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Құрметті қазақстандықтар!
Біз тәуелсіздік жылдары көп жұмыс атқардық.
Экономикасы қарқынды дамып келе жатқан заманауи прогрессивті мем-

лекет құрып, бейбітшілік пен қоғамдық келісімді қамтамасыз еттік.
Сапалы әрі тарихи маңызы зор құрылымдық, конституциялық және сая-

си реформалар жүргіздік.  
Қазақстанның халықаралық беделінің артуына және оның аймақтағы 

геосаяси рөлінің күшеюіне қол жеткіздік.
Біз өңірлік және жаһандық проблемаларды шешу ісіне зор 

жауапкершілікпен қарайтын жауапты әрі қалаулы халықаралық серіктес 
ретінде танылдық.

Қазақстан ТМД және Орталық Азия елдері арасынан «ЭКСПО-2017» 
халықаралық көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап алған бірінші 
мемлекет болды. 

Біз Еуразия өңірінің қаржылық, іскерлік, инновациялық және мәдени 
орталығы ретінде қалыптасуын қамтамасыз етіп, жаңа елордамыз – Астана-
ны салдық.

Халық саны 18 миллионнан асып, өмір сүру ұзақтығы 72,5 жасқа жетті.
Біз берік экономикалық негіз қалыптастырдық. 
Соңғы 20 жыл ішінде елімізге 300 миллиард АҚШ доллары көлемінде 

тікелей шетел инвестициясы тартылды.
Экономиканы өркендетудің негізі саналатын шағын және орта бизнес 

нығайып келеді.
Дүниежүзілік Банктің бизнес жүргізу жеңілдігі рейтингінде Қазақстан 

190 елдің ішінде 36-шы орынға көтерілді.
Біз әрдайым сыртқы сын-қатерлерге дер кезінде назар аударып, оларға 

дайын бола білдік.       
Соған байланысты, мен елімізді жаңғырту жөнінде қажетті бағдарламалық 

бастамалар жасадым.
Олардың жүзеге асырылуы табысты дамуымыздың негізгі факторына ай-

налды. 
Біздің стратегиялық мақсатымыз – 2050 жылға қарай әлемдегі озық 

дамыған 30 елдің қатарына қосылу.
2014 жылы еліміздің инфрақұрылымын жаңартатын «Нұрлы жол» 

кешенді бағдарламасын іске асыруды бастадық.
Үш жыл бұрын «100 нақты қадам» – Ұлт жоспарын жарияладық.
Содан кейін еліміздің Үшінші жаңғыруына кірістік.
Оның басты міндеті – Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ететін экономикалық өсімнің жаңа моделін құру.
Еліміздің орнықты дамуы өмір сүру деңгейін одан әрі арттыруға деген 

зор сенім ұялатады.
Біз жаңа міндеттерді атқаруға дайынбыз.

Елбасының Қазақстан халқына Жолдауы 
5 қазан, 2018 жыл

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ 
ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ: 
ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ
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Құрметті отандастар!
Соңғы кездері әлемдік саяси және экономикалық трансформация 

үдерістері күшейе түсті.
Әлем қарқынды түрде өзгеріп келеді.
Мызғымастай көрінген жаһандық қауіпсіздік жүйесінің тұғыры мен 

халықаралық сауда ережелері бұзылуда.
Жаңа технологиялар, роботтандыру мен автоматтандыру еңбек ресурста-

рына және адам капиталының сапасына қатысты талаптарды күрделендіруде.
Қаржы жүйелерінің мүлде жаңа архитектурасы түзілуде.
Бұл орайда қор нарықтары кезекті қаржы дағдарысына алып келуі мүмкін 

жаңа «сабын көбігін» үрлеуде.
Бүгінде жаһандық және жергілікті проблемалар тоғыса түсуде.
Мұндай жағдайда сын-қатерлерге төтеп берудің және мемлекеттің 

табысқа жетуінің кепілі елдің басты байлығы – адамның даму мәселесі бо-
лып отыр. 

Үкімет, әрбір мемлекеттік органның, мемлекеттік компанияның басшы-
сы жұмыс тәсілдерін өзгертуі қажет.

Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі  басты басымдыққа айналуға 
тиіс. 

Мен лауазымды тұлғаның жеке тиімділігін және қызметке лайықтылығын 
дәл осы өлшемге сәйкес бағалайтын боламын.

* * *
Қазақстандықтардың әл-ауқаты, ең алдымен, табыстарының тұрақты 

өсімі мен тұрмыс сапасына байланысты.
І. ХАЛЫҚ ТАБЫСЫНЫҢ ӨСУІ
Адам еңбекқор болып, өз кәсібін жақсы меңгергенде және лайықты 

жалақы алуға немесе жеке кәсіп ашып, оны дамытуға мүмкіндік болған кезде 
табыс артады.

Мемлекет пен адамдардың күш біріктіруінің арқасында ғана біз Жалпыға 
ортақ еңбек қоғамын құра аламыз.

Біріншіден, Үкіметке 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі 
жалақыны 1,5 есе, яғни 28 мыңнан 42 мыңға дейін өсіруді тапсырамын.

Бұл барлық сала бойынша түрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындарда 
жұмыс істейтін 1 миллион 300 мың адамның еңбекақысын тікелей қамтиды.

Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін 275 мың қызметкердің 
еңбекақысы көбейіп, орта есеппен 35 пайызға өседі. 

Осы мақсаттарға 2019–2021 жылдарда  республикалық бюджеттен жыл 
сайын 96 миллиард теңге бөлу керек.

Осыған орай, енді, ең төменгі жалақы  ең төменгі күнкөріс шегіне бай-
ланысты болмайды. Ең төменгі жалақының жаңа мөлшері бүкіл экономика 
ауқымындағы еңбекақы өсімінің катализаторына айналады.

Төмен жалақы алатын қызметкерлердің еңбекақысын көтеруге қатысты 
бұл бастаманы ірі компаниялар қолдайды деп сенемін.

Екіншіден, бизнесті өркендетудің тұрақты көздерін қалыптастырып, 
жеке инвестицияны ынталандыру және нарық еркіндігін қолдау керек.

Дәл осы бизнес арқылы жаңа жұмыс орындары ашылып, қазақ-
стандықтардың басым бөлігі табыспен қамтамасыз етіледі.

БІРІНШІ. Біз 2010 жылдың өзінде «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасын іске қостық.

Өңірлерге жұмыс сапарым барысында мұның тиімділігіне көз жеткіздім.
Бағдарламаның қолданылу мерзімін 2025 жылға дейін ұзарту керек.
Осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін жыл сайын қосымша кемінде 30 

миллиард теңге бөлуді қарастыру қажет.
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Бұл 3 жыл ішінде қосымша кемінде 22 мың жаңа жұмыс орнын ашуға, 
224 миллиард теңге салық түсіруге және 3 триллион теңгенің өнімін өндіруге 
мүмкіндік береді.

ЕКІНШІ. Экономикада бәсекелестікті дамыту және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы мен табиғи монополиялардың қызметі үшін 
белгіленетін тарифтер саласында тәртіп орнату мақсатымен батыл шаралар 
қабылдау керек. 

Коммуналдық қызмет пен табиғи монополияларды реттеу салаларында 
тарифтің жасалуы және тұтынушылардан жиналған қаржының жұмсалуы әлі 
күнге дейін ашық емес.

Монополистердің инвестициялық міндеттемелеріне тиімді мониторинг 
пен бақылау жүргізілмей отыр.

Үкімет 3 ай мерзім ішінде осы мәселемен айналысып, бәсекелестікті 
қорғау функциясын елеулі түрде күшейте отырып, монополияға қарсы 
ведомствоның жұмысын реформалауы керек.

Бұл – маңызды мәселе, ол бизнес үшін кететін шығынның артуына, 
адамдардың нақты табысын азайтуға әкеп соқтырады.

ҮШІНШІ. Бизнесті заңсыз әкімшілік қысымнан және қылмыстық 
қудалау қаупінен қорғауды арттыра түсу керек.

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық заңнамасының бұзылуы 
жөніндегі қылмыстық жауапкершіліктің қолданылу шегін, айыппұлды өсіре 
отырып, 50 мың айлық есептік көрсеткішке дейін арттыруды тапсырамын.

Сондай-ақ, негізгі міндеті көлеңкелі экономикамен күрес болуға тиіс 
Қаржы мониторингі комитетіне функцияларын бере отырып, Экономикалық 
тергеу қызметін қайта құру қажет.   

Біз «қолма-қол ақшасыз экономикаға» бет бұруымыз керек.
Мұнда жазалаушы ғана емес, сондай-ақ бизнестің қолма-қол ақшасыз 

есеп айырысуын қолдау сияқты ынталандырушы құралдарға да сүйенген 
жөн.  

Салық және кеден саласындағы ақпараттық жүйелер интеграциясының 
аяқталуы әкімшілендірудің ашықтығын арттырады.  

Үкімет үш жыл ішінде экономикадағы көлеңкелі айналымды кем дегенде 
40 пайызға қысқарту үшін нақты шаралар қабылдауға тиіс.

Бизнес өз жұмысын жаңадан бастау үшін 2019 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап салықтың негізгі сомасы төленген жағдайда, өсім мен айыппұлды 
алып тастай отырып, шағын және орта бизнес үшін «салық амнистиясын» 
жүргізуге кірісуді тапсырамын.

ТӨРТІНШІ. Экспортқа бағытталған индустрияландыру мәселесі 
экономикалық саясаттың негізгі элементі болуға тиіс.

Үкімет өңдеу секторындағы экспорттаушыларға қолдау көрсетуге баса 
мән беруі қажет.  

Біздің сауда саясатымызда селқостық болмауға тиіс.
Оған біздің тауарларымызды өңірлік және әлемдік нарықта ілгерілететін 

белсенді сипат дарыту керек.
Сонымен бірге, халық тұтынатын тауарлардың ауқымды номенклатурасын 

игеріп, «қарапайым заттар экономикасын» дамыту үшін кәсіпорындарымызға 
көмектесу қажет.   

Бұл экспорттық әлеуетімізді жүзеге асыру тұрғысынан ғана емес, сондай-
ақ ішкі нарықты отандық тауарлармен толтыру үшін де маңызды.

Үкіметке өңдеу өнеркәсібі мен шикізаттық емес экспортты қолдау 
мақсатымен алдағы 3 жылда қосымша 500 миллиард теңге бөлуді тапсыра-
мын. 

Басымдығы бар жобаларға қолжетімді несие беру міндетін шешу үшін 
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Ұлттық банкке кемінде 600 миллиард теңге көлемінде ұзақ мерзімге қаржы 
бөлуді тапсырамын.

Үкімет Ұлттық банкпен бірлесіп, осы қаражаттың көзделген мақсатқа 
жұмсалуын қатаң бақылауды қамтамасыз етуі керек.   

Ірі әрі серпінді жобаларды жүзеге асыру үшін шетелдік инвесторлармен 
бірлесіп инвестиция салу қағидаты бойынша жұмыс істейтін Шикізаттық 
емес секторға бөлінетін тікелей инвестиция қорын құру мәселесін қарастыру 
қажет.

