатты іс. Білім саласы үнемі жетіліп, жаңарып отыруды қажет етеді. 
Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезең – бұл жаңа дәуір. Жаңа көзқарасты, 
жаңашылдықты талап ететін кезең. Ұстаздарымыз білім беру тактикала-
рын әрқашан жетілдіріп, жандандырып отыруы, оқушыларды күн санап 
қарыштап дамып келе жатқан сандық технологияларды игеруге бейімдеу 
қажет. Оларды сандық құзыреттер бойынша тәрбиелеп, жұмыс істеуге 
дайындық және жағымды әлеуметтік қарым-қатынас үшін практикалық 
дағдыларға жетелейтін азаматтық құндылықтарды және сандық әлемде 
біртектілікті қалыптастырудан бастау қажет.

2025 жылға қарай, әлемдік экономиканың 46%-ы сандық ортада бола-
ды деп күтілуде, қазіргі таңда бұл көрсеткіш 10%-ды құрайды.  

Ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды бойына сіңірген, жа-
уапты да сауатты, Тәуелсіздіктің жаңа зияткер толқынын қалыптастыру 
жолында өздеріңіз ерен еңбек сіңіріп жатырсыздар. Бұл – рухани 
жаңғырудың бастауы. Елбасы Н.Назарбаев: «Біз кешегі бабамызбен ғана 
емес, бүгінгі бағамызбен, ертеңгі шамамызбен де мақтана алатын ұлт 
болуды ойлауымыз керек»  дегенде, осыны меңзесе керек. 

Еңбектеріңіз жанып, мерейлеріңіз үстем болсын қашанда! Ел мен 
жердің болашағы үшін атқарып жатқан жұмыстарыңыз жемісті, әр 
күндеріңіз келісті болғай! 
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рбір халықтың өзіне тән ұлттық ерекшелігі тарих бойы жинақталады. 
Тек қана толыққанды, жалпы адами мәні жоғары ұлттық мәдениет 

ӘОЖ (УДК):  37.013.43 

ХАЛЫҚТЫҢ ДӘСТҮРЛІ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  МӘДЕНИЕТІНІҢ  
ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

Сақыпжамал  ҰЗАҚБАЕВА, 
профессор, педагогика ғылымдарының докторы,
Алтынай  ӘБДІРАЙЫМ, 
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университетінің магистранты
   Алматы қаласы, Қазақстан

Педагогика ғылымы: зерттеулер

Ә
қана халықты құлдыраудан сақтандырады, «өйткені мәдениет этностың 
шығармашылық әлеуетінің негізгі көрсеткіші және тарихи дамудың негізгі 
мақсаты. Мәдениет – ұлттық көрсеткіштің аса лайықты деңгейі ғана емес, 
ол біздің басқа халықтарға түсінікті болуымызға мүмкіндік береді» [1].

Педагогикалық мәдениеттің негізінде – тәрбиедегі халықтық ұстаным 
және сол халықтың педагогикасы көрініс алады. Алайда халықтың 
педагогикалық мәдениеті – халық педагогикасына қарағанда, аса көлемді 
түсінік береді. Халықтың педагогикалық мәдениеті: еңбек, тұрмыс, 
тіл мәдениетін, халықтың мемлекеттік білім беру жүйесін, педагогика 
ғылымының жағдайын, мұғалімдердің даярлық деңгейін, бұқара халықтың 
педагогикалық ағарту ісін және жеке бір халықтың ұлттық және т.б. қоғамдық 
жетістіктегі деңгейін көрсететін педагогикалық мәдениет қарастырады. 

Г.Н. Волков «дәстүрлі мәдениет, соның ішінде педагогикалық, халықтың 
жоғары мәдениеттілігінің маңызды көрсеткіші ежелде көрініс алған 
дәстүрлер көп сақталған сайын, оған халықтың ынта-ықыласы арта түседі, 
оның мәдениеті жоғарылайды... Халықты түсіну үшін, оның көпғасырлық 
тәрбиедегі дәстүрлі мәдениетін білу керек. Өзінің туған жерін, руын, та-
рихын  сүйе  білмеген  халық өзінің этникалық дербестігін де сақтап 
қалмайды», – деп өте орынды айтқан [2].

Этникалық тәрбие жүйесі, оның аса бай мазмұны, формалары мен 
әдістері тұлғаның сана-сезімін, болмысқа, адамға деген адамгершілік, 
эстетикалық көзқарасын қалыптастырып, дамытуға бағытталады. 

Тәрбиені мәңгілік категория ретінде түсіндіру тәрбиенің тарихи 
тәжірибесіндегі және халықтың педагогикалық дәстүрлеріндегі мәңгілік 
құндылықтардың болуын орынды және заңды деп қабылдауға мүмкіндік 
береді. Кезінде К.Д. Ушинский «барлығына ортақ бір ғана бағыттылық бар, 
оны тәрбие ұдайы негізге алады: ол, біз айтып отырған халықтық....

Халықтың өзі жасаған және халықтық бастамаға негізделген тәрбие, өте 
тамаша жүйелерге негізделген абстрактілі идеяларға немесе басқа халықтан 
алынғандарға сүйенбейді, өзінің тәрбиелік күшіне сенеді. Қайсыбір 
халықтың тарихи тіршілігі болмасын Алланың жер бетіндегі жасаған та-
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маша сыйы, бізге тек осы бай және таза бұлақтан алу ғана қалды. Халық 
тәрбиесінің құндылықтары жалпыадамзаттың педагогикалық мәдениетіне 
енеді»  деген [3]. 

Өз тіршілігінің сан ғасырлық тарихында қазақ халқы тәрбиенің өзіне 
тән тәжірибесін,  жеткіншек   ұрпаққа   тәрбие  берудің  өзіндік әдет-
ғұрыптары мен дәстүрлерін де жинақтады. Оларда халықтың арман-тілегі,  
шығармашылық көзқарасы, болашаққа сенімі, ереже қағидалары мен мінез-
құлық нормалары топтастырылған. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, 
тарихи-географиялық жағдайларына, халықтың көшпелі өмір салтының 
өзіндік ерекшелігіне  сәйкес  жеткіншек ұрпақты тәрбиелеуге қатысты 
бірқатар талаптар  қалыптасты.  Мәселен,  қазақ халқы «Тәрбие негізі 
бесіктен», «Сүтпен кірген мінез, сүйекпен бірге кетер», «Адам мінезімен 
көрікті» дей отырып, олардың мінез-құлықтарының дұрыс қалыптасуын 
қатты қадағалады.

Әсіресе,  ортаның тәрбиедегі рөлін жоғары бағалады. «Жақсыдан жа-
ман туса, ем табылмас, жаманнан жақсы туса, тең табылмас», «Жақсыдан 
жаман туса – азап, жаманнан жақсы туса – ғажап», «Жақсыдан жаман туа-
ды, бір аяқ асқа алғысыз, жаманнан жақсы туады, адам айтса нанғысыз» деп 
үйлесімді тұқымқуалаушылықтың болмайтынын түсіндірді.

Балаларға тәрбие беруде отбасыішілік қатынастар елеулі рөл атқарды. 
Отбасындағы туыстық байланыстың беріктігін, туыстар арасындағы жа-
расымды мәдени сыйластық қатынасты көріп өскен балалар имандылық, 
мейірімділік, кішіпейілділік, бауырмалдық дағдысын меңгерді, жасы 
үлкендерге құрметпен қатынас жасауға, туыстық сезімді қадірлей білуге 
дағдыланды [4].

Әдетте, қазақ халқының өзіндік ұлттық менталитетін басқа халықтардан 
ерекшелендіріп тұратын бір қыры – дүниетанымдық көзқарасы. 
Дүниетаным – адамның дүниеге деген рухани көзқарасын білдіретін 
ұғым. Адамның дүниемен байланысы, оны танып-білуі ұлттық жағдайда 
қалыптасатындықтан, дүниетанымның ұлттық белгілері, түсініктері бо-
лады. Мысалы, қазақ дүниетанымына байланысты қалыптасқан ұлттық 
түсініктер, олардың ежелгі өмір тәжірибесінен туындаған ұғымдары жара- 
тылыс дүниесі мен оның сан алуан құбылыстарын (аспан мен жер, ай мен 
күн, күн мен түн, қараңғы мен жарық, адам мен табиғат, уақыт пен кеңістік, 
жан мен тән, өмір мен өлім, жақсылық пен жамандық, бақ пен сор және 
т.б.) қамтиды. Көшпелі қазақтың маусымдық танымы, соған байланысты ай 
мен тәуліктерді саралауы, олардың табиғи-экологиялық қасиеттерін танып-
түсінуі, одан әрі аспандағы Ай мен Үркерді негізгі меже ете отырып тоғыс 
есебін жүргізуі, соның негізінде ауа райының құбылыстарын алдын ала бол-
жауы, яғни амал-тәсілдерін білуі, міне, мұның бәрі тек уақыт есебін ғана 
емес, сонымен бірге табиғат құбылыстарын болжап отыруы үшін де қажет 
болған.

Қазақ дүниетанымында жабайы аң-құстарға, төрт түлік үй жануарлары-
на байланысты туындаған түсініктер де (жыл қайыру, жыл басы – тышқан), 
жеті санына (киелі сан) қатысты (жеті қабат, жеті қат көк, жеті ғаламат, жеті 
қазына, жеті шелпек, жеті ата және т.б.) түсініктер де көптеп кездеседі. 
Мүшел жасқа байланысты әдет-ғұрыптар мен ұлттық және діни мейрам-
дар да дүниетанымдық түсініктерден туындаған. Міне, осының бәрін 
туғаннан естіп, танып-біліп, дәстүрлі еңбек түрлеріне тікелей араласып өсу 
қазақ балаларының қоршаған ортаға деген өзіндік көзқарасын, танымдық 
түсінігін, наным-сенімдерін қалыптастырған.

Қазақ халқы қай ғасырда өмір сүрмесін, ұрпағының әділ, батыл, 
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ұлтжанды, еңбексүйгіш болуын мақсат тұтқан. Адамгершілік-этикалық 
қасиеттерді ұлтжандылықтың, ұлттық патриотизмнің негізгі бір көрсеткіші 
деп таныған және оны балалардың санасына ес білгеннен сіңісті ете білген. 
Адамгершілік-этикалық қасиеттерге: тұлғаның Отанға, туған елге, жерге, 
адамдарға, ұжымға, қоғамға деген адамгершілік көзқарасын сипаттайтын; 
адамның моральдық-этикалық келбетін анықтайтын; тұлғаның адамдар-
мен мәдени қарым-қатынасын көрсететін қасиеттерін жатқызған. Мысалы, 
қазақ халқы туған жерін, ата-баба әулетінің жерленген жерін аса ардақтаған, 
оны ешқашан тастап кетпеген. Халық «Отан – оттан да ыстық», «Отансыз 
ер бұралқы итпен тең» деп ел-жұрттың қадірін өте жоғары бағалаған. Қазақ 
үшін атамекеннің орны ерекше болған. Жеткіншектер мен жастарға өзінің 
атамекенін, Отанын, халқын, ана тілін, салт-дәстүрін жүрекпен сүйе білуге 
баулыған. Әркімге өзінің туып-өскен атамекенінен басқа қымбат нәрсе жоқ 
екенін баланың санасына құйып отырудан жалықпаған. Халық даналығында 
«туған жер», «Отан», «Атамекен», «ел» ұғымдары зор құндылық ретінде 
көрініс алған. Оған «Ер – елінде, гүл – жерінде», «Туған жерге туың тік», 
«Ел іші – алтын бесік», «Елінен безген ер оңбайды» деген мәтелдер дәлел 
болады.

Демек, қазақ халқы өз болмыс-бітімін Отанынан бөліп қарамаған. 
Халық өзін өсірген анасын қалай құрметтесе, елін, жерін, Отанын да солай 
құрметтеген. Ата-ананы таңдай алмайтындығы сияқты, Отанды да таңдай 
алмайтынын жақсы түсінген [5].

Бұл қасиеттерді жастарға «ар», «намыс» ұғымдарын тірек ете отырып 
меңгерткен. «Ар», «намыс» дегенді адамның өзі істеген ісінің алдында өзінің 
моральдық жауапкершілігін ұғынуы, сезінуі, әділетті болуға деген ізгі ниеті 
деп түсіндірген. «Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді», «Жаным – 
арымның садағасы», «Жан сақтама, ар сақта» дей келе, Отан үшін қызмет 
ету әркімнің борышы деп ескерткен.

Адамгершілікті қарым-қатынас мәдениетінің құрамды бөлігінің бірі –
әдептілік. Ол мінез-құлық мәдениетінің маңызды саласы ретінде тәрбие ба-
рысында қалыптасады. Әдептіліктің түрлерінде терең мағыналы моральдық 
мәлімет орын алады. Мәселен, қазақ халқының сәлемдесуі тұлғаның 
моральдық қасиеттерінен көрініс береді. Халық арасында сәлемдесудің 
бірнеше түрі бар. Оларды қолдану сөйлеушінің жасына, жынысына, 
қоғамдағы орнына байланысты. Қазақтардың сөйлеу әдебінде үлкендерге 
«Сіз» деп, өз құрбы-құрдастарына, өзінен кішілерге «Сен» деп ықылас 
білдіреді. Әйел адамдар «Есенсіз бе?», «Сәлеметсіз бе?», «Амансыз ба?», 
«Саусыз ба?» деп сәлемдеседі. 

Қарым-қатынас барысында өзі ренжіткен адамынан «кешірім» сұрай 
білуге, өзін ренжіткен адамға «кешірімді» болуға, өзіне жақсылық жасаған 
адамына дер кезінде ризашылық сезімін білдіріп, «рақмет» айта білуге, 
өзгелердің алдында өзін беделді ұстай білуге үйреткен. Бұл қасиеттерді са-
налы адамгершіліктің, ішкі мәдениеттің, мінез-құлық әдебінің көрсеткіші 
деп түсіндірген.

Халық тәрбие әрекеттері арқылы тұлғаның мынадай педагогикалық-
психологиялық қасиеттерін дамытуды көздеген: а) іскерлік қасиеттері 
(жауапкершілік, білімдарлық, еңбексүйгіштік, шығармашылық, икемділік, 
өзектілік, өзінің күшіне деген сенімділік, мақсатқа жетудегі табандылық, 
нәтижелілік); ә) басқа адамға байланысты көзқарасты білдіретін қасиеттер 
(шыншылдық, әдептілік, өнегелілік, көпшілдік, бөтен адамның пікір-
көзқарасын құрметтеу, шыдамдылық, мейірімділік, ниеттілік, жет-
кен жетістікке сыни баға беру); б) ерік-жігерлік қасиеттер (шешімділік, 
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батылдық, ұстамдылық, өзін-өзі бақылау); в) әлеуметке, қоғамға байланысты 
көзқарасты білдіретін қасиеттер (Отанға берілгендік, борышқа беріктілік, 
саясатқа сенімділік); г) өзінің жекебасына қатысты қасиеттер (өзін-өзі 
жетілдіру, тәкаппарлық, тәуелсіздік, үнемділік, жомарттық, сыпайылық, 
инабаттылық) [5]. 

Қорыта айтқанда, қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениетінің 
басқа да тамаша үлгілері жетерлік, тек оларды  жас ұрпақтың адамгершілік 
қасиеттерін қалыптастыруда, бүгінгі тәрбие талаптарына үйлестіре отырып  
тиімді пайдаланған жөн.
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Резюме
В статье раскрывается сущность и значение народной традиционной педагогической 

культуры в воспитании подрастающего поколения.

үгінде адамдар планеталардың қозғалысын, 
ауа  райының өзгерісін, президенттік сайлаудың 

ДАРЫНДЫЛЫҚТЫ  АЛДЫН  АЛА
АҢҒАРУ

Үміт ЖЕКСЕНБАЕВА,
педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор

Б
ақырғы нәтижесін және валюта бағамын күнібұрын 

азырақ немесе көбірек болса да, анық болжай алатын дәрежеге жетті. Бұл 
ретте ең басты қиындық – жеке адамның дамуын болжау. Қайсы бір адамның 
дарындылығын алдын ала болжап білу, оның келешектегі қол жеткізетін 
жетістіктерін жорамалдау мүмкін бе?

Адамның ерте жастан бастап айрықша қабілет танытуы оның туа біткен 
ерекше қасиетке ие екендігін білдіреді. Тарихта мынадай жайттардың 
болғаны белгілі: Моцарт шығармашылық жетістіктерге кішкентай кезінде-
ақ қол жеткізген, Ф.Гальтон, И.И. Мечников, К.Ф. Гаусс, Н.Винер, Г.В. 
Лейбниц, В.Гюго, Ф.Шуберт, М.Мусоргский және т.б. бала кездерінен бас-
тап өздерінің шығармашылықтарында ірі табыстарға ие болған. Қазақтың 
кемеңгері – Абай әжесінің ертегілерін жалықпай тыңдап, шағатай тілінде 
ерте хат таныды. Ерекше дарынды тұлға Абайдың таланты өзінің  отбасын-
да бес жасынан бастап ашыла бастаған. Абай шығыстың ойшыл ғұламалары 
Низами, Науаи, Сағдилердің хисса-дастандарын үзбей оқып, шағатай 
тілінде бес жасында алғаш рет екі шумақ өлең жазды. Ауыл молдасынан 
хат танығаннан кейін сегіз-тоғыз жасында араб, парсы, шағатай тілдерінде 
тырнақалды туындыларын жаза бастады. 

Қазақ халқының дарынды перзенттерінің бірі Шәмші Қалдаяқов мектеп 
қабырғасында жүріп түрлі музыкалық аспаптардың құлағында ойнаған. Ол 
өзінің композитор болатынын білмеген де болар, бірақ болашақ композитор 
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мектепте оқып жүргенде ең алғаш анасына арнап ән шығарған. Шәмшінің 
сол анасына деген махаббаты мен сағынышынан туған әні мектепте оқып 
жүргенде сырнайға, баянға қосылып жадыда жатталып қалған «Анаға 
сәлем» әні бүгінде қазақ мәдениетінің алтын қорынан орын алған. 

Қазақтың тұңғыш жиҺангер-ғалымы Шоқан Уәлиханов жеті-сегіз жа-
сында көлдің жағасындағы құмдауыт балшықты илеп сан алуан мүсіндерді 
жасаудан жалықпаған, тіпті дымқыл құмның бетіне бүгінгі ғылыми тілде 
айтылып жүрген натюрморттарды, пейзаждарды айнытпай салған. Иленген 
балшықтан бір-бірін қайталамайтын көш-керуеннің мүсіндерін жасаған. 

Бірақ, дарынды саналған балалардың барлығы дерлік ержеткенде де 
атақты бола бермейді. Көптеген бұрынғы вундеркиндтер (айрықша ақылды, 
ойлы жас жеткіншек) өмірде мардымды бір нәтижелерге жете алмай, сол 
«бұрынғы» қалпында қалып қояды.

Керісінше де болуы мүмкін: бала кезінде ешқандай ерекшелігімен  көзге  
түспеген  кейбір  адамдар, уақыт өте келе, ғажап қабілеттілік көрсетіп, үлкен 
табыстарға ие болады. Асқан шығармашылдық потенциал (әлеует) ұзақ 
уақыт бойы  айналадағыларға  білінбей, белгісіз болады. Мысалы, шведтың 
ұлы жаратылыстанушысы Карл Линнейдің өмірі мен шығармашылық 
қызметін зерттеушілер мынадай жайттарды баяндаған: ғалымның балалық 
шақтағы дамуы өте баяу болған. Әйткенмен, оның атағы 24 жаста-ақ елге 
жария болған. Альберт Эйнштейн мектепте үлгерімі нашар оқушы саналған. 
Ал, орыстың ұлы әншісі Федор Иванович Шаляпин кезінде шіркеудегі хорға 
қабылданбай қалған. Халық вальс королі  деп атап кеткен Шәмші Қалдаяқов 
Қазақстан композиторлар Одағына қабылданбаған. 

Мұндай қызықты жағдайлардың себептері әртүрлі. Адам дамуында 
жекелеген ерекшеліктердің болу мүмкіндігін де жоққа шығармаған жөн. 
Мүмкін, ата-аналар мен педагогтер бала жанының нәзік қозғалысына жете 
көңіл аудармайтын шығар, кейде оларда білім, тәжірибе, сезімталдық  (ин-
туиция) ақыр соңында сүйіспеншілік жетіңкіремейді, бәлки. Кей сәттерде 
қабілеттілік, зиялы бастамашылдық қазіргі өмір қалыптарына үйлеспейтін 
кемшіліктер тәрізді бағаланады. Әркезде де өнегелілікті, тілалғыштықты, 
тыңғылықтылық қасиеттерін әдеттегі өзгешеліктен батылдылықпен, 
тәуелсіз іс-әрекеттерден және ой топшылаулардан жоғары қоятын ата-
аналар, мектеп мұғалімдері,  жоғары  оқу орындарындағы оқытушылары, 
өндіріс басшылары бар. 400 атақты адамдардың өмірін зерттеген 
американдық ғалымдар мынаны анықтаған: олардың 60%-і белгіленген 
ережелерді сақтау қажеттілігінен туындаған елеулі мәселелерге тап болып, 
қиындықтарға ұшыраған.

Өсу-даму ырғағы мен ақырғы нәтиженің арасындағы байланыс бірізді 
болып қана отырмайды. Психогенетика тұрғысынан, пісіп-жетілу ырғағы 
генетикалық шарты жағынан жеделдетілген сипаттағы, ал дамудың ақырғы 
нәтижесі берілген норма сияқтанған жағдайлардың орын алуы ықтимал. 
Бұл жағдайда бір мерзімдегі жеделдеу, сол генотиптің әсер-ықпалы арқылы, 
екінші мерзімдегі баяулаумен алмасуы мүмкін. Және керісінше, баланың 
даму барысында өз құрбыларынан артта қалуы оның өмір бойы қалыс 
болатындығын тіпті де дәлелдемейді. Мүмкін, өзінің генотипі арқылы ал-
дын ала анықталған сәтте ол күрт қадам жасап, артта қалу салдарынан 
болған кемшіліктің орнын асыра толтырады.

Дарындылықтың белгілерін айқындау оңай болмайды. Кездейсоқ 
белгілердің жаңсақ ізіне түскен зерттеушілердің жаңылысып кеткен тұстары 
да жиі байқалды.

Талантты дамытуды болжаудың күрделі мәселелерінің бірі мынада: 
қабілетті тұлғаларға қойылатын  талаптар  уақыт  ағымына  орай  елеулі 
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түрде өзгеруде. Мысалы, XXғ. ортасына дейін ғылыммен  айналысатын  адам  
ғалым  деп  аталды. Ол   көп   білетіндіктен,   жақсы   білім   алғандықтан 
ғалым деген атқа ие болды. Қазіргі уақытта ғылым қайраткерлерінің өзі 
өздерін ғалым демей, зерттеуші деп атауға көбірек тырысады, себебі олар 
осылайша, өздерінің көлемі өте үлкен ақпаратты игере алмауы да мүмкін 
(көбінше игеруге талпынбайды) екендігін білдіреді. Қазіргі заманның 
ғылыми қызметкері көп білетін тұлға болып қана қоймай, жаңаны іздеуге 
аса қабілетті болғаны абзал. Ал қажетті мәліметтерді кітаптардан, интер-
неттен, ақпараттық базалардан оңай табуға болады.

Басқа  да  мына  жайттың  маңыздылығын  есте ұстау қажет. Өзінің 
кәсіби  мансап-қызметі  барысында  адамға біріне-бірі қарама-қайшы 
келетін жеке қасиеттерді  талап  ететін  рөлдерді орындауға тура келеді.  
Өздерінің әлжуаз,   аурушаң    баласы   әскери   адам   болады   деген   ой   
Александр   Васильевич Суворовтың ата-анасының үш ұйықтаса да ойына 
келмеген екен. Оның құрбылары кішкентай дворяндардың барлығы дерлік 
туғандарынан бастап әскери бөлімдердің тізіміне енгізіліп, ержете келе офи-
цер атағына ие болған. Ал жасөспірім кезінен бастап, өзін әскери қызметке 
алуды қатты өтінген Суворов әскерге жай солдат  ретінде  алынған.  Ол  тек  
24  жасқа  келгенде алғашқы офицерлік атағын алды, бірақ мұндай жайт 
оның түбінде генералиссимус болуына нұқсан келтірген жоқ. Дегенмен, 
солдаттық және бас қолбасшылық  міндеттер  адам  қабілетінің  алдында 
әртүрлі талаптар қояды. Мүгедекке арналған  арбада отырып та данышпан  
стратег (талантты басқарушы) болуға болады. Денсаулығына байланысты 
қатардағы және кіші офицер қызметін өтемеген адам қалайша әскери басшы 
болады? Суворовтың ерлігін қайталай алмаған және өз мүмкіндігін жүзеге 
асыра алмаған (себебі, ойлаған мақсатты жеріне жете алмаған) дарынды 
адамдар қаншама екен?

Баланың ең жақын адамдары – олардың ата-аналары, көбінесе, өз 
балаларының қабілеті қандай бағытта көбірек дамығандығын және ол 
қабілеттің ауқымы қандай екендігін дәл басып анықтай алмайды. Кей кезде 
өздерінің қолы жетпеген армандарының орындалуын мұрагерлеріне артып, 
оларда бар өзге қасиеттерді көрмейді. Неміс психологы Гюнтер Тростың 
анықтауынша, білімділік мәртебесі жоғары ата-аналар өз балаларының 
қабілеттерін төмен бағалайды, ал білімділік дәрежесі төмен ата-аналар 
жоғары бағалайды.

Тростың деректері бойынша, адамның келешектегі жетістіктері туралы 
жорамалдауға мүмкіндік беретін ең сенімді белгілер, қаншалықты әдетке 
сіңген ұғым болса да, сол адамның мектептегі жетістіктері болып табылады. 
Бірақ бұл, білімді қажет ететін: ғылым, медицина,  юриспруденция,  басқару  
және  т.б.  салалар үшін қисынға келеді. Ал өнер, қол еңбегі, ұсақ кәсіпкерлік 
салалары үшін бұл болжам – орынсыз.

Дарындылық мәселелеріне арналған жарияланымдарда, көбінше былай 
деп жазылады: қоғам ол қасиетті бағаламайды және дарындыларды ұната 
бермейді. Бұл, шынында да таланттың өсу жолында көп кедергі келтіретін 
күрделі мәселе. Алайда, осы тәсілдің қайткенде де мойындауға тұрарлық 
жөні бар. Дарындылық, ол бар болғаны потенциал (әлеует). Оның жүзеге 
асуы немесе құрдымға кетуі мүмкін. Қоғам жетістіктердің мүмкіндіктерін 
емес, өзін бағалайды,  сондықтан  ол  (қоғам)  келешекте  болатын жетістіктің 
үміті үшін әлдекімді көтермелеуге дайын емес. Табиғаттың, тағдырдың бер-
ген қабілет-дарынын мақтан тұтуға, өзін басқалардан артық санауға негіз 
жоқ. Адамның өзі осы қабілет-дарынын қалай пайдаланады және өмірде 
қандай нәтижелерге қол жеткізеді – бұл туралы сөз басқа.

Дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудағы басты 
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міндет – балалардың қабілеттері мен таланттарын жан-жақты аша түсу 
үшін дарындылықтың ерекшеліктерін (түрі, деңгейі және т.б.) анықтау мен 
айқындау болып табылады.

Дарынды балаларды анықтау – баланың дамуын талдаумен байланыс-
ты ұзақ үдеріс. Дарындылықты қандай да бір әдіспен анықтау мүмкін емес 
(мысалы, сынақтан өткізу). Дарынды баланы тәрбие беру мен оқыту бары-
сында біртіндеп, сатылап анықтау қажет.

Баланың дарындылығын бағалағанша қателесу ықтималдылығын 
барынша төмендету қажет, өйткені ғалымдардың өзі дарындылық атты 
таңқаларлық кұбылысқа тән белгілер күрделі, сан қырлы және көп деңгейлі 
болғандықтан нақты анықтама бере алмай отыр.

Балалар бойындағы дарындылықты анықтау – ұлттық маңызды 
мүдделердің  бірі. Дәл  қазіргі уақытта  баланы  дарынды  және  дарыны  
жоқ  бала деп  бөле отырып, біз баланың келешек өміріне жасанды түрде қол 
сұғып  отырмыз.  Өйткені,  баланың  бойындағы қайталанбас  ерекшелігі өсе 
келе баланың  шын  мәнінде  талантты  болатынына  кепілдік  бола        ал-
майды.

Жоғарыда айтылғандарды есепке ала отырып, дарынды балаларды 
анықтаудың мынадай ұстанымдары тұжырымдалды:

– түрлі  ақпарат  алу  көздерін  пайдаланып,  бала қабілеттерін кең  
көлемде  қамтуға  мүмкіндік беретін баланың мінез-құлқы мен іс-әрекетін 
жан-жақты бағалаудың кешендік сипаты;

– баланы танып-білу мен зерттеудің ұзақтығы (баланың түрлі жағдайдағы 
іс-әрекетін кең уақыт көлемінде бақылау);

– баланың қызығушылығы мен бейімділігіне барынша сәйкес келе-
тін қызмет аясында баланың іс-әрекетіне талдау жүргізу (арнайы 
ұйымдастырылған пәндік-ойындық сабақтарға қатыстыру, сәйкесінше    
түрлі іс-шараларға қатыстыру);

– дамытушылық   ықпал   ете отырып, баланың психологиялық "кедер-
гілерін" жоюға мүмкіндік беретін тренингтік әдістерді пайдалану;

– баланың  бойындағы  қандай  да  бір  дарынды бағалауда жоғары са-
натты тәжірибелі мамандарды тарту (математиктер, филологтар, шахматис-   
тер, инженерлер және т.б.);

– баланың дарындылық белгісін оның психикалық дамуының нақты 
деңгейінде ғана емес, сондай- ақ оның болашақтағы даму мүмкіндігін де 
есепке ала отырып бағалау;

– жұмыс  нәтижесін  талдау,  бақылау,  әңгімелесу, мұғалімдер мен ата-
аналардың сараптамалық бағалары, баланың эксперимент жағдайындағы 
нақты іс-әрекетін бағалаумен байланысты психодиагностиканың экс-
перименттік маңызды әдістеріне сүйену. (Психодиагностика әдістері 
айтарлықтай күрделі екенін және де жоғары біліктілік пен арнайы білімді 
қажет ететіндігін атап кету керек.)

Демек, баланың дарындылығын тек бірегей көрсеткіштерге қойылған 
бағамен негіздеуге болмайды, мысалы, ақыл-ой дамуының жеке деңгейін 
сандық көрсеткіштер – психоөлшемдік сауалнамалар көмегімен анық-
тайтын ақыл-ой коэффициенті (IQ). Дәл осы сауалнамалар (баланың 
шығармашылық қабілеттерін зерделейтін креативтік сауалнамалармен 
бірге) оқушыларды дарынды балалар мектебінің сыныптарына іріктеп алар-
да өтe жиі қолданылады.

Зерттеушілер ақыл-ой мен креативтілік сауалнамаларын қолданудың да 
шегі бар екенін ескертеді.

Балаларды ақыл-ой сауалнамасы негізінде іріктеу ғылыми тұрғыдан 
жетілмеген деп табылды, өйткені онда пайдаланылатын «ену немесе өту 



11

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ұпайының» (жинақы және шашыраңқы өнімділік көрсеткіштері түріне) 
нақты тұжырымдық және эмпирикалық негіздемесі жоқ.

Сондықтан біздің мектептерде осындай сауалнамаларға тыйым 
салғаннан кейін мұғалімдердің сауалнамаларға сенімі түрлі келеңсіздіктерге 
алып келуі мүмкін.

Дарындылықты анықтау сауалнамалары баланың қабілеттеріне 
жасалған ұзақ уақыт бойғы бақылаулардың нәтижесін растай түсу үшін, 
сондай-ақ күшті және әлсіз психологиялық сапаларын дәлірек анықтау мен 
қажетті психо-педагогикалық көмекті ұйымдастыру үшін қажет.

Психоөлшеу сауалнамалары бала бойындағы қайсыбір дарынның 
байқалуы мен өзгеру қозғалыстарын зерделеуде септігін тигізеді. Соны-
мен қатар балада танымдық ынталану жоғалғанда немесе тіптен болмаған 
жағдайда оның жасырын дарындарын диагностикалауға көмегін тигізеді.

Осылайша, сауалнамалар бала бойындағы қандай да бір дарынды 
анықтауда пайдаланылатын әдістердің бірі ретінде қолданылады. Сонымен 
қатар сауалнамалар мамандарға өте ыңғайлы психоөлшемдік құрал екенін 
де ескермеуге болмайды. Алынған ұпайдың артында не тұрғанын және са-
уалнама жүргізу мен оның   белгілерін   өңдеу   барысындағы   болар-болмас 
өзгерістерді түсіну мен зерделеу үшін білікті мамандардың бақылауымен 
өтетін теориялық және тәжірибелік дайындық қажет. Сондықтан да сауал- 
наманы тұрақты дайындықтан өткен психологтар жүргізуі тиіс.

Дарынды балаларды анықтауда кешенді қадам жасау ұтымдырақ бола-
тыны сөзсіз. Бұл тұста кең ауқымды түрлі әдістер қолданылады:

– балаларды бақылаудың түрлі баламалары (шынайы және зертханалық 
жағдайда, мектептен тыс іс-әрекет барысында);

– баланың  отбасылық жағдайы, оның ерте балалық шағынан бергі  жетіл-
уі  туралы  ақпараттарды жинаудағы түрлі әдістер (ата-аналармен әңгіме, са-
уалнама алу, балалар шығармалары, күнделік жазбалары және т.б.);

– арнайы психодиагностикалық тренингтер;
– баланың іс-әрекетін мұғалімдер, ата-аналар, тәрбиелеушілер тарапы-

нан экспертті бағалау;
– арнайы   бағдарламалар   бойынша   «байқау» сабақтарын өткізу, бала-

ларды арнайы ойын және пәндік бейімделген сабақтарға қатыстыру;
– ұжымдық шығармашылық іс-шараларды жүргізуде балаларды басты 

рөлдерге қатыстыру;
– балалардың шығармашылық жұмысының нақты нәтижелерін (сурет-

тер, өлеңдер, техникалық модельдер және т.б.) мамандар тарапынан сарап-
тау;

– түрлі танымдық әрі пәндік олимпиадалар, конференциялар, спорт жа-
рыстарын, шығармашылық байқаулар, фестивальдар және т.б. ұйымдастыру;

– белгілі дарын түрін талдау міндеттеріне байланысты  түрлі әдістерді   
пайдалана   отырып, психодиагностикалық зерттеулер жүргізу.

Оқушының дамуы мен тәрбиелілік деңгейін диагностикалаудың барлық 
түрлері сияқты бала дарынын анықтауда бала оқитын сыныпқа сабақ 
беретін мұғалімдердің,  сондай-ақ  мектеп  кітапханашысы мен дәрігерінің 
пікірлерін ескеріп, мүмкіндігінше педагогикалық кеңестер жүргізген дұрыс.

Осы саладағы барлық әдебиеттердің теориялық талдауы көрсетіп 
отырғандай, баланың бойындағы дарынына диагностика жүргізудің 
психологиялық-педагогикалық негіздерін жетілдіру жалпы дарындылық 
атты құбылысты зерттеумен тығыз байланысты. Бүгінгі таңда дарындылық 
табиғатының бірнеше концепциялары анықталған. Дегенмен, ғалымдар 
арасында көпсалалы модель жиі қолданысқа ие болып отыр. Сондықтан 
диагностикалық әдістер де кешенді сипатқа ие.
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Дарындылық табиғатының ғылыми тұжырымдамаларының ішіндегі 
ең маңыздысы динамикалық тұжырым болып табылады. Ол қабілетті ба-
лалар диагностикасы туралы қалыптасқан, яғни дарынды  балаларды  «бір  
сәттік»  іріктеу  сатысынан   оларды   жетілдіру   мен   оқыту   жұмыстарын 
ұйымдастырудың   ерекшеліктерін   ескере отырып, ұзақ мерзімді диа-
гностикалау сатысына  дейінгі  кезең  туралы  біржақты  пікірді түбегейлі 
өзгертеді.

Дарынды балалар диагностикасын ұйымдастырудың маңызды шарт-
тарының бірі – теориялық, ұйымдастырушылық және әдістемелік деңгей-
лерден тұратын диагностика моделін өңдеп шығару болып табылады.

Демек, дарынды балаларды анықтау – арнайы бағдарлама мен білікті 
мамандардың қатысуын қажет ететін өте күрделі мәселе және дарынды ба-
лалармен жұмыс істеудегі қажетті кезең болып табылады.

Дарынды балалар мен жасөспірімдерді анықтау мәселесі – білім 
беру ұйымдарындағы балалардың танымдық және тұлғалық дамуы үшін 
жағдайлар жасау мәселесі деп қарастырылуы қажет. Ол өз кезегінде 
дарындылық белгілері бар балаларды анықтап, олардың жетілуі мен әрі 
қарай дамуына қолайлы жағдайлар жасауға мүмкіндік береді.

Тұлға  дарындылығы  өзінің  құрылымдық негіздері бойынша адами 
қайталанбастықтың көп өлшемді, көп қырлы болып байқалады. Басқаша 
айтқанда, дарындылық өзара байланысқан үш: ынталандырушылық, 
когнитивтік (танымдық), іс жүргізушілік толықтауыштан тұратын біртұтас 
сипатқа ие. Әрбір толықтауыш дарындылықты дамытудың бірнеше 
белгісінен (бірінші, екінші және т.б.) тұрады. Біз төменде дарындылықты 
дамытудың басты    белгілерін    (үлкен,    жасөспірімдік    және бозбалалық 
жастағы оқушыларға тән) келтіріп отырмыз.

Дарындылықтың ынталандырушылық толықтауышы мынадай си-
патта болады:

– танып-білуге, ақыл-ой жұмысына деген шынайы қызығу, ұмтылу және 
еңбектену, нәтижесіне қуану мен қанағаттанудың айқын көрінуі;

– өз бетімен жүргізетін шығармашылық-зерттеу жұмыстарына деген 
ұмтылыс пен қызығушылық;

– қайталанбас,  өзіндік  қабілеттер  аясында  түрлі оқу және оқудан тыс 
уақыттағы жұмыстарға қатысуға деген ұмтылыс;

– дарындылық мазмұнына сәйкес келетін қызметтен тұратын 
құндылықтар жүйесін (жеке артықшылықтар, мүдделер) құруға ұмтылу мен 
оған деген қажеттілік;

– өзін жетілдіруге, ойларын жүзеге асыруға, өзін және өз жұмысының 
нәтижесін бағалай алуға қабілеттілігі мен ұмтылысы;

– болжам жасауға, еріктік ауыртпалыққа, ойларды межелеуге, зейінді 
жинақтауға жоғары деңгейлі дайындық.

Когнитивтік (танымдық) толықтауыш мынадай сипатта болады:
– жоғары танымдық мүмкіндіктің болуы, айқын қабілеттер мен 

шығармашылық қабілеттердің болуы.  Өз  бетімен  жұмыс  істей  алушылық, 
ойлау мен кез келген мәселені шешудегі қайталанбастық;

– жеке  жауапкершілікті  түсіну,  ішкі  басқару тұтқасының болуы, 
жетілуге қарсы кедергілерді жеңе  білу,  алынатын  нәтижеге  көрегендік  
жасай алу, жеке  мүдделердің ауқымдылығы, өз қызығушылық аясын   
құрайтын   қызметтерге ынтызарлық көзқарас, олардың әлеуметтік маңызын 
түсіне білу, әсершілдік, сезімталдық, тынышсыздық.

Субъектінің іс жүзілік толықтауышының сипаттары:
– білімпаздық,   жалпы   оқу   дағдылары   мен қабілеттерінің жоғары 
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деңгей лілігі, танымдық қажеттілігі мақсатты және саналы сипатқа ие, 
зерттеліп жатқан мәселенің маңыздылығын зерделей алушылық;

– жаңалық ашуға деген мақсаттылық, иілгіш, жылдам, ілеспелі және 
шығармашылық ой-өріс, зерттеушілік және шығармашылық ізденісте жүру;

– жеке ойлау, зерделеу, саралау стилі және жоғары жұмыс істеу   
қабілеттілігі, тындырымдылық, өзін-өзі шыңдау мен дәлелдеуге деген 
ұмтылыс, өзінің дарындылығы аясындағы    қызметке толығымен берілу;

– өз жұмысының нәтижесіне көрегендік пен болжам жасай отырып, өз 
ойларынан түпкі өнім жасай алушылық;

– жоғары белсенділік, танымдық қуаныш, кенеттен  келген  ойға,  сапа-
лы  орындалған  жұмысқа қанағаттану сезімі, байқампаз, жадыдан алынған 
ақпаратты оңай үйлестіруі, ойлаудағы еркіндік, өз-өзіне деген сенім, ын-
тасы күшті, есте сақтау қабілеті жоғары, қуатты, шешім қабылдауға бейім 
және т.б.

Тұлға дарындылығының аталған толықтауыштары мен белгілері 
бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл тұста жеке қабілеттер мен белгілер 
дамуының бірқалыпсыздығын ескеру қажет. Бірқалыпсыздықты ғалымдар 
қоршаған ортаның түрлі жағдайларында мидағы қызмет жүйелерінің 
бірқалыпсыз жетілуінен туындауы мүмкін деп түсіндіреді.

Бірқалыпсыздық ішкі (әлеуметтік) және сыртқы деңгейде байқалады. 
Сыртқы бірқалыпсыздық кейде баланың дарыны мен оның қоршаған 
ортасының аралық бөліктерінде де көрінеді. Ішкі бірқалыпсыздық – жеке 
қызметтер немесе жеке қабілеттердің сәйкессіздігі.

Сыртқы   бірқалыпсыздық   кейде   бала   дарыны мен оның қоршаған 
ортасы аралығының бөлінісінде көрінеді. Ішкі – жеке қызметтер дамуының 
бірқалыпсыздығы мен сәйкессіздігі немесе тіптен жеке қабілеттердің 
сәйкессіздігі ретінде байқалады.

Тұлға дарындылығының келтірілген құрылымдық-мазмұндық сипат-
тамасы (үлкен бозбалалық және   жасөспірімдік   жасқа   лайықталған)   
осын дай психикалық білім берудің даму белгілері мен көрсеткіштерін 
анықтаудың негізі болып табылады.

Оқушылар тәрбиелілігі белгілері мен көрсеткіштерін анықтау мәселесі 
педагогикалық әдебиеттерде жеткілікті қарастырылмаған. Оқушылардың 
тәрбиелілік диагностикасын талдау нәтижесінде кей ғалымдар шындыққа 
субъективті жанасуды негізге алса, екіншілері ішкі және сыртқы бай-
ланыстар мен тұтастықты айтады, ал үшіншілері түрлі қызмет аясында 
бірқалыпты тұлға сапасының қалыптасуын тұлға бағыттары деп түсіндіреді.

Бала дарындылығы диагностикасының белгілері мен көрсеткіштеріне 
келер болсақ, бұл мәселенің әлі күнге дейін толық қарастырылып үлгермегені 
белгілі болды. Дегенмен, бірнеше ақпарат көздерінде диагностика жүргізуде 
ақыл-ой, креативтілік пен қабілет сияқты көрсеткіштерді межеге алу керек 
деп атап кеткен.

Ю.Д. Бабаева жүргізілетін тренинг жаттығулардың тиімділігін    
бағалаудың негізгі көрсеткіштеріне бала қабілеттерінің, мектептегі 
үлгері мінің, танымдық және шығармашылық белсенділігінің, сауална-
ма нәтижелерінің, сондай-ақ баланың мектептегі іс-әрекетін бақылау 
нәтижесінде алынған көрсеткіштерінің, отбасындағы әлеуметтік қарым- 
қатынастар және т.б. өзгерістерді жатқызады.

Алайда, бұл көрсеткіштерді авторлар балалар дарындылығы моделінің 
жасалуы мен негізделуіне байланыссыз қарастырады. Жоғарыда біз келтіріп 
кеткен модельдер берілген құрылымдық білім беруді диагностикалаудың 
негізіне алуға болатын белгілер мен көрсеткіштерді қамтымайды.

(Жалғасы бар.)
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he fact that real intrinsic difficulty of learning a foreign language lies in that 
of having to master its vocabulary.

ӘОЖ (УДК): 378.147:811;111.001.5

THE REAL DIFFICULTY TO STUDY LANGUAGE 
IS IN THE VOCABULARY

U.SERIKBAYEVA,
сandidate’s of (Ph.D) degree in рhilological science, 
Associate рrofessor of linguistics
   Almaty, Kazakhstan

Т
It will be most convenient to begin with that aspect of the dictionary which 

makes it the reverse of the grammar. From this point of view we have defined
a dictionary as a collection of the isolated phenomena of a language.  The 

main function of a dictionary is to give the meanings of separate words. Some 
dictionaries confine themselves strictly to this function.

A useful dictionary ought to give information on various grammatical details, 
which though they fall under general rules of grammar and to give full information 
about those grammatical constructions which characterize individual words and 
cannot be deduced with  certainly  and  ease  from  a  simple  grammatical rule. 
Thus a dictionary should give full information about the prepositions by which 
verbs are connected with the words they given for e.g. think of, think about, think 
over, part from, part with and so on.

The main function of the dictionary is to identify each word with its meaning 
and give the details of its linguistic use as far as they do not fall entirely and 
exclusively under the province of grammar.

Most of our larger English dictionaries are also compromises between an 
expanded dictionary and an abridged cyclopedia. The fundamental distinction 
between a dictionary and a cyclopedia is, that the dictionary has to explain words, 
the cyclopedia has to explain things.

There can be no question of the usefulness and convenience of the brief 
explanations of the ideas and objects expressed by rare words which our larger 
dictionaries give; these explanations afford the reader enough information to enable 
him to form an idea of the real nature of the thing represented by the unfamiliar 
word without obliging him to wade through a sea of detail.

But there are some questions whether it would not be better to publish such 
information in a separate book than to mix it up with the legitimate material of 
a dictionary- namely, the identification of familiar ideas with the words which 
express them. Nevertheless, the dictionary has done everything in its power to 
identify the word with the thing expressed by it; it is our want of knowledge of the 
thing itself which prevents us from profiting by the dictionary's identification.

An educated foreigner just beginning English is ignorant of the meaning of 
commonest verbs and adjectives in English, but it will not require to be told what 
current is. It is not meant that this word must be excluded from a practical dictionary.

A further reason for separating the special or encyclopedia from the general or 
lexical words lies in the different treatment they require. While the former demand, 
or at least, allow a more or less elaborate and lengthy description of the thing they 
denote, accompanied with pictures or diagrams, they are generally barren from 
the linguistic point of view, for they offer neither varied shades of meaning nor 
irregularities of form, nor do they enter into idiomatic combinations or special 
grammatical constructions. With the lexical words the relations are reversed; the 
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greater the number of irregularities of form a word offers, and the more complex 
and varied its meanings and idiomatic combinations and special constructions 
are, the more indispensable for expressing ideas, and the more independent of 
encyclopedia treatment it is sure to be.

Then, at the result that for purposes of practical study of modern languages 
we require dictionaries which are strictly limited to the modern language we 
require dictionaries which are strictly limited to the modern languages and exclude 
all encyclopedia elements – that is, all words of which it is conceivable that an 
educated native might say that he never seen them in literature or that he did not 
know what they meant.

But it would be very difficult to lay down any general principles by which 
we could exclude all encyclopedia words without hesitation and the ordinary 
compromise has its practical advantages.

A dictionary must give the meanings of the words in plain, simple and 
unambiguous language. There must be no ”etymological translation”, no translation 
into obsolete or dialectical words.

But some dictionary makers think it is necessary to translate every slang or 
colloquial word or expressions in one language into a slang word or expression 
in the other language. The result is that they sometimes use some provincial or 
obsolete word or expressions which may be quite unintelligible to the majority of 
their readers, and  may become unintelligible to all of them, for thinking becomes 
obsolete sooner than a certain class of slang colloquialisms. Most  languages are so 
ambiguous in themselves that it is folly to go out of one’s way to make them more 
so; and in a dictionary everything is detached and isolated, so that there is but little 
context to help. But without the help of quotations it is almost impossible to define 
meanings with certainty.

Quotations are next importance to definitions. In a large dictionary the 
quotations are the dictionary and their arrangement is a matter of almost subordinate 
importance. They cannot be given with any great fullness in most short dictionaries. 
But in some cases a quotation is both shorter and clearer than a definition. All 
sentences that have anything of the character of proverbs or formulate deserve a 
place in every dictionary. Such sentences can hardly be regarded as quotations, any 
more than idioms, which are as much a part of the common stock of the language 
as the words themselves.

The meanings of the words will be learnt mechanically one by one by 
associations with their context. In every language there are a certain number of 
words which the learner remembers at once, either because they are borrowed 
from or are cognate with words already familiar to him in his own or some other 
language, or through some chance resemblance to known words. These words are, 
as it were, centers round which other words clean, each new association leading to 
further associations, till at last the chief part of the elementary vocabulary of the 
language forms a solid mass of associations each connected in various ways with 
others.

If the learner is interested in the language itself, that is enough. 
References 
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Резюме
Основными источниками пополнения лингвистических знаний о слове во всем спекторе его 

значений является – словарь. 
В статье рассматриваются основные функции, методы и формы использования словаря в 

обучении языка.  
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productive approach to the study of genres is the division proposed by 
M. M. Bakhtin into primary and secondary genres. Primary genres are 
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А
formed "in the conditions of direct speech communication," and secondary 
ones (complex) function in the sphere of cultural (scientific, political, fictional, 
etc.) communication and largely consist "of various transformed primary 
genres (dialogues, everyday stories, letters, protocols etc.)" [1, 279].

Many genres are genetically related to the primary genres, which were 
then intensively developed even in fiction. Let's compare, for example, a letter 
and an epistolary novel, a business autobiography and an autobiographical 
novel [2, 5]. The same way we can compare the diary of a real person with a 
diary form of narration in prose. 

Kiry Chernysheva's notes have many characteristic features of the diary 
of a young person: her attitude toward reflection (the author's analytical 
manifestations themselves not only in relation to herself but also to everything 
around her) and her confession (Kira reasserts the diary as a certain event of 
her life that no one else can be told about), her focus on school events, how she 
compares herself with other young people of the same age.

The first entry is devoted to the school meeting and the conflict with the 
head mistress. Kira behaves here as a bold, uncompromising person, ready to 
defend her believes, disregarding authority.

The entry dated October 10 discovers another side of the author's life: 
her family. The reader learns about her family drama. The note reveals the 
character harsh and relentless, that typical characteristic of youth: "And I 
will not have children - it's decided! No children, no husband, no quarrels, no 
family melodrama - nothing! Poor Mom! She has suffered so much because 
he left us! ... "[3, 116].

The following three entries disclose the reader Kira's interest in 
mathematics and physics. In one of these notes, the author compares herself 
with her contemporaries and understands that she is different: "I'm different, 
they don’t entrust me their ‘love affairs’, "and I also don’t try to get out 
their secrets. I have many acquaintances, as for friends, it is only - M., but I 
always feel jealous every time anyone looks at her, although it's funny ... But 
nevertheless, it’s very important to set a goal to achieve in your life, to get 
ready for it, only then you can be helpful to the others. And now my goal is to 
know, to know much. And what do I know? "[3, 117].

From the diary entries of Kira, we learn about her disapproval of vulgarity 
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and philistinism. These qualities, like many other things, bring her and Klim 
together. On the 14th of September, Kira writes: "Clim appeared at the party 
wearing such shoes, that all our girls went crazy: of course, imported shoes! 
Kira was delighted. She even uttered an aphorism: "The most important thing 
women like in men are their shoes!" <...>

Once T. said to me: "Girl’s legs are much more attractive, than her 
intellect." It's half the trouble, if the vulgar people like T. thought so ... <...> 
No, to be proud and free, to have a clear mind, a calm heart - that's my goal! 
"[3, 118].

Concerning the cited notes, it seems interesting to draw a parallel with the 
real diary of the Moscow schoolgirl Nina Kosterina. October 25, 1938 where 
Nina classifies girls of her class in one of the diary notes, dividing them into 
categories. There are two categories of them: "The Swamp" and "The Young 
ladies": "The Swamp" is Svetlova and her company. They are not interested 
in school; the public life is incomprehensible and uninteresting for them. At 
school, they gossip, at home, apparently, they are also occupied only with the 
gossip of the kitchen and the market. They cling to the "Young ladies" and 
they secretly envy them. "The young lady" Glebova, curls her hair, the strap 
of her schoolbag is torn off. She hangs about at the hair-dressing salon for two 
hours, and there's no time for solving problems in mathematics. "It's shameful 
to walk in low heels at our age!" You will object to her: "Maybe Tossy has 
another concept of shame!" And then she begins to be rude: "I'm not talking to 
you!" She is not interested with the boys of her class, or rather the boys of the 
same age, her target is much higher "[4, 64].

Both the real and fictional diaries reflected similar situations and the 
characters authors of the same-age. It seems to us that in this case we can talk 
about a situation where the diaries of real persons become the source and the 
sample for a fictional diary.

The second part of the diary of the schoolgirl again covers a short period 
of time - just over a month: from the 25th of January to the 1st of March of 
the following year. That is, between the last notes of the previous fragment 
and the first note of the present one is the period of three and a half months. 
Since the two parts of the diary are separated by the main narrative, the reader 
already knows the author of the diary and his characters well enough, who 
appear on his pages.

In the first note (dated January 25) of the second part, another, changed 
Kira appears before the reader. The girl herself is surprised at the changes 
that have occurred in her: "After all, everyone in the world has known me for 
a long time as a prim person - a bluestocking, a cold, detached, unemotional 
person and so on ... And suddenly you jump on during the period of three 
nights to sit down for these scribbles! After all, this is ridiculous!.. [3, 237].

Now the notes become much larger. Their content also changes. While 
in the first notebook Kira wrote about the school, about the parents, about 
mathematics, about photography, the second notebook does not have such a 
heterogeneous content. The main themes are the creation of the play and the 
relationship with Clim. The diary reflected a sincere passion for creativity: 
"February 5. There is a title! Finally we found a title: "It's not our business! 
.." So the comedy will be called. "It's not our business!" - These words are the 
slogan of all philistines! "[3, 239]. The author's character was also transformed: 
Kira becomes more sentimental, dreamy, excited, she was not like that in the 

2. “Қазақстан мектебі” №10, 2018.
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first part. Some notes consist entirely of exclamatory sentences: "February 17. 
Well! I told you! Hurray, we are breaking, the Swedes are won!.. "[3, 240]. The 
motive of loneliness, memories of her father's deed completely disappeared 
from the diary: "How cool, when you live, and not just exist-eat-eat! We now 
have a special greeting instead of "hello": "Well, how are we burning?" - "We 
are burning!" [3, 242].

The author's self-irony appears in the notes of the second part: Kira 
chuckles at her own sympathy with Clim:

"You're just crazy, dear Miss Bluestocking!"
- Well, let it be! .. [3, 239].
There are no such monologues in her first diary.
Kira’s diary notes outline not only her character. From the first notebook 

we learn about some characters that later appear in the narrative. For example, 
the cause why Kira slapped Shutov at the school party, and the subsequent 
mutual dislike between them, is clear from the diary, which is arranged in the 
form of composition before the description of the play and the evening.

From the second notebook, the reader learns about the facts that are 
significant for the further narration: about the disappearance of the manuscript 
and the head mistress’s refusal to stage a comedy.

Kiry Chernysheva's diary, like "The History of the Disease" by 
Doctor Bormental in M. Bulgakov's novel "The Dog's Heart", changes the 
foreshortening of the image, showing the heroes through the eyes of the 
author of the diary. For example, Kira and Clim have different views, i.e. she 
perceives his father not like him. Clim's memory of his father causes mental 
anguish, he considers the arrested father to be a traitor to the idea, an enemy. 
For Kira, who learns about Clim's father from the notes on the margins of the 
book, he is an intelligent and interesting person, not like her parent: "I thought 
he did not want me to ask him about his father. Why? It must have been a 
wonderful person! And he has the same handwriting as his father - only his 
father’s handwriting is bigger than his and not as illegible. " [3, 242]

So, the diary interspersions in the Yu. Gert‘s novel "Who is this, if not you?" 
consist of two complementary parts. Both parts perform character logical and 
plot-forming functions. The author of the novel intentionally divides the diary 
of Kira Chernysheva into two parts, between which there passes a certain time 
interval. This division gives the reader an opportunity to trace the evolution of 
the personality of the heroine.
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Түйін
Мақалада күнделік жанрының ерекшелігі баяндау әдісі ретінде қарастырылған. 

Күнделіктің әдеби және документалды жанры ретінде салыстырмалы жолдары 
келтірілген. Ю.Герттің романында күнделіктің жанрлық ерекшелігі талданған. 

Резюме
 В статье «Функции дневника в романе Ю.Герта «Кто, если не ты?» рассмотре-

на специфика жанра дневника как формы повествования. Дан сравнительный анализ 
дневника как формы повествования и дневника художественного. Проанализированы 
жанровые функции дневника.
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he system of education in our country is now undergoing a stage of reform - 
the requirements for learning outcomes are being changed, training programs 
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Т
are being improved, the experience of foreign higher education institutions is 
being adopted and the convergence of domestic and foreign universities within 
the framework of the Bologna process is taking place. All these processes are a 
reaction to the phenomena of globalization in the sphere of the economy and the 
labor market.