Сондай-ақ, көлік-логистика және басқа да қызмет көрсету секторларын 
ілгерілету жөніндегі жұмыстарды жандандыру керек.

Бай табиғатымыз бен мәдени әлеуетімізді пайдалану үшін сырттан 
келетін және ішкі туризмді дамытуға ерекше көңіл бөлу қажет. Үкімет қысқа 
мерзімде салалық мемлекеттік бағдарлама қабылдауға тиіс.    

БЕСІНШІ. Агроөнеркәсіп кешенінің әлеуетін толық іске асыру керек.
Негізгі міндет – еңбек өнімділігін және қайта өңделген ауыл шаруашылығы 

өнімінің экспортын 2022 жылға қарай 2,5 есе көбейту.
Мемлекеттік қолдаудың барлық шараларын елімізге заманауи агротехно-

логияларды ауқымды түрде тартуға бағыттау қажет.
Біз икемді әрі ыңғайлы стандарттарды енгізу және ауыл шаруашылығы 

саласындағы беделді шетелдік мамандарды – «ақылды адамдарды» тарту 
арқылы саланы басқарудың үздік тәжірибесін пайдалануымыз керек.

Ауыл кәсіпкерлеріне шаруашылық жүргізудің жаңа дағдыларын үйрету 
үшін жаппай оқыту жүйесін қалыптастырған жөн.

Үкіметке алдағы 3 жыл ішінде осы мақсаттарға жыл сайын қосымша 
кемінде 100 миллиард теңге қарастыруды тапсырамын. 

АЛТЫНШЫ. Инновациялық және сервистік секторларды дамытуға 
ерекше көңіл бөлген жөн.

Ең алдымен, «болашақтың экономикасының» баламалы энергетика, жаңа 
материалдар, биомедицина, үлкен деректер, заттар интернеті, жасанды ин-
теллект, блокчейн   және басқа да бағыттарын ілгерілетуді қамтамасыз ету 
қажет.

Еліміздің жаһандық әлемдегі орны мен рөлі келешекте нақ осыларға бай-
ланысты болады.

Үкіметке Назарбаев Университетімен бірлесіп, нақты жобаларды анықтай 
отырып, әрбір бағыт бойынша арнайы бағдарламалар әзірлеуді тапсырамын.

Университет базасында жасанды интеллект технологиясын әзірлеумен 
айналысатын ғылыми-зерттеу институтын құру сондай жобалардың бірі бола 
алады.

ЖЕТІНШІ. Нақты экономиканы өркендету үшін қаржы секторының 
рөлін күшейтіп, ұзақ мерзімді макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз 
ету қажет.

Бағаның  өсуі,   қаржыландыруға   қолжетімділік,   банктердің  орнық-
тылығы – міне, осы мәселелер көбіне қазір жұрттың қызығушылығын туды-
рып отыр.

Ұлттық банк Үкіметпен бірлесіп, қаржы секторын және нақты секторлар-
ды сауықтыру, инфляцияға қарсы кешенді саясат жүргізу мәселелерін жүйелі 
түрде шешуді бастауы керек.

Қалыптасқан жағдайда экономиканы, әсіресе, өңдеу секторы мен шағын 
және орта бизнесті несиелендіруді ұлғайту өте маңызды.

Сондай-ақ, зейнетақы активтері мен әлеуметтік сақтандыру жүйесінің 
ресурстарын басқару тиімділігін арттырып, баламалы қаржы құралдарын – 
құнды қағаз нарығы, сақтандыру және басқа да салаларды нақты дамыту ке-
рек.

Бизнесті шетел инвестициясымен, капиталға қолжетімділікпен қамта-
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масыз ету ісінде «Астана» халықаралық қаржы орталығы маңызды рөл 
атқаруға тиіс.

Біз жеке сотты, қаржы реттеуішін, биржаны арнайы құрдық.
Барлық мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар осы алаңды 

белсенді пайдаланып, оның тез қалыптасуына және дамуына атсалысуы ке-
рек.

* * *
Аталған шаралардың тиімді жүзеге асырылуы жалақының өсуі мен жаңа 

жұмыс орындарының ашылуы есебінен қазақстандықтардың табысын арт-
тырады.

Бұл үдерістер әрдайым Үкіметтің басты назарында болуға тиіс.
II. ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ
Әл-ауқатымыздың екінші бір сипаты – өмір сүру деңгейінің артуы.
Білім берудің, денсаулық сақтау саласының, тұрғын үйдің сапасы мен 

қолжетімділігі, жайлы және қауіпсіз жағдайда өмір сүру мәселелері әрбір 
қазақстандық отбасына қатысты.    

Осыған орай, Үкімет әлеуметтік секторға, қауіпсіздік пен инфрақұрылымға 
мән бере отырып, бюджет шығыстарының басымдықтарын қайта қарауға 
тиіс.

БІРІНШІ. 5 жыл ішінде білім, ғылым, денсаулық сақтау салаларына 
барлық көздерден жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы өнімнің 10 пайызына 
дейін жеткізу қажет.  

Қаржыландыруды халыққа қызмет көрсету сапасын елеулі түрде артты-
руды қамтамасыз ететін тиісті реформаларды жүзеге асыру үшін бағыттау 
керек.  

ЕКІНШІ. Мектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі жақсарту керек.
Ойлау негіздері, ақыл-ой мен шығармашылық қабілеттер, жаңа дағдылар 

сонау бала кезден қалыптасады.    
Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды, 

коммуникативтілікті дамытуға және командада жұмыс істей білуге басты на-
зар аударылуда.

Бұл салада біліктілік талаптарын, оқыту әдісін, тәрбиешілердің және 
балабақшадағы басқа да қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу жүйесін қайта 
қарау қажет.  

Білім және ғылым министрлігі әкімдіктермен бірлесіп, биыл тиісті «Жол 
картасын» әзірлеуі керек.

ҮШІНШІ. Орта білім беру жүйесінде негізгі тәсілдер белгіленген, қазіргі 
кезеңде солардың орындалуына баса назар аударған жөн. 

Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту жүйесі мен әдістемесі 
мемлекеттік мектептер үшін бірыңғай стандарт болуға тиіс. Бұл мектеп 
білімін реформалаудың қорытынды кезеңі болады.

Білім сапасын бағалау жүйесі халықаралық стандарттарға негізделуге 
тиіс.

Орта мектептердің өзінде балаларды мейлінше сұранысқа ие маман-
дықтарға бейімдеп, кәсіби диагностика жүргізу маңызды.    

Бұл оқытудың жеке бағдарын жасауға және оқушы мен мұғалімнің оқу 
жүктемесін азайтуға мүмкіндік береді.

Балалар қауіпсіздігінің маңыздылығын ескеріп, бүкіл мектептер мен 
балабақшаларды бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етуді, мектеп 
психологтарының жұмысын күшейтуді және басқа да дәйекті шараларды 
жүзеге асыруды тапсырамын.  

Білім алудың қолжетімділігін арттыру мақсатымен оқушыларға орын 
жетіспейтіні, мектептердің үш ауысымда оқыту және апат жағдайында болу 
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проблемалары мейлінше сезіліп отырған  өңірлер үшін Үкіметке 2019-2021 
жылдарға арналған бюджеттен қосымша 50 миллиард теңге қарастыруды 
тапсырамын.

ТӨРТІНШІ. Келесі жылы «Педагог мәртебесі туралы» заңды әзірлеп, 
қабылдау қажет деп санаймын.

Бұл құжат мұғалімдер мен мектепке дейінгі мекемелер қызметкерлері 
үшін барлық игілікті қарастырып, жүктемені азайтуға, жөнсіз тексерістер 
мен міндеттен  тыс функциялардан арашалауға тиіс.   

БЕСІНШІ. Жоғары білім беру ісінде оқу орындарының маман дайындау 
сапасына қатысты талаптар күшейтіледі.

Біз гранттардың санын көбейттік, енді жауапкершіліктің кезеңі келді.
Жоғары оқу орнының табыстылығын бағалаудың басты критерийі – оқу 

бітірген студенттердің жұмыспен қамтылуы, жалақысы жоғары жұмысқа ор-
наласуы.

Жоғары оқу орындарын ірілендіру саясатын жүргізу қажет.
Нарықта жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз ететіндері ғана қалуға 

тиіс. Назарбаев Университетінің тәжірибесіне сүйеніп, үздік шетелдік топ-
менеджерлерді жұмысқа тарту арқылы әлемнің жетекші университеттерімен 
әріптестік орнату маңызды.

Қазіргі білім инфрақұрылымының базасында Назарбаев Университетінің 
үлгісімен өңірлік жаңа жоғары оқу орнын құру қажет деп санаймын.     

АЛТЫНШЫ. Медициналық қызмет сапасы халықтың әлеуметтік көңіл 
күйінің аса маңызды компоненті болып саналады. 

Ең алдымен, әсіресе ауылдық жерлерде алғашқы медициналық-
санитарлық көмектің қолжетімді болуын қамтамасыз ету қажет.

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін қызметкерлерді 
ынталандыру үшін 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ауруларды емдеу ісін 
басқарудың жаңа тәсілдерін енгізген учаскелік медицина қызметкерлерінің 
жалақысын кезең-кезеңмен 20 пайызға көбейтуді тапсырамын.  

Осы мақсаттарға келесі жылы 5 миллиард теңге бөлінеді.  
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық емханалар мен ауруханалар 

медициналық құжаттарды қағазсыз, цифрлық нұсқада жүргізуге көшуге тиіс.
Бұл 2020 жылға қарай бүкіл тұрғындардың электронды денсаулық пас-

порттарын жасауға, кезектерді, бюрократияны жоюға, қызмет көрсету сапа-
сын арттыруға мүмкіндік береді.

Осыған дейін жасалған кардиологиялық және нейрохирургиялық 
кластерлердің тәжірибесін пайдаланып, 2019 жылы Астанада Ұлттық ғылыми 
онкологиялық орталықтың құрылысын бастау керек.    

Осылайша біз көптеген адам өмірін сақтап қаламыз.
ЖЕТІНШІ.  Өңірлік деңгейдегі резервтерді тауып, бұқаралық спорт пен 

дене шынықтырудың қолжетімділігін арттыру қажет.
Үкіметке және әкімдерге кем дегенде 100 дене шынықтыру-сауықтыру 

кешенін салуды тапсырамын.
Сондай-ақ, қолданыстағы, әсіресе мектептердегі спорт ғимараттарын 

тиімді пайдаланып, дене шынықтырумен айналысу үшін аулаларды, 
парктерді, саябақтарды жабдықтау қажет.

СЕГІЗІНШІ. Ұлт саулығы – мемлекеттің басты басымдығы. Бұл – 
қазақстандықтар сапалы азық-түлікті пайдалануға тиіс деген сөз.

Бүгінде халықты сапасыз әрі денсаулыққа және өмірге қауіп төндіретін 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтерден қорғайтын тұтас саясат жоқ.

Үкіметке шаралар қабылдауды және осы жұмысты ретке келтіруді тап-
сырамын.