 Unlike language universities and humanities departments, technical 
colleges and universities are characterized by a limited number of the academic 
hours devoted to the study of foreign languages, obsolescence of relevant training 
materials which significantly influences the organization of the educational 
process.

So, the teachers of foreign languages get a task: to prepare a specialist who 
is fluent in a foreign language within a short period of time while teaching should 
meet the requirements of the curriculum and fit into the minimum number of 
hours in the current curriculum. 

To teach and encourage a student to talk about the problems and challenges 
of his specialty and understand the speech of native speakers in this regard during 
the period of time limited by the educational framework is a feasible task if one 
can combine traditional and innovative methods, but make a decisive emphasis 
on the communicative principle both in teaching and in using updated teaching 
materials and aids with expanded English-language terminology in the classroom.

To optimize the training activity and solve the actual problem of class hours 
lack can be realized by organizing independent work of students at extra-curricular 
time, which will not only increase the efficiency of teaching, but will also greatly 
facilitate the work of the teacher. To this end, a team of teachers selects teaching 
materials and develops blocks of necessary lexical and grammatical exercises for 
each topic of the course in accordance with the specialty of teaching. For example, 
for the specialty “Information technology” it could be the themes “Computer 
graphics”, “Programming languages”, “Internet” and a number of others. Students 
receive the assignment independently, using all available reference literature 
and other modern facilities, try to get acquainted with the content of specific 
information and master the basic features of the topic.
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One of the promising areas for implementation of the latest information and 
communication technologies in teaching foreign languages is mobile training using 
mobile communication devices (smart phones, tablet computers, etc.). Mobile 
learning is a form of organization of the learning and control process in which 
students can develop and improve their language skills, as well as speech skills 
(based on the means of synchronous and asynchronous communication) anywhere 
and at any time, to form a social and cultural and intercultural competence for the 
purpose of using a foreign language as a means of communication in the social 
and professional spheres.

The term “mobile learning” is inextricably linked with the notion of “distance 
education”. It should be understood as such a form of learning, in which the 
interaction of teachers with students and students among themselves is carried 
out at a distance and reflects all the components inherent in the learning process 
(goals, content, methods, organizational forms, teaching aids). According to the 
means of distance learning implementation, the latter can be divided into the 
following types:

a) a correspondence model of distance learning implementation, based on 
the use of printed materials in paper form; b) a multimedia model based on the 
study of printed, multimedia materials, video, audio materials, local computer 
programs;c) tele-learning, based on connection establishment between the 
teacher and the students using tele-systems (audio-conference, videoconference, 
audiogram communication, tele translation);d) Internet-based learning, carried 
out through a variety of means of communication and presentation of educational 
content offered by the Internet (access to the Internet resources, interactive 
multimedia). Internet resources use, the ability to use necessary information, 
competent search for important information are the skills to be taught, which are 
no less important in vocational training. Information technology is a powerful 
impetus to development, to new achievements and aspirations.

In training a foreign language you can use the following mobile technologies: 
e-mail, blog technology, wiki technology, podcasts, web forum, linguistic corpus, 
electronic dictionaries, information and reference Internet resources, synchronous 
video-Internet communications and navigators.

Each of the mobile technologies has distinctive didactic properties, didactic 
and methodological functions. According to P.V. Sysoyeva, under the didactic 
properties of mobile technologies “the main characteristics and distinctive 
features of some information technologies from the others” should be understood 
[1].  Didactic functions are understood as external manifestations of mobile 
technologies. Within the framework of different academic disciplines, different 
methodological functions will be manifested in the same mobile technologies 
with their own didactic properties and corresponding didactic functions in the 
discipline under study. In this regard, methodical functions in training a foreign 
language will be the methodical capabilities of these technologies in speech 
skills, language skills in speech, as well as the formation of social and cultural 
and intercultural competencies development of students [2].

Thus, it is possible to identify the speech activity types or language aspects 
developed on the basis of each of the technologies.

1. E-mail is an Internet service for exchanging written messages between 
users. On the basis of e-mail, it is possible to organize telecommunications 
projects for information exchange between participants. The methodical potential 
of e-mail and the e-mail group was disclosed in the dissertational research of V.G. 
Apalkov [5].  Using this technology it is possible to develop written speech skills 
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of the students and to form their social and cultural and intercultural competences. 
2. Blog-technology is a modern Internet technology that allows users to 

post information on a page in the form of a diary or a magazine in a multimedia 
format, as well as to comment on user messages. Research of P.V. Sysoev, M.N. 
Evstigneev, I.A. Evstigneeva and O.V. Borshcheva indicate that on the blog 
technology basis a number of skills in written speech of students can be developed 
(levels B1-C2) and social and cultural skills as well.

3. Podcasts are a modern Internet technology, with the help of which you can 
find, listen, view posted podcasts, and also record and post on your server your own 
personal podcast. On the Web there is a large number of services of educational 
and non-educational (authentic) podcasts, which can be used to develop listening 
skills. There are also such services that allow you to post podcasts of users, as 
well as organize a network discussion of the podcasts posted in a micro blog or on 
the forum. Thus, on the podcasts service basis, it is possible to develop speaking 
and listening skills, as well as to shape social and cultural competence of students.

4. Electronic dictionaries. On the basis of electronic dictionaries it is 
possible to organize exploration work of students (while reading), to develop 
their cognitive activity, skills of training in cooperation, and also abilities of 
independent educational activity of students. Electronic dictionaries are used to 
form lexical skills of students’ speech and their translation competence.

5. Linguistic corps – selection of texts on an electronic medium, grouped 
according to a certain feature (chronology, author, region, etc.). On the basis 
of the linguistic corps, it is possible to organize exploration work for students, 
develop their cognitive activities, learning skills in cooperation, as well as the 
ability of independent learning activities.

The analysis of studies on the use of the above technologies in teaching 
foreign languages shows that on their basis it is possible to develop productive 
(speaking, writing) and receptive (listening and reading) types of speech activity, 
to form students’ language skills of speech (grammatical and lexical), and social 
and cultural and intercultural competence.

One of the main objectives of foreign language teaching at different stages 
of training  is  the  foreign  communicative  competence  formation  in all its 
diversity.

In conclusion, it should be noted that regular use of mobile technologies in 
the process of teaching a foreign language will contribute to a better formation 
of   communicative competence aspects of the students of technical specialties.
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Резюме

В статье рассматривается необходимость создавать новые инновационные формы обу-
чения с использованием методических возможностей новейших информационно-коммуникацион-
ных технологий в процессе преподавания иностранных языков для студентов технических 
университетов. Мобильное обучение является одним из перспективных направлений информа-
тизации образования и позволит студентам воспринимать язык во всей его полноте, глубине и 
целостности.
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rammar is one aspect of the English language. Knowing the rules of 
grammar, we can easily build the right sentence, which will be clear to any 

ӘОЖ ( УДК): МРНТИ 378:802.0

LEARNING THE  GRAMMAR  OF  ENGLISH 
AT  THE  INITIAL  STAGE

Karlygash MOLDABAYEVA, 
senior teacher of english languages of Almaty University of Power 
Engineering and Telecommunications
   Almaty, Kazakhstan

Abstract. The article considers the problem of teaching English grammar in the early 
stages of language learning. Also the author pays attention to the age features of students and 
suggests some methods of teaching grammar such as: game moments, role games, etc.

Key words. Language, phonetics and vocabulary, forms and methods, lexico-
grammatical skills, phonetic skills, reading, listening, writing and speaking skills.

G
person who is studying the language. Therefore, it is important to pay special 
attention to grammar from the very beginning of  study English. Observance 
of the order of words in the sentence, the correct use of articles, prepositions, 
conjunctions, use of necessary temporary forms of verbs are the key to successful 
mastery of the language at the initial stage of learning. 

"Grammar is a formal system of language (word formation, morphology and 
syntax), forming together with phonetics and vocabulary its entire system." The 
grammar of the English language differs significantly from the grammar of the 
Russian language, so pupils often experience great difficulties. If the students in 
the upper grades explain the table with grammatical forms or a list of irregular 
verbs in the explanation of the new material and instruct them to learn this 
material, they will cope with such tasks. 

If  you  apply these forms and methods in working with students in the primary 
classes, they will not give a positive result. Working with the pupils of primary 
school, it is necessary to take into account age-related psychological features that 
do not allow you to learn a large amount of information, moreover, in a foreign 
language. Formation of grammatical skills begins already at the initial stage of 
teaching a foreign language. In elementary school, children get acquainted with 
the elementary rules of grammar, begin learning the grammatical times that can 
be correlated with the times in Russian, for example, Present Simple - present and 
Past Simple - past tense. 

At the initial stage, learners receive information about the articles and their 
use, during this period they learn how to construct sentences in affirmative and 
negative form and how the sentence is restructured if it is necessary to ask a 
question. Training is complex. Simultaneously, lexica-grammatical skills, 
phonetic skills, reading, listening, writing and speaking skills are formed and 
improved. All these aspects are interrelated. It is inexpedient and impossible, for 
example, a whole lesson to engage in grammar. Children will get tired, they will 
become bored, and attention will switch to something else. At schoolchildren of 
7-10 years one of the leading activities is gaming. 

This is what the teacher should rely on. It is important to interest children, to 
involve them in the learning process, using game teaching methods. In elementary 
school, subjects such as "Food", "Vegetables", and “Fruits" are studied. Students 
will be delighted if they are invited to play in the "Shop" or in the "Restaurant". 
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Using gaming methods of teaching, one should remember about clarity. You can 
use cards that show different vegetables and fruits. (Children can prepare their 
homes in advance). Or you can buy toy vegetables and fruits and use them as a 
benefit, thereby implementing a visual method of teaching in learning English. 

When studying the topic "Animals", you can invite younger schoolchildren to 
bring toys and in the lesson teach students to talk about their favorite animal. You 
can play in the "Zoo". The teacher gives a sample / structure. Every schoolboy 
wants to talk about his animal, without stress for students, the grammatical skill is 
being developed, but not in a boring form, but in the form of a game. 

Thus, unobtrusively, without stress, often with bright emotions and 
impressions, learners memorize and master a certain grammatical rule. 
Schoolchildren of early age are curious, have a rich imagination, they have a 
well-developed memory, they are not clamped and are open. All this must be 
taken into account in the educational process. With great pleasure, students are 
involved in interesting activities during the lesson. 

Therefore, the teacher needs to learn how to model imaginary situations. 
Successful memorization occurs only when the training material is part of an 
interesting and meaningful activity in the lesson. It should be noted that the 
activity of a junior schoolchild in the learning process should not be limited only 
to his involvement in gaming activities. The guys, being in school, are included 
in the training activities for mastering knowledge and skills. 

School children need to be involved in educational activities, because the 
goal of mastering the grammar of the English language is not just to master a set 
of grammatical structures, but to develop the ability to transmit the necessary 
content with the help of the means of the studied language. In other words, the 
activity of the student consists in actively mastering grammatical constructions, 
the ability to transform them.

 The initial stage of training is the most important, because it is at the junior 
school age that a need for learning and the ability to learn can be formed. It 
is important to organize the educational process of schoolchildren correctly, 
taking into account the structure of activity. There are three aspects of activity: 1. 
motivational; 2. Target; 3. Executive. 

When working with younger students, experienced teachers use a problem 
story or a fairy tale. To interest schoolchildren, it is important, from the first 
lesson, to involve them in the plot of an unusual story or a fairy tale. Lessons can 
be built in the form of a journey where heroes are expected by various adventures, 
encounters with pirates, etc. With the development of the plot of history, students 
are introduced to new heroes, the city where they live, and the school where they 
study.

Plunging into the fairy-tale atmosphere, younger students do not notice how 
at the mercy of fiction, and just about anything becomes interesting for them. It 
should be noted that when using this technique, the communicative intentions of 
fairy-tale characters and the means of their expression are revealed. Meeting with 
friendly characters, children learn polite words and expressions, for example, 
Good morning! Nice to meet you! Glad to see you! Etc.

 Meeting with heroes who like to brag, students get acquainted with the 
modal verb can. But there are some characters who like to order. Thus, younger 
schoolchildren master the imperative mood. So, we see that magical stories are 
not only a motivating technique; they are a source of knowledge. When teaching 
schoolchildren a foreign language before them must necessarily set goals. The 
student must represent and understand what exactly he must achieve. It should be 
noted that in the objective situation there must also be an objective goal. 

The ultimate goal of junior schoolchildren in getting acquainted with a 
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magical country or city is to go on a trip. However, first the pupils must learn the 
language of the inhabitants of this country or city. Only in this case they can go on 
a long journey. In the educational activity, the schoolchildren are given specific 
training tasks. It is important that the trainees are engaged in independent research 
in order to solve certain teaching problems. 

Of course, some part of knowledge comes in ready form, but it is necessary 
to teach children to acquire knowledge independently. It is the knowledge gained 
as a result of independent search activity that is the most durable. The executive 
side of the activity is something other than the process by which the learners 
perform certain actions. When teaching junior high school students to grammar 
of the English language, it is necessary to note the actions for the formulation of 
the utterance. Action - this is a sample, which in the learning process should be 
mastered by students. 1. At first, the child will speak the grammatical structure 
based on the finished model. 2. Further, speech activity will be performed without 
reliance on the model. 3. Ultimately, the student will be able to use the grammatical 
structure in the situation. 

Used literature
1. ZHernakova М. В. Learning grammar in early stage of teaching  (st. Petersburg,   july  2015). 
2. Poems book http://mamatanya.narod.ru/bookshelf/engpoems.html
3. Оzhegov, ShvedovaU.N Dictionary of russian languages: 80 000 words / frases  

Резюме
Статья рассматривает проблему преподавания грамматики английского языка на ранних 

стадиях изучения языка. Также автор уделяет внимание на возрастные особенности учащихся 
и предлагает некоторые методы преподавания грамматики  такие как: игровые моменты, ро-
левые игры и.т.д.

ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің бастамасымен 2018 
жылғы маусым айынан бастап заманауи медициналық технологияларды қолдана 
отырып, қамқорлықтағы балалардың денсаулығын бақылаудың жаңа форматы 
енгізілуде. Бұл шара «Асар – Береке» қоғамдық қоры мен «Дегдар» гуманитарлық 
қоры» корпоративтік қоры мен «Қазақстан-Ресей медициналық университеті» 
мамандарының қатысумен  қайырымдылық акция шеңберінде өткізіліп жатыр. ҚР 
Президенті жолдауының шеңберінде аталған жұмыс 2009 жылдан бастап балалар 
үйлерінде де жүргізілуде. 

Медициналық зерттеудің шеңберінде балалар мен педагогтер педиатр, оф-
тальмолог, психиатр, хирург және басқа да салалық мамандардан кеңес алуда. 
Дәрігерлік бригадалар аталған зерттеулерді жыл ішінде республика бойынша бала-
лар үйлерінде жоспарлап отыр.

Аталған технологиялардың артықшылығы дәрігерлер болмаған жағдайда пе-
диатр мен салалық мамандардың өкілдігі орта медициналық құрамына жүктеледі. 
Сондай-ақ балалардың жағдайының мониторингі нақты уақыт тәртіптемесінде 
жүргізілуде. Аталған тәжірибе Астана қаласындағы мектептерде қолданылған.

Созылмалы аурулар балалық шақта пайда болуын ескере отырып, медициналық 
зерттеулердің ерте жаста өткізілуі өте маңызды. Медициналық зерттеулер аурудың 
асқынуын және оның одан әрі ұшынуын алдын алуға мүмкіндік береді.

Бүгінгі күні Астана, Алматы қалаларының, Ақмола, Алматы, Қарағанды 
облыстарының 31 балалар үйлерінің 2000 астам тәрбиеленушілері зерттеуден 
өткізілуде. Барлық балаларға жүрек-қан тамырлары, эндокринді, құрсақ қуысы 
және басқа да зерттеулер жүргізілді.

Зерттеулердің нәтижесі бойынша тәрбиеленушілердің денсаулық жағдайы ту-
ралы ақпарат Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 
республикалық деректер банкінде көрсетіледі.

Министрліктің баспасөз орталығынан
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

л Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани  
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы – еліміздің жарқын 

ПЕДАГОГТЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ: 
ЗАМАНАУИ АМАЛДАР

М.ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА, 
И.ҚАЛЫМБЕТ,  
«Өрлеу» БАҰО АҚФ Түркістан облысы бойынша 
ПҚБАИ мамандары
   Шымкент  қаласы, Қазақстан 

Е
болашағын  бағдарлаудың, кемел келешегін қалыптастыратын құралы. 
Онда өткенімізді саралай келе, мақтанышпен айтатын тарихымыздағы 
баға жетпес   құндылықтар мен салт -дәстүріміздегі ерекшеліктерді іріктеп 
алып, қайта жаңғырту қажеттігі, керітартпа қасиеттерден құтылу, жаңа 
мүмкіндіктерді пайдаланып,  дамудың, ел болып, мемлекет болып өсіп-
өркендеудің, дамыған отыз елдің қатарына қосылудың жаңа мүмкіндіктері, 
жүйелі жоспарлары жайлы айтылған.

Қазақстандық білім беру мен ғылым жүйесін жаңғыртудың қазіргі 
заманғы кезеңі әрбір адамның сапалы мектептегі білімге қолжетімділігін, 
жаңа кәсіби дағдыларды алу, зерттеу және шығармашылық құзыреттерін 
дамыту мүмкіндіктерін көздейді. Мақсатқа жету үшін біздің санамыз 
ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс.

«Бастауыш – білім анасы» дейді білікті педагогтер. Мектеп 
табалдырығын жаңадан аттаған бүлдіршіндерді шексіз білім әлеміне 
жетелеп, оларға әріп танытатын – бастауыш сынып мұғалімі. Балғын 
балдырғанның есінде ұмытылмастай болып қалатын да, оның құлағына 
ұя сап, «Білім» атты ғажап тылсымға жол ашатын да осы алғашқы ұстаз. 
Сондықтан «Мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім беру» ка-
федрасында  ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау «Өрлеу» БАҰО АҚ   
ғылыми саясатының басты тапсырмаларына сәйкес жүзеге асырылады, 
ол стратегиялық көзқарасқа, 2011–2020 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасының білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына, 
Қазақстан Республикасында  «Білім беру туралы» Заңның ережелеріне, 
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
нормативтері туралы» Жарлығына,  Қазақстанның 2020 жылға дейінгі 
стратегиялық даму жоспарына және Н.Назарбаевтың «Ұлт жоспары – 
100 қадам» атты бес институционалдық реформаларын жүзеге асыруға 
негізделген.

Бағдарламалық мақала халқымыздың өткені мен бүгіні және 
келешегімен тығыз астасып жатыр. Осынау құнды құжатта атап 
көрсетілген міндеттерді іс жүзінде орындауға байланысты «Өрлеу» БАҰО 
АҚФ Түркістан облысы және Шымкент қаласы ПҚБАИ-ның 2017 жылдық 
жұмыс жоспарына сәйкес,  ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласындағы жаһандық 
бәсекеге қабілетті әлемдік дамыған 30 елдің қатарына қосылу жағдайында 
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рухани сананы жаңғырту бағыттарын іске асыру мақсатында кафедрада 
төмендегідей іс-шаралар атқарылды:

– «Бастауыш сыныптарда жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу  
жағдайында бірінші жылдың қорытындысы» облыстық сессия. 

Облыстық сессияның мақсаты: жаңартылған бағдарлама аясында  
бірінші сынып мұғалімдерімен бір жылдық қорытынды (сұрақтар, жауап-
тар және жаңа идеялар).

– Ұлттық тілде оқытатын мектептердегі «Көптілдік пен билингвальді 
оқытуды ұйымдастырудағы жаңа амалдар: формалар, әдістер, құралдар» 
облыстық  дөңгелек үстел. Мақсаты: «Тілдің үштұғырлығы» идеясын 
жүзеге асыру, мұғалімдердің пәнді және тілді кіріктіріп оқытудың (CLIL) 
әдістемесі бойынша кәсіби қолдау, құзырлылықтарын дамыту. 

– «Білім мазмұнын жаңарту – заман талабы» облыстық семинар.
Мақсаты: жаңартылған бағдарлама аясында бастауыш мектеп 

мұғалімдерінің құзыреттіліктерін, кәсіби шеберлігін дамыта отырып 
функционалдық сауаттылығын арттыру.

–  «Оқыту мен оқудың ажырамас бөлігі: қалыптастырушы бағалау 
мен жиынтық бағалау»  шебер-сынып. Мақсаты: жаңартылған бағдарлама 
аясында бастауыш мектеп мұғалімдерінің қалыптастырушы және 
жиынтық бағалау тәсілдерін педагогикалық тәжірибелеріне енгізудегі 
ерекшеліктерімен таныстыру.

2018 жылға жоспарланған іс-шаралардың да біразы орындалды. 
Ағымдағы жылдың ақпан айында мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» тақырыбындағы бағдарламалық 
мақаласын  орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында жаңғыртуды  
жетілдіру және  «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы негізінде баста-
уыш сынып оқушыларының мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеуде сынып-
тан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері» дөңгелек үстел, 
«Бастауыш сынып мұғалімдерінің тәжірибесінде жаңартылған білім 
беру мазмұнының негізгі аспектілері мен әдістері» облыстық семинар, 
«Көптілді білім беру жағдайында сабақтың интерактивтілігін қамтамасыз 
ету тәсілдері» әдістемелік десант өткізіліп, www.orleu_uko.kz порталына 
ақпарат берілді. Сонымен қатар, кафедра қызметкерлері рухани жаңғыру 
бағытында облыстық, республикалық, халықаралық басылымдарға 
көптеген өздерінің мақалаларын жариялауда.

Ұйымдастырылып жатқан іс-шаралардың барлығы Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасын насихаттауға 
бағытталды. «Мәңгілік Ел» – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі 
асыл арманы.

Қазақстанның әлемдік үрдістерге кіруі, дамыған елдердің стандартта-
рына деген ұмтылысы білім беру жүйесінің жаңа сапалық деңгейге өту 
қажеттілігін арттыруда. Біліктілікті арттыру жүйесінде мұғалімдердің 
функционалдық сауаттылығы – қазіргі білім берудегі жаңа және нақты 
жағдайға икемделу дегенді білдіреді. 

Елбасымыздың  «Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру»  атты  мақа-
ласы – қоғам дамуына тың серпін беріп, барша қазақстандықтардың 
жаппай қолдауына ие болар тарихи бастама. Бұл игі бастаманы лайықты 
жүзеге асыру – баршамыздың міндетіміз.

Әдебиет
1. ҚР білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
2. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру  атты мақаласы.  

 – А.: 12.04.2017.
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3. Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты  
 қадам//20.05.2015.

4. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016–2019 жылдар- 
 ға арналған мемлекеттік бағдарламасы. – А.: 01.03.2016.

Резюме
В статье рассматриваются мероприятия, проводимые по направлению духовного возрож-

дения ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПКПР по Туркестанский области.   
Summary

In this paper are considered the activities carried out in the direction of the spiritual revival of the 
branch of the National Center for Advanced Training "Orleu" of the Institute for Advanced Training of 
Teachers for the South Kazakhstan region.

ілім адами капиталдың басты құндылығына айналып отырған XXI 
ғасырда Президент рухани жаңғыруымыздың ең негізгі  тетігі – Б

БІЛІМ   САПАСЫН   ЖЕТІЛДІРУ –  РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУДЫҢ  БАСТЫ  ТАЛАБЫ

Нәсіпқали ДӘУЛЕТОВ,
Орал гуманитарлық колледжінің директоры,
педагогика ғылымдарының кандидаты,
«Құрмет» орденінің иегері
 Орал қаласы, Қазақстан

«білімнің салтанат құруы, аса білімдар адамдарға ғана, білімді бәрінен 
биік қоятын ұлт қана табысқа жете алады» деген болатын-ды.

Жақында  «Ана тілі» газетінде «Рухани жаңғыру» айдарымен 
«ҰБТ-ға дайындық қалай?» атты  көлемді мақала жарық көрді (Дина 
Тазабекқызы,  5–10 сәуір, 2018 жыл).

Бірден ерекше көңіл аударуға негіз болған – мақаланың Елбасының 
«Болашақ бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының жарияланғанына бір 
жыл толуына орай жазылып, «білімнің салтанат құруындағы» оның 
өлшемінің бірі – тестілік бақылауға байланысты болуында.  

Дидактика ғылымы – білім сапасын анықтайтын өлшем, білім 
жетістігін бағалау жөнінде бірыңғай менеджменттік әдістер жүйесі 
қалыптаспаған жағдайда, білім сапасын көтеру мүмкін емес деп 
түсіндіреді. 

Өткен бір жылда рухани жаңғыруымызға қатысты көптеген мәдени 
шаралар, ғылыми жобалар жүзеге асырылды; ағарту саласында жаңа мек-
тептер, спорт алаңдары, кітапханалар, музейлер ашылып, пайдалануға 
берілді.  Адамзаттың  интеллектуалдық  дамуындағы  үздік  шығарма-
лары – 100 оқулық қазақшаға аударыла бастады, т.б. Бұл жұмыстар одан 
әрі жалғасатын болады. 

Дейтұрғанмен, рухани жаңғыруымыздың «табысты болуының 
ең іргелі, басты факторы» сапалы білімнің іргетасы – мектепте 
қаланатынына қарамастан, жаңа типті инновациялық мектептерді,  
соның ішінде, әлемдік дәрежеде сапалы білім беруді жүзеге асыруда мол 
тәжірибе жинақтаған,  мамандандырылған дарынды балалар мектебін 
одан әрі қолдау, дамытуға қатынасты жобалардың бүгінге дейін нақты 
жүзеге асырылмауы – ерекше көңіл аударарлық жағдай. Айталық, 
облыстағы мамандандырылған дарынды балалар мектебі – бүгінгі руха-
ни жаңғыруда білім сапасына қойылып отырған талап деңгейіндегі әрі 
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ондаған жылдар бойы республикада жоғары көрсеткішке жеткен оқу 
орны. Ол «Болашақ» бағдарламасы бойынша бір ғана Ақжайық өңірінен 
жүзден астам дарынды жастың әлемнің ең озық университеттерінде 
элитарлық білім алуын қамтамасыз етті.

Бірақ осы дарынды балалар мектебінің өзі бүгінгі таңда «білімді 
бәрінен биік қоятын ұлтқа айналуымызда» білім кеңістігінен өз орнын 
таба алмай, орта арнаулы техникалық білім беретін оқу орнына дейін 
төмендеп, IТ лицей-интернатына айналмақшы. Біздіңше, бұл жер-
де мемлекеттің, біртұтас ұлттың білім-тәрбиедегі дамуының ғылыми 
негізін, бағытын айқындайтын Ы.Алтынсарин атындағы Білім академия-
сы ұлтымыздың ең басты интеллектуалдық байлығы, дарынды жастарға 
көмекке келуде дәрменсіздік көрсетіп отыр.

Жалпы білім беруде соңғы жылдардағы ең үлкен жетістігіміз, 
біріншіден, білім берудің күнделікті сапалық деңгейін, білім 
стандартының орындалу барысын тұрақты, жүйелі көріп отыруға 
мүмкіндік беретін, мектепте бірыңғай педагогикалық мониторингінің; 
екінші, қорытынды аттестацияда оқушының он бір жыл алған білімін, 
мемлекеттік стандарттың орындау деңгейін нақты анықтайтын ұлттық 
бірыңғай тестілеу (ҰБТ) моделінің жүзеге асырылуы. Демек, біздің 
мектептеріміздің мемлекеттік стандарттың орындалуын қатаң қадағалап, 
білім сапасының деңгейін нақты көріп отыруға толық мүмкіндігі бар. 
Әлемдегі ең үздік мектептер, өз жұмысының нәтижесін өзі бақылап, 
бағалап отыруы арқылы ғана сапалы білім беруді қамтамасыз етеді.

Қазірдің өзінде, біздің өзімізде көптеген жаңа типті мектептер, өз 
жұмысының нәтижесін тұрақты өзі бақылап, бағалап отыру арқылы 
жоғары сапалы білім беру бағытында жұмыс істеп отыр. Бірақ, осыған 
қарамастан педагогикалық мониторингтік жұмыстардың мүмкіндігін 
және түлектердің мектепті аяқтауда білім сапасын нақты айқындаудағы 
ҰБТ-ның қызметін жете пайдаланудың орнына, керісінше, олардың 
мәнін төмендету, тіпті жоққа шығару бағытындағы жұмыстар бізде әлі 
де жалғасуда. 