Келесі жылдан бастап Тауарлар мен көрсетілетін қызмет сапасын және 
қауіпсіздігін бақылау комитеті жұмысын бастауға тиіс.
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Оның қызметі, ең бастысы, азық-түлікке, дәрі-дәрмекке, ауыз суға, бала-
лар тауарына, медициналық қызмет көрсетуге сараптама жүргізуді қамтитын 
болады.  

Бұл үшін заманауи зертханалық базаны қамтамасыз етіп, білікті маман-
дар штатын қалыптастыру қажет.

Бұл орайда, тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын қоғамдық 
ұйымдарды институционалды тұрғыдан күшейтіп, оларды белсенді 
пайдаланған жөн.

Біз әрдайым бизнеске көмек көрсетеміз, бірақ адам, оның құқықтары мен 
денсаулығы маңыздырақ.

Мемлекет әкімшілік кедергілерді азайту барысында көптеген тексерістен, 
рұқсат беру және басқа да рәсімдерден бас тартты.

Сондықтан, ұсынылатын тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігі үшін бизнес қоғамдастығы да жауап береді.

Жалпы, бизнес пайда табуды ғана емес, сондай-ақ, мемлекетпен бірлесіп 
азаматтарымыздың қауіпсіздігі мен жайлы тұрмысын қамтамасыз етуді де 
ойлауы керек.   

* * *
Халыққа сапалы әлеуметтік қызмет көрсету ісі тұрғын үй жағдайын 

жақсарту, еліміздегі кез келген елді мекенде жайлы әрі қауіпсіз өмір сүру 
сипатындағы мол мүмкіндіктермен үйлесімді түрде толыға түсуге тиіс.

III. ӨМІР СҮРУГЕ ЖАЙЛЫ ОРТА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Жайлылық дегеніміз – ең алдымен, тұрғын үйдің қолжетімділігі, ауланың 

әдемілігі мен қауіпсіздігі, тіршілікке және жұмыс істеуге қолайлы елді 
мекеннің және сапалы инфрақұрылымның болуы.

БІРІНШІ. Сапалы әрі қолжетімді тұрғын үй.
Бүгінде біз тұрғын үй құрылысына зор серпін беріп отырған «Нұрлы 

жер» бағдарламасын табысты іске асырудамыз.
Тұрғын үй ипотекасының қолжетімділігін арттыратын жаңа ауқымдағы 

«7-20-25» бағдарламасы қолға алынды.
Әкімдерге жергілікті бюджет есебінен жеңілдетілген ипотека бойынша 

алғашқы жарнаны ішінара субсидиялау мәселесін пысықтауды тапсырамын.
Мұндай тұрғын үй сертификаттарын беру біліктілігі жоғары педагогтер, 

медицина қызметкерлері, полицейлер және өңірге қажетті басқа да мамандар 
үшін ипотеканың қол жетімділігін арттырады.

Сондай-ақ, халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтары үшін ірі 
қалаларда жалдамалы тұрғын үй құрылысын ұлғайту қажет.

Бұл шаралар 250 мыңнан астам отбасы үшін тұрғын үй жағдайын 
жақсартуға мүмкіндік береді.

Бюджет есебінен салынатын жаппай құрылыс алаңдарына арналған 
инженерлік инфрақұрылым жүргізуді қоса алғанда, мемлекет бес жыл ішінде 
650 мың отбасыға немесе 2 миллионнан астам азаматтарымызға қолдау 
көрсетеді.

ЕКІНШІ. Еліміздің аумақтық дамуына жаңа тәсілдер енгізуді қамтамасыз 
ету қажет.

Бүгінде жетекші елдердің экономикасы, көбіне, жаһандық қалалар неме-
се мегаполистер арқылы танылады.

Әлемдік ішкі жалпы өнімнің 70 пайыздан астамы қалаларда түзіледі.
Біздің өз тұрмыс салтымыз тарихи қалыптасты, моноқалалары мен 

шағын облыс орталықтары бар аграрлы экономика басымдыққа ие болды.
Сондықтан 18 миллион халқы бар ел үшін миллионнан астам тұрғыны 

бар 3 қаланың болуы,  соның ішінде 2 қаланың тәуелсіз Қазақстан дәуірінде 
осы қатарға қосылуы  – үлкен жетістік.
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Астана мен Алматы еліміздегі ішкі жалпы өнімнің 30 пайыздан астамын 
қазірдің өзінде қамтамасыз етіп отыр.

Бірақ, қалалардың инфрақұрылымы кәсіпорындар мен тұрғындардың 
жедел өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне сай бола бермейді.

Соңғы жылдары біз «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша республикалық 
маңызы бар инфрақұрылым қалыптастырдық.

2015 жылдан бастап 2400 шақырым автомобиль жолы салынды және 
қайта жөнделді. Бұл жұмыстар жалғасуда және 2020 жылға дейін қосымша 
4600 шақырым жол пайдалануға беріледі.

Енді өңірлік және қалалық инфрақұрылымды жүйелі түрде дамытқан 
жөн.

Осы мақсатқа орай биыл қаржыландыру көлемі артты: жергілікті маңызы 
бар жолдарға 150 миллиард теңгеге дейін, ауылдық  жерлерді сумен қамтуға 
100 миллиард теңгеге дейін қаражат бөлінді.

Әкімдер осы қаражаттың есебінен өңірлердегі мейлінше өткір проблема-
ларды шешуге күш жұмылдыруы керек.

Үкімет бұл міндетті жүйелі қолға алып, қосымша инфрақұрылымдық 
мәселелер тізімін жасап, жобаларды бағалап, оларды қаржыландыру көздерін 
іздеп табуы қажет.

Жаңа мектептер, балабақшалар, ауруханалар құрылысын елді мекендерді 
дамыту жоспарларымен ұштастыру қажет, сондай-ақ, бұл секторға жеке ин-
весторларды тарту үшін жағдай жасаған жөн.

Сонымен қатар, «инфрақұрылым адамдарға» моделінен «адамдар 
инфрақұрылымға» моделіне бірте-бірте көшу қажет.

Бұл елді мекендерді ірілендіру ісін ынталандырып, бөлінетін қаражатты 
пайдалану тиімділігін арттыратын болады.

Әрбір өңір мен ірі қала бәсекеге қабілеттіліктің қолда бар басымдықтарын 
ескеріп, өзіндік орнықты экономикалық өсу және жұмыспен қамту моделіне 
сүйене отырып дамуға тиіс.

Осыған орай, тірек саналатын ауылдардан бастап республикалық маңызы 
бар қалаларға дейінгі түрлі елді мекендер үшін өңірлік стандарттар жүйесін 
әзірлеу керек.

Бұл стандарт әлеуметтік игіліктер мен көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтердің тізімі мен қолжетімділігінің, көлік, мәдени-спорттық, 
іскерлік, өндірістік, цифрлық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілудің нақты 
көрсеткіштерін және басқа да мәселелерді қамтуға тиіс.

Экологиялық ахуалды жақсарту, соның ішінде зиянды заттардың тара-
луы, топырақтың, жердің, ауаның жағдайы, қалдықтарды жою, сондай-ақ 
онлайн түрінде еркін қолжетімді экологиялық мониторинг жүргізу жүйесін 
дамыту жөніндегі жұмыстарды күшейту қажет.

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған «кедергісіз орта» қалып-
тастыруға зор мән берілуге тиіс.

2019 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Еліміздің басқарылатын 
урбанизациясының жаңа картасына айналатын Еліміздің 2030 жылға дейінгі 
аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын әзірлеуді тапсырамын.

Практикалық шараларды жүзеге асыру үшін нақты іс-шараларды, жоба-
ларды және қаржыландыру көлемін көрсете отырып, Өңірлерді дамытудың 
2025 жылға дейінгі прагматикалық бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын.

Өңірлік дамудың аталған аспектілері іске асырылу мерзімдері 2025 
жылға дейін ұзартылуға тиіс «Нұрлы жол» және «Нұрлы жер» мемлекеттік 
бағдарламаларында ескерілуі керек.

Біріншісі көлік инфрақұрылымын дамытуға, екіншісі – коммуналды және 
тұрғын үй құрылысындағы міндеттерді шешуге бағытталуға тиіс.
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Бұл бағдарламалардың «екінші тынысын» ашу керек.
ҮШІНШІ. Құқық қорғау органдарының жұмысына терең және сапалы 

өзгерістер қажет.
Қауіпсіздік тұрмыс сапасының ажырамас бөлігі болып саналады.
Ішкі істер органдарының қызметкерлері қылмыспен күресте «алдыңғы 

шепте» жүреді, көбіне өз басын қатерге тігіп, азаматтарды қорғайды.
Сонымен қатар, қоғам құқық қорғау органдарының, ең алдымен, полиция 

жұмысының түбегейлі жақсаруын күтіп отыр.
Үкіметке Президент Әкімшілігімен бірлесіп, «Ішкі істер органдарын 

жаңғырту жөніндегі жол картасын» қабылдауды тапсырамын.
Реформалар 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асырыла бастауға 

тиіс.
Біріншіден, Ішкі істер министрлігінің штаттық санын оңтайландырып, 

полицияны өзіне тиесілі емес функциялардан арылту қажет.
Үнемделген қаражатты полицейлердің жалақысын көбейтуге, олардың 

тұрғын үй және өзге де әлеуметтік мәселелерін шешуге бағыттаған жөн.
Екіншіден, полиция қызметкерінің жаңа стандартын бекітіп, мансаптық 

ілгерілеу, сондай-ақ, полиция академиялары арқылы кадрларды даярлау мен 
іріктеу жүйесін өзгерту керек.

Қызметкерлердің бәрі қайта аттестациялаудан өтуге тиіс. Тек үздіктері 
ғана қызметін жалғастырады.

Үшіншіден, халықпен жұмыс істеудің жаңа заманауи форматтарын 
енгізіп, полицияны бағалаудың критерийлерін түбегейлі өзгерткен жөн.

Полицияның жұмысын сервистік модельге көшіру қажет.
Азаматтар санасында полицейлер жазалаушы емес, керісінше, қиын 

жағдайда көмек көрсетуші деген түсінік орнығуы керек.
Қалалық және аудандық ішкі істер органдары жанында Халыққа қызмет 

көрсету орталықтарының қағидаты бойынша азаматтарды қабылдау үшін 
қолайлы жағдай жасау қажет.

Қазақстанның бүкіл қалаларын қоғамдық қауіпсіздікке мониторинг 
жүргізу жүйелерімен жабдықтау керек.

Қоғам тарапынан білдірілген сенім деңгейі және халықтың өзін қауіпсіз 
сезінуі полиция жұмысын бағалаудың негізгі өлшемдері болуға тиіс.

ТӨРТІНШІ. Сот жүйесін одан әрі жаңғырту.
Соңғы жылдары көп жұмыс атқарылды, дегенмен, басты міндет – соттарға 

деген сенімнің жоғары деңгейін қамтамасыз ету шешімін таппай отыр.
Сонымен қатар, құқық үстемдігі – біздің реформаларымыздың табысты 

болуының негізгі факторы.
Біріншіден, сот жұмысының заманауи форматтарын және озық электрон-

ды сервистер енгізуді жалғастырған жөн.
Жыл сайын 4 миллион азаматымыз  сотта қаралатын іске қатысады.
Бұған қаншама күш пен қаражат жұмсалады!
Уақыт пен ресурстардың орынсыз шығынын талап ететін артық сот 

рәсімдері қысқаруға тиіс. Бұрын адамдардың жеке өздерінің келуі талап 
етілсе, қазір оны алыстан жүзеге асыруға болады.