Жоғарыда аталған мақала авторы, Алматы қаласының бір ғана мектеп-
лицейінің оқу ісінің меңгерушісінің пікіріне сілтеме жасайды да, өткен 
оқу жылы жүзеге асырылған, мектепті аяқтауда түлектердің екі формат-
та мемлекеттік емтихан тапсыруы дұрыс және де, ол: «Оқушының бар 
мүмкіндігін толық көрсетуге ыңғайлы емтихан. ҰБТ-ның мұғалімдерді 
артық әбігерге салатынына қарамастан, бірінші емтиханның ҰБТ-ы 
рейтингіне тәуелділігі жойылмай отыр», – деп қортынды жасайды.

Ең алдымен, түлектердің екі форматта мемлекеттік аттестаттан өтуі 
біздің мектептер үшін жаңалық емес. ҰБТ қолданысқа енгенге дейін 
оқушылар бітіру емтиханын мектепте, оқу орындарында қабылдау 
емтиханын сол оқу орнының өзінде тапсырып келді. Мұндай жүйе 
өзін ақтамады. Оның тиімсіз, субъективтік жағы басым болғандығын 
жұртшылық әлі ұмыта қойған жоқ. Сондықтан, мектептің, мұғалімдердің 
өз еңбектерінің нәтижесін өздері бағалауынан толықтай бас тартып, 
еуропалық тестілік бағалау моделіне көшкен болатынбыз. 

Өткен жылы да сол кемшіліктер қайталанды. Мектептің емтихан-
ды өзі алуы, мұғалімдердің өз еңбегін өздері бағалауы, оқушы білімін 
бұрынғыдан гөрі жасанды көтеріп бағалау деңгейін мүлде өсіріп жіберді.  

Тестілік сынақ – Еуропа елдерінде бұдан бірнеше ғасыр бұрын 
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енгізілген білімді бағалаудың объективтік әдістерінің бірі. Оның бас-
ты артықшылығы: білім беруші мекемеге тәуелсіз бақылау жүйесі; 
субъективтік ықпалды болдырмайтын, бақылауға адамдық фактордың 
қатыспауы; мемлекеттік стандарт талабына сәйкес, жалпыға бірдей 
білімді бағалау шкаласының қолданылуы; әр оқушының білімі мен  
біліктілік деңгейін айқындап, оларға уақытылы талап қою арқылы сапа-
лы білім беруге қолайлы жағдайдың жасалуы. 

Мемлекеттік тестілік сынақ тұңғыш рет жалпы білім берудегі 
күнделікті аралық, тоқсандық, жылдық сан алуан білімді мониторингтік 
бақылау әдістерінің мектепте қатаң дидактикалық талаптарға сай 
келуіне тікелей ықпал етті. Онсыз әрбір оқушының өтілген әрбір 
бағдарламалық материалды жан-жақты, терең меңгеруін қамтамасыз 
ету мүмкін емес еді. Оқушының не мұғалімнің жауапсыздығынан 
қанша бағдарламалық білім меңгерілмеді, қаншасы тайыз меңгеріліп 
ұмытылды, оны мемлекеттік тестілік сынақ нақты көрсетіп беріп отыра-
ды. Сөйтіп, оқушы да, мұғалім де – жалпы мектеп  мемлекеттік тестілік 
сынақта өз жұмыстарының  нәтижесін нақты көре алады. Оқушы мектеп 
бағдарламасын қаншалықты толық меңгерсе, соншалықты жоғары балл 
жинайды, не керісінше. Демек, жоғары не төмен тестілік балл жинаудың  
деңгейі, ең алдымен, оқушының, одан әрі мұғалімнің еңбегіне тікелей 
тәуелді. Тестілік балл – оқушының да, мұғалімнің де еңбегінің өлшемі. 
Теориялық жағынан  дидактика ғылымы үшін бұл жерде үлкен жаңалық 
жоқ. Әңгіме бұл жерде мектеп практикасында бүгінге дейін біртұтас 
бақылаудың тестілік, мониторингтік мүмкіндіктерін тиісті дәрежеде 
жүзеге асыра алмай отырғанымызда. 

Екіншіден, өткен жылы жұртшылықтан «жанға жайлы жалған 
баға» деген атауға ие болған, бірінші форматта мемлекеттік емтиханды 
мектептің өзі алуы мектептің жұртшылық, ата-ана алдындағы тікелей 
атқаруға тиіс міндеттерін асыра көрсетуге ыңғайлы, мектеп үшін «жанға 
жайлы» жағдай ғана. Жоғарғы аталған мақаланың авторы да, осы ескі 
білімді бағалау жүйесін тиімді етіп көрсетуге тырысады.  

Бір-ақ мысал. Бұрын тестілік бақылаудың қорытындысы бойынша 
мектеп бітіруші түлектердің мыңға жуығы ғана «Алтын белгі» аттес-
татын әреңдеп алса, өткен жылы мектеп емтиханының нәтижелерінде 
алты мыңға жуық түлек «Алтын белгі» алды және олар ЖОО-ға түсудегі 
тестілік бақылауда көпшілігі соншалықты төмен балл жинады. Егер 
алдағы уақытта да түлектер екі форматта емтихан тапсырып, бірінші ем-
тиханды тағы да мектептің өзі алатын болса, білімді жасанды көтеріп 
бағалаудың өткен жылдарынан гөрі жоғары болатынына күмән келтіру 
қиын.

Тестінің білімді объективті бақылаудағы білімдік мәніне кері әсер 
етіп отырған бірден-бір жағдай – оқушылардың ҰБТ-ға, мемлекеттік 
емтиханға әзірленуі үшін мектептен тыс үйретуші жалдауы, шпаргалка 
әзірлеуі және тікелей тестінің әзір жауаптарын сырттан көшіріп алу үшін 
түрлі байланыс құралдарын жаппай қолдануы. Мұның барлық жерде 
бірдей әдеттегі жағдайға айналуы да айтулы мәселе болып отыр. 

Өткен жылдың өзінде республиканың тест орталығының 
директорының айтуына қарағанда, тестілік сынаққа қатынасқан 88583 
түлек, тестілеу барысында 84 мыңнан астам тыйым салынған заттар, 
оның ішінде 40 мыңнан астамы электронды құрылғылар мен 44 мыңнан 
астамы қағаз түріндегі шпаргалкалар қолданды («Егемен Қазақстан» 
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газеті, 4 шілде, 2017 жыл). Бұл – тек ресми деректер. Сонда, біздің 
түлектеріміз ҰБТ-ны толыққа жуық тек қана шпаргалканың көмегімен 
тапсырды деген сөз. Ал, бұның өзі мектептің бірінші кезекте атқаруға 
тиіс сапалы білім беруіне кері әсерін тигізіп отыр.

Сонымен қатар, ҰБТ-ға қарсы жағымсыз пікір туғызып, 
жұртшылықтың нашар оқитын оқушылар да тестіден жоғары балл жи-
най алады. «Алтын белгі» алған түлектер де оқи алмай, жоғары оқу 
орнынан шығып кетіп жатыр» деуінің де негізгі себебі – түлектердің 
тестілік бақылауда осынша жаппай шпаргалка қолдануы болса, оның 
ең үлкен үлесі аудандық тесті орталықтарымен байланысты. Аудандық 
тесті орталықтары тестілік бақылауда небір дау-дамайларға негіз бо-
лып, ата-аналар алдында оның білімдік мәніне қарсы пікірлер туғызып, 
түлектердің білім алуына қолайлы ықпал ете алмай отыр. Көптен айты-
лып келе жатқан аудандық тест орталықтарын жабу, бүгінгі білім сала-
сына қойылып отырған талапқа сәйкес уақыты жеткен мәселе. 

Кезінде Елбасы ҰБТ ұйымдастыруда әлеуметтік заңнамалдық 
резервтері жеткілікті пайдаланбай, оның құқық жағынан әлсіз реттелуі, 
қоғамда тестілік бақылау моделінің тиісті өз бағасын ала алмай 
отырғанына ерекше көңіл аударған болатын. О баста, 2004 жылы біздің 
елімізде тұңғыш рет ҰБТ-леу моделі енгізілгенде, белгілі ғалым, пе-
дагогика ғылымдарының докторы, профессор А.Құсайынов: «... ол та-
лапкер мен түлектердің білім сапасын әділ бағалауды және білім беру 
жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықты жоюды қамтамасыз етуі керек» десе 
(«Әлемдегі және Қазақстандағы білім берудің сапасы», Алматы, 2013, 
131-бет), сол кездегі еліміздің Білім және ғылым министрі Ж.Күлекеев: 
«ҰБТ-ның мақсаты – мұғалімдердің бағаны көтеріп қоюына қарсы 
күресі» деген болатын («Цель ЕНТ-бороться с необъективнымыми оцен-
ками учителей», «Время» газеті, 24.06.2004 жыл).  

Осы жылдары мектепке де, ата-аналарға да және басқа да оған мүдделі 
адамдарға тәуелсіз білімді сырттай бақылап, бағалаудың мемлекеттік 
ұлттық бірыңғай тестілеу моделі (ҰБТ) түлектердің білім стандартын 
қандай дәрежеде меңгергендігін, мұғалімдердің білім берудегі кәсіптік 
шеберлігін анықтауда мол тәжірибе жинақтады. ҰБТ-ның ондаған жыл-
дар бойы атқарған тарихи миссиясы білім сапасының өсуіне қолайлы 
жағдай жасады. Мұғалімдер бағаны көтеріп қоюдан біртіндеп ары-
ла бастады. Жоғары оқу орнына түлектерді қабылдау олардың білім 
дәрежелеріне қарай шынайы жүрді. Осы бағыттардағы жұмыстарды 
одан әрі жетілдірудегі ҰБТ-ның мүмкіндігі әлі де мол, оны біз толық пай-
далана алмай отырмыз. 

Тестілік бақылаудың білімдік мүмкіндігін барған сайын жете 
пайдалануға кедергі болып отырған жағдай оны ұйымдастыруға қатысты 
болса, оны жоюға ұсынылып отырған озық тәжірибе – түлектердің тестіні 
тікелей республикалық тест орталықтарымен байланысты – электрондық 
онлайн жүйе арқылы тапсыруы. Ол қазіргі қойылып отырған талапқа 
сәйкес, білім сапасын жетілдіруге одан әрі оңтайлы жағдай жасаған бо-
лар еді.

Толықтай алғанда, жалпы білім беру жүйесінде рухани жаңғыруы-
мыздағы, білім сапасына қойылып отырған талаптарды жүзеге асы-
руда, біріншіден, қолбайлау болып отырған кемшіліктерді батыл жою 
бағытында жұмыстануымыз, екіншіден, қол жеткен бар инновациялық 
тәжірибелерді батыл алға дамыта білуіміз қажет-ақ.
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Ұстазым, менің ұстазым...

стаздардың ұстазы, асыл жан, талай ұстазды тәрбиелеп, әдебиеттің асы-
лымен сусындатқан Шахмет Селбаева апайымыз жайында айтылар сыр, 

ҰСТАЗДЫҚ – ҰЛЫ ҚЫЗМЕТ

Гүлзат МЫРЗАҒАЛИҚЫЗЫ, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
мектеп-интернатының қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі
   Ақтөбе қаласы, Қазақстан

Ұ
жазылар естеліктер аз емес. Ардақты ұстаз биыл сексеннің сеңгіріне шықты. 
Ұлын – ұяға, қызын қияға қондырған апай жарымен бірге немере-шөбере 
тәрбиелеуде.  

Әдебиетті аса сүйетін жылы жүзді апайдың алдынан облысымызға, 
республикаға белгілі талай ұстаздар тәлім алған. Ұстаздың М.Әуезовтің 
«Абай жолын» 50 рет оқығанын шәкірттері аңыз қылып айтатын. Мен 
алғаш М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға 
арналған мамандандырылған мектеп-интернатына жұмысқа тұрғанымда, 
республикалық дәрежедегі Аға ұстаз атанған Шахмет апай 60-тың үстінде, 
жүрісі тың, сөзі ширақ, терең білімін оқушылар бойына сіңіруден шаршамаған 
нағыз мұғалімнің үлгісіндей болатын. Біздей жас мұғалімдер үшін әрбір сөздің 
астарына үңіліп отыратын, әрбір сөздің сазына құлақ түретін апай нағыз мек-
теп бола білді десем, артық айтқаным емес.

Мектеп ұстаздары мен оқушылар алдында киім киісі, жүріс-тұрысы, 
сөйлеу  шеберлігі,  өз  ісіне  деген   шексіз  құрметімен  көзге  түсе  білген   
Шахмет апаймен әңгімелесуге құштар болатынбыз. Бағыт-бағдар беріп, 
сабақтың оқушыға берер жемісіне, тағылымына баса мән беретін. Оқушыға 
аманаттай қарап, оларға білім беретін өзге мұғалімдерден ақыл-кеңесін ая-
майтын. Оқушы сауаттылығын арттыруда не істеу керек, пәндік дәптер қалай 
тексерілуі тиіс, сабақта нені ескере отыру қажет деген мәселелер ұстаз тара-
пынан тыс қалған емес. Сабақ барысы ұсақ-түйегіне дейін сөз болып, рухани 
күшпен шыңдалып, өз ісіңе деген сүйіспеншілігің бұрынғыдан арта түсуіне 
үлес қосатын. Әрбір жетістігіңе өзіңдей қуанып, жігерлендіріп жүретін.  Адами 
болмысы биік дегдар тұлға қазақ әдебиетінің әрбір жауһарына аса ілтипатпен 
қарайтын, әдеби кеш өткізу жүрдім-бардым жүзеге аспайтын. 2-3 ай бұрын 
дайындалып, оқушылардың дайындығын қайта-қайта пысықтап, Салтанат 
залында, сахнада әзірліктерін нықтап, әр осындай шарадан көрермен рухани 
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күш алып, әдемі эстетикалық үйлесім сезінетіндей үлкен жауапкершілікпен 
атқаратын. Оқушы өзіне тапсырылған образды алып шығу үшін талмай 
ізденетін, қайта-қайта жаттығатын осындай әзірліктен соң  шаралар жоғары 
деңгейде  өтетін.

Оқушы бойына ұлттық құндылықты, адами асыл қасиеттерді сіңіруде, 
білімін тереңдетуде, тағылымы терең қызметті мінсіз атқарған ұстаз 
оқушыларының әдебиетті шексіз сүюіне күш салатын. Оқушылардың көркем 
әдебиетке қызығушылығын арттыруда жүргізілген жұмыс түрлерінің берері 
мол болатын. Оқушылардың жан дүниесіне нұрлы шуақ түсіріп, адамгершілікке 
тәрбиелеген Шахмет апай берген әрбір тапсырма аяқсыз қалмайтын. Таңертең 
ерте келіп оқушылар оқыған кітаптарын әңгімелеп, түйгендерін айта-
тын. Апайдың шәкірті бүгінгі таңда Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университетінің аға оқытушысы Гүлнар Сәдуақасқызы: «Шах-
мет апай әдебиетті жанымен сүйетін және әдебиетті жақсы көретін бала-
ларды алыстан танып, баули білетін жан еді. «Абай жолының» әрбір томын 
біртіндеп әкеліп беріп, оқытып, бітіргеннен кейін түсінгенімді сұрап отыра-
тын. Әдебиет жайында сағаттап әңгіме айтудан жалықпайтын, мектептегі 
апайдың кабинетінде сирек кездесетін кітаптар сақтаулы тұратын. Апай өте 
шешен, шебер, өткір тілді, дауыс көтермей сөйлейтін, қоңыр даусымен-ақ 
айналаны ұйытып, баурап алатын. Образды сөйлейтін, небір тентек бала-
ларды биязы үнімен-ақ тәртіпке шақыратын. Шығарма жазғанды жаным 
сүйетін, апай кейінгі шәкірттеріне сол шығармаларымды оқып береді екен. 
Орал педагогикалық институтында оқып жүргенде, ұстазыммен хат алысып 
тұрдық» дейді.

Ұстаздық қызметті адал атқарған Шахмет апайдың оқушылары облыстық 
және республикалық пәндік олимпиадаларда, ғылыми жоба сайыстарында 
жоғары нәтижеге қол жеткізді. М.Мақатаев оқулары, Абай-Шәкәрім оқуларына 
қатысқан шәкірттері Семейдің төрінен, ақиық ақынның Қарасазынан құр 
қайтпаған болатын. Абай: «Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан бола-
ды» десе, бұл қағида Шахмет апайдан айналып өтпек емес. Шәкірттеріне 
білімнің асылын ұсына отырып, әрбір істі санамен саралап, ақыл қайрайтын 
ол адамгершілік мәселелерін де қалт жіберген емес. 

Жақында мектепке келген апай терең мағыналы әңгімелерімен оқушы жа-
нына жол таба отырып, тұла бойы тұнған өнеге екені байқалып, айтары мол, 
ұғындырары әлі де көп екенін аңғартқандай. 

«Қазақтың қаны бір, жаны бір жол басшысы – мұғалім. Еліміздің аз 
ғана жылдық ояну дәуіріне баға беру үшін алты алаштың баласы бас қосса, 
қадірлі орын – мұғалімдердікі», – деп қазақтың кемеңгер ақыны Мағжан 
Жұмабаев айтқандай, апайдың орны төрде. Шәкірт тәрбиелеуде шаршамай, 
жанына ізгілік  нұрын  себе білген Ұстаздардың ұстазына Алла қуат берсін 
дегім келеді!
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“Бақытты бала” жобасы

БАҚЫТТЫ   БАЛА –
МӘҢГІЛІК  ЕЛ  КЕПІЛІ

Гүлнар НҰРТАЗИНА,
Темір аудандық білім бөлімінің басшысы
         Ақтөбе облысы,  Қазақстан

Х

3. “Қазақстан мектебі” №10, 2018.

алқымыздың  сан ғасырдан бергі  «Адамның бақыты – балада», «Адам 
ұрпағымен мың жасайды» деген даналық сөздері  тегін  айтылма-

са керек. Адамзатқа баянды бақытты тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. 
Олай болса, адам өмірінің мәні – өз ұрпағы. Қазақ  халқы бала тәрбиесіне 
ерекше мән берген. Бүгінгі бала – елдің ертеңгі болашағы. Әлемдегі ең 
қымбат дүние – қуанышы қойнына сыймай тұрған баланың жарқын жүзі, 
сыңғырлаған күлкісі мен жанып тұрған көзі. Дүние есігін ашқан әр сәби 
ата-ананың аялы алақаны мен жылы құшағын сезініп, бақытты балалық 
шақты бастан өткеруге лайық. Бала – өмірдің жалғасы, отбасының жеміс 
берер гүлі. 

Балаға бақыт сыйлау әр ата-ананың міндеті болса, жетім балаларға 
қамқорлық көрсету – барша азаматтың парызы. Бақытты балалық – дамушы 
қоғамды қалыптастырудың айнымас шарты.

Қазақстанның Тәуелсіздік жылдарында Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың  
басшылығымен бұл бағытта қыруар жұмыс атқарылды. Біз, ересектер 
бүлдіршіндеріміздің жүзінен күлкі кетпейтіндей жағдай жасап, олардың 
денсаулығын сақтауға, спорт пен мәдениетті, өнер мен білімді игеру-
ге даңғыл жол ашуға міндеттіміз. Соның бір айғағы ретінде облыс әкімі 
Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен 2018 жыл Ақтөбе облысында «Бала 
жылы» деп жарияланғанын айта кеткен жөн. Осыған орай, биыл жыл 
бойы облыста «Бақытты бала» жобасы жүзеге асырылуда. Жоба аясында 
балалардың толыққанды дамуы үшін барлық жағдай жасалмақ. Темір ауда-
ны да аталмыш жобаны жүзеге асыруға белсене қатысып, өз үлесін қосып 
жатыр. 

Жобаның басты мақсаты – балаларға қолайлы жағдай жасау, олар-
ды интеллектуалдық және дене тәрбиесі тұрғысынан ғана емес, рухани-
адамгершілік жағынан дамыту. Мұны тиімді жүзеге асыру үшін аудандық 
білім бөлімі мен  басқа да мүдделі органдар тарапынан нәтижелі жұмыстар 
жасалып жатыр.

Аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен «Бар мейірім – балаға» 
атты қайырымдылық акциясы өткізілді. Аталған акция аз  қамтылған, көп  
балалы  отбасы  балаларына, жетім және  ата-анасының  қамқорлығынсыз  
қалған  балаларға, мүмкіндігі  шектеулі  және  мүгедек  балаларға, толық 
емес отбасы балаларына және дарынды балаларға  көтеріңкі көңіл күй сый-
лау, әлеуметтік жағынан әлсіз балаларға көмек беруге арналды. «Бар мейірім 
– балаға» атты қайырымдылық жобасы аясында Наурыз мерекесінде Ыбы-
рай ауылы атымен құрылған 10 ағаш үйде балаларға арнайы дастарқан жа-
йылып, ұлттық спорт түрлері ойнатылды, салт-дәстүрлеріміз ұлықталып, 
қызықты қойылымдар көрсетілді.  
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2018 жылдың 25 сәуір күні «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен 
«Бақытты бала» жобасы аясында «Жастар – өз елінің патриоты» атты да-
рындылар слеті өткізілді. Слетке қатысқан облыс әкімі Сапарбаев Бердібек 
Мәшбекұлы оқушыларға жүрекжарды лебізін білдіріп, отбасы үлгісіндегі 
балалар үйі тәрбиеленушілерінің тұрғын үй жинақ қорының есепшотына 
салу үшін 100 мың теңгенің сертификаттарын табыстап, балалар үйінің 
түлегі Өтешов Бернар Асхатұлына 500 мың теңгенің сертификатын сыйға 
тартты.

1 мамыр – Қазақстан халқының  бірлігі күніне орай, облыс әкімінің бас-
тамасымен Темір аудандық білім бөлімі «1000 БАҚЫТТЫ БАЛА» шеруін 
өткізді. Мерекеге сай безендірілген  автокөліктерде «Бақытты бала» эмбле-
масы өрнектелді. Қазақстанда тұратын ұлт өкілдері – орыс, моңғол, украин, 
өзбек, татар, корей, мексика, кавказ халықтарының ұлттық киімдерін киген 
оқушыларымыз шерудің сәнін келтіріп, достығымыз бен татулығымызды, 
бейбітшілігіміз бен тұрақтылығымызды тағы бір паш еткендей болды. 
Шараға білім беру ұйымдарынан 1000 бала қатысты. 

1 маусым – балалар күніне орай, балалардың музыкалық ансамбльдері 
мен оркестрлер шеруі өткізілді. Шеруге аудан орталығында орналасқан 
білім беру мекемелерінен 3000 оқушы, елдімекендерден 1000 оқушы 
қатысты. Шеруге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік  күзет қызметі 
Президенттік оркестрінің бас бишісі, жерлесіміз Әсел Әлібекова және күзет 
оркестрінің әншісі Әлібек Ізбасаров қатысып, бүлдіршіндерге өнер көрсетті. 
Сонымен қатар, спорттық жарыстар, сурет байқаулары өткізілді. Аудан әкімі 
Жүсібалиев Асқар Қазиханұлының қолдауымен оқушыларға балмұздақтар 
тегін  таратылып,   байқау қорытындысы бойынша мадақтамалар мен 
сыйлықтар берілді.

Жаз – балалардың шығармашылық қабілетін, ой-санасын дамытып, 
денсаулығын нығайтатын кезең. Сондықтан жаз мезгілінде бүлдіршіндер 
демалыс орындары мен сауықтыру орталықтарына барды. Сонымен бірге, 
бос уақытын тиімді өткізу үшін «Бақытты бала» жобасы жүзеге асырыл-
ды. «Бақытты бала» жобасын жүзеге асыру аясында ауданымыздың   үздік 
оқушылары мен әлеуметтік жағдайы нашар балалар алыс және жақын 
шетелдер мен еліміздегі сауықтыру лагерьлеріне жіберілген болатын. 
Шығыс Қазақстан облысындағы «Дарын» лагеріне 5 бала, РФ Орынбор 
облысындағы «Солнечная Страна»  сауықтыру орталығына 21 бала, респуб-
ликалық  «Балдәурен-Қапшағай» оқу-сауықтыру лагеріне  16  бала барып 
келді. 

«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы шеңберінде 
өнер, білім, спорт саласынан жетістігі бар дарынды 100 оқушы Түркістан 
қаласының киелі жерлеріне және 50 оқушы  Астана қаласының 20 жылдығына 
орай Астана қаласына саяхатқа жіберілсе, Өзбекстан жылы аясында  
«Байқоңыр – Ташкент — Самарқанд»  бағытында 5 бала туристік саяхатқа 
барып келді. «Бөбек» және «Балдәурен» республикалық орталықтарында аз 
қамтылған, көпбалалы отбасы балалары мен ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалардың және дарынды балалардың да демалыстары жалғасуда. 

Сондай-ақ, Астана қаласы әкімдігінің бастамасымен  2018 жылдың  
25-27 шілдесінде  «Астана – менің Отанымның  елордасы» әлеуметтік жо-
басына  көпбалалы отбасынан шыққан, аз қамтылған, қамқоршылықтағы 
5  оқушы Астана қаласына, Қарағанды қаласына 4 оқушы  жолдамамен  
саяхатқа жіберілді.  

 Балалардың жазғы демалысын ұйымдастырудың тиімді формаларының 
бірі – шатырлы лагерь. Ол туған өлкесін танып білуге, табиғат аясында таза 
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ауамен демалып, денесін шынықтыруға, жорық кезінде ерік- жігерлерін 
ұштауға, ең бастысы, табиғат анамен байланыса отырып өзін-өзі танып 
білуге жағдай тудырады. Осы жағдайларға мүмкіндік жасау үшін Қопа 
елдімекенінде «Балбұлақ» шатырлы лагері ашылып, жұмыс жасады.  Ша-
тырлы лагерьде  ауданның аз қамтылған, көпбалалы отбасыдан шыққан 
және оқуда үздік нәтиже көрсеткен 1050 оқушы демалды.

2018–2020 жылдар арасында цифрлық экономика үшін адами капи-
талды дамыту жөніндегі жол картасы шеңберінде оқушылар арасында IT-
технологиялары бойынша олимпиадалар мен конкурстар өткізілмек. ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің бастамасымен еліміздегі бірқатар білім 
беру мекемелері жаңа LEGO Education жиынтықтарымен жабдықталып, 
болашағы зор бағытты дамытуға сай алғашқы қадамдар жасау үстінде. 
Солардың бірі  –  робот техникасы. «Бақытты бала» жобасы да осын-
дай істерден қалыс қалған жоқ. Балалардың ІТ әлемі бойынша білім 
беру ұйымдарын интерактивтік құралдармен жабдықтау мақсатында 
«Шұбарқұдық» гимназиясына ультрақысқафокусты проектор, 3D принтер, 
робототехника құралдары алынып, облыстық бюджеттен 3 млн.  420 мың 
теңге бөлінді.  

«Саламатты Қазақстан» блогы бойынша облыста 77 спорт алаңының 
құрылысы жоспарланған болатын. Елордамыз Астана қаласының 20 жылдық 
мерейтойы қарсаңында «Бақытты бала» жобасы аясында оқушылардың са-
ламатты өмір салтын қалыптастыруы үшін облыстық бюджеттен 5,6 млн. 
теңге бөлініп, №1 «Шұбарқұдық» мектеп-гимназиясы жанынан спорттық 
корт ашылғанын ерекше атап айтуға болады.

«Бақытты  бала»  жобасы аясында кедергісіз білім беруге қол жеткізу 
үшін  ерекше білім беруді қажет ететін балалар да назардан тыс қалмады. 
2018 жылғы 31 мамырда облыстық білім басқармасының басшысы Ләззат 
Аманжолқызының бастамасымен Алға ауданының Бестамақ ауылында 
білім алуға ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған қала сыртындағы 
демалыс лагері ашылды. Лагерьде сенсорлық, логопедиялық және массаж, 
емдік дене шынықтыру бөлмелерінің жұмысын ұйымдастыру жоспарлан-
ды, сондай-ақ, лагерь аумағында инклюзивтік ойын алаңдары бар. 

Сондай-ақ, «Сенсорлық үйшік» үздік дидактикалық құрал байқауы 
өткізіліп,  ауданда  ерекше білімді қажет ететін  балалар және инклюзивті 
білім беру енгізілген білім мекемелері сенсорлық үйшік дидактикалық 
құралына қол жеткізді.   

2018 жылдың 3-4 тамыз күндері Ақтөбе қаласындағы Темір ауданы 
күндерінің аясында «Астана – ұлтымыздың  рухани ордасы» тақырыбында 
«Астананың 20 жылдығына  Темір ауданының 20 игі ісі» атты  көрме 
ұйымдастырылды. «Бақытты балалар әлемі» атты «Бақытты бала» жобасы  
аясындағы  «Мектепке жол» акциясы барысында оқушылар оқуға қажетті 
құрал-жабдық, мектеп формасы, спорттық киімдермен қамтылды. Бұл 
іске  аудандық әкімдіктен бастап, түрлі мекеме, ұйымдар белсенді түрде 
атсалысқандығын  айта кеткен орынды. Кәсіпкерлердің де демеушілік 
жасағанын тілге тиек ету парыз. 

Адам баласы өз өмірінде үш іс атқаруы тиіс: бірі – ағаш отырғызу, енді 
бірі – үй салу және соңғысы – ұрпақ қалдыру керек деген халық даналығына 
мән беретін болсақ, ағаштың жемісті болуы, үйдің сән-салтанатпен 
тұрғызылуы  оның негізгі өзегінде, іргетасында. Сол секілді, артыңда қалар 
ұрпақ болашағының жарқын болуы оның балалық шағына тікелей байла-
нысты. Демек балалардың бақыты үшін атқарылатын іс-шаралар «Бақытты 
бала» жобасы аясында ғана емес, үнемі жүргізіліп отыруы шарт.
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азіргі уақыттың негізгі талаптарының бірі – ұлттық және жалпы-
адамзаттық ізгілік сезімдер арқылы өтіп жатқан өзін-өзі анықтау мен 

“Рухани жаңғыру” идеясы аясында

ӘОЖ (УДК): 37.035.6:512.1 

ГЕОГРАФИЯ ПӘНІНДЕ  ТУҒАН  ӨЛКЕ  МАТЕРИАЛДАРЫН 
ҚОЛДАНУДЫҢ  ДИДАКТИКАЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ

Абай  ДҮЙСЕНБАЕВ,
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент
     Ақтөбе қаласы, Қазақстан

Аннотация. Аталған мақалада «Рухани жаңғыру» идеясы аясында география 
сабағында туған өлке материалдарын қолданудың дидактикалық негіздері туралы 
мәселелер жан-жақты талданған. 

Түйінді сөздер. Рухани жаңғыру, туған өлке, географиялық білім, ұлттық тәрбие, 
өлкетану.

Қ
ұлттық жаңғыру үдерістері болып табылады. Сондықтан Отанымыздың та-
рихын тереңінен білу қажет, себебі онда жаңа қоғам құрылысшыларының 
рухани күш-қуаты жинақталған. Оның дәлелі Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» туралы Қазақстан халқына Жолдауында: «Мәңгілік 
Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман – 
әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып 
орын алатын Тәуелсіз мемлекет атану еді. Ол арман – тұрмысы бақуатты, 
түтіні түзу шыққан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты Ел болу 
еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік Елдің іргетасын 
қаладық», – деп келтірілген. Яғни Түркі елінің данышпаны Күлтегін 
армандаған «Өркениетті Түркі Елі», Асан Қайғының «Жерұйығы», Алаш 
қайраткерлерінің «Алашордасы», Мұстафа Шоқайдың «Түркістан Респуб-
ликасы» шын мәніндегі ақиқатқа айналған кезі деп айта аламыз. Аталған 
тұлғалардың бәрі де туған жерін, Отанын қорғаған патриоттар болатын. 
Сондықтан өлкетанудың мазмұнында патриоттық тәрбиенің рөлі жоғары 
болып табылады [1, 9-б.].

География пәнінде туған өлке материалдарын қолдануда ғылыми-зерттеу 
жұмысын ұйымдастыруда – қоғамдық және танымдық, географиялық, 
экологиялық, педагогикалық мәселелерді қамтиды. Оның мазмұнын 
құрайтын географиялық өлкетану – белгілі бір аймақтың табиғатын, 
халқын, шаруашылығын, тарихын, мәдениетін зерттеумен айналысатын 
ғылым мен мәдениет саласы. Өлкетанудың негізгі міндеті өлкеміз тура-
лы түрлі ақпараттар, материалдық ескерткіш үлгілерін, т.б. мәліметтер 
жинақтауға бағытталады. Өлкетанудың мазмұнында Қазақстандағы 
өлкетану ісінің бастаулары, Қазақстанды зерттеп-тану қоғамдарының іс-
әрекеттері, ғылыми еңбектердің өлкетану жұмысында пайдаланылуы, орта 
ғасырлардағы шетел және орыс зерттеушілерінің еңбектері, сонымен қатар 
ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басындағы қазақ ағартушылары мен 
қоғам қайраткерлері өкілдерінің еңбектері мен мұралары, Қазақстандағы 
өлкетану жұмыстарының қазіргі деңгейі және тарихи өлкетанудың деректері, 
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өлкетану жұмысының бағыттары, этнологиялық мәліметтер және олардың 
өлкетану жұмыстарында пайдаланылуы және өлке тарихын оқып-білудегі 
олардың рөлі ашып көрсетілген. 

Өлкетану – жалпы білім беретін орта мектептің тарих, география, био-
логия пәндерінің мұғалімдеріне арналады, бұл болашақ өлкетанушылар мен 
саяхатшыларға туған өлкенің табиғи және рухани құндылықтарын таныту-
да, ғылыми тұрғыда зерттеп, оның нәтижелерін насихаттауда, осы негізде 
тәлім-тәрбие беруде маңызды рөл атқарады, өскелең ұрпақтың патриоттық 
тәрбиесіне, тарихи санасының қалыптасуына ықпал етеді. Географиялық 
өлкетанудың басты мақсаты: туған өлке туралы білімді терең меңгерту 
және дамыту, оқушылардың бойында азаматтық ұстаным қалыптастыру, 
отансүйгіштік сезімге, туған өлке тарихын зерттей, зерделей білуге, 
ізгілікке тәрбиелеу, танымдық қызығушылықтарын тереңдету, география 
сабағында Отанына деген патриоттық сезімдерге тәрбиелеуді жүзеге асы-
ру және оқу сабақтары үдерісі кезінде туған өлкені оқып-білу деңгейін 
кеңейту. Оқушылар алғашқы географиялық ұғымдарды, туған жер табиғаты 
ерекшелігін, ашылу тарихын, зерттеу тарихын, зерттеушілер еңбектері мен 
жер бедері, пайдалы қазбалары, климаты, топырағы, өсімдіктері  мен жа-
нуарлар дүниесі туралы оқып үйренеді. Туған жер табиғатына топсеруен-
ге шығып, өсімдіктер гербарийін, тау жыныстары коллекциясын жинатуға, 
ауа райына бақылау жұмыстарын жүргізуге үйретеді. Негізгі мақсаты  – 
оқушыларға осы пән туралы, туған өлке табиғаты, халқы, мәдениеті, тари-
хы, географиялық картасы туралы алғашқы түсінік беріледі. 

Жалпы әкімшілік облыстың территориясы – Қазақстанның физикалық 
және әлеуметтік-экономикалық географиясының 8-9 сыныптары өлкетану 
мазмұнына кіреді. Өлкетану жұмыстарын жүргізудегі басты қолданылатын 
әдістерге: «өз өлкесінің тарихымен танысу, әдеби әдіс, далалық бақылау, 
картографиялық, статистикалық көрсеткіштер, экскурсия және жорық 
ұйымдастыру, танымдық ойындар ойнату, фото және видеокөрініс» жатады 
[2, 194-б].  

Өлкенің табиғат жағдайын білу өлкетану жұмысының ең басты бөлімі 
болып саналады. Оған өлкенің геологиялық құрылысы, жер бедері, пайдалы 
қазбалары, климаты, өзендері, көлдері, топырақ және өсімдік жамылғысы 
және жануарлар дүниесі, экологиясы кіреді. Мектептегі география пәні 
мұғалімі туған өлкенің табиғат жағдайларын танып-білуге арналған 
жұмыстардың жалпы бағдарламасын жасайды. Ол бағдарлама қандай 
сала бойынша жасалатын жұмыстардың жоспары беріледі. Өлкетануды 
ұйымдастырудың формаларын категорияларға бөлуге болады:

– бағдарламаны оқыту сабақтары (сабақ кезінде және сабақтан тыс);
– бағдарламасыз (сыныптан тыс жұмыстар жүргізу);
– бастауыш  сыныптарда  оқушылардың  туған  өлкесінің  табиғаты  мен 

халқының  өмір  сүру  салтымен  алғашқы  танысуы  басталады  делінген 
[3, 72-б].   

Ол жеке тапсырмаларды орындау формасы түрінде өтеді, яғни мек-
теп территориясының аумағындағы бақылаулардан басталады. Оқушылар 
қоршаған ортаның өмірін түсінуге үйренуі келешекте география оқу курсын 
меңгеруге  ой-өрістерін дамытады. Неғұрлым оқушылар өз көзімен көріп 
тыңдаса, соғұрлым олардың бойында географиялық білімі қалыптасады. 
Сондықтан бастауыш сыныптарда сабақтарды табиғатта көбірек өткізу ке-
рек.  Сонымен қатар, 2018-2019 оқу жылында Қазақстан Республикасының 
жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу үдерісін ұйымдастырудың 
ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хаты мазмұнында: «Аталған пән 
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Қазақстан тарихы, география, әдебиет және музыка пәндерінің бағдарламасы 
мазмұнын қайталамайды. Тақырыптар мүлде басқаша. Мысалға, «Туған 
өлкенің аңыз-ертегілері», «Топонимдер – өткен заманнын куәгерлері (өлке 
тарихы атауларында)», «Бір ел – бір тағдыр (менің өлкемнің халықтары)», 
өлкетану мұражайына баруды қажет ететін «Жәдігерлер сыр шертеді», 
«Туған өлке симфониясы», «Туған  өлке  тарихының тірі куәгерлері», 
«Менің туған  өлкем  өлеңдер  мен  прозада»  деген  тақырыптар берілген 
[4, 40-41 б.]. Яғни, мұғалімдер өзінің тұрғылықты жері туралы мәліметтерді 
сабақ үдерісінде қолдануға тура келеді. 

Өлкетану жұмыстарының кең таралған түрі туристік жорықтар болып 
табылады. Туризм спорттық және денсаулық мақсатын көздейді. Олар сая-
хат жасаған жерлермен танысу барысында туристік жорықтарда оқушылар 
табиғатты бақылайды және сол өлке халқының шаруашылығымен таныса-
ды. Жорық кезінде олар өлкетану тапсырмаларын орындайды, жиналған 
әртүрлі материалдар мектептің өлкетану бұрышы мен мұражайын 
толықтырады. Туризм оқушыға өз бетінше жұмыс істеуді, бақылауды, жерді 
бағдарлауды, жергілікті халықпен дұрыс әңгіме жүргізуді үйретеді. Әсіресе 
туристік саяхаттарда оқушылардың бойында өз өлкесін тануға бағытталған 
ойын білдірудің шексіз мүмкіндіктері ашылады. Қазіргі таңда оқушылар 
жаратылыстану пәндеріне деген қызығушылығы жыл сайын артып келеді. 
Физикалық география пәні мектеп географиясындағы ең алғашқы бастама 
буыны болып табылады. Егер оқу-тәрбие барысында оқушыны ынталан-
дыра алатын болсақ, географияның келесі бөлімдері оңай жалғасын таба-
ды. География пәнінің басты ерекшелігі өлкенің табиғатын, экономиканың 
дамуын, қоршаған орта мен экологиялық мәселелерді, патриоттық кешенді 
түрде тәрбие берудегі бірден-бір өзекті технологияға ие пән болып табы-
лады. Физикалық география курсының жалпы шолуында өз өлкесінің 
табиғатының жекелеген бөліктерімен танысу оқушыларды өзінің тұрған 
жерінің табиғатын одан әрі жан-жақты оқып үйренуге жетелейді. Физикалық 
география мен өлкетануды тікелей байланыстыру арқылы оқушылардың 
пәнге деген қызығушылығын арттыру керек. Өлкетану тарих ғылымымен 
де байланысты. Оқу барысында оқушылардың алған білімін ары қарай 
жетілдіру үшін экскурсияда өзінің туған өлкесі туралы эссе жазу, сурет салу 
арқылы дамыту керек. Қазіргі таңда жалпы білім беретін мектеп жағдайында 
оқушылардың география сабағында туған өлке материалдарын қолдануда 
ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру үшін төмендегідей ұсыныстар 
жасауға болады:

– мектептің педагогикалық үдерісінде тәрбиенің құрамдас бөлігінің 
бірі ретінде өлкетану бағытында іс-шаралар (факультатив, үйірме, апталық, 
олимпиада, конференциялар, т.б.) үнемі ұйымдастырылып отыру керек;

– жергілікті өлкетану жұмыстарында қазақ халық педагогикасының 
құралдарын кеңінен пайдалану қажет.

Сонымен, оқу үдерісінде және сыныптан тыс жұмыстарда өлке-
тану жұмыстарына қойылатын талаптар: мектеп оқушыларының 
жас ерекшеліктеріне сәйкес лайықты материалды іріктеуі; өлкетану 
материалдарының тақырыптық мазмұнымен үндесуі; туған өлкенің 
табиғи ерекшеліктерін сипаттайтын мәліметтердің жаратылыстану пәнінің 
бағдарламасына сәйкестігі; өлкетану материалдарының мазмұнының 
оқушылардың жалпы даму деңгейлеріне сәйкестігі; олардың танымдық 
қызығушыларын дамытуға ықпалын тигізуі; өлкетану материалдарының 
оқушылардың табиғат байлықтарын қорғауға, тиімді пайдалануға ықпал 
етуі тиіс. Қорыта айтқанда, географиялық өлкетануды оқыту кезінде 



39

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

оқушылардың бойынан өз өмірінде ұстанымын айқындаған, оны қорғай 
алатын, туған Отанына сүйіспеншілік сезімі мол, өлке туралы жан-жақты 
білетін, экологиялық мәдениетті, теориялық білімін іс-тәжірибе жүзінде 
пайдалана білетін жеке тұлғаны қалыптастырамыз. 
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Резюме  
В данной статье анализируются проблемы дидактических основ применения краеведчес-

ких материалов на уроках географии через национальную идею «Духовное возрождение». 
Summary 

This article analyzes the problem of didactic bases of application of local materials in geography 
lessons through the national idea «Spiritual revival».

Clarivate Analytics  компаниясы Қазақстан ғылымының халықаралық 
беделін нығайту үшін оқу орындары мен ғылыми журналдардың өкілдері және 
жеке ғалымдардың жетістіктерін бағалап, марапаттау рәсімін дәстүрлі түрде  
өткізіп келеді. Жыл сайын «Ғылым көшбасшысы – Web of Science Citation 
Award» халықаралық  сыйлығын бүкіл әлем бойынша 500-ден астам адам 
иеленіп, лауреат атанады. 

Биылғы «Ғылым көшбасшысы» сыйлығымен марапаттау рәсімі Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің қолдауымен 
2018 жылы 20 қыркүйек күні  Астанадағы  Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің қабырғасында өтті. 

Ұйымдастырушылардың айтуынша, Қазақстан ғалымдарының жетіс-
тіктерін атап өтуге арналған салтанатты шараға 100-ден астам қонақтар 
шақырылған: сараптау қорытындысы бойынша 10 зерттеуші және 8 ұйым Web 
of Science Core Collection жетекші халықаралық ғылыми базасында мақала жа-
риялау белсенділігі мен бүкіл ғылыми бағыттар бойынша ғылыми еңбектердің 
дәйексөз талдау көшбасшылары ретінде анықталып отыр. 

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының авторлары 41 жоғары сілтемелі 
ғылыми мақала жариялаған, бұл өткен жылмен салыстырғанда 7 еңбекке көп. 
Сондай-ақ бұл елімізде ғылыми мақала жариялау қызметінің тұрақты өсуі 
мен  Қазақстан ғалымдарының әлемдегі ғылыми-зерттеуге аса маңыз беріп 
отырғанын   көрсетеді. Жоғары сілтемелік ғылыми мақалалар – Web of Science 
Core Collection базасында жарияланған құжат және ол 1% алса да шын мәнінде 
серпінді зерттеу нәтижелері болып табылады.

Салтанатты шараның басты мақсаты – Қазақстанның жетекші ғалымдары 
мен ғылыми-зерттеу ұйымдары және жоғары оқу орындарының ұлттық және 
әлемдік ғылымның дамуына қосып жатқан жетістіктерін атап өту. Сондай-
ақ бұл басқосуда Web of Science халықаралық платформасы және InCites 
сараптамалық орталықтар секілді ғылымды одан әрі дамытудың өзекті 
мәселелері талқыланып, ғылым саласының өкілдерін бір жерге жинай түседі. 
Ал беделді халықаралық сарапшылар, білім беру, саяси және экономикалық 
үйірмелер әлемдік ғылыми кеңістікке жол ашады.

Министрліктің баспасөз орталығынан
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“Табысты менеджер – 2017” республикалық байқауы

әуелсіз елдің тірегі – білімді ұрпақ. Замана 
бәйгесінде білімдінің оқ бойы оза шауып, өзгеге 

ЗАМАНАУИ  БАСШЫ: 
ТАБЫС  ФОРМУЛАСЫ 

Гүлжан ТӨЛЕУБАЕВА, 
№29 жалпы  орта білім беретін мектеп 
директоры
  Семей қаласы, Қазақстан

Т
дес бермейтін күні туды. Ел Президенті  Н.Ә. Назарбаев ұлттық білім 
беру саласына өте жоғары талап қойып отыр. Жарты ғасырдан астам 
уақыт ішінде Семей қаласындағы №29 жалпы орта білім беретін мектебі 
қойылған талаптар бойынша өз қызметін жалғастырып келеді. Мектеп 
тарихы  1962 жылдан басталады. Алғашқы жылдары түрлі өндірістерде 
қызмет атқаратын тігінші немесе паротурбинді машинист мамандықтары 
бойынша  білім  беретін  мектеп  болған. 55 жылдан аса тарихы бар мек-
теп – әр жылы білім беру мекемелерінің көшін бастап келеді. Өзімнің 
табысқа жету формулам мен басқарудағы тиімді әдіс-тәсілдерім арқылы 
мектепке басшылық етіп келемін. 

Мектеп әкімшілігінің басқару қызметі бір-бірімен тығыз байланысқан 
келесі кластерлерден тұрады: стратегиялық – мақсатты, болжалды жос-
парлау, білім беру ортасының дамуы, түзетушілік-реттеуші.

Мектептің әдістемелік тақырыбы – «Сапалы ақпараттық білім 
беру ортасы арқылы мұғалімдер мен оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын қалыптастыру». 2014-2015 оқу жылынан бастап мектеп 
ұжымы аталған тақырып бойынша жұмыстар жүргізіп келеді. Бүгінгі 
таңда мектепте 700 ден аса оқушы тәлім алуда. Әр оқу жылында мек-
теп оқушыларының 60% пән олимпиадалары мен интеллектуалды 
марафондарға қатысып, қала, облыс, республика, халықаралық дәрежеде 
жеңімпаз атанып жүр. Үздік түлектеріміз (Долданова Алима, Каменская 
Анастасия, Петрова Ульяна, Балтабаева Жансая)  халықаралық ғылыми 
жобалар сайысына қатысып, білім беру грантын иеленді. Соңғы ҰБТ 
көрсеткішінің орташа есебі 92 ұпайды көрсетіп отыр. 

 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті пси-
хология кафедрасымен бірлесе отырып, мектебімізде қалалық диалогтік 
алаң құрылды. Кафедра ұстаздарымен бірлескен диалогтік алаң бірнеше 
бағыт бойынша жұмыс атқарады:

– психологтардың консультативтік кеңесі;
– білім алуға деген мотивацияның артуы, бітіруші сыныптардың 

кәсіби диагностикасы;
– әлеуметтік педагогтің түзетушілік жұмыстары, «қатерлі топ» және 

әлеуметтік тұрмысы төмен отбасылармен жұмыс жүргізу формалары;
– мұғалімнің ғылыми-зерттеушілік қызметі.
Семей  қаласындағы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университеті, пси-

хология-педагогика  кафедрасы  және  қалалық  психология  мұғалімдерінің  
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әдістемелік бірлестігі «Баланың ішкі-жан дүниесі» атты қалалық кеңес 
беру алаңы аутодеструктивті іс-әрекеті бойынша серіктес болады. 

2015 жылдан бері аймақтық үштілділік бағдарламасын жүзеге 
асыруға арналған шығармашылық топ өз  жұмысын атқаруда: 

– политехникалық цикл мұғалімдерінің ағылшын тілі бойынша 
кәсіби біліктілігін үнемі арттырып отыру;

– оқу жоспарының вариативті бөлігін мемлекеттік және ағылшын 
тілдерінде жүргізілуін жоспарлау.

Мектепте білім беру және білім алу үшін қолайлы әлеуметтік-
психологиялық орта қалыптасқан. «Өрлеу» БАҰО Республикалық инс-
титуты  «Электронды оқыту жүйесінің» облыстық тәжірибелік алаңын 
құрды. Осыған сәйкес, мектеп мұғалімдері ЭОЖ бойынша біліктілігін 
арттыруда: 

– АКТ компетенциясы бойынша мұғалімдер  (98%) курстан өтті;
– мектеп базасында ЭОЖ жүзеге асыру және енгізу жоспарланды;
– ЭОЖ тәжірибеге енгізумен айналысатын мектеп директорлары мен 

оқу-тәрбие жұмыстары бойынша орынбасарларына арналған аймақтық, 
облыстық оқыту семинарлары жүргізілді.

«Өрлеу» БАҰО республикалық институты Семей қаласының Білім 
бөлімімен бірлесе отырып, директордың оқу жөніндегі орынбасарлары-
на арналған «Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибелер галереясын-
да» аталған бағыт бойынша іс-тәжірибе алмасты.

Оқу үдерісінде көшбасшылық концепциясын бірегей түрде жүзеге 
асыру мақсатында сертификатталған, алдыңғы қатарлы мұғалімдер ара-
сында «Көшбасшылар» командасы жұмыс атқаруда.  Команда құрамына 
деңгейлік білім беру курсын оқып бітірген мұғалімдер кіреді. 3 мұғалім 
1-деңгей бойынша біліктілігін арттырса, соның ішінде мектеп дирек-
торы; 1 мұғалім 1-деңгей бойынша; 2 мұғалім «Мектептегі көшбасшы 
мұғалім» бойынша, 13 мұғалім базалық 3-деңгей курсын бітірген. 

Оқу үдерісі 7 модуль бойынша жүзеге асырылады. Команда құра-
мындағы мұғалімдер  Lesson study ғылыми-ізденушілік бағытында 
жұмыстар атқарып, іс-тәжірибесімен  коучингтер мен менторинг-
тер жүргізу арқылы бөліседі. «В контакте» әлеуметтік желісі арқылы 
құрылған «Көшбасшы» тобында қала көлемінде  іс-тәжірибемен алма-
сады. 

Мұғалімдер үнемі педагогикалық фестивальдер мен олимпиадаларға 
қатысып, жүлделі орындарды иеленді. Атап айтсақ, «Үздік орта мерзімді 
жоспар» бойынша мұғалімдер Г.Т. Төлеубаева мен И.М. Трухина 
жүлдегер атанса, мектеп Білім бөлімінің алғыс хатын алды. «Менің үздік 
сабағым» облыстық байқауында бастауыш сынып мұғалімі И.М.Трухина 
ІІ  орынды иеленді. Мектеп мұғалімдерінің кәсіби шеберлігі жоғары 
деңгейде. «Менің инновациялық сабағым» атты педагогикалық эссе 
байқауына 8 мұғалім қатысып, жеңімпаз атанды. И.М. Трухина, Е.Е. 
Тыщенко және Т.Ю. Чернышова қала көлемінде іс-тәжірибесімен 
бөлісіп, «Озық педагогикалық іс-тәжірибелер галереясы» байқауына 
қатысты. Бастауыш сынып мұғалімдері – А.Н. Капокова, Е.П. Про-
хорко, С.В. Лукьянова «Үздік бастауыш сынып мұғалімі» байқауының 
қалалық және облыстық кезеңінің жүлдегері атанды. И.М. Трухина 
мен Е.В. Рахманованың шәкірттері бастауыш сынып оқушылары ара-
сында өткен «Зерде» ғылыми жобасына қатысып, жеңімпаз атанды. 
Е.Н. Панасенко республика көлемінде өткен «Жол қауіпсіздік ережесі» 
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сайысында топ жарды. Мектепалды даярлық тобының жетекшісі Ж.Т. 
Қайнарова «Тәрбиеші болу – бақыт» эссе жазу байқауында жүлделі 
3-орын иеленді. Бастауыш сынып мұғалімі А.Т. Ақбидаева «Pedagogika.
kz» оқу-кеңес орталығы атынан «Өнегелі ұстаз» төсбелгісімен марапат-
талды. Аталған оқу орталығы ұйымдастырған «Үздік коучинг» сайы-
сында І дәрежелі дипломмен марапатталды.  Бастауыш сынып мұғалімі 
Е.В.Рахманова халықаралық «Менің инновациялық сабағым» атты 
байқауда жүлделі ІІ орынды иеленіп, Алматы қаласында өткен бастауыш 
сынып мұғалімдерінің «Луч» атты олимпиадасында ІІ орын алды. В.Ю. 
Шумская бастауыш сыныптардың пән олимпиадасына оқушыларды 
дайындағаны үшін алғыс хатпен марапатталды.

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Ж.К. Байжұмаева жетек-
шілігімен 2014-2015 оқу жылында қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі 
қала көлеміндегі «Үздік бірлестік» номинациясын иеленді. Қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты мұғалімі Ж.К.Байжұмаева 
облыстық «Халықтық педагогика негізінде білім беруді жүзеге асы-
ру» атты педагогикалық оқуларға қатысып, дипломмен марапаттал-
ды. Әдістемелік бірлестік жетекшісі А.Д. Габдрахманова «Білім және 
ғылым» республикалық шығармашылық фестивалінде «Педагогикалық 
эссе» номинациясы бойынша I дәрежелі дипломмен марапатталды. 
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері – Қ.Ж. Қабдылкәрімова, 
Д.К. Нұғымарова, Ж.Ж. Жұмаділова халықаралық экология және инже-
нерия ғылым академиясы ұсынған пән мұғалімдерінің олимпиадасына 
қатысып, жүлделі ІІ орынды иеленді. 

Мектеп ұжымында жас мамандардың тәжірибесін арттыруға баса 
назар аударылады. Е.С. Шелудьконың жетекшілігімен «Жас мамандар 
мектебі» тұрақты түрде жұмысын атқарады. Соның аясында қазақ тілі 
мұғалімі Ж.Е. Жекенова үштілді білім беру бағдарламасының аясын-
да өткен қалалық «Тіл шебері – 2017» байқауында ІІІ орынды иеленді. 
Жас маман А.М. Мұхтарова мен орыс тілі мұғалімі Е.П. Михайленко  
оқушыларға арналған «Мультимедиалық журналистика» ұйымына 
жетекшілік етеді. Нәтижесінде жас журналистер облыстық «Туған жердің 
табиғаты»  атты фото-видеороликтер байқауында ІІ орынды иеленді. Е.П. 
Михайленко «Фестиваль педагогических идеи» байқауында «Такие раз-
ные уроки, и в каждом мастере рука» номинациясы бойынша жүлделі ІІІ 
орынды иеленді. Жаратылыстану-математикалық пәндер бірлестігі қала 
көлемінде ІІ орынды иеленді. Бірлестік жетекшісі, математика пәнінің 
мұғалімі  Т.А.  Иринякова,  ІІІ  деңгей  бойынша  сертификатталған  ма-
тематика   пәнінің мұғалімі  В.А. Иликова  «Қазақстанның  жаңғыруы  
3.0 – білім берудің үлесі» атты тамыз кеңесінде тәжірибесімен бөлісті. 
«Развитие математической грамотности на английском языке» тақырыбы 
бойынша әзірленген авторлық бағдарламасы «Педагогикалық идеялар 
фестивалінде» жүлделі ІІІ орынды иеленді.  География пәнінің мұғалімі 
В.В. Якушев қалалық Білім бөлімінің ұзақ жылғы еңбегі үшін алғыс ха-
тымен марапатталып, «Үздік инновациялық сабақ» байқауында ІІ орын-
ды иеленді. «ЭОЖ енгізу» бойынша информатика пәнінің мұғалімі В.Ю. 
Щербак қала көлеміндегі семинарларда баяндама оқып, информатика 
пәні мұғалімдерінің олимпиадасына қатысып, жүлдегер атанды. Мек-
теп мұражайының жетекшісі, тарих пәнінің мұғалімі Э.А. Жүнісова мен 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері – А.К. Досжанова, Г.К.Садыбековалар  
халықаралық «Менің инновациялық сабағым» атты байқауға қатысып, І 
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және ІІ орындарды иеленді.  2015 – 2016 оқу жылында дене шынықтыру 
пәнінің мұғалімі Е.А. Абылқасымов  облыстық «Үздік әдістемелік 
жұмыс» байқауының Бас жүлдені қанжығасына байлады. Педагог-пси-
холог Л.В. Түсіпова жалпыресейлік «Умната» орталығы ұйымдастырған 
психология және педагогика бойынша олимпиадаларға қатысып, жүлделі 
І-ІІ орындарды иеленді. «Солнечный свет» педагог-психологтардың 
халықаралық олимпиадасында ІІІ орын алды. Дәстүрлі түрде өтетін 
«Жылдың үздік психологі» байқауында ІІ-ІІІ орындарды иеленді. Музы-
ка пәнінің мұғалімі О.В.Киреева –  «Үздік музыка мұғалімі» номинация-
сын жеңіп алды. 