Екіншіден, сот жүйесінің сапалы дамуын және кадрларының жаңаруын 
қамтамасыз етіп, үздік заңгерлер судья болуға ұмтылатындай жағдай жасау 
керек.

Үшіншіден, әсіресе бизнес пен мемлекеттік құрылымдар арасындағы 
сот арқылы шешілетін дау-дамайды қарау кезінде түсінікті әрі болжамды 
сот тәжірибесі керек, сондай-ақ судьяларға заңсыз ықпал ету мүмкіндіктерін 
жою қажет.

Жоғарғы сотқа Үкіметпен бірлесіп, жыл соңына дейін тиісті шаралар 
кешенін әзірлеуді тапсырамын.



12

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

* * *
Кез келген реформаларды іске асыру барысында өзінің барлық іс-

қимылын халықтың әл-ауқатын арттыруға арнайтын жинақы әрі тиімді 
мемлекеттік аппарат маңызды рөл атқаратын болады.

IV. АЗАМАТТАР СҰРАНЫСЫНА БЕЙІМДЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК 
АППАРАТ

Жаңа кезең жағдайында мемлекеттік аппарат қалай өзгеруге тиіс?
БІРІНШІ. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін түбегейлі арт-

тыру.
«Сапа» – мемлекеттік  қызметші   өмірінің  жаңа стилі, ал өзін-өзі жетіл-

діру – оның басты қағидаты болуға тиіс.
Жаңа формацияның мемлекеттік қызметшілері мемлекет пен қоғам 

арасындағы алшақтықты қысқартуға тиіс.
Бұл арқылы  тұрақты кері байланыс орнығып, мемлекеттік саясаттың 

нақты шаралары мен нәтижелері қызу талқыланып, жұртшылыққа 
түсіндіріледі.

Мемлекеттік басқару академиясы Назарбаев Университетімен бірлесіп, 
«Жаңа формацияның басшысы» бағдарламасын және басшылық қызметтерге 
тағайындау кезінде арнайы қайта даярлаудан өткізетін курстар әзірлеу қажет.   

Үздік шетелдік компанияларда жұмыс тәжірибесі бар немесе әлемнің 
жетекші университеттерінде білім алған жеке сектордағы кәсіби мамандарды 
тарту маңызды. 

Биыл біз 4 мемлекеттік органға жалақы төлеудің жаңа моделін енгіздік.
Барлық пилоттық жобалар жақсы нәтижелер көрсетіп отыр.
Мемлекеттік қызметке қызығушылық артты, әсіресе өңірлік деңгейде 

оның өзектілігі жоғары.
Тиімсіз шығындарды оңтайландыру және басшылық құрамын қысқарту 

есебінен төменгі және орта буындағы қызметкерлердің жалақысы 2 - 2,5 есе 
өсті.

Кадрлардың жұмыстан кетуі 2 есе қысқарды.
Беделді жоғары оқу орындарын бітірген түлектерді қоса алғанда, 

біліктілігі жоғары кадрлардың жеке сектордан келуі 3 есе артты.
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінде орталық аппаратқа арналған кон-

курс бір орынға 28 адамға дейін, ал өңірлік құрылымдарда бір орынға 60 
адамға дейін өсті.

Маңғыстау облысының әкімдігіндегі 1 бос орынға енді 16 адам, ал Әділет 
министрлігінде орта есеппен 13 адам үміткер болып отыр.

Астанада мемлекет-жекеменшік әріптестік аясында іске асырылып 
жатқан жобаларды қаржыландыруға қатысты жаңа тәсілдер есебінен ғана 30 
миллиардтан астам теңге үнемделді.

Еңбекақы төлеудің жаңа моделіне көшу үшін мемлекеттік органдардың 
басшыларына «бюджеттік-кадрлық маневрді» жүзеге асыруға құқық бердім.

Олар үнемделген қаражатты қызметшілердің жалақысын арттыруға 
бағыттау мүмкіндігін алды.

Қазіргі уақытта көптеген мемлекеттік органдар жаңа модельге көшуді 
қалап отыр.

Ең бастысы – олар мұны тек жалақыны көбейту ғана емес, бәрінен бұрын, 
жұмыстарының тиімділігін арттыру деп түсінуі керек.

Еңбекке төленетін қаржының өсімі бюджет шығысын, соның ішінде  
бағынышты мекемелердің шығыстарын оңтайландыру және үнемдеу есебінен 
өтелуін бақылауда ұстауды тапсырамын.  

Бұл жерде аталған жобаның беделін түсірмес үшін формализм мен 
теңгермешілікке жол бермеу қажет.
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ЕКІНШІ. Осы күрделі кезеңде бөлінетін әрбір теңгенің қайтарымының 
мол болуына қол жеткізу керек.

Тексерістер нәтижелері айқындап отырғандай, құрылыс құны кей 
жағдайда жобалық құжаттар әзірлеу кезеңінде-ақ арттырылып көрсетіледі.

Соңына дейін жеткізілмейтін немесе перспективасы жоқ екені әуел бас-
тан белгілі болған жобалар бар.

Егер жүктелген іске жауапкершілік танытатын болсақ, бюджеттің 
жүздеген миллиард теңгесін үнемдеп, тұрғындардың нақты қажетіне 
бағыттауға болады.

Үкімет тиімсіз әрі уақтылы емес шығындарды болдырмай, шығыстарды 
оңтайландырып, қаражатты үнемдеу үшін жүйелі шаралар қабылдауы қажет.

ҮШІНШІ. Сыбайлас жемқорлықпен белсенді күрес жалғасатын болады.
Біріншіден, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер аясында мемлекеттік 

қызметшілердің тұрғындармен тікелей қарым-қатынасын азайтуға қол 
жеткізген жөн.

Жер қатынастары мен құрылыс саласындағы бюрократтық рәсімдер 
жұртшылықты мазалайтын мәселелердің бірі болып саналады.

Бұл салада ашықтық жоқ, халық пен бизнес ақпаратқа толық қол жеткізе 
алмай отыр.

Жер қоры мен жылжымайтын мүлік нысандары туралы мәліметтердің 
бірыңғай ақпараттық базасын жасауды тапсырамын.

Осы мәселе бойынша тәртіп орнатып, жерді нақты инвесторларға беру 
керек.

Бұл – бір ғана мысал.
Жұрттың және бизнес қоғамдастығының наразылығын туғызатын басқа 

да бағыттар бойынша тиісті реттеу жұмыстарын жүргізу керек.
Жалпы, 2019 жылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 80 пайызы, ал 

2020 жылы кемінде 90 пайызы электронды форматқа көшірілуге тиіс.
Сол үшін Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңды жедел 

жаңарту керек.
Екіншіден, қарамағындағы қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа 

қатысты құқықбұзушылық жасаған жағдайда бірінші басшылардың жеке 
тәртіптік жауапкершілігін күшейту мәселесін пысықтау қажет.

Сонымен қатар, адал жұмыс істейтін қызметкер тексерушілерден 
қорықпауға тиіс.

Үшіншіден, «Сыбайлас жемқорлықтан ада өңірлер» жобалары аясын-
да елорданың жемқорлыққа қарсы стратегияны жүзеге асыру жөніндегі 
тәжірибесін тарату керек.

ТӨРТІНШІ. Үкімет пен барлық мемлекеттік органдардың жұмысында 
формализм мен бюрократияны азайту қажет.

Соңғы кездері Үкіметтегі, мемлекеттік органдардағы ұзақ отырыстар 
мен кеңестердің саны еселеп артып, сондай-ақ құжат айналымы елеулі түрде 
көбейді.   

Үкімет әкімдердің және олардың орынбасарларының қатысуымен күніне 
7 кеңес өткізетін кездері де болады.

Олар қай кезде жұмыс істейді?
Мұны доғарып, бұл мәселені ретке келтіру керек.
Өздеріне нақты міндеттемелер алуға  және солар үшін жария түрде есеп 

беруге тиіс министрлер мен әкімдерге шешім қабылдау еркіндігін ұсыну 
қажет.

Еліміздің 2025 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспарының 
әзірленген көрсеткіштер картасы бұған негіз болуға тиіс.

БЕСІНШІ. Қойылған міндеттерді тиімді жүзеге асыру үшін рефор-
малардың жүргізілуіне бақылау механизмдерін күшейту қажет.
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Үкімет пен мемлекеттік органдар жыл соңына дейін дамудың аталған 
барлық мәселелерін қамти отырып, нақты индикаторлар мен «жол карта-
ларын» әзірлеуге тиіс, сондай-ақ реформаларды іске қосу үшін қажетті заң 
жобаларының бәрін Парламентке уақтылы енгізуі керек.

Өз кезегінде, Парламент оларды сапалы әрі жедел қарастырып, 
қабылдауға тиіс.

Реформалар мен негізгі стратегиялық құжаттардың жүзеге асырылу ба-
рысына мониторинг жүргізіп, бағалау үшін қажетті өкілеттіктер бере оты-
рып, Президент Әкімшілігінде Ұлттық жаңғыру офисін құруды тапсырамын.

Бұл офис статистикалық көрсеткіштерге мониторинг жүргізуден бөлек, 
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының тәжірибесіне сәйкес, 
тұрғындар үшін өзекті мәселелер жөнінде халық пен бизнес өкілдері арасын-
да тұрақты түрде сауалнама жүргізуді қамтамасыз етеді.

Офис әрбір бағыт бойынша қалыптасқан  жағдай жөнінде маған үнемі 
баяндап отырады.

Үкіметтің әрбір мүшесі, мемлекеттік органдар мен компаниялардың бас-
шылары алға қойылған міндеттердің орындалуына дербес жауап беретін бо-
лады.

V. ТИІМДІ СЫРТҚЫ САЯСАТ
Қазақстанның табысты жаңғыруын қамтамасыз ету үшін бастамашыл 

белсенді сыртқы саясатты одан әрі жүзеге асыру қажет.
Біздің бейбітсүйгіш бағытымыз бен осы саладағы нақты айқындалған 

қағидаттарымыз өзін-өзі толық ақтап отыр.
Қазақстанның Ресей Федерациясымен қарым-қатынасы мемлекетаралық 

байланыстардың эталоны болып саналады.
Толыққанды интеграциялық бірлестік әрі әлемдік экономикалық 

қатынастардың белсенді мүшесі ретінде қалыптасқан Еуразиялық 
экономикалық одақ табысты жұмыс істеуде.

Орталық Азия өңірінде өзара ықпалдастықтың жаңа парағы ашылды.
Қытай Халық Республикасымен жан-жақты стратегиялық серіктестігіміз 

дәйекті түрде дамып келеді.
«Бір белдеу – бір жол» бағдарламасы Қытаймен қарым-қатынасымызға 

тың серпін берді.
Менің қаңтар айындағы Вашингтонға ресми сапарым және Прези-

дент Дональд Трамппен жүргізген келіссөздерім барысында Қазақстан мен 
АҚШ-тың XXI ғасырдағы кеңейтілген стратегиялық серіктестігі жөніндегі 
уағдаластыққа қол жеткізілді.