2016-2017 оқу жылында мектеп ата-аналары және Құтжановтар 
отбасының демеушілігімен толықтай жөндеуден өтіп, жаңартылған 
бағдарламаның талаптарына жауап бере алатын «Мәңгілік Ел» кабинеті 
ашылды.  Аталған кабинетке үштілді білім беруді қолдау мақсатында хи-
мия, биология, физика пәндерінен авторлық бағдарламалар, электронды 
оқулықтар  қойылды. Сонымен қатар, жас ұрпақтың рухани жаңғыруы 
үшін мектеп мұражайы және «Адал ұрпақ» клубы Э.А. Жүнісованың 
жетекшілігімен жұмыс атқарады. Мектеп мұражайы 2015 жылы қала 
көлеміндегі «Үздік мектеп мұражайы» аталымын иеленсе, 2017 оқу жы-
лында «Адал ұрпақ» клубы І орынды иеленді. 

2015-2016 оқу жылында №29 ЖОББМ «Корни Травы» 
бағдарламасына қатысты. Қазақстан Республикасындағы Жапон елінің 
елшілігі «Білім әлеміне жаңа терезелермен» жобасы арқылы мектеп 
ғимаратының барлық терезелерін жаңартып, оқушылардың денсаулығы 
мен білім алуы на ыңғайлы жағдай тудырды. Жоба жұмысы мамыр айын-
да аяқталды, мектеп өмірі мен оқу үдерісі және жұмыстың қорытындысы 
бойынша мамыр айында Жапон елшілігімен кездесу ұйымдастырылды. 

Қазақтың ХХ ғасырдағы белгілі ағартушысы Ж.Аймауытов: «Қазіргі 
қазақ мектебіне қажеттісі – тек білім беруші мұғалім ғана емес, бала-
ны өмір сүруге үйретуші ұстаз!»  деген еді. Бұл сөздердің бүгінгі күні 
де мәні өте жоғары. ХХІ ғасыр ғылым мен білімнің қарыштап дамыған 
ғасыры болады деп күтілуде. Сондықтан мектеп ұстаздары шәкіртіне 
ғылым негіздерінен мәліметтер беріп қана қоймай, оны дүниежүзілік 
білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға, қатаң бәсеке жағдайында 
өмір сүріп, еңбек етуге дайындауды басты назарға алып отыр. Мектеп 
ұжымының ұстаздары жоғары білікті, құзыретті мамандар. Оған дәлел 
ретінде облыс көлемінде өткізілген АПМКО авторлық бағдарламасы 
нәтижесінде  «Ең үздік 30 білім беру мекемесі» қатарына енді. Ұлттық 
рейтингтер шеруінде «Ойшылдар мектебі» номинациясын иеленіп, 
жаңа форматтағы критерилер мен дискрипторлар  бойынша ІІ орынды 
иелендік. 

Мектеп ұжымының білім теңізіндегі жетістігінің  нәтижесі тікелей 
басшыға байланысты. Мектеп жұмысын басқара білген басшы ғана 
табыс ты бола алады. Ал табысқа жетудің өзіндік формуласы бар. Ол 
«ұжым» + «басқару әдісі» + «өз ісіне деген сенімділік» + «кәсібилік» 
+ «жаңа форматтағы мектеп және мектеп басшысы». Жаңа форматтағы 
мектеп басшысы – табысты менеджер. Биылғы жылы республика 
көлемінде тұңғыш рет мектеп басшыларының байқауы ұйымдастырылды.   
Қазақстан Республикасының 2016–2019 жылдарға арналған білім беру 
және ғылымды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 
аясында І республикалық «Табысты менеджер – 2017» байқауы бірнеше 
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іріктеуді артқа тастап, өз мәресіне жетті. Байқау жалпы білім беретін 
және шағын жинақты мектептерді, техникалық және кәсіби білім беру, 
жеке білім беру ұйымдары басшыларының шығармашылығын дамытуға 
бағытталды. Байқаудың басты мақсаты – шығармашылықпен жұмыс 
жасайтын басшыларды анықтау, қолдау, мадақтау және ҚР білім беру 
ұйымының озық инновациялық менеджерін насихаттау. 

Білім беру мекемесінде оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымы 
қызмет атқарады. Ұйымның жұмысы Ф.Я. Вассерман жобасымен 
әзірленген БжС технологиясы арқылы жүргізіледі. Өзін-өзі басқару 
ұйымына мектеп президенті, премьер-министр, министрлер кабинеті, 
мектеп көшбасшыларының кеңесі кіреді. Аталған жүйе «Мәңгілік Ел» 
концепциясын жүзеге асыру мақсатында және болашақ ұрпақтың бойы-
нан қабілетті, жан-жақты дамыған, шығармашыл және креативті тұлғаны 
қалыптастыруды көздейді. 

Табыс – түпкі нәтиже емес, үздіксіз дамитын үдеріс. Ал біз нақты 
даму жолындамыз. Елбасымыз Н.А.Назарбаев атап өткендей, әр 
қазақстандық XXI ғасырдың талабына толықтай сай келуі тиіс. Әр адам 
өз елінің патриоты болумен қатар, компьютерлік сауаттылығы жоғары, 
бірнеше тілдерді меңгерген бәсекеге қабілетті, сауатты да білімді тұлға 
болып қалыптасуы қажет. Жоғарыда аталған қасиеттер, әрине,  мектеп 
қабырғасында жүргенде қаланады. Себебі, өскелең ұрпақ – бәсекеге 
қабілетті елдің тірегі.

2018 жылғы 4-қазанда ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым 
комитетінің «Ғылым қоры» АҚ «Технологияларды коммерцияландыру 
– ғылым мен бизнесті біріктіру құралы» атты ІІ халықаралық форумын 
өткізді.  

Форум жұмысына ҚР Премьер-министрінің орынбасары Е.А.Досаев,        
ҚР Парламент Мәжілісі төрағасының орынбасары В.К. Божко, ҚР 
Білім және ғылым министрі Е.К. Сағадиев, ҚР Парламентінің депу-
таттары, мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдардың, 
квазимемлекеттік секторлардың,  ғылым және бизнестің өкілдері 
қатысты.

Форум брокерлік оқиға форматында өтті, оның мақсаты –  ғылыми 
және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға 
мүдделі әлеуетті серіктестерді іздеу және олармен байланыс орнату бо-
лып табылады. Осы мақсатта Форум шеңберінде ғылыми және ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобаларының 
көрмесі ұйымдастырылатын болды.

Бұдан басқа коммерцияландыруды қолдау құралдары, ғылым, тех-
ника және инновация бойынша халықаралық гранттық бағдарламаларға 
қатысу механизмдері, технологиялық кәсіпкерлік және жетекші отандық 
және халықаралық сарапшылардың қатысуымен старт-ап компаниялар-
ды дамыту бойынша тренингтер өткізу жоспарлануда.

Секцияға  қатысушылар  мен мастер-кластарға сертификаттар 
берілді.

Министрліктің баспасөз орталығынан
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Ұлттың қуаты тілінде

іл – қай ұлттың болмасын тарихы мен тағдыры, тәлімі мен тәрбиесінің 
негізі, қатынас құралы. Тіл болмаса сөз болмайды. Сөз болмаса 

ТІЛ – ХАЛЫҚТЫҢ ЖАНЫ

Нұрсағат   НҰҒЫСПАНОВА,
А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің
кәсіподақ ұйымының төрайымы
  Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан   

Т
адамзаттың тірлігінде мән-маңыз болмайтыны белгілі. Міне, осы орайда ана 
тіліміз жайлы терең ойлану әрқайсымыз үшін парыз. Жыл өткен сайын ана 
тіліміздің мәртебесі өсіп, абыройы арта түсуде.

Тіл – халықтың жаны. Тілі құрыса, халық та жер бетінен жоғалады. 
Адамзат тарихында көптеген өркениетті елдердің өшіп кетуі алдымен тілді 
жоғалтудан басталғанын ғылым дәлелдеп отыр... 

Ана тіліміздің тағдыры үшін күресте халқымыз қам-қарекетсіз болған 
емес. Жиырмасыншы жылдары тіл тәуелсіздігін ту етіп көтерген Әлихан, 
Ахмет, Міржақып, Мағжан, Мұхтарлар сексенінші жылдардың аяғында 
бостандықтың лебі білінісімен басталған бүкілхалықтық қозғалыс соның 
айғағы. Халық тәуелсіздігінің ең басты белгісі – оның ана тілі, ұлттық 
мәдениеті. Өзінің ана тілі, ұлттық мәдениеті жоқ ел өз алдына мемлекет бо-
лып өмір сүре алмайды. Дүниедегі барлық халық тәуелсіздікке ұлттық қадір-
қасиетін, мәдениетін, ана тілін сақтап қалу үшін ұмтылады. Сондықтан, кез 
келген мемлекет өзінің аумақтық салт-дәстүрін, ана тілін ерекше қорғайды.

ХХ ғасырдың ұлы жемісі – қазақ халқы үшін Егемендіктің көк туы 
желбіреуі. Ата-бабаларымыз көксеген, армандаған тәуелсіздікке қол 
жеткіздік. Ендігі мақсатымыз – ұлттық рухты, түскен еңсені көтеру. Ұлттық 
мінез, ұлттық намыс, ана тілі жоқ жерде – ұлт та жоқ.

О, туған ана тілім! Тас бұлақтың тұнығы да сенде, ана сүтінің жұғымы 
да сенде, райхан гүлдің жұпары да сенде, қыран құстың жанары да сенде, 
назды сұлудың нәзіктігі де сенде, сахара даланың  жазықтығы да сенде...

Халқымыздың аса бай рухани қазынасы – туған ана тіліміз. Ол – қазақ 
тілі.

Қазақ тілі – өзінің даласындай кең пішілген жайдары да жалпақ тіл. 
Қазақ сөзі қашанда даланың қоңыр желіндей аңқылдап еркін есіп тұрады. 
Қазақ тілінің биязы мақамы – домбыраның күмбір қаққан сазындай. Асқан 
әуезділігі – шырқап салар әндей. Туған тіл біздің бірінші бақытымыз, 
бірінші ырысымыз, біз сондықтан “Ана тіліміз” дейміз. Қазақтар “Ананың 
тілі” деп ерекше құрметтейді. Басқа тілді білу – әрине, мақтаныш. Әйтсе де 
өз ана тілін аяқасты етуге болмайды.

Ана тілің – арың бұл, Өзге тілдің бәрін біл,
Ұятың боп тұр бетте.  Өз тіліңді құрметте, – 

дейді  Қадыр Мырза Әли ағамыз.
Ана тілім менің, адамзатымның тілі, сен менің анам болған кезіңде 

көкірегіңе жабысып, төсіңнен ақ сүтіңді емдім. Сен менің ағам, інім, әпкем, 

“Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған 
тілімізді ұмыту – бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды 
ұмыту”.                                                 

        Б.Момышұлы
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қарындасым, бауырларым болған кезіңде мен сені одан әрмен түсініп,  
ұғынғым келді. Адамзаттың Абай мен Мағжан сынды асқар алыптарын 
туғызған, әкелері мен аналары болған ұлтымыздың тірегі сенсің, туған 
тілім. Бірақ, менің терім “туған тілім” сен үшін ғана төгілсін, менің өмірім 
сен үшін ғана өрілсін! Олай болса, ана тілімізді алдымен өзіміз құрметтейік, 
ардақтайық! Сонда ғана туған тіліміздің туы биіктерде желбіреп тұратын 
болады... 

Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап келе жатқан халықтың 
өткені, бүгінгісі, болашағы.

Қазақ тілі өзінің даласындай бай. Қазақ сөзі қашанда даланың 
қоңыр желіндей аңқылдап, еркін есіп тұрады. Қазақ тілі қасиетті қазақ 
домбырасының үнімен үндесіп жатады. Ана тілі – бұл әкенің тілі, туған 
халықтың тілі.

Ана тілін біз кішкентай кезімізден әке-шешемізден, әжеміз бен атамыз-
дан біле бастаймыз.

Ана сүтіндей бойымызға біртіндеп сіңеді. Халықтың тәуелсіздігінің 
ең басты белгісі – оның ана тілі, ұлттық мәдениеті. Өзінің ана тілі, ұлттық 
мәдениеті жоқ ел өз алдына мемлекет болып өмір сүре алмайды. Дүниедегі 
барлық халық тәуелсіздікке ұлттық қадыр-қасиетін, мәдениетін, ана тілін 
сақтап қалу үшін ұмтылады.     

Сондықтан кез келген мемлекет өзінің аумағында салт-дәстүрін, ана 
тілін айрықша қорғайды.

Еліміз Қазақстан Республикасы егемен ел атанды. Ана тілімізге 
мемлекеттік мәртебе берілді. Тіл туралы заң қабылданды. «Тіл туралы 
тұңғыш заң» 1989 жылы 22 қыркүйекте жоғары кеңестің сессиясында 
қабылданған болатын. Ал екінші рет 1997 жылы 11 шілдеде қабылданды. 
Елбасы Н.Назарбаевтың 1998 жылғы  20 қаңтардағы  Жарлығына сәйкес «22 
қыркүйек – Қазақстан халықтарының тілдері күні» ретінде аталып келеді.

Тіл адамдар арасындағы қатынас құралы, өйткені адамдар қоғамдық 
өмірде  бір-бірімен тіл арқылы сөйлеседі, пікір алмасады, ойын жеткізеді.

Тіл арқылы біз оқып, білім аламыз, қалаған мамандықты игереміз.
Тіл арқылы  даналар сөзін оқып білеміз, одан ғибрат аламыз. “Өнер 

алды – қызыл тіл” деген осыдан шыққан болар. Тіл халықпен бірге жасай-
ды, дамиды, өркендейді. 

Ана тілінің қадір-қасиетін біле білген халқымыз оны ұлттың рухына, 
қазына байлығына балайды.

Әр халықтың өзінің ана тілі бар. Тіл – жеке адам ойлап тапқан туынды 
емес, ол барша ұлтқа ортақ, соның  төл перзенті. Сол халықтың  мәдени 
әлеуметтік өмірінде өзіндік мәні бар киелі ұғым.

Тіл – атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра.                      
Тіл – еліміздің  іргетасы «Ұлттың қуаты тілінде».

Тілдің адам өмірі үшін мәні айрықша. Тіл – өлшеусіз қазына, өрісі 
кең әлем», «Тіл – асыл ойдың бұлағы», «Тіл – құдірет», «Тіл  – тәуелсіздік 
тұғыры»,  «Тіл – ұлттың жан дүниесі».

Тіл құдіреті ерекше. Оның бітпесті бітіретін, жетпесті жеткізетін,  
үзілгенді жалғайтын мүмкіндігі бар. Бір ауыз сөз опық жегізіп, өмір бойы 
өзегіңді өртесе, бір ауыз орынды айтылған сөз жадыңда жатталып, бақытқа 
жеткізеді.

Тіл – ұлттың жан дүниесі. Расында қазақ халқының басында талай қиын 
нәубет, зұлматтың, қайғылы күндердің болғаны тарихтан белгілі. Сондай 
ауыр сәттерде, сын сағаттарда атамекен қонысын тастап босқан халықтың 
өзімен бірге алып жүрген байлығы – ана сүтімен санасына дарыған ана тілі 
ғана.

Халқымыздың тілге беріп жүрген бағасы бұл ғана емес, ана тілге деген 
мейірім, махаббат сезімін білдіретін сөздер көп-ақ. Оған жүздеген мысал-
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дар келтіруге болады. Осы сияқты ой тұжырымдардың баршасы ел аузына 
түспей, ғасырлар өтсе де ұрпақ жадында сақталған қанатты сөздер.

«Тәрбие басы –  тіл» деген осы күнге дейін мән-мағынасын жоғалтпаған 
қанатты сөз XI ғасырдың ұлы ойшылдарының бірі Ахмет Иүгінекидің 
есіміне  қатысты.

Үзілмей келе жатқан осындай даналық дәстүрінің жалғасын біз бүгінгі 
ұрпақтан да көреміз. Ана тіліміздің айтып жеткізуге болмайтын асыл 
қасиеттерін тап басып танып, қанатты сөздерге айналдырған зиялыларымыз 
да баршылық.

Бүгінгі  қазақ  тілінің  тағдыры  мен  болашағы  Елбасын   аз  толған-           
дырып жүрген  жоқ.  Сондықтан  да  болар   Елбасының   «Қазақстанның   
болашағы – қазақ тілінде», «Ана тілі – бәріміздің анамыз, өйткені ол – 
ұлтымыздың анасы» деген сөзі бар. Ал кейінгі 2005 жылғы жолдауында 
айтылған «Біз барша қазақстандықтарды біріктіруші басты факторлардың 
бірі – еліміздің мемлекеттік тілін, барлық қазақтардың ана тілін одан әрі 
дамытуға бар күш-жігерімізді жұмсауымыз керек» деген уәжінде қазақ 
тілінің Қазақстан халықтарының басын біріктіруші  ұйытқы болуын көздеп 
отыр. Қай қоғамда да тіл мәселесі болатыны белгілі. Біздің ұлтта да тіл өзекті 
мәселе болып отыр. Қазақстанда қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Солай бола 
тұрса да бізде қазір көптеген қазақтар үй ішінде, сыртта, қоғамдық орындар-
да орысша сөйлеп, қазақ тілінің сөйлеу өрісін тарылтып, қолданылу аясын 
әлсіретеді, тіпті жоғары жақтағы басшылардың өздері орыс тілінде сөйлейді, 
қазақша сөйлегеннің өзінде шұбарлап сөйлейді. Басты кемшілігіміз – осы.

Қазір көптеген жастар ана тілін дұрыс білмейді. Ауылдық жерде жақсы, 
қалалық жерлерде тіл құнарлылығы сұйыла түскен. 

Қазақ тілінің жанашыры болған сатирик ақын  Шона Сымаханұлының 
бір шумақ өлеңінде осындай жағдайды сипаттайды:

Қазіргінің баласы,  Әкесінің жазғанын  
Көп білем деп көкиді Аудармадан  оқиды.. 

«Ұлттың тілі – ұлттың ділі» демекші, қандай  ұлт пен ұлыс болмасын ең 
басты байлығы – ана тілі. Тілін  жоғалтқан халықтың жеке мемлекет болып 
басқа елдермен терезесі тең дәрежеде тұра алмайтындығы тарихтан белгілі. 
Сондықтан сан ғасырлар бойы арман болған тәуелсіздігімізге қол жеткізіп,  
егеменді ел болып жатқан  сындарлы кезеңде мемлекетіміздің нышаны  ана 
тілімізді бүкіл тіршілігіміздің түпқазығына айналдыру – әрбір ұлтжанды 
азаматтың басты міндеті.

Ата-бабамыздан қалған асыл қазына тілімізді сақтаудың тиімді жолы – 
отбасында ана тілінде сөйлеп, айналадағы дүние туралы сол тілде айтып, 
сол тілде қуаныш, ренішіңді бөлісіп, өзіңді, өзгені жұбату болып табылады. 
Бұл – ана тілінің қадір-қасиетін арттыра түсері  даусыз. Ақын  Оразақын 
Асқар «Тәуелсіздік тартулары» жинағына енген өлеңінде:

Көрінесің көзге шыққан сүйелдей,  Ана тілінде ата-баба сыры бар,
Сұрақтар да шаншу болып тиер кей.  Аудармадан түпнұсқадай кім ұғар.
Құтылмайсың барлық тілді білсең де, Өсе келе құстың тілін білсең де,
Өз тіліңнің көмегіне сүйенбей...  Ана тілсіз оның қандай құны бар, – 

деп өлең жолдарында өз тілің өзге тілді үйренуге басты тірек екенін 
баяндаған.

Сүйемін туған тілді – анам тілін,             Шыр етіп жерге түскен минутымнан,
Бесікте жатқанымда-ақ берген білім.    Құлағыма сіңірген таныс үнін, – 

деп С.Торайғыров ағамыз жырлап өткендей, «Тілден асқан байлық жоқ» 
тон-торқа, мал-мүлік, алтын-күміс байлығы түпкілікті емес. Күндердің 
күнінде сарқылады, тозады. Халықпен бірге мәңгі жасайтын тіл байлығы 
екенін ұмытпайық.
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іл – ұлт бірлігінің ұйытқысы. Тіл – ұлттың басты негізі. Тіл – 
ұлттық құжатымыз. Тіл – кісілік келбетіміз. Қай ұлттың бол-

“АНА ТІЛІҢ – АРЫҢ БҰЛ”

Мейрамгүл  ЖҰМАШЕВА, 
«№158 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық-мемлекеттік 
мекеменің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, 
Бану  ҚЫЙЛЫБАЙ,
тәлімгер
   Алматы қаласы, Қазақстан 

Т
сада өзіне тән, өзі қадір-құрмет тұтатын ана тілі бар. Біз көпұлтты 
мемлекетпіз. Сол ұлттардың басын біріктіретін, оларды бір-бірімен 
достастыратын – қазақ тілі. 1989 жылы қыркүйектің 22-сінде 
Қазақстан Ресубликасының Тілдер туралы Заңы қабылданған. Сол 
құжатта алғаш рет қазақ тілінің мәртебесі айқындалып, мемлекеттік 
тіл ретінде бекітілген күн ұлтымыз үшін үлкен мереке. Осы мереке-
ге орай  №158 жалпы білім беретін мектебіміздің ұлағатты ұстазы, 
шәкірттерінің келешегіне жарқын жол сілтеуші тұлға, қазақ тілі  мен 
қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі Жұмашева Мейрамгүл Жұмашқызы  
7 «Г»  сыныбымен  «Ана тілің – арың бұл» атты мерекелік іс-шара 
өткізді. Іс-шараның мақсаты айқын – мәртебелі тілді ұлықтау. Өскелең 
ұрпаққа мемлекеттік тілдің халықты ұстап тұрған негізгі фактор 
екендігін ұғындыру. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жолда-
уында  да: «Ана  тіліміз мәңгілік елімізбен бірге мәңгілік тіл болады. 
Қазақ тілін даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйтқысы ете білгеніміз 
жөн», – деп шегелеп айтқан болатын. Мерекеде алғыр шәкірттеріміз 
тілдер тақырыбын қамтып, мың бұралған биші қыздарымыз би билесе, 
сегіз қырлы, бір сырлы жігіттеріміз әуезді ән мен жырдан шашу шаш-
ты. Оқушыларымыз  танымдық деректер мен өлеңдер оқып, бүгінде 
қол жеткізген тәуелсіздігімізді  сақтау үшін тура жолмен өркениетті, 
дәулетті ел қатарына көтерілу үшін аямай тер төккен қазақ тілінің 
нағыз жанашырларын ескерусіз қалдырмады. 

Қоғамда орнықты орын тапқан тілдің тағдыры өз қолымызда, 
өйткені тілге құрмет – елге құрмет.

Тәуелсіз елді айрандай ұйытып отырған, саяси тұрақтылықтың 
негізгі кілті – мемлекеттік тіл.  Мемлекеттік  тілдің  тұғыры биік бол-
сын!
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етіген – қазақтың көп ішекті шертпелі көне аспа-
бы. Аспапты орындаушы алдына жатқызып, 

ЖЕТІ  ІШЕКТІ  ЖЕТІГЕН 
АСПАБЫ

Айгүл БӨЛЕКЖАНОВА, 
А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің оқу ісі меңгерушісі, 
жетіген сыныбының оқытушысы
  Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан    

Ж
саусақпен іліп ойнайтын  болғандықтан цитра тектес аспаптар қатарына 
кіреді. Музыка әлемінде айтулы орны бар екендігін әйгілеген көп ішектілер 
қатарында Қытайда – цинь, жапонда – кото, Кореяда – каягым, тувалар-
да – чадаган, башқұрттарда – чанза,  моңғолдарда – ятога  деп аталған, 
әр алуан заман өзгерістерінде халықтың қол үзбеген бір асылы, көшпелі 
тайпалардың мұң-зарына, сән-салтанатына  куә  болған   қасиетті  аспап. 
Қазақтың қара домбырасы мен қоңыр қобызымен үндес болған жетігенді 
көп үзілістен кейін халықпен қайта қауыштырып, жарыққа шығарған  
этнограф-ғалым Б.Сарыбаев еді. Аспаптың құлақ күйі диатоникалық 
бұраумен келтіріліп, алғаш 13 ішекті, кейін дамытыла келе 22 ішекті 
етіп жасалынып, сахна төріне шығарылды. Бір кездері біреу біліп, біреу 
білмеген, суреттен, тіпті мұражайлардан ғана көретін жетіген қазір 
қоғамның назарын аударған, қызығушылығын арттырған қастерлі аспапқа 
айналды. Ұлттық құндылығымыз ретінде мәдениет көкжиегіне көтеріліп 
келе жатқан жетігенге кез келген ән-күйді, көңілді де көтеріңкі  туынды-
ларды сәйкестендіре алмаймыз. Жетігеннің табиғатына Өр Алтайдың 
ескі сарындары мен қазақтың мамыражай да маңғаз мінезді ескі әуендері,  
Тәттімбет, Дәулеткерей күйлері де жақсы үйлеседі. Қазір музыка 
мектептерінде қолданылып жүрген жетіген Б.Сарыбаевтың  үлгісі   бо-
йынша жасалған. Орындалатын шығармалардың деңгейіне қарай, аспапты 
анағұрлым жетілдіре түсу мақсатымен ішек санын көбейтіп, жылжыма-
лы пернемен бір ішектен екінші хроматикалық дыбыс шығаратындай етіп 
жасалған. Орындау мүмкіншілігі жоғары. Ұрпағымыздың бойына ұлттық 
құндылығымызды сіңіріп, мен қазақпын дейтін маңғаз ұл мен ибалы қыз 
тәрбиелеуде төл фольклордан асқан құрал жоқ. Зер сала қарасақ, домбы-
ра, қобыз, жетіген болсын, қай аспапты меңгерген бала салмақты, ойлы, 
қоғамдық ортада  өзін-өзі сенімді ұстайтын тұлға болып қалыптасады. Осы 
жағдайды саралай келе А.Байқыдыров атындағы саз мектебінде 2017-2018 
оқу жылында Тарбағатай ауданы әкімі Д.Оразбаевтың қолдауымен жетіген 
сыныбы ашылып, оқушылар қабылданды. Бүгінгі таңда оқушылар біршама 
жетістіктерге жетті. Аудандық мәдени көпшілік шараларға да атсалысуда. 
Өскемен қаласында өткен «Таңғы шұғыла» байқауына қатысып, бас жүлдені 
иеленді. Бүгінгі таңда репертуарында халық күйлері «Кербез қыз», «Арбиян 
қоңыр», Халық әні «Жанай керім», «Маусымжан», Ақ баян, Ақан серінің 
«Балқадишасы» бар. Кішкентай жетігеншілер ансамбліне «Назқоңыр» де-
ген әдемі ат берілді. 

Бүлдіршіндерімізге жарқын болашақ пен шығармашылық табыс 
тілейміз.

Мұғалім тәжірибесінен

4. “Қазақстан мектебі” №10, 2018.
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ас жеткіншектердің дүниеге көзқарасын қалыптастыра отырып, 
ғылым негіздері  бойынша терең де, берік білімдермен және оларды 

“АҚЫЛДЫЛАР  ӘЛЕМДІ  БАСҚАРАДЫ”

Ырысай  УРАЗБЕКОВА, 
№19 жалпы білім беретін мектептің 
математика пәні мұғалімі  
   Алматы қаласы, Қазақстан

Ж
практикада қолдана білудің тілін және дағдыларымен қаруландыру – мек-
теп мұғалімдерінің алдында тұрған зор міндет болып табылады. Мұғалім 
сабақта әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, балалардың ұсыныс-пікірлерін 
еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға 
мүмкіндік туғызып отыруы қажет. Әдіс-тәсіл көмегімен өткізген әрбір сабақ 
оқушылардың ойлауына және қиялына негізделіп келеді, баланың тереңде 
жатқан ойын дамытып, оларды сөйлеуге үйретеді. Түрлі әдістемелік 
тәсілдер пайдалану арқылы қабілеті әртүрлі балалардың ортасынан қабілеті 
жоғары баланы іздеп, онымен жұмыс жасау, оны жан-жақты танытуды ой-
лап, оқушылардың білім деңгейін бақылап отыру – әрбір мұғалімнің негізгі 
міндеті.