Біз сауда және инвестиция саласындағы ірі серіктесіміз – Еуропа 
Одағымен қарқынды ынтымақтастығымызды жалғастыра береміз.

ТМД елдерімен, Түркиямен, Иранмен, Араб Шығысы және Азия 
елдерімен өзара тиімді екі жақты қатынастар дамып келеді.

Ақтау қаласындағы саммитте қабылданған Каспий теңізінің құқықтық 
мәртебесі туралы конвенция Каспий маңы елдерімен ынтымақтастықтың 
жаңа мүмкіндіктеріне жол ашады.

Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесіндегі миссия-
сын абыроймен аяқтап келеді.

Сирия жөніндегі Астана процесі бейбіт жолмен реттеу және осы елдің 
дағдарыстан шығуы жөнінде тиімді жұмыс жүргізіп жатқан бірден-бір 
келіссөздер форматына айналды.

Сонымен қатар, қазіргі күрделі жағдайда Қазақстан Республикасының 
сыртқы саясаты бейімделуді және ұлттық мүддені прагматизм қағидаттарына 
сәйкес ілгерілетуді талап етеді.
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* * *
Барлық кезеңде де табысқа деген нық сенім мен халықтың бірлігі ғана ел 

тағдырын шешкен.
Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында ғана біз ұлы асуларды бағындыра 

аламыз.
VІ. ӘРБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ ЕЛІМІЗДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР 

ҮДЕРІСТЕРІНЕ АТСАЛЫСУЫ
Әрбір қазақстандық жүргізіліп жатқан реформалардың мәнін және 

олардың Отанымызды өркендету жолындағы маңызын жете түсінуге тиіс.
Реформаларды табысты жүзеге асыру үшін қоғамымыздың ортақ 

мақсатқа жұмылуы аса маңызды.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы жаппай қолдауға ие болып, қоғамдағы 

жаңғыру үдерістеріне зор серпін берді.
Бұл бастаманы әрі қарай жалғастырып қана қоймай, оның аясын жаңа 

мазмұнмен және бағыттармен толықтыру қажет.
Жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың 

басымдығына айналуға тиіс.
Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық 

қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек.
Келесі жылды Жастар жылы деп жариялауды ұсынамын.
Біз ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын жаңғыртуға кірісуіміз қажет.
Бұған арнайы «Ауыл – Ел бесігі» жобасының іске қосылуы септігін 

тигізеді.
Бұл жоба арқылы өңірлердегі еңбекке қатысты идеологияны ілгерілетуді 

қолға алу керек.
Бойскаут қозғалысы сияқты «Сарбаз» балалар-жасөспірімдер бірлестігін 

құрып, мектептерде әскери-патриоттық тәрбиенің рөлін күшейткен жөн.
«Өз жеріңді танып біл» жаңа бастамасы аясында еліміздің өңірлері бо-

йынша жаппай мектеп туризмін қайта жаңғырту керек.
Бүгінде халықтың әлеуметтік көңіл күйін айқындайтын негізгі салаларда 

теңдессіз шаралар ұсынылып отыр.
Бастамалардың қаржылық көлемі 1,5 триллион теңгеден асады, ал 

жиынтық әсері одан да көбірек. Бұл халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға 
зор серпін береді. 

Бұл – ең сенімді әрі тиімді инвестиция.
Қымбатты қазақстандықтар!
Халқымыздың бақуатты өмір сүруі және еліміздің озық дамыған 30 елдің 

қатарына қосылуы – Тәуелсіз мемлекетіміздің мәңгілік мұраты.
Біз қашан да заман сынына тегеурінді іс-қимылмен төтеп беріп келеміз.
Бұл – ең алдымен, ел ынтымағының арқасы.
«Ынтымақты елдің ырысы мол» дейді халқымыз.
Бүгінгі кезеңнің де талабы оңай емес.
Бірлігіміз мызғымаса, ынтымағымыз ыдырамаса, біз үшін алынбайтын 

асу, бағынбайтын белес болмайды.
Мен әрбір жолдауымда халықтың әлеуметтік жағдайы мен тұрмыс сапа-

сын жақсартуға ерекше мән беріп келемін.
Қазіргі «7-20-25», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» және басқа да мемлекеттік 

бағдарламалардың басты мақсаты – халқымыздың тұрмыс сапасын жақсарту.
Қазақстанның бағындыратын биіктері әлі алда.
Осы жолда халық сенімі рухымызды жігерлендіріп, бойымызға күш-

қайрат дарытады.
Сол сенімді ақтаудан артық мұрат жоқ!
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Педагогика ғылымы: зерттеулер

леуметтік-экономикалық өзгерістер мен құндылықтар өзгерісі 
қашанда құстың қос қанатындай бірге жүреді, жеке тұлғаның 

ӘОЖ (УДК): 37.013.46

ЖОҒАРЫ  СЫНЫП  ОҚУШЫЛАРЫНДА 
ЭСТЕТИКАЛЫҚ  ҚҰНДЫЛЫҚ  БАҒДАР
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ  МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Күләнда ҚАЛИЕВА, 
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университетінің доценті, 
Қалжан МЕҢІЛБАЕВА, 
А.Селезнев атындағы  Алматы хореографиялық училищесі 
мұғалімі
   Алматы қаласы, Қазақстан

Аннотация. Мақалада жоғары сынып оқушыларында  эстетикалық құндылық 
бағдарлар қалыптастыру проблемасының зерттелу жағдайына  талдау жасала-
ды; эстетикалық құндылық бағдарлар ұғымының мәні анықталып, оны оқу-тәрбие 
үдерісінде қалыптастыру  мүмкіндіктері қарастырылады.  

дүниетанымдық негіздері де  өзгереді. Сондықтан да  қазіргі кезде ру-
хани құндылықтар  әлемінде таңдау жасай алатын, мәдени  әлемді 
қабылдай білетін және меңгерген  адамды қалыптастырудың  жаңа 
жолдарын іздестіру  аса маңызды болып отыр. «Сапалы орта білім бе-
руге тең қол жеткізуді қамтамасыз ету, зияткер, дене бітімі мен рухани 
жағынан дамыған, табысты азаматты қалыптастыру» Қазақстан Респуб-
ликасында білім беру мен ғылымды дамытудың басты бағдарламалық 
мақсаттарының бірі ретінде қарастырылуы оқу орындарындағы тәрбие 
үдерісі, соның ішінде эстетикалық тәрбие проблемаларын жаңа талаптар 
тұрғысынан қарастыру қажеттігін көрсетеді. 

Адамның өзін қоршаған ортадағы  әртүрлі құбылыстар мен 
деректерді айқындау ерекшелігі қоғамдық  өмірінің  әлеуметтік-мәдени 
ауқымдарымен тығыз байланыста болады, олар  адам санасында  өзіне 
етене жақын  әрі ұғынықты құбылыстары ретінде өмір сүреді. Ойлау, 
түсіну, қайта ойластыру,  бағалау арқылы олар  құндылықтар  тізбегін 
құрайды, олар  адамның  дүниетанымдық және эстетикалық бағытын 
көрсетеді. Басқаша айтқанда,  құндылық дегеніміз – адамға қымбат ны-
сан, адам қажеттілігін қанағаттандыру.  

Құндылық  бағдар  ұғымы  ғылыми әдебиетте өткен ғасырдың 60-жыл-
дарынан  қолданыла  бастаған (В.Б.Ольшанский, А.Г. Здравомыслов, 
В.Я. Ядов).  Ғалымдардың пікірінше,   құндылықтарда  жеке тұлғаның  
дамуы барысындағы барлық өмірлік тәжірибесі көрініс табады. Бірқатар 
зерттеушілер (Л.Н. Егорова, И.А. Сурина) көрсетуінде құндылық  
бағдарлардың негізін  нақты бір  іс-әрекеттерге  дайындық  құрайды,  
олар  жеке тұлға қажеттілігіне  қарай анықталады. Психологияда  қарым-
қатынастар  жүйесіндегі  құндылық   бағдар  табиғатын  түсі ну  үшін Б.Г. 
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Ананьев, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Маслоу, С.Л. 
Рубинштейн  теориялық идеяларының   маңыздылығын атап өткен жөн. 
Ғалымдар  өмір сүру барысында  жеке адам мен  қоршаған ортаның  өзара 
байланыстары диалектикасы  ашылатынын  көрсетті, әртүрлі деңгейдегі  
қоғамдық,  әлеуметтік заңдылықтарды  тани отырып,  адам   мінез-құлық 
жағынан, сондай-ақ шешім шығаруда дербес тәуелсіз бола бастай-
ды,  ол әртүрлі күрделі рөлдерді орындай алады.  Мұндай жан-жақты 
үрдісте  жеке тұлғаның  құндылық  бағдарлары, сонымен қатар  олардың 
реттеушілік және болжамдық қызметтері   қалыптасатындығына назар 
аудартады.

Құндылық бағдар жеке тұлға  мақсаттарында, идеалдарында, 
қызығушылықтарында көрініс табатындығы жөніндегі ой-пікірлерді 
Әбу Насыр әл-Фараби, Ж.Баласағұн, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, 
Ш.Құдайбердиев және т.б. шығармаларынан кездестіруге болады.               

Бірқатар зерттеушілердің (С.Нұрмұратов, Қ.Ж. Жарықбаев, С.А. 
Ұзақбаева және т.б.) атап көрсеткеніндей, жеке тұлғаның  эстетикалық   
мәдениеті эстетикалық  сана дамуы,  эстетикалық  іс-әрекетке де-
ген сұраныстың артуы  сияқты  жағдайлар туындаған кезде ғана 
қалыптасуы  мүмкін. Мұның өзі оқушыларда эстетикалық бағалау  
іскерлігін қалыптастыру, яғни өнер туындыларын ғана емес, қоршаған 
орта  құбылыстарын да эстетикалық құндылық ретінде қабылдау және 
баға беру қабілетін дамыту  ғылыми-әдістемелік тұрғыдан жаңа жол-
дарды іздестіруді қажет ететін  педагогикалық міндеттердің бірі болып 
саналады. Аталмыш мәселеде жеке тұлғаның  эстетикалық  құндылық  
мақсаттары аса маңызды рөл атқарады,  өйткені оқушылардың  көркем 
өнер құндылықтарын түсіне білуі һәм осындай құндылықтардың 
оқушылардың практикалық іс-әрекеттерінде көрініс табуы олардың  
жеке адамгершілік бағыттарының, мақсаттарға жету жолдарының  
қалыптасуына ықпал етеді. 

Алайда қазіргі кезде  оқушыны жеке тұлға ретінде қалыптастыру 
мәселесінде кездесетін біршама қиындықтар бар. Бұл жайт, әсіресе, 
адамгершілік, жақсы  мен жаман, көркемділік пен сұрықсыздық, 
руханилық пен  материалдық  араларындағы шектердің жойылуына 
қатысты туындап отыр. Мәселен,  Ю.П. Азаров, Т.С. Акимова, Л.В. Бай-
борода, Е.В. Бондаревская, B.C. Грехнев, О.А. Казанский, Н.Д. Никандо-
ров, Н.Е. Щуркова зерттеулері ғалымдар мен педагогтердің эстетикалық 
құндылық бағдардың мәні жөніндегі көзқарастарда айырмашылықтар 
бар екенін көрсетті. Әсіресе, шығармашылық пен білім беру саласындағы 
эстетикалық құндылықтар проблемасы өзекті бола түсуде.