Пәнаралық байланыстар қоршаған әлемдегі болып жатқан құбылыстар 
мен үдерістердің өзара байланысын бейнелей отырып, олардың 
материалдық білігін аша түседі, сөйтіп оқытудың ғылыми деңгейін 
көтереді. Бұл оқушыларды алғырлыққа баулиды, олардың жүйелі түрде ой-
лау қабілетін дамытады әрі әртүрлі пәндерден алған білімдерін жалпылап, 
оны қолдана білу біліктілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұндай 
интеллектуалдық қабілеттері болмаса, адам еңбекке шығармашылықпен 
қарай алмайды, әртүрлі пәндік саладан алған білімді синтездеуді қажет 
ететін қазіргі құбылмалы өмірдің күрделі мәселелерін шеше алмайды.

Шығармашылық тұлға, яғни жас дарын жасының ерекшелігіне, 
қызығуына қарамастан өзгелерден даралығымен , табандылығымен, шұғыл 
шешімділігімен, өз күшіне деген сенімділігімен, сезім ұшқырлығымен, 
өз бетімен жұмыс істеуге деген құштарлығымен, асқан шабытымен 
ерекшеленеді.

Қазіргі кезде білім мазмұнын жаңарту жағдайында және   мектепте белгілі 
бір деңгейде аяқталған білім ауқымын берудің қажеттілігіне байланысты оқу 
пәндерінің мазмұны қайта құрылып, жаңартылып, жетілдірілуде. Осыған 
байланысты пән бағдарламалары жаңартылды. Бағдарламалардың өзгеруіне 
және оларға жаңа оқу материалдарының енгізілуіне орай, пәнаралық байла-
ныстарды жүзеге асырудың мүмкіндіктері де кеңейе түсті, өйткені, мектеп 
курсындағы пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру мүмкін болатын оқу 
материалының мазмұны мен көлемі осы бағдарламалармен анықталады.

Мектептегі тәжірибемде мен көбіне орта буын  яғни 5 пен 8 сынып 
оқушыларына сабақ бердім. Сабақ беру барысында байқағаным 5 пен 6 сы-
ныптар үшін жарыс сабақ,  оқушылардың жасына сәйкес келеді екен және 
олардың қызғушылығын оятатынын байқадым. Параллель 5 сыныптар 
аралығында    сыныптан тыс «Ақылдылар әлемді басқарады»  тақырыбында 
сайыс сабағына  қатыстырдым. Бұл сайысқа оқушылардың қызығушылығын 
арттыру үшін  қатысушыларға түрлі сыйлықтар мен ақшалай  сыйлық 
ұсындым. 
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Сабақты алдын ала топқа бөлуден бастап, әр сынып өз командаларына 
төмендегідей аттар иеленді:

5 «А» сынып –  «Ақылдылар»; 
5 «Ә» сынып –  «Әлем»;
5 «Б» сынып –   «Бастық».
Сабақты таныстырудан бастадым. Сабақтың жоспарын құрып, алдын 

ала таныстырдым. 
1. Ұшқыр ойлы оқушы.
2. Жеті жұрттың тілін біл!
3. Ойың көсем болсын,
 Сөзің шешен болсын!
4. Ойлан, тап!
5. Қай істе де өнер – қолдан,
  Өнерлі адам жеңер болған.
6. Нағыз достың тілегі бір.
7. Рефлексия
1-турды «Ұшқыр ойлы оқушы!» деп атап, төмендегідей сұрақтар 

қойдым.
Турда әр топқа үш логикалық сұрақтар қойылады, соңында қосымша 

бір сұрақ қойылады. Жалпы 10 сұрақ қойылды (әр сұрақ 1 балл).
1. Үстел үстінде үш стақан шие тұр. Марат бір стақан шиені жеп қойды. 

Неше стақан қалды? 
Жауабы: 3 стақан.
2. Екі бала шахматты екі сағат ойнайды. Әрқайсысы неше сағат ойнай-

ды?
Жауабы: 2 сағат.
3. Допты лақтырғанда, доп сол ізімен қайту үшін оны қалай лақтыру 

керек?
Жауабы: жоғары.
4. 4 жұмыртқа  4 минутта піссе, бір жұмыртқа неше минутта піседі. 
Жауабы: 4 минутта.
5. Төрт бұрышты столдың  бір бұрышын кескенде неше бұрыш пайда 

болады? 
Жауабы: 5 бұрыш.
6. Қарбызды дәл ортасынан бөлгенде, оның жартысы неге ұқсайды.
Жауабы: екінші жартысына.
7. Бөлменің 4 бұрышының әрқайсысында 1 мысықтан отыр. Әр мысыққа 

қарама-қарсы 3 мысықтан отыр. Бөлмеде неше мысық отыр?
Жауабы: 4 мысық отыр.
8. 723 санын 3 ке бөле аламыз ба? 
Себебі :.................................
Жауабы: ия, себебі 7+2+3=12; 12:3=4.
9. 31 құс ұшып келе жатты. Аңшы біреуін атып алды.  Олардың қаншасы 

қалды?
Жауабы:1.
10. Қатар тұрған үш санның қосындысы да, көбейтіндісі де 6-ға тең. Ол 

қандай сандар?
Жауабы: 1,2,3.
2-тур – «Жеті жұрттың тілін біл!». 
Бұл турда жұмбақты шешіп , үш тілде жауабын айту керек.
1. Қабат-қабат, қаттама, 
 Ақылың болса аттама.
Жауабы: кітап, книга, book.
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2. Жоқ өзінде бас та, қас та, мойын да,
 Ұзындығы жазылып тұр бойында.
 Жауабы: сызғыш,линейка,nule
3. Өмірің сенің қызық,
 Жолында жоқ түзу сызық. 
 Басы да жоқ аяғы.
 Бір айналым баяғы.
 Жауабы: дөңгелек, круг, circle.
4. Көп болса алыстайсың, 
 Мезетпен қашықтайсың.
 Асықсаң аз болады, 
 Табасың мұны қайсың?
 Жауабы: уақыт, время, time.
5. Аяғы біреу, қолы жоқ,
 Шиыр-шиыр жолы көп.
 Өзі сөйлеу білмейді,
 Салған ізі сөйлейді.
 Жауабы: қалам , ручка, pen.
6. Үш тілі бар, 
 Тықылдаған үні бар.
 Жауабы: сағат, часы, clock.
7. Шәкіртке жанашыр,
 Мейірман кім, жан асыл.
 Жауабы: ұстаз, учитель, teacher.
8. Жіп-жіңішке денесі,
 Ортасында шегесі.
 Жауабы: қарындаш, карандаш, pencil.
9. Жазу жазып жалықпаған, 
 Жаза-жаза арықтаған.
 Жауабы: бор, мел, chalk.
10. Білімнен мол сый-асы, балғындардың ұясы.
   Жауабы: мектеп, школ, school.
3-тур – «Ойың көсем болсын,
Сөзің шешен болсын!».
Бұл турдың  шарты бойынша мұғалім бастаған мақалдың жалғасын 

оқушылар табуы керек.
1. Жеті жұрттың тілін біл....
 (Жеті түрлі білім біл.)
2. Екі жақсы қас болмас....
 (Екі жаман дос болмас.)
3. Досыңды үш күн сынама...
 (Үш жыл сына.)
4. Бір елі ауызға ....( екі елі қақпақ.)
5. Бір кісі қазған құдықтан....
 (Мың кісі су ішеді.)
6. Білгенің бір тоғыз...
 (Білмегенің тоқсан тоғыз.)
7. Бес бармақ жиылса...
 (Жұдырық болады.)
8.Ер бір рет өледі....(Қорқақ мың рет өледі.)
9. Алты аға бірігіп, әке болмас....
 (Жеті жеңге жиылып, ана болмас.)
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10. Білекті бірді жығар.... 
 (Білімді мыңды жығар.)
11. Бір кісінікі, мақұл...
 (Екі кісінікі ақыл.)
12. Он рет айтқаннан .... (бір рет көрген артық.)
13. Жақсыны жеті жыл жетелесең, адам болады.
 (Жаманды жеті жыл жетелесең, надан болады.)
4-тур – «Ойлан, тап!».
Сан дөңгелегі. Бір цифры дөңгелектің ортасында, қалғандары әрбір 

диаметрдің ұштарында және әрбір қатардың үш цифрының қосындысы 15 
болатындай етіп, фигураға 1-ден 9-ға дейінгі цифрларды орналастыру керек.

5-тур – «Қай істе де өнер – қолдан:
Өнерлі адам жеңер болған!».
Бұл турдың шарты  бойынша әр команда өздеріне берілген суретті    ай-

нытпай салу керек.
Сурет салып біткен соң, тақтаға  іліп, әділқазылар алқасы бағалайды.
6 тур – «Нағыз достың тілегі бір».
Бұл турда әр топ мүшелері тақтаға эстафеталық есептерді кезекпен 

шығарады.
1) 2/5+7/15=6+7/15=13/15
2) 3/5-1/7=21-5/35=16/35
3) 5/12*8/9=10/27
4) 4/5:9/10=8/9
5) 6,3+2,5=8,8
6) 7,63-2,51=5,12
Сергіту сәтінде : «EXPO -2017»  арналған би музыкасы қойылды.
Осылайша өткізген сабағым өз нәтижесін берді. Оқушылар белсене де 

қызыға қатысып, пәнге деген қызығушылығы артты.

ылым мен техниканың қарыштап дамыған заманында педагоги-
ка ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге 

ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ – ЗАМАН  ТАЛАБЫ 

Бекзат  БУЛАМБАЕВА,
«Көкөзек орта мектеп -бақшасы» коммуналдық-
мемлекеттік мекемесінің физика пәні мұғалімі
   Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Қазақстан

Ғ
ұшырауда. Қазіргі ұстаздар алдында тұрған негізгі міндет: білімі  терең, 
ойлау қабілеті жетік, әлемдік стандарт негізінде жұмыс істей алатындай  
білімді тұлға даярлау. Мұндай талаптарға сай дәрежеде  тұлға қалыптастыру 
үшін, ұстаздың өзі де кәсіби білімді маман болу керек. Ол үшін үздіксіз 
іздену, еңбектену  қажет. 

Қазіргі таңда ұстаздар білімін жетілдіру үшін елімізде орта білім беру 
мазмұнын жаңарту мақсатында  барлық пәндер бойынша педагогикалық 
кадрлардың біліктілігін арттыру курстары жүргізілуде. Осы уақытқа дейін 
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бірнеше семинар, тренингтерге қатысып тыңдап жүрсем де жаңартылған  
білім бағдарламасының толық нұсқасын түсінудің сәті түспепті.  Қазіргі кез-
де Өскемен қаласындағы № 47 мектепте «Жаңартылған білім мазмұнында 
білім жетілдіру»  курсында білімімді жетілдіру үстіндемін. Курсты оқу ба-
рысында көкейімізде жүрген көптеген сұрақтарға жауап алып, ой бөлісіп, 
білім көкжиегі кеңейгенінің куәсі болдым.  

«Қазақстан мектептерінде орта білім мазмұнын жаңарту аясын-
да жаңартылған оқу бағдарламаларын даярлауға және енгізуге не себеп 
болды?,  білім беру бағдарламаларын жаңартудың басымдықтары,  ру-
хани құндылықтар, тілдік мақсаттар,  белсенді оқу, белсенді оқудағы 
мұғалімнің рөлі, спиральді (шиыршық) оқу бағдарламасы,  кері байланыс 
қағидаттары,  критериалды бағалау тақырыбында әріптестермен  жаңа 
бағдарламаны  талқылап, тәжірибемен бөлістік. Осы орайда, жаңартылған 
оқу бағдарламасының мазмұны мен құрылымы, орта білім мазмұнын 
жаңартудың әлеуметтік және педагогикалық мәні мен маңызын түсінуге 
мүмкіндік туды.

2018-2019 оқу жылында 8 сыныптардың жаңартылған білім мазмұны 
бойынша білім алуына байланысты жаңартылған оқу бағдарламасының 
мазмұндық ерекшеліктері төмендегідей: 

– пән мазмұнын жобалаудың спиральділік ұстанымы, яғни білім мен 
біліктерді арттыруда оқу материалын тігінен, сондай-ақ көлденеңінен 
біртіндеп кеңейту (білімді тақырыптар бойынша және сыныптар бойынша 
күрделендіру); 

– таным заңдылығы мен пәндік операциялардың неғұрлым маңызды 
түрлері бойынша ойлау дағдысының деңгейлік жіктелімдеріне негізделген 
Блум таксономиясы бойынша оқыту мақсаттарының иерерахиясы; 

–  білім беру деңгейлері және тұтас оқыту курсы бойынша педагогикалық 
мақсаттардың пәнішілік байланыстарды барынша ескеруге мүмкіндік беру;

– бір білім саласы пәндері арасында, сондай-ақ пәнаралық байланысты 
жүзеге асыру барысында «ортақ тақырыптардың» болуы; 

– бөлімдер мен ұсынылған тақырыптар мазмұнының уақыт талабына 
сәйкес болуы, әлеуметтік дағдылардың қалыптасуына назар аудару; 

– оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспар 
түрінде технологияландыру болып табылады.

Оқу бағдарламасының мазмұны, педагогикалық тәсілдер және бағалау 
тәсілдері бір мақсатқа жұмылдырылуы тиіс. Оқу бағдарламасы мен оқыту 
тәсілдері және бағалау үйлесімділігі оқушылардың білім алудағы табысын 
арттырады.

Жалпы, физика пәнін оқытудағы мақсат – білім алушылардың ғылыми 
дүниетанымдық негіздерін, әлемнің жаратылыстану – ғылыми бейнесін 
тұтастай қабылдауын, өмірде маңызды практикалық мәселелерді шешуде 
табиғат құбылыстарын бақылау, жазу, талдау қабілеттерін  қалыптастыру.

7-сыныпта оқу пәнінде табиғат құбылыстарын қарастырады, физиканың 
негізгі заңдарымен танысады және осы заңдарды техникада, күнделікті  
өмірде қолдану деңгейінде оқытылады. Физика мен оның заңдары барлық 
жаратылыстану саласының өзегі екендігіне басты назар аударылады.

8-сыныпта физикалық заңдарды тұжырымдау мен оларды түсіндіру 
және білім алушылардың базалық білімдерін практикада бекіту зертханалық 
және практикалық жұмыстарды орындау кезінде жүзеге асырылады.

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша мұғалімдер біліктілігін 
арттыру курсынан алған әсерім ерекше.  Оқытудың әмбебеп үлгілерін 
және тиімді әдіс-тәсілдер жүйесін қолдану арқылы біз оқушыларды сыни 
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тұрғыдан ойлауға, оқуға жауапкершілікпен қарауға, сонымен қатар тәуелсіз 
болуға бағыттаймыз.

8-сыныптағы  «Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық 
мәселелер» тақырыбын өткен кезде оқушыларды жылу машиналарының 
қоршаған ортаның экологиясына әсерін дербес оқып-үйренуге,  оқылған 
материалдардан тиісті қорытындылар жасап талдай алуға тәуелсіз болуға 
бағыттаймыз.

Қазіргі тaңда жылу машиналарының қоршаған  ортaның экологиясына 
әсерін бағалауды, oны жетілдіру жoлдарының қандай болатындығына назар 
аудартып, қосымша материалдарды тауып, оқып келуді ұсынaмын.

Осындай тапсырма  беру – оқушылардың  жылу машиналарын пайдала-
нуда қалдықтардың адам ағзасына әсерінің пайдасы мен зиянын ажырату-
ды, жылу машиналарын пайдалануда қоршаған ортаға экологияның әсерін  
жақсарту жолдарын білуге бағыттайды. Сабақ соңында «Плюс-минус-
қызықты»  рефлексиясында оқушыларға сабақ барысында өзіне ұнағанның 
бәрін «П» – «плюс»  таңбасы бойынша жазуды, «М» – «минус» таңбасы 
бойынша өзіне ұнамаған немесе түсініксіз болған тұстарын жазуды тапсыр-
са, ал «Қ» – «қызықты»  таңбасын қолданып,  оқушылар жаңа ақпарат не-
месе өзін қызықтырған  мәліметтер туралы жазады.

Жас шәкірттерді білім нәрімен сусындатуда қажымай, талмай 
еңбектенуді өзімнің кәсіби мақсатым деп білемін.

ектеп оқушыларына білім мен дағды беруде қазақ тілін оқыту 
формаларының мәні үлкен. Сабақ беруде мұғалімнің ойында тұратын 

ОҚУШЫЛАРДЫ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА  БАУЛУ

Альфия  ЖЕЛҚАЙДАРОВА, 
«Көкөзек орта мектеп-бақшасы» коммуналдық-
мемлекеттік мекемесінің  қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
   Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Қазақстан

М
мақсаттар мыналар болуы тиіс:

– оқушыларға білім негіздерін түсіндіру;
– сол білімді бекітіп, талдап, есінде қалдыру;
– алған білімін тексеріп отыру.
Қазақ тілінен өтілетін сабақтар мазмұнына қарай мына сияқты тілдік 

материалдар негізінде іске асырылады:
– фонетика, лексика, морфология, орфография, синтаксис, тіл ұстарту 

бойынша өтілетін сабақтар.
Сабақ беру  үрдісінде оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулудың 

маңызы зор.Тіл дамыту жұмыстары олардың танымдық белсенділіктерін,  
ойлау жүйесін арттыруға көмектеседі.

Жазба жұмыстарынан  әр баланың өзіндік көзқарасы, адамгершілік та-
нымы, пікірі байқалып тұрады. Тіл байлығын дамыту жұмыстары:  шағын 
әңгіме жазу, ойтолғау, мінездемелер жазу, кейіпкерлерге мінездеме беру.

Шығармашылық  жазба  жұмыстарының  мақсаты – логикалық ойлау-
ды дамыту,  шығармашылық  қиялды, нақты нәрсені еркін, қызықты  түрде 
беруге,  оның  мәні  мен  құдіретті   орнын   өз  дүниесінде  көркемдеп  бере  
алу.



56

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Оқушыларды жазба жұмысына бейімдеудің бір тәсілі ретінде  ойдан сю-
жет құрау әдісін жатқызуға болады.Кейде әдебиет сабағын  сырласу кезеңіне 
айландыруға болады.

Бұл жердегі мақсат:
– шәкіріт іштегі ойын сыртқа шығарса, сезімін, ой-қиялын ұстазымен 

бөліссе өзіндік жақсы пікірлер қалыптасар еді.
Ойтолғау тақырыптары: хат жаздым қалам алып, оңаша сыр айтамын 

өзіңізге, тек сізге арналады, т.б. мазмұнда болып келеді.
Оқушыларға бойында қарама-қайшылығы мол, ішкі сезімін терең 

көрсететін кейіпкерлер көбірек ұнайды, себебі олар өз ойларын айтқан кез-
де сол әңгіменің кейіпкерлері туралы жазғанды ұнатады.

Әр ақын-жазушының шығармашылығы бойынша өзіне ұнаған кейіп-
керлерге ойтолғау жаздыртамын. Оқушылар ақын-жазушы шығарма-
шылығын ерекше ықыласпен, айрықша толғаныспен жазып шығады.

Кейде шығарма тақырыбы баланың психологиялық ерекшелігіне, 
қабілет-икемділігіне ескеріліп берілгені жөн деп ойлаймын.

Оқушыларды шығармашылыққа баулудың тағы бір шарты – баланы 
психологиялық дайындықтан өткізу.

Шығармашылық кезеңде баланың шабытын оятып, құлшындыру керек 
деп ойлаймын:

– сенің қолыңнан бәрі келеді, сен қабілеттісің, жаз, үйрен деп, балаға 
сенім білдіру;

– оқушының кішкентай жетістігі болса да жоғары бағалап, көтермелеу;
– оқушылар басылымына өлең, әңгімелерінің жарық көруіне көмектесу;
– оқушының қойған сұрағына шын пейілмен жауап беру.
Оқушының сөздік қорын көру, есту арқылы молайту. Алдымен белгілі 

тақырып бойынша сурет салғызып, артынан өзі салған сурет бойынша  
әңгіме, ертегі құрастыруға болады.

Білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі.
Қазіргі кезде білім берудегі басты мақсат – жан-жақты, білімді, өмір 

сүруге бейім, өзіндік ойтолғамы бар, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру.
Жеке адамды қалыптастырып дамыту және оған жан-жақты терең білім 

беру мақсатында көптеген  білім беру технологиялары ұсынылуда.
Оқушының ойлау қабілетін дамыту үшін өздігінен жұмыс істеуге баулу, 

өз ойын нақты жеткізуге дағдыландыру оқушы белсенділігін арттырады деп 
ойлаймын.

Педагогтердің қоғамдағы мәртебесін және беделін арттыру, үздік мұғалімдердің 
озық педагогикалық іс-тәжірибесін тарату мақсатында 2012 жылдан бастап жыл сайын 
республикалық «Үздік педагог» конкурсы өткізілуде.

Алты жыл ішінде конкурсқа 27556 мұғалім қатысты, оның ішінде мектепке дейінгі 
және орта білім, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының  304 мұғалімі 
жеңімпаз атанып, 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақшалай сыйақы мен «Үздік 
педагог» төсбелгісінің иегерлері болып танылды.

Ағымдағы жылы «2018 жылдың үздік педагогі» атағын тағайындау бойын-
ша республикалық комиссияның қарауына мектепке дейінгі және орта білім саласы  
педагогтерінен  109  құжат, техникалық және кәсіптік білім саласынан 37 құжат келіп 
түсті.

2018 жылғы 19 қыркүйекте министрлікте «2018 жылдың үздік педагогі» атағын 
тағайындау бойынша республикалық комиссия жұмысын бастады.

Конкурстың  қорытындысы бойынша 64 жеңімпазға «2018 жылдың үздік педагогі» 
төсбелгісі, куәлік, сондай-ақ, 1000 АЕК сомасында сыйақы табыс етілді. 

Министрліктің баспасөз орталығынан
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Халықаралық зерттеулердің негізгі мақсаты – білім беру саласындағы 
себеп-салдарлық байланыстар туралы ақпарат алу. Бұл ақпарат, өз кезегінде, 
білім беру саласын жетілдіру үшін пайдалы болмақ.

Сондай халықаралық зерттеулердің бірі – ICILS (International Computer 
and Information Literacy Study). Бұл мектеп оқушылары арасындағы IT білімнің 
қалыптасу  деңгейін  анықтайтын  әлемдегі  алғашқы  зерттеу.  Зерттеудің 
мақсаты – ақпарат толқыны салтанат құрған заманда оқушылардың оқуға, 
жұмысқа және өмірге дайындықтарын бағалау, 8-сынып оқушыларының 
компьютерлік және ақпараттық сауаттылықтарын анықтау, бұл саладағы оқуды 
дамытуға ұлттық және халықаралық деңгейде ықпал ету. Ағымдағы жылғы 
сәуір-мамыр айларында қазақстандық 2 мыңға жуық мұғалім және 4 мыңға 
жуық 8-сынып оқушылары әлемнің 12 елімен қатар ICILS-2018 халықаралық 
зерттеуіне алғаш рет қатысты.

Зерттеу жұмыстары көрсеткендей, желіде көп отыру мен балалар 
арасындағы жалғыздық, депрессия сезімдері арасында өте тығыз байланыс 
дәлелденген. Осы орайда қоғам «Қазақстандық мектептер заманауи талаптарға 
қалай жауап беруі керек?», «Компьютерлік және ақпараттық сауаттылыққа 
қандай факторлар әсер етеді?» сынды сұрақтарға жауап іздей бастайды. Атал-
мыш өзекті сұрақтарға жауап іздеу мақсатында оқу жетістіктерін бағалау бо-
йынша IEA Халықаралық ассоциациясымен 2013 жылдан бастап әрбір бес жыл 
сайын ICILS зерттеу жұмыстары жүргізіліп тұрады.

Мәселен, 2013 жылы жүргізілген ICILS зерттеулері білім беру саласындағы 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардағы кемшін тұстарды анықтауға 
мүмкіндік беріп, анықталған кемшіліктерді түзетуге қажет нұсқаулықтарды 
жасап шығаруға жәрдемдескен. Қазақстанда биыл жүргізілген ICILS зерттеу 
жұмыстары қазақстандық оқушылардың цифрлық сауаттылығының қалыптасу 
деңгейі туралы маңызды ақпарат беріп, білім беру саласындағы ақпараттық-
коммуникациялық технологиялардағы кемшін тұстарды анықтауға мүмкіндік 
береді және білім беру саласын жақсарту бойынша маңызды шешімдер 
қабылдауға негіз болады деп күтілуде. 

Екінші маңызды халықаралық зерттеу - TALIS (Teaching and Learning 
International Survey). Қазақстан биыл әлемнің 46 елімен қатар алғаш рет оқыту 
мен білім беруді зерттеумен айналысатын халықаралық TALIS 2018 зерттеу 
жұмыстарына қатысты. Зерттеудің көздеген негізгі мақсаты – мұғалімдердің 
кәсіби деңгейін, мектептегі жалпы жағдай мен көшбасшылық деңгейін бағалау. 
Зерттеу жұмыстарының нәтижелері мектеп мұғалімдері мен директорларына 
ұлттық деңгейде де, халықаралық деңгейде де белгілі бір көрсеткіштерге қол 
жеткізуіне мүмкіндік береді.

Кездейсоқ іріктеме әдісі арқылы еліміздің 16 өңірінен таңдалған орта 
мектеп мұғалімдері мен директорлары (5–9 сыныптар) TALIS-2018 сауална-
ма сұрақтарына жауап берді. Сауалнама нәтижесінде алынған қорытындылар 
шетелдік әріптестерімен салыстыра келгенде қазақстандық мектеп мұғалімдері 
мен директорларының әлсіз тұстарын анықтауға, орта білім беру ұйымдарындағы 
оқыту мен білім беру сапасын арттыруға бағытталған саясатты жетілдіруге 
мүмкіндік береді. Зерттеу қорытындылары еліміздегі педагогикалық корпусты 
жақсарту бойынша нұсқаулықтарды жасап шығаруға мүмкіндік береді. 

Аталмыш халықаралық зерттеу жұмыстары бойынша жасалған қорытынды 
2019 жылғы маусымда жарияланатын болады.

ICILS-2018 және TALIS-2018 бойынша толығырақ ақпаратты ҚР БҒМ 
«Ақпараттық-сараптамалық  орталығы» АҚ сайтынан алуға болады http://iac.kz

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ҚАЗАҚСТАН
МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН 
ӘДІЛ БАҒАЛАЙДЫ
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ҒЫЛЫМ  МЕН  БІЛІМДІ  ШЕБЕР
ҰШТАСТЫРҒАН   ПАТРИОТ  ҒАЛЫМ

Бижан  ИГЕНБАЕВА, 
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент,
Жанат  САМУРАТОВА,
Сәния  БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент,
Гаухар САЙМАСАЕВА,
Жазира НҰРМҰХАМБЕТОВА

қтөбе өңірі қашанда туған елдің көркеюіне өлшеусіз үлес қосқан 
біртуар ұл-қыздарын мақтан етеді. Солардың бірі һәм бірегейі – 

білім беру ісінің көрнекті қайраткері, педагогика ғылымдарының докто-
ры, профессор Жексенбаева Үміт Бақытжанқызы.  

Ол осыдан бір жыл бұрын, 2017 жылдың 17 маусымында дүниеден 
озды. Бұл тек жақын-жұрағаты үшін ғана емес, әріптестері мен шәкірттері, 
жалпы білім беру жүйесі мен Қазақстан педагогикасы үшін де орны тол-
мас қаза болды. Біздің санамызда Үміт Бақытжанқызы жарқын тұлға, 
кәсіпқой маман, зиялы да талапшыл адам, еліне, қоғамға  еш тынбастан 
риясыз, адал еңбек еткен жан ретінде жатталып қалды. Жарқын жүзді 
сом таланттың адами қасиеттері мен артында қалдырған игі мұрасын, 
әрине, бір мақала аясына сыйғызу мүмкін емес. 

Үміт Бақытжанқызы мыңжылдық тарихы бар, аты аңызға айналған  
Ақтөбе облысының Ойыл ауданында дүниеге келген. Туған жердің 
таңғажайып табиғаты, ғасырлар бойы сақталып келген дәстүрі мен 
мәдениеті ғалымның ізін ізгілікке, ісін игілікке толтырды. Ол жаңалық 
пен жақсылықтың жаршысы болды. Бүтін бітіміне разы болған жерлестері 
«алыста болса да, туып-өскен жерін тамашалап жүрсін» деген оймен 
туған жердің көріністерін қылқаламмен өрнектеп, сыйға тартты. 