Осындай жағдайларда  ержету кезеңіне тән  көркемділікке деген 
сұраныс, өзінің  ішкі мүмкіндіктерін анықтау және  іске асыру сияқты 
қажеттіліктер  оқушыларда эстетикалық білімдер мен тәрбиенің 
мардымсыздығы кесірінен тиісті деңгейде  қанағаттандырылмай отыр.  
Пәндерді оқытуда басымдыққа ие дәстүрлі жолдар жоғары сынып 
оқушыларының  әртүрлі  көркем іс-әрекетпен  толыққанды айналысуына 
ықпал ете алмайды.  

Бұл проблеманың қоғам мен тұлға, мектеп практикасы мен от-
басы тәрбиесі үшін қазіргі кезеңдегі маңыздылығы  оқушылардың 
эстетикалық құндылық бағдарын оқу-тәрбие үдерісінде қалыптастыру 
міндетін алға тартады және оны ғылыми тұрғыда шешу қажеттігін 
көрсетеді. Осыған орай, оқу-тәрбие үдерісінде эстетикалық құндылық 

2. “Қазақстан мектебі” №11, 2018.
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бағдар қалыптастыру мәселесінің зерттелу жағдайына  талдау жасау,  
эстетикалық құндылық бағдар ұғымының мәнi мен мазмұнын анықтау, 
жоғары сынып оқушыларында эстетикалық құндылық бағдар негіздеу 
технологиясын ұсыну және оны жүзеге асырудың педагогикалық шарт-
тарын aнықтay мәселелері туындайды. 

Жеке тұлға құрылымында  эстетикалық құндылық бағдары  инте-
грациялы бөлік болып саналады, мұнда қоршаған әлемді эстетикалық 
тұрғыдан тану, қабылдау, меңгеру барысында  адамның  өмірлік және 
көркем тәжірибесі жинақталады. Жеке тұлғаның эстетикалық құндылық 
бағдары  оның дүниетанымдық  бағытын анықтайтын болғандықтан, 
жоғары сынып оқушыларында эстетикалық құндылық бағдар  
қалыптастыру үрдісін  арнайы түрде ұйымдастыру аса маңызды болып 
есептеледі. 

Оқушының  адамгершілік арқауы ретіндегі эстетикалық құндылық 
бағдар  құрылымында  оқушының  қажеттіліктері, қызығушылықтары, 
сезімдері, танымдық және шығармашылық жұмыстарға дайындығы 
қамтылады. Мұнда танымдық-мотивациялық, эмоционалдық-сезімдік,  
танымдық-іс-әрекеттік, қатысымдық-шығармашылық бөліктер бар. Бұл 
бөліктердің өзара байланысы  оқушының  эстетикалық талғамы мен 
көзқарасының  мазмұндық бағытын көрсете алады,  оқушының  болмыс 
құбылыстарын  эстетикалық қабылдау және бағалау  қабілеттерін си-
паттайды. Сондықтан да  эстетикалық құндылық бағдар  жеке тұлғаның 
өзін-өзі  қалыптастыруы мен дамытуының  аса маңызды механизмі бо-
лады.

Жоғары сынып оқушыларында эстетикалық құндылық бағдар  қа-
лыптастыру өлшемі ретінде жалпы эстетикалық ой-өріс сипаттары (білім 
толықтығы,  өнер туындысын  эстетикалық және адамгершілік  біртұтас 
дүние ретінде қабылдай алу қабілеттілігі), таңдай алу, бағалай алу  
іскерліктері (эстетикалық таңдау барысында  құндылық мәнін анықтай 
алу),  өнер туындыларын және болмыс құбылыстарын  эстетикалық 
бағалау дайындығы (болмыс құбылыстарын түрліше жеткізе және 
түсіндіре алу, шығармашылық жұмыс дағдылары) алынады.

Қазіргі кезде оқушылардың эстетикалық құндылық бағдарын  
қалыптастырудың аса күрделілігін көрсете отырып, тәрбие үрдісінің 
болжамдық-мақсаттық және процессуалды-мазмұндық, ұйымдастыру-
шылық аспектілерін есепке алуға  және де  оқушы  қарым-қатынасы мен 
іс-әрекеттерін  педагогтің жүйелі түрде ұйымдастыруына негізделген 
технология ұсынудың маңызы зор. 

Бұл өз кезегінде  оқушының  эстететикалық танымы мен  
шығармашылық әрекеті үрдісін өз іс-әрекеті өнімдері арқылы 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді,  соның нәтижесінде  оқушы жеке 
тұлғасының  танымдық, эмоциялық, шығармашылық қабілетін саналы 
түрде дамытады. 
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ДАРЫНДЫЛЫҚТЫ  АЛДЫН  АЛА
АҢҒАРУ

Үміт ЖЕКСЕНБАЕВА,
педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор
 (Соңы. Басы өткен санда.)

Б ала дарындылығы диагностикасының көрсет-
кіштері мен белгілерін анықтауда біз жүргізген 

зерттеу берілген білім беру түрінің құрылымдық- 
мазмұндық моделіне байланысты жүргізілді.

Көрсеткіштер кешенін негізге ала отырып, біз белгілер мен көрсет-
кіштердің түрлі арақатынасы айқындалған балалар дарындылығының 
мүмкін болатын деңгейлерін келтіріп өттік. Әрине кез келген адам 
сияқты кез келген дарынды бала да өз алдына ерекше болып келеді. 
Дегенмен, өмірлік және педагогикалық тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
балалардың арасында ортақ және өте ұқсас қасиеттері бар балалар топ-
тары жиі кездеседі.

Әйтсе де, біз оқушылар дарындылығының дамуын: аса дарынды, 
дарынды және орташа дарындылық деңгейіне деген үш түрге бөліп 
отырмыз.

Аса дарынды балалар деңгейіне жатқызылған оқушылар ерте жастан 
танып-білуге құштарлық, таңғажайыптарға деген қызығушылық таны-
тады және оларға адамның табиғи қасиеті ретінде зерттеушілік мінез-
құлық тән. Қоршаған ортаны танып-білуге деген қызығушылық біртіндеп 
тұрақты танымдық сұранысқа айналып, үлкен жасөспірімдік және 
бозбалалық жасқа келе қандай да бір білім саласындағы басымдылыққа 
ие болады.  Осы танымдық сұраныс табиғи  қабілеттермен, яғни ой-
өрістік немесе арнайы қабілеттермен (математикалық, музыкалық, 
техникалық, бейнелеу, спорт және т.б.) «қоректенеді».

Үлкен  мектеп  жасында  –  өмірлік  көзқарастың калыптасуы, өмірдің 
мәні мен келешек мамандықты таңдау шағында құндылықтар жүйесі 
(отбасы, Отан, бейбіт өмір, ұлтаралық қатынас мәдениеті және т.б.) 
жинақтала бастайды, олардың ішінде қайталанбас, ерекше қабілеттермен 
байланысты қызметтері маңызды орынға ие.

Бұл жастағы балалар өзінің дарындылығын жеке өмірінің қалып-
тасуында маңызды екенін ғана емес, сондай-ақ еліміздің әлеуметтік-
экономикалық  хал-ахуалының  дамуында да маңызды рөл атқара-
тындығын түсінеді.

Қандай да бір білім беру мен қызмет саласында анық байқалатын 
қабілеті бар оқушы өзін-өзі жүзеге асыруға деген қажеттілігін сезіне 
біледі. Оларға бәсекелестік  пен  көшбасшылық  сияқты  қасиеттер тән, 
сондықтан да олар түрлі байқаулар, олимпиадалар, конференцияларға 
қатысып, жүлделі орындарға ие болып, марапатталады.

Мұндай оқушылар түрлі деңгейлік жарыстардан өте келе 
республикалық және халықаралық білім сайыстарына қатысуға іріктеледі 
және жоғары білім алу үшін республикалық, алыс-жақын шетелдік 
атақты оқу орындарына сөзсіз оқуға түседі.
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Осы жетістіктерге бұл топтағы дарынды балалар өздерінің жоғары 
ой-өрісі мүмкіндіктерінің арқасында ғана қол жеткізеді. Ой-өріс 
мүмкіндіктеріне: ойлау абстрактілігі, жоғары зейінділік пен тамаша есте 
сақтау қабілеті жатады. Бұл топтағы балалар кез келген мәселелерді ше-
шуде ерекшелікке ұмтылады, қарама-қайшылықтар мен туындайтын 
мәселелерде көрегендік танытады.

Осындай ойлау мен есте сақтау деңгейінің арқасында мұндай 
оқушылар «жаттандылыққа» салынбай-ақ,  өте  жақсы  оқиды,  оқу  мате-
риалын оңай игереді. Сонымен қатар белгілі түсініктер мен тұжырымдар 
аясындағы білімдерін құрылымдап, пәнаралық байланыстарды орната 
алады.

Аса дарынды балалар үшін мектептің оқу бағдарламасының көлемі 
тарлық етеді. Олар мұғалімдер мен ата-аналардың көмегі арқылы, 
сондай-ақ өз бастамалары бойынша білімдерін жетілдіріп, жаңа ғылыми 
нәтижелерге қол жеткізе отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айна-
лысады.

Аса дарынды балалар бозбалалық жаста толыққанды тұлға бо-
лып көрінеді. Олар өз бетімен жұмыс істеу, еңбексүйгіштік, төзімділік, 
жұмыс орындаудағы ұқыптылықпен ерекшеленіп, мұғалім мен ата-ана 
тарапынан бақылауды қажетсінбейді де, олардың бойында біртіндеп 
өзін-өзі бақылау мен бағалау дағдысы қалыптасады. Оларға түрлі қызмет 
аясындағы өзін жүзеге асыру мен тұғырландыра түсу тән.

Осылайша, біздің бақылауларымыздың, дарынды балалармен 
әңгімелесу мен ой эксперименттерінің негізінде аса дарындылық деңгейі 
көрсеткіштері 90–100%-ға сәйкес келуі керек.

Екінші деңгейді біз «дарынды балалар» деп атадық. Оларға да ын-
таландыру белгілерінің барлық көрсеткіштері тән. Оларға танып-білу, 
танымдық қызығушылық, белгілі білім беру мен қызмет саласындағы 
еңбекке бейімділік жатады және осының негізінде танымдық қажеттілік 
туындайды.

Осы  топқа  жатқызылған  жоғары  сыныптағылар ел экономикасы,   
ғылымы   мен   мәдениетінің   дамуын жақсы біліп, туындап отырған 
көптеген мәселелерді түсінеді, сондықтан олар өз қабілеттерін дамытып, 
жоғары білім алуға талпынады да, өзінің болашақ біліктілігін белгілі бір 
қызмет саласына жұмсауға тырысады. Алайда, мұндай оқушылардың 
құндылықтарының арасында жеке мүдделер артық тұрады.