Адамның тұлға болып қалыптасуында ата-ана рөлінің өте жоғары 
екендігі баршамызға белгілі. Бұл орайда, Үміт Бақытжанқызының ата-
анасы жайлы да айта кетуге болады. Жексенбаевтар әулеті – көп бала-
лы,  талап пен тәртіпті алдыңғы орынға қойған, балаларын ерте еңбекке 
бау лып, білімнің маңыздылығын жоғары бағалайтын отбасы. Бұл туралы 
Үміт Бақытжанқызы былай деп жазған-ды: «Біздің ата-анамыз тәрбиеміз 
бен болашағымызға көп көңіл бөлді. Бірде әкем басымнан сипап: білім 
ал, жақсы оқы, азамат бол. Біздер үшін ғана емес, еліңнің Үміті болуға 
тырыс». Осы бір әке сөзі болашаққа деген үмітін үкілеп, сенімін бекіте 
түсті.  

Үміт Жексенбаева ауданның ең үздік білім ошағы – Ойыл орыс 
мектебінде 10 жыл оқыды. Ұстаздары оның озат оқығанын, білімге 
құштарлығы мен қабілет-қарымының күшті болғанын айтады. Әдеби 
кітап оқуға құмарлығын «ауыл кітапханасында Үміт Жексенбаеваның на-
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зарынан тыс қалған кітап қалмаған сияқты» деген пікірлерімен нақтылай 
түседі.   

70-жылдары мұғалімдік аса мәртебелі мамандық болып есептелді 
және ол кезде мамандық таңдау да оңай болды. 1973 жылы Үміт 
Бақытжанқызы Ақтөбе педагогикалық институтының физика-математи-
ка факультетінің 1-курсына оқуға түседі. Оқуын тәмамдап, туған ауы-
лы Ойылға оралып, №196 кәсіптік-техникалық училищесінде оқытушы 
болды, кейіннен директордың орынбасары қызметін атқарды. Қазіргі 
таңда аталмыш училище «Ойыл аграрлық колледжі» деп аталады. Сол 
кезеңді Үміт Бақытжанқызы өзінің маман болып қалыптасуындағы 
«қиын да қызықты жылдар» деп еске алады. «Кетіп қалмағанымда, сол 
колледжде не мектепте директор болар едім», – деп әзілдейтін. Бірақ 
Үміт Бақытжанқызы үнемі ізденісте жүретін жаңашыл адам болатын, 
сондықтан 1983 жылы Қазақстанның әсем астанасы – Алматы  қаласына 
көшу туралы шешім қабылдады.  

Алматыда алғашында мұғалім болып, кейін №112 және №87 мектеп-
терде директордың орынбасары қызметін атқарды. Ұстаздықтың қыры 
да, сыры да көп. Біреу оның қиындығын ғана айтар болса, енді біреулер 
шыңына жетуді армандайды. Үміт Бақытжанқызы үшін ұстаз болу 
жоғары мәртебе болғандықтан, бұл кезең тынымсыз іздену, маман бо-
лып қалыптасу, шығармашылықты шыңдау кезеңі болды деп айтуға бо-
лады. Өзін математика пәнінің аса білікті маманы ретінде таныта білуі, 
оқушылардың ғана емес, ата-аналардың да сүйіспеншілігі мен құрметіне 
бөленуі, әріптестер арасында сыйлы болуы осының нәтижесі еді.

 Топтан қара үзіп, үнемі үздіктер сапында жүретін ұстаз білім бөлімі 
басшыларының назарына ілігіп, 1992 жылы Үміт Бақытжанқызы Алма-
ты қаласының білім бөліміне ауысты. Ал 1995 жылдан бастап Қазақстан 
Республикасы Білім министрлігінің Орта білім беру департаментінде 
қызметін жалғастырды.   

Тәуелсіздігін кеше ғана алған мемлекет үшін серпінді өзгерістер 
жүріп жатты. Білім саласында да білім берудің ұлттық жүйесі мен 
жаңа мазмұны қалыптасты. Үміт Бақытжанқызы компьютер меңгерген 
мамандардың алдыңғы қатарында болды және еліміздің мектептеріне 
де компьютердің енгізілуін қадағалап, білім беру мекемелерінде 
ақпараттандырудың негізін қалады.   

Еңбекқорлығы мен шығармашылығы, жауапкершілігі мен іскерлігі 
алға қарай жол ашты. Мемлекет зиялы қауымды қажет етті. Оларды 
дайындап шығару үшін арнайы жағдай керек болатын. 1996 жылы ҚР 
Президенті «Дарынды балаларға арналған мектептерге мемлекеттік 
қолдау көрсету және дамыту туралы» өкімге қол қойды. Бұл істі 
жүзеге асыру мақсатында ҚР Білім және ғылым министрлігі жанынан 
республикалық ғылыми-тәжірибелік «Дарын» орталығы құрылды. Үміт 
Бақытжанқызы басшысы боп тағайындалды. «Дарын» орталығы Алма-
ты қалалық Оқушылар сарайында орналасып, кейін 2002 жылы Астана 
қаласына көшірілді. Үміт Бақытжанқызы Елбасы тапсырмасының аса 
маңызды екенін түсініп, шын ниетімен қабылдады. Жұмысқа бар ынтасы-
мен белсене кірісіп, дарынды балаларды анықтау және іріктеу бойынша 
жаңа әдістер іздеді.  «Дарынды балаларды айқындау, қолдау және дамы-
ту» Тұжырымдамасы әзірленді. Бұл Тұжырымдама дарынды балалармен 
жұмыс жасауда – әлемдік ғылымның бүгінгі үрдісі мен тәжірибесін тал-
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дап, білім беруді саралаудың қажеттілігін, мектептердің вариативтігін, 
оқушының жеке қасиетін ескере отырып, сыныптар мен профильді 
сыныптарды қалыптастыруды, сондай-ақ, авторлық жоспар мен оқу 
бағдарламаларын кеңінен пайдалануды анықтайды. Республикалық 
оқушылар олимпиадасының өткізілуі өзгертілді. Үміт Бақытжанқызының 
ұсынысымен 1998 жылдан бастап Қазақстан Республикасының құрама 
командалары жаратылыстану-математика бағытындағы пәндер бо-
йынша халықаралық олимпиадаларға қатысатын болды. Халықаралық 
олимпиадалардағы оқушыларымыздың жетістіктерін ерекше атап кету-
ге болады. Мысалы, 2001 жылы АҚШ-тың Вашингтон қаласында «Клэй 
математикалық институты» ұйымдастырған халықаралық математи-
ка олимпиадасына қатысқан бір оқушымыз былай деген: «Біз жоғары 
нәтиже көрсету үшін өте көп дайындалдық. Командамызда 6 адам бол-
ды, барлық қатысқандардың саны – 473. Үміт Бақытжанқызы үнемі 
қасымызда болды, бізді қолдап жүрді. Олимпиаданың барлық кезеңінен 
өтіп, команда 4 алтын, 1 күміс және 1 «Құрмет» грамотасына ие бол-
ды. Олимпиада нәтижесін жариялаған кезде сенер-сенбесімізді білмедік. 
Қазақстан Республикасының командасы 83 елден келген командалар ара-
сында Қытай, Ресей мен АҚШ, Оңтүстік Корея мен Болгариядан кейін 
4-ші орынға шықты.  Үміт Бақытжанқызы қуаныштан көзіне жас алды. 
Сол кезде біздің мемлекетіміз үшін бұл өте жоғары жетістік болатын. 
4 алтын  медальдің  үшеуін  ақтөбелік  Алдоңғаров Әлібек, Бектеміров 
Бауыржан, Жұмакешев Амандар жеңіп алған еді».

1999   жылы  оқушылар   арасында  алғаш  рет  «Республиканың  
«Қазақстан  – 2030   стратегиясы»   аясындағы   экономикалық және 
әлеуметтік-мәдени даму модельдері» тақырыбында республикалық 
ғылыми жобалар ұлттық сайысы өткізілді. Бұл сайыс Үміт 
Бақытжанқызының ерекше мақтанышы болатын. Өйткені, 2000 
жылдан бастап  «Республиканың «Қазақстан – 2030 стратегиясы» 
аясындағы экономикалық және әлеуметтік-мәдени даму модельдері» 
тақырыбындағы республикалық ғылыми жобаларының ұлттық сай-
ыстар штаб-квартирасы Вашингтон қаласында орналасқан ғылым 
мен техниканың Әлемдік көрмесінің (INTEL ISEF) филиалы болып 
есептелді. Оқушыларымыз өз жобаларын осы көрмеде көрсетті. Үміт 
Бақытжанқызының айтуынша, жеңімпаз ретінде Қазақстанды атағанда, 
еліміздің көк туы желбіреген кезде ерекше тебіреніп, қуанғаннан төбелері 
көкке екі елі жетпей қалған. Ең бастысы біздің балаларымыз басқа ел-
ден келген оқушылармен тең дәрежеде бәсекеге шықты. 2002 жылы 
Үміт  Бақытжанқызының   «Ғылыми   жобалар  сайысын   өткізу  бойын-
ша оқушылардың ғылыми топтарын ұйымдастыру жөнінде» ғылыми-
әдістемелік нұсқаулығы жарық көрді.  

Сонымен қатар, елімізде дарынды балаларға қолдау көрсетудің 
«Кенгуру» атты математикалық конкурсы, «Ақбота» интеллектуалды 
марафоны,  «Дарын» профильді мектебі, «Жас ғалым» ғылыми мектебі,  
республикалық «Дарын» сырттай оқу мектебі сынды түрлері көбейді. 
Үміт Бақытжанқызының тікелей қатысуымен дарынды және талантты 
балалар жөніндегі Әлемдік кеңесімен (WCGTC) байланыс орнатыл-
ды және 2001 жылдан бастап Қазақстан осы кеңестің конференция-
ларына қатыса бастады.  1998 жылдан бері  М.Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университетімен,  Мәскеу  болат және қорытпа 
институтымен, Мәскеу физика-техникалық институтымен, Санкт-
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Петербургтегі ұлттық ақпараттық технологияларды, механика және оп-
тика зерттеу ұлттық институтымен, бір сөзбен айтқанда, Орталық Ресей 
Федерациясының жетекші университеттерімен тығыз байланыста. Осы 
күнге дейін жыл сайын Менделеев олимпиадасына  қатысу жалғасып 
келе жатқан тиімді ынтымақтастықтың бір көрсеткіші болып саналады.   

Әр аймақта дарынды балалармен жұмыс жасайтын орталықтар, 
бөлімдер ашылды, мамандандырылған мектептер саны 6-дан 30-ға дейін 
өсті. Аталған мектептерге арналған типтік оқу бағдарлама әзірленіп 
бекітілді. Бұл жоспар тұлғалық-бағдарлы оқытудың дараландыру және 
сараптау идеяларын жүзеге асырды. Жоспардың негізгі ережелері осы 
күнге дейін қолданысқа ие болуда. 

Бұрын Қостанай облыстық мамандандырылған «Озат» мектебінде 
директор болған, қазір Челябинск қаласындағы (Ресей) №17 мектептің 
директоры, педагогика ғылымдарының кандидаты Н.В.Колодия былай 
деп еске алады: «…Бір-бірімізбен танысқан, жүздескен кездеріміз – өте 
қызықты кез еді, өйткені біз бір салада, бір бағытта келе жатқан адамдар 
едік. Алғашқы конкурстар, алғашқы фестивальдер, осы бір ұйымдастыру 
жолындағы өзара келіспеушіліктер, сол үшін бір-бірімізге өкпе-реніш 
арту – бәрі де белгілі бір шешімге келу жолындағы әрекеттер. Қазір ой-
лап отырсам, бұның бәрі біз үшін тамаша тәжірибе болды. Осы шаралар-
ды ұйымдастырып, баршамыздың басымызды қосып, жаңашылдыққа, 
жетістіктерге жетелеген  тамаша жан – Үміт Бақытжанқызы болатын.  

Дарынды балаларға арналған мектептерді айтсақ, бұл тың жерді 
игерумен бірдей болды. Осындай зор жобаны бастау, жүзеге асыру – біз 
үшін үлкен мақтаныш. Әрине, осы жобаның жүзеге асуы, жыл озған 
сайын дамып жалғасын табуы – сол кездегі «Дарын» орталығының 
басшысы Үміт Бақытжанқызының мол білімінің, қажымас еңбегінің, 
көрегенді көшбасшылығының нәтижесі екендігіне ешкім де та-
лас тудырмайтындығын мойындаймыз. Бұрынғы Одақтың ғылыми-
педагогикалық қауымдастығы дарынды балалармен жұмыс жасаудың 
қазақстандық моделі туралы айта бастады. Үміт Бақытжанқызының дис-
сертациясы осы істі жалғастырушылар үшін жетекші ғылыми негіз бол-
ды».   

Расында да, біздің еліміздегі дарынды балалармен жұмыс жасау 
тәжірибесі ТМД елдерінде ғана емес, халықаралық конференциялар-
да да қаралып, бірегей көрініс тапты.  Жас мемлекеттің болашағын 
құрайтын жаңа интеллектуалды ұрпақ өсірудегі нәтижелі еңбек  Үміт 
Бақытжанқызын бақытқа бөлей түсті. «Дарын» орталығының 5 жылдық 
мерейтойына арнап жинақ шығарылды. Ол – аса биік жетістіктердің 
жинағы болды, өйткені бес жылғы мазасыз еңбектің нәтижесінде тек 
қана халықаралық интеллектуалды сайыстардан 34 алтын, 39 күміс, 95 
қола медальді иеленіппіз. 

Үміт Бақытжанқызы дарынды балаларды айқындау, қолдау және 
дамыту жөніндегі ҚР Президентінің тапсырмасын жоғары деңгейде 
орындады, ұсынған бастамалары   Елбасы тарапынан әрқашан қолдау 
тауып отырды, жыл сайын дарынды балалармен дәстүрлі кездесулер 
ұйымдастырылды. Көрегенді басшының ел арасынан талантты балалар-
ды тауып, қолдау көрсетіп, болашаққа бағдарлай алуының нәтижесінде 
қаншама шәкірт бүгінгі күні әр саланың білікті маманы, беделді азаматы 
атануда. Бір ғана, бүгінгі таңда «Самұрық-Қазына» қорында қызмет етіп 
жүрген, кешегі математика пәні бойынша халықаралық олимпиаданың 
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бірнеше дүркін жеңімпазы, Гарвард университетінің түлегі, ақтөбелік 
Бауыржан Бектеміровтің өзі неге тұрады!? Әрине, бұл тізімді әрі қарай 
жалғастыра беруге де болады. 

Үміт Бақытжанқызының Қазақстан Республикасында дарынды ба-
лаларды айқындау, оқыту және дамыту жолындағы ғылыми бағыты оң 
нәтижесін берді. Осы орайдағы ғылыми мақалалары, әдістемелік және 
оқыту құралдары т.б. – барлығы 63-тен астам басылым өз алдына жинақ 
болып шығарылды. 

«Қазақстан Республикасында дарынды балалармен жұмыс жасаудың 
теориясы мен тәжірибесі» атты монографиясы еліміздегі дарынды ба-
лалармен жұмысты дамыту  мәселесіне үлкен үлесін қосты. Бұл мо-
нографияда дарынды тұлғаны мемлекеттік-басқарушылық деңгейде 
қалыптастырудың концептуалды-жүйелік деңгейде теориялық-
әдіснамалық негіздері белгіленіп, дарынды балаларды айқындау, оқыту 
және дамыту стратегиялары анықталған. «Оқушыларды зерттеулік 
оқытудың негіздері» атты әдістемелік құралы, «Мен зерттеуді үйренемін» 
атты оқыту құралы жобалық-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру кезінде 
мұғалімдер үшін зор көмек болды. Үміт Бақытжанқызының ғылыми 
еңбектері, оқу құралдары, мақалалары – біз үшін баға жетпес құнды мұра 
болса, баланың дарындылығын анықтау жолындағы күрделі сауалдардың 
жауабын табуда студенттер мен аспиранттар үшін сарқылмас қазына, 
өйткені осы жолдан өтіп, әлем кеңістігінің әр түкпірінен өз орнын биіктен 
сайлап алған ізбасарлар мен шәкірттер – осының дәлелі.    

Челябинск қаласындағы (Ресей) №17 мектептің директоры, педагоги-
ка ғылымдарының кандидаты Н.В.Колодия: «…Мен өзімнің кандидаттық 
жұмысымда педагогикалық тұрғыдан басқару және балаларды дамы-
ту саласында педагогика ғылымының докторы Ү.Жексенбаеваның 
ғылыми еңбектеріне оннан астам сілтеме жасадым. Бұл – ол кісіні осы 
салада өзімнің тәлімгерім ретінде мойындағаным. «Тау алыстаған сайын 
биіктей түседі» деген осы болар...» – деп өзінің жүрекжарды шынайы 
пікірін білдірген. 

Үміт Бақытжанқызы республикалық 12 жылдық білім беру ғылыми-
тәжірибелік орталығының директоры қызметін «12 жылдық білім 
беру Тұжырымдамасын» әзірлеуден бастады. Бұл Тұжырымдамада 
білім беру мазмұнын жаңғыртудың негізгі мәселелері, оның ішінде, 
дәстүрлі репродуктивті оқытудан бас тартып, оқушылардың танымдық 
белсенділігін және өзіндік ойлауын қамтамасыз ететін, білім берудің 
жаңа, дамытушы, сындарлы моделіне көшу туралы сөз болды. 12 жылдық 
білім берудің жаңа мазмұнын әзірлеу мақсатында ғалымдар, әдіскер, 
ұстаздар және аймақтық бөлімдермен үлкен жұмыс басталды. «Дарын» 
орталығындағы тәжірибе шетелдік ғалымдармен байланыс орнатуға 
септігін тигізді, олар да өз үлестерін қосты. 3 жыл бойғы қарқынды 
жүргізілген жұмыс жемісін бермей қоймады: әр сыныпта барлық пән 
бойынша оқыту мақсаты айқындалған, әдістемелік жағынан құзыреттілік 
тәсілді негізге алып жасалған оқу бағдарламалары әзірленді. 

Үміт Бақытжанқызы біраз уақытын оқыту және ғылыми жұмыстарға 
арнады.  Ол 2011 жылы Алматы қаласындағы республикалық қосымша 
білім беру оқу-әдістемелік орталығын басқарды. ҚР Білім және ғылым 
министрі тапсырмасы бойынша бұл Орталықтың Астанаға ауысуы қажет 
болды. Бұның алдында «Дарын» орталығы да Астанаға көшірілгендіктен, 
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бұл ұйымдастыру да Үміт Бақытжанқызына қиындық тудыра қойған 
жоқ. Сөйтіп, қосымша білім беру мазмұнын реттеу жөніндегі жұмыс 
түрлері қайта қаралып, бағдарламалар жаңартылып, Орталық Астана-
да жаңа өмірін бастап кетті. Қосымша білім беру ережелерін ғылыми 
негіздеу үшін Үміт Бақытжанқызы мақалаларын, оқу құралдарын, 
нұсқаулықтарын жариялады, педагогтердің алдына шығып сөз сөйледі, 
жергілікті атқару органдарын қосымша білім беру мекемелерін 
көбейтуге шақырды. Осы бағытта әріптес-ғалымдармен бірлесе жазған 
мақалаларының бірі – «Қосымша білім беру жүйесіндегі әлеуметтік 
білім берудің инновациялық әдістемесі». Үміт Бақытжанқызы қосымша 
білім беру жүйесінің қызметкерлері арасында үлкен құрметке ие болды. 
Олар Үміт Бақытжанқызының өскелең ұрпақ үшін маңызы зор саладағы 
жаңа идеяларды енгізу, жаңа формаларды жүзеге асыру барысындағы 
батылдығын, қайсарлығын сыйлады.  

Көп жылдан бері басшылық қызмет атқарған Ақтөбе қалалық 
техникалық шығармашылық орталығының директоры Пашкевич Алек-
сандр Александрович өз пікірін былай жеткізді: «Арамыздан кере-
мет адам, біртуар басшы, дарынды педагог Үміт Бақытжанқызының 
кеткеніне, міне, бүгін бір жыл өтіпті. Өміріндегі басты мақсаты – 
өскелең ұрпақты адалдық, отансүйгіштік, патриотизм, парыз бен абы-
рой сияқты адами қасиеттерге тәрбиелеу болды. Үміт Бақытжанқызы өз 
тәжірибелерімен, шығармашылық идеяларымен үнемі бөлісіп жүретін. 
Білім беру саласына инновациялық технологияларды енгізу кезеңінен 
бастап бірлесіп жұмыс атқардық.     

Үміт Бақытжанқызы Қазақстанда робототехниканың дамуына зор 
үлес қосты.  Біздің орталықта «Робототехника» үйірмесінің ашылуын ең 
бірінші болып қолдаған осы кісі еді, соның нәтижесінде бұл бағыт бала-
лар мен жасөспірімдер арасында үлкен сұранысқа ие».      

Иә,  Үміт  Бақытжанқызы  білікті,  табысты  көшбасшы болды.    Қа-
зақстан  инновациясының   озық  жүйелерін,  атап  айтқанда респуб-
ликалық  ғылыми-тәжірибелік  «Дарын» орталығын, республикалық 
ғылыми-тәжірибелік «12 жылдық білім беру мәселелері» орталығын, 
республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығын 
басқарды. Үміт Бақытжанқызын жақсы танитын әріптестері: «Әрқашан 
оның мақсатқа ұмтылғыштығын, терең білімін, жаңашылдығын 
бағалайтынбыз. Принципшіл, өзіне де, өзгеге де жоғары талап қоятын 
тұлға еді», – деп еске алады.  

Эрих Мария Ремарк: «Адам тағдырға берілмесе, тағдырды 
жеңіп шығады!» деген болатын. Бұл сөздер Үміт Бақытжанқызының 
өмірлік ұстанымының көрінісін, оның жігерлілігі мен мейірімділігін, 
табандылығы мен өмірге құштарлығын айқындай түскендей. Өмірінің 
соңғы сәттеріне дейін, денсаулығына қарамастан, үйде отырса да өзекті 
мәселелермен айналысып, алдағы атқарылар істерді жоспарлай отырған 
еді. Бұл оның мағыналы ғұмырының мәні, тек қана жеңістерден тұратын 
өмір жолының шыңы еді. Румидің «Ұлы адамды өлдіге баламаңдар. 
Олар өмірден өткен күні-ақ халықтың жүрегіне жерленеді» деген сөзі 
осы орайда тағы да жадымызда жаңғырады. Өйткені, біртуар ғалым, 
көрнекті педагог, білімді көшбасшы, білікті жан Жексенбаева Үміт 
Бақытжанқызы туралы салиқалы ойлар әрқайсымыздың жүрегімізде 
әрқашан да сақталады.
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

8 (727) 291-33-36.

Ұялы тел.:  

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

Басуға 04.10.2018 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы       . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 58.

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” 
№10, 2018 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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“Бақытты бала” жобасы

Ұлы Жеңістің 73 жылдығына орай Темір 
аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен 
ауданымыздың тұрғындары мен қонақ-
тарына көріністер қойылып, әскери шатыр-
ларда халыққа тегін әскери тағамдар тара-
тылды.

«Бақытты бала» 
ая сындағы іс-шарада 
Темір ауданының әкімі 
А.Жүсібалиев облыс әкі-
мі Б.Сапарбаевқа оқу -
шылардың қолөнер көр-
месін таныстыруда.



67

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Облыс  әкімі  Б.Сапарбаев  Темір  аудандық  білім беру ұйымының  
Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына  ұйымдастырған көрмелерін 
аралауда.

Білім беру ұйымдарының басшылары аудан әкімі А.Жүсібалиев пен 
білім бөлімінің басшысы Г.Нұртазинаға «Бақытты бала» жобасы аясын-
да атқарылған іс-шаралармен таныстыруда.
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1 маусым  балалар күніне орай балалардың музыкалық ансамбльдері 
мен оркестрлер  шеруі  өткізілді.
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1 маусым балалар 
күніне арналған мерекелік 
шараларды аудан әкімі 
А.Жүсібалиевтың тамаша-
лауы.

Білім бөлімінің басшысы 
Г.Нұртазина  Астана қаласының 
20 жылдығына орай Астана 
қаласына саяхатқа оқушыларды 
шығарып салуда.

Облыс     әкімі    
Бердібек Сапарбаев пен 
Ақтөбе облыстық 
білім басқармасының
басшысы Л.Уразбаева
Алға ауданының Бестамақ
ауылында білім алуға ерекше
қажеттіліктері бар
балаларға арналған қала
сыртындағы  «Күншуақ»   
демалыс  лагерінің  
ашылуында.
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ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕБІ
Журнал 1925  жылдан бастап шығады

ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖУРНАЛЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК

№9 (1112), 
2018

ҚЫРКҮЙЕК

Бас редактор – Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚР білім беру ісінің үздігі, 
ҚР журналистер одағының мүшесі

АЛАУХАНОВ Е.О.  – з.ғ.д., профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген   қайраткері, заңгер-жазушы
АННАМУРАТОВА С.К. – п.ғ.д.,профессор (Ташкент)
АНДРИЕНКО Е.В. – п.ғ.д.,профессор, академик  (Новосибирск)
АХМЕТОВА Г.К.  – п.ғ.д., профессор, “Өрлеу” БАҰО АҚ  басқарма төрайымы
БУРХАНОВ К.Н. – с.ғ.д., профессор
ЕРТАСОВА Г.К. – ф.ғ.к. (Евразия университеті)
ЕСІМ Ғ.Е. – ф.ғ.д. профессор, ҰҒА академигі
ЖЫЛБАЕВ Ж.О. – п.ғ.к. доцент, Ы.Алтынсарин атындағы  ұлттық Білім академиясының  президенті
МЕЛЬНИК Г.С. – ф.ғ.д. профессор (Санкт-Петербург)
НҰРТАЗИНА Р.А. – с.ғ.д., профессор (Евразия университеті)
ОШАНОВА О.Ж. – ф.ғ.к. доцент (әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ)
ТАУБАЕВА Ш.Т. –  п.ғ.д., профессор (әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ)
ТҰРҒЫНБАЕВА Б.А. – п.ғ.д.,профессор (Абай атындағы ҚҰМПУ)
УСМАНОВ Ә.А. – п.ғ.д., профессор
ҰЗАҚБАЕВА С.А. – п.ғ.д., профессор (Абылай хан атындағы ҚХҚ  және  ӘТ университеті)

Журнал Кеңес Одағы Жоғарғы  Кеңесі Президиумының өкімімен 1975 жылы 
“Құрмет  белгісі” орденімен, 1985 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 
Құрмет грамотасымен марапатталған 

РЕДАКЦИЯЛЫҚ  АЛҚА: 

Бас кеңесші – Сайраш  ӘБІШҚЫЗЫ, 
                            қоғам қайраткері 

Жауапты хатшы – Сайлаугүл  САДЫҚҚЫЗЫ

Оператор-беттеуші – Нәзигүл  СӘДУАҚАСОВА

Корректор – Күлила  МАЙТЫБАЙ

Р Е Д А К Ц И Я:

Электрондық пошта: kaz_mektep@mail.ru

Сайт: www.kazmektep.kz

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:  

050010, Алматы қаласы,  
Жамбыл көшесі, 25-үй
Жұмыс тел.:  (727) 291-33-36, 
ұялы тел.:  8 701 503 97 80

Шығыс Қазақстан облысы  
Тарбағатай ауданы Ақсуат 
ауылындағы А.Байқыдыров 
атындағы саз мектебінің оқу 
ісінің меңгерушісі Айгүл 
Құсайынқызы Бөлекжанова. 
Өнерлі ұстаз М.Уәлиқызы атын-
дағы  Халықаралық  әншілер 
конкурсының лауреаты. Саз мек-
тебінде Жетіген сыныбының 
ашылуына ұйтқы болып, көптің 
алғысына бөленіп, жас мамандар-
мен  жұмыс жасауда ақыл-кеңес-
тер беруде. 

Мақтаулы маманның ұжымы  
туралы материалдарды     беттер-
ден оқи аласыздар.

Мұқабаның 1-бетінде:
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         Электрондық пошта: kaz_mektep@mail.ru Сайт: www.kazmektep.kz

Р Е Д А К Ц И Я:

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:  050010, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 25-үй
                                                   Жұмыс тел.:  (727) 291-33-36, ұялы тел.:  8 701 503 97 80
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ліміз жасампаз, жаңа дәуірге аяқ басқан бүгінгі күн айрықша тарихи 
сәт. Қазақстанның түкпір-түкпірінде, өзге де алыс-жақын шетелдерде 

«АҚТӨБЕ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» 

Елеусін  САҒЫНДЫҚОВ
экономика ғылымдарының докторы, 
профессор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ыбырай Алтынсарин

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

адамы – мұғалім. 
Ғ. Мүсірепов

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

шәкірттей сезінемін. 
Серке Қожамқұлов

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

ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым.
 Александр Македонский

Өсиетте – насихат



76

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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



80

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

“Алақай” топтамасы
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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-



84

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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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