Дарынды балалар мектеп өміріндегі түрлі жұмыстарда айтарлықтай, 
әсіресе олардың қабілеттерімен байланысты жұмыс аясында белсенділік 
танытады. Олар мұғалімнің жетекшілігімен аудандық, қалалық, 
облыстық, республикалық деңгейдегі жарыстар мен байқауларға 
қатысуға ұмтылады.

Бұл  топтағы  балалар  ой-өрістік  және  арнайы  қабілеттерімен  
дараланады.  Мұндай  балаларда психикалық процестер едәуір жақсы 
дамыған.   Олар: ой операциялары, есте сақтау, зейін, елестету мен тіл-
десу.

Ақпарат көздерімен жақсы жұмыс істей алады. Жалпы оқу мүмкін-
діктерінің арқасында жақсы оқиды (танымдық қызығушылығы мен 
қабілеті бар пәндер бойынша), академиялық үлгерімі өте жоғары бо-
лып келеді. Оқу тапсырмаларын орындауда дәстүрлі емес шешім 
табуға ұмтылып, жиі мектеп бағдарламасы ауқымынан асып кетеді де, 
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мұғалім жетекшілігімен түрлі ғылыми жұмыстар жасайды (рефераттар, 
бақылаулар және т.б.).

Жалпы оқу дағдылары жеткілікті әрі зерттеушілік әрекетте түрлі 
тәсілдерді игере отырып, оның мазмұнына шығармашылық элементтерін 
де қоса ұштастырады. Алайда, олар, көбінесе, берілген жұмысты тікелей 
мұғалімнің көмегі мен бақылауы арқылы орындайды. Оларда зерттеу 
сатылары бойынша шешім қабылдаудағы жеке жұмыс стилі жеткілікті 
жағдайда қалыптасып үлгермеген.

Дарынды жоғары сынып оқушылары сыныптан тыс уақыттағы іс-
әрекет барысында өз қабілеттерін жүзеге асыруға тырысады (КТК, кеш-
тер, ойындар, байқауларға және т.б. қатысады).

Бұл топтағы оқушылар оқу және оқудан тыс жұмыстағы жетістіктерін 
басқара алады. Оларда қалыптасқан рефлекс элементтері болғанымен, 
толық зерделей алмайды.

Ой-өрісінің  деңгейі  жоғары, қабілетті, тәрбиелі, еңбексүйгіш, жауап-
кершілігі мол, күш-жігері жоғары балалар мектепті  жетістікпен бітіріп, 
жоғары оқу орнына түсу үшін үлкен күш салады.

Осылайша, дарынды балалардың бұл тобы өздерінің келешек да-
муында жеткілікті  мүмкіндікке ие болып, еліміздің өз бетімен ой 
тұжырымдай алатын, шығармашыл азаматтарының қорын молайтуға 
қабілетті. Дарынды балалар барлық көрсеткіштерін 75%-дан төмен 
көрсетпеуі тиіс.

Біздің бақылауымызда, сондай-ақ орташа дарындылық деңгейіне 
жатқызылатын балалар да болды. Біз Дж.Рензуллидің дарындылық кон-
цепциясымен келісеміз, ол «ой-өріс сауалнамасы мен жетістіктер сауал-
намасы бойынша жоғары бағамен бағаланған оқушылар %-ынан дарын-
ды балалар контингенті ауқымдырақ көрсетілуі мүмкін» деп айтылады.

Оқушылардың бойында сауалнама арқылы анықталмайтын да 
қабілеттер бар. Сонымен қатар, Ресей  ғалымдарының  пікірі   бо-
йынша  жасырын  дарынды  балалар  мен  дарынды, бірақ жетістікке 
жетуі қиын балалар да кездеседі  (Сильвия Б.Римм). Сондықтан, біздің  
көзқарасымызша, дарынды оқушылар контингентінің едәуір үлкен то-
бын дәл осы балалар құрайды.

Осы топтағы балалардың өзінің жетілуі мен дамуы, тәрбиесі, 
қызығушылығы және қабілеттері әртүрлі болып келеді. Дегенмен, 
бұл балалар бастауыш сыныптарда сөзсіз жақсы оқиды. Орта буында 
олардың жетістіктері, әсіресе математика, әдебиет сияқты   пәндерден   
төмендейді. Мұның себептері  де  әртүрлі: бастауыш сыныптан  жоға-
ры сыныпқа көшу, оқудағы қабылдаудың төмендігі, жалпы оқу 
дағдыларының қалыптасуы, өтпелі кезең және басқалар, мысалы, ойды 
жинақтауға қабілетсіздік, баяулық, қиялшылдық, берілген тапсырманы 
соңына дейін орындамау және ұйымдастырылмағандық.

Оқуда жетістіктерге жете алмай, мұндай балалар өз қабілеттеріне де-
ген сенімді жоғалтады.

Жасырын дарыны бар балалар өз қабілеттерін ашық көрсете алмай-
ды (түрлі психологиялық кедергілерге байланысты). Бірақ, сәйкес ынта-
ландыру шараларынан кейін (ойындар, байқаулар, жетістікке жететініне 
сендіру және т.б.) мұндай балалар өз қабілеттерін көрсете бастайды 
(белгілі бір оқу пәні, тәжірибе жұмыстарында, спортта және т.б.).

Көп жағдайда (психофизиологиялық, арнайы сипаттағы себептерге 
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байланысты) дарындылық кеш байқалуы мүмкін. Бұл топтағы балаларға 
жоғарыда айтылып кеткен қабілеттердің 50%-ы тән болуы тиіс.

Демек, орта деңгейлі дарынды оқушылар түрлі сипатта болады, бұл 
балаларда жасырын мүмкіндіктер көп болады. Дәл осы жағдай мек-
теп, ата-аналар,  әлеуметтік-психологиялық қызмет өкілдеріне үлкен 
мәселе болып  отыр.  Соңғы  жылдары  мектеп  және  мектептен  тыс  
мекемелерінің неғұрлым  қабілетті  балалармен  жүргізіп  отырған  
белсенді  жұмыс жүйесі дәл осы топтағы оқушылардың жетіле түсуіне 
септігін тигізіп отыр.

Біздің зерттеуімізде көрсетілген оқушы дарындылығының деңгейлері 
белгілі шамада шартты болып келеді, өйткені бұл дарындылық қасиеті өз 
сипаттары бойынша көп қырлы құбылыс болып табылады (белгілері мен 
көрсеткіштері бойынша).

Осы материал мектеп мұғалімдерінің тәжірибелік қызметтеріне 
көмегін тигізер деп үміттенеміз.

МҰҒАЛІМДЕР МЕН АТА-АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН 
ДАРЫНДЫЛЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ

(Кіші жастағы оқушылар қызығушылықтарының картасы)
Бала қызығушылығы мен бейімдерін анықтау басқа да психо-

диагностикалық жұмыстар сияқты күрделі жұмыс болып табылады. 
Ұсынылып отырған әдістемені пайдалана отырып, мұғалім кіші жастағы 
оқушылар қызығушылығының бағыты туралы бастапқы ақпараттарды 
ала алады. Бұл өз кезегінде бала дарындылығының сипаты мен оның 
қабілеттері туралы шынайы пікір қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Кіші жастағы оқушылардың қызығушылық бағыттарын зерт-
тегенде, оқыту мен тәрбиелеу тұжырымдары мен тәжірибелері осы 
жастағы балалардың көпшілігінде қызығушылықтарының үйлестіріліп, 
тұрақтала қоймағанын растайды. Бірақ, бұл себеп осы мәселені зерт-
теуден бас тартқызбауы қажет.  Бала  қызығушылығы  мен  бейімділігі  
туралы мағлұматсыз біздің педагогикалық іс-әрекетіміз шындыққа тура 
келмеуі мүмкін.

Бір  жағынан  қызығушылық  пен  бейімділіктер абсолютті сәйкес 
келмей, екінші жағынан қабілеттер мен дарындылық сәйкес келмеген 
жағдайдың өзінде, бастысы олардың арасында тығыз байланыс бар. 
Бұл байланыс тұлға жетілуінің бастапқы кезеңдерінің өзінде жеткілікті 
түрде қалыптасып үлгереді, яғни бала өзі жақсы игерген ғылым немесе 
қызмет аясына қызығып, осы жетістіктері үшін үлкендер мен құрбылары   
тарапынан қолдау көрсетілетіндігіне көз жеткізіп үлгереді. Осылай-
ша, бейімділіктер бір жағынан, қабілет пен дарын индикаторы болса, 
екіншісінен, бағыттаушы нүкте қызмет атқарады.

Алынатын ақпарат шындыққа жанасуы үшін осы әдістеме бойын-
ша балалар мен олардың ата-аналарынан сауалнама алған жөн. Ол үшін 
қатысушылар санына қарай жауап парақтарын дайындау қажет. Тексеруді    
ұжымдық түрде жүргізуге болады.

Нұсқаулар қарапайым әрі зерттеуде аса күш жұмсауды қажетсінбейді. 
Сонымен қатар, нәтижелерді аз уақыттың ішінде өңдеуге болады.

Балаларға нұсқау
Жауап парағының жоғарыдағы оң жақ бұрышына өз аты-жөндеріңді 

жазыңдар. Жауаптарыңды ұяшықтарға, мысалы 1-сұрақтың жауабын 
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1-ретті ұяшыққа, екіншісін екіншіге және т.б. түсіріңдер. Барлығы 15 
сұрақ. Егер сұрақ мазмұны сізге ұнамаса «–»,  ұнаса  «+»,  егер  өте  ұнаса  
«+  +»  белгілерін қойыңдар.

Ата-аналарға нұсқау
Сізге баланың қабілеттерін дамытуда нақты кеңестер мен ұсыныстар 

айту үшін біз алдымен баланың бейімділігі туралы мағлұматтардан 
хабардар болуымыз керек. Сізге 35 сұрақ беріліп отыр, ойлана оты-
рып, балаңыздың мүмкіндігін асырып немесе кемітпей жауап беру-
ге тырысыңыз. Жауабыңыз шындыққа жанасуы үшін балаңызды өз 
құрбыларымен салыстыра отырып жауап беріңіз.

Жауап парағына аты-жөніңізді жазыңыз. Жауаптарыңызды ретіне 
қарай ұяшықтарға түсіріп отырыңыз. Егер сұрақ мазмұны сізге ұнамаса 
«–», ұнаса «+», егер өте ұнаса «+ +» белгілерін қойыңыз. Егер қандай 
да бір себептермен жауап беруге қиналсаңыз, сол жауап ұяшығын бос 
қалдырыңыз.

Сұрақ парағы
Әрбір сұрақ «сізге ұнайды ма?» сөздерімен аяқталады:
1) логикалық және ойлануға арналған тапсырмаларды шешу;
2) өз бетіңізбен (сізге біреу оқыса) ертегі, әңгіме, повестерді оқу;
3) ән айтып, әуендету;
4) дене шынықтырумен шұғылдану;
5) басқа балалармен бірге ұжымдық-топтық ойындар ойнау;
6) табиғат  туралы  әңгімелер  оқу  (сізге  оқыса, тыңдау);
7) ас бөлмесінде жұмыс істеу (ыдыс жуу, ас дайындау);
8) техникалық нобайлағышпен ойнау;
9) тілді меңгеру, жаңа сөздерге қызығу мен қолдану;
10) өз бетімен сурет салу;
11) спорт, қозғалыс ойындарын ойнау;
12) балалар ойынын басқару;
13) орманға,  ен  далаға  шығу,  өсімдік,  жануар, жәндіктерді бақылау;
14) дүкенге тағамдар сатып алуға бару;
15) техника, машина, ғарыш кемелері және т.б. туралы оқу (сізге 

оқыса, тыңдағын);
16) жасырынған сөздерді табу ойындарын ойнау (қала, жануарлар 

аттарын табу);
17) өз бетіңмен оқиға, ертегі, әңгіме құрастыру;
18) күн тәртібін сақтап, таңертеңгі жаттығу жасау;
19) бөгде адамдармен әңгімелесу;
20) үй аквариумын, құстар, жануарлар (мысық, ит және т.б.) ұстау;
21) өзіңнен кейін кітап, дәптер, ойыншықтар және т.б. жинастыру;
22) ұшақ, кеме және т.б. суреттерін салу және жобалау;
23)  тарихпен танысу (тарихи мұражайларға бару);
24) үлкендердің нұсқауынсыз өз бетіңмен бейнелеу өнерінің түр-

лерімен айналысу;
25) спорт туралы кітаптар оқу (біреу оқыса, тыңдау), спорт хабарла-

рын қарау;
26) балалар немесе үлкендерге бір нәрсе туралы түсіндіру (өз 

пікіріңді дәлелдеу, сөз жарыстыру, нандыру);
27) үй өсімдіктеріне қарау;
28) үлкендерге үй жинауда көмектесу (шаң сүрту, сыпыру және т.б.);
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29) өз бетіңмен санау, мектепте математикамен айналысу;
30) қоғамдық  құбылыстар  мен  халықаралық жаңалықтармен таны-

су;
31) көрініс көруге қатысу;
32) секциялар мен үйірмелерде спортпен шұғылдану;
33) өзге адамдарға көмектесу;
34) бақшада жұмыс істеу, өсімдіктер өсіру;
35) өз бетіңмен тігу, кесте тігу, жуу немесе көмектесу.
Жауап парағы
Парақ  ұяшықтарында  барлық  сұрақтарға  жауап жазылады (қосу 

және алу таңбаларымен)
Мерзімі, тегі, аты

1            2 3 4 5 6 7
8            9        10 11 12 13 14
15    16 17 18 19 20 21
22    23 24 25 26 27 28
29    30 31 32 33 34 35

Сұрақтар бала бейімділігін шартты түрде жеті салаға бөле отырып, 
сәйкесінше құрастырылған:

– математика және техника;
– рухани;
– бейнелеу өнері;
– дене шынықтыру мен спорт;
– қарым-қатынастық қызығушылықтар;
– табиғат пен жаратылыстану;
– үйдегі  міндеттер,  өз-өзіне  қызмет  көрсетудегі қызметтер.
Бұл әдістеме диагностикалық қызметтен бөлек, өзгерту енгізу 

мен педагогикалық мәселелерді шешуде көмегін тигізеді. Алынған 
нәтижелердің баланы әрі қарай бақылауда тірек-сызба ретінде пайдасы 
тиетіні сөзсіз. Олар арқылы баланы жан-жақты және үйлесімді дамытуға 
болады.

Нәтижелерді өңдеу
Қосу  және алу таңбаларының санын тігінен санап шығыңыз (олар  

өзара қысқарады). Қосу таңбасының көп болуы басымдылық белгісін 
білдіреді. Қорытынды жасағанда зерттелушілердің шынайылығына 
мән берген жөн. Сонымен қатар, кейбір дарынды балалардың 
қызығушылықтары барлық салаларда бірдей айқын көрінсе, ал 
кейбіреулерінің қандай да бір салалар бойынша бейімділігінің төмендігі 
байқалады. Бұл жағдайда бала қызығушылығы бағыттарының белгілі 
бір түрі туралы сөз қозғау қажет.

Берілген әдістеме ата-аналармен жүргізілетін жұмысты белсендіре 
түсуі тиіс. Оларды өз баласының қызығушылығы мен бейімділігін зерт-
теуге итермелеп, тым болмаса осы меселе жөнінде ойлануға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, бала мен оның ата-анасының жауаптарын 
салыстырудың өзі қызық. Бұл бала қызығушылығы бағытының шынайы 
бейнесін жасап, бала мен оның ата-анасымен жүргізілуі тиіс іс-шаралар 
зоналарын анықтауға мүмкіндік береді.
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any definitions of the word language have been attempted and they are 
to be found in dictionaries and in some textbooks. One definition has 

ӘОЖ (УДК): 378.147:811;111.001.5

THE  STUDY  CAPACITIES  OF  LANGUAGE

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

М
enjoyed a wide currency in 1942:” A language is a system of arbitrary vocal 
symbols by means of which a social group cooperates”. 

Language learning, like all other arts as contrasted with sciences, is a 
habit – forming process. Proficiency  in the understanding of the structure 
of a language is attained by treating the subject as a science, by studying the 
theory.

Nature will not teach us to read or to write, but merely to become 
proficient in the use of the  spoken form of a given language. However 
valuable it may be to possess the spoken form, most of us wish to go beyond 
this, we wish eventually to be able to use some form of orthography.

To learn, however, the written form of a language before having learnt 
how to  assimilate the spoken form is unnatural and contrary to all our 
linguistic instincts, it is comparable to learning how to cycle before having 
learnt to walk. At a certain stage, therefore, the learner will be taught how 
to recognize by eye what he has already assimilated by ear, and how to 
express with the pen what he has hitherto expressed by means of articulate 
sounds. In each case the process will be one of conversion, converting 
written characters into sound or converting sounds into written characters. In 
both cases there will be articulation of some sort, for mental reading means 
mental articulation and when we write we only write what we are repeating 
to ourselves mentally.

Neither  of these forms of conversion is necessarily difficult. The 
processes without ,being spontaneous in the true sense of the term, present 
at times certain analogies to truly spontaneous processes in that they are 
apparently performed without effort. Much depends on the system of script, 
if the alphabet of the foreign language is almost identical with the  an 
alphabet we have already learnt to use, the difficulty will be  less than in 
case of a totally strange alphabet or syllabary.

The artificial element in writing is particularly evident when we consider 
that many if not most orthographic systems are in contradiction to the spoken 
form of the languages they claim to represent. English spelling is an excellent 
case in point, its divergences from the actual language are so numerous and 
so great that we may be said to posses two distinct languages, the spoken 
and the  written. To learn and to apply the arbitrary laws and conventions 
which serve to bridge the gap between the two requires capacities of 
observation and reasoning of a special order, essentially “studial”. For that 
reason we must make use of conversion devices of various kinds: dictation, 
reading aloud, transcription and spelling drill. Many so-called difficulties of 
grammar prove  to the mere difficulties of spelling.
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There are another reason why “studial” methods must be adopted in a 
complete language – course. There exist forms of speech other than the form 
which is used normally in everyday conversation. There exist artificialized 
non- colloquial dialects, such as poetry, the language of emotion and 
oratory, the  language of ceremony, the liturgical and similar classical or 
archaic varieties. As we have already seen, nature teaches us only those 
living forms which are used by the people of our environment, for the orders 
we must have recourse to studial methods. The everyday colloquial form 
is something we learn at home or in the street, the higher or more aesthetic 
forms are taught us at school or at college, we have to study them. The 
art of literary composition, the art of selecting and assembling deliberately 
and consciously these words which express our thoughts and emotions in 
the clearest and most appropriate manner, differs widely and essentially 
from the art of colloquy as exercised in our daily life. In order to become 
proficient in literary composition, we must acquire habits of concentration, 
we must be able to analyze, we must become expert in synthesis, we must 
learn to discriminate, we must develop our intelligence.

There is another reason why we cannot leave everything to nature, 
most language courses most necessarily be corrective courses. The teacher 
generally finds among his adult students a large number who have already 
acquired certain notions of the language, they may have spent one or more 
years working at school –French, school-English or whatever the language 
may be, they may have spent some time in the country where it is spoken, or 
they may have studied privately. In most of these cases it is practically certain 
that the student will have formed bad linguistic habits, his pronunciation 
will be deplorable, his command of the inflected forms will be deficient, 
his syntax will be faulty and his semantic system will be that of his native 
tongue. In other terms, he has acquired a pidgin form of the language, such 
as Anglo-French or Franco-English, unnatural dialects unknown to native 
speakers, he may have become accustomed to using this form of language, 
even to using it automatically.

The only suitable course for such a student would be a corrective course, 
a course which would aim at replacing his faulty material by sound material 
and at replacing his former methods of study by sound methods. One by one 
his unsound acquisition must be replaced by sound ones, we must teach him 
a new language. Now this cannot be done by means of spontaneous methods 
alone, unconsciousness will not undo the work consciousness has done, the 
natural powers which enable us to assimilate normal speech will rarely, if 
ever, turn bad habits into good ones or convert pidgin – speech into normal 
speech. What has been done consciously must be undone consciously. The 
student must be shown specifically in what respects his speech differs from 
that used by natives and he must deliberately set to work to correct it item 
by item, we must explain things to him, we must provide him with charts, 
diagrams and exercises, we must put him through courses of drill-work and 
all these things will require his careful and even concentrated attention. We 
must also teach him how to correct his faulty methods of assimilating, we 
must explain to him why they are faulty and convince him that, however 
natural and easy they may seen to him, they are only of utility to the learner 
of pidgin- speech. We  must teach them how to utilize the sound processes 
(both spontaneous and studial), he will not like to do so, he will constantly 
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tend to revert to the processes to which he has become accustomed, we must 
react and cause him to react against his vicious tendencies. After a time, if 
fortunate, we may succeed in eradicating most of the faulty matter and in 
initiating the right habits of assimilation. From that point onwards the course 
will not be a corrective one but a normal one.

Many students start with no preconceived ideas whatever children, the 
less intelligent adults and those who have been unspoiled by the traditional 
classical fallacies will slip easily and naturally into the right attitude. They 
will recognize the necessity for learning new sounds and combinations, 
for assimilating foreign material without at each instant comparing it with 
the material of the mother-tongue, for retaining by the auditory memory 
strings of words and sentences, for reproducing orally what they hear and 
for forming the right semantic associations. such students will be immune 
or nearly so from the vicious tendencies which so characterize the average 
language – learner, they will merely have to be put on their guard at certain 
critical moments, we shall at such moments observe certain reasonable 
precautions in order that bad habits may not be acquired.

Also we might place in this category of students those whose subsequent 
intention is to teach the language to others. It may  not be necessary for 
the language-learner to know much about the theory of phonetics, but the 
language – teacher must possess a considerable knowledge of phonetic 
theory both general and as applied to the particular language in which he is 
an instructor. The learner need know little about the sciences dealing with 
inflexions, sentence – construction or meanings, but the teacher must know 
a good deal with about these things in order that he may foresee the special 
difficulties which his students will encounter and devise the necessary 
exercises to overcome them. The technical side of language will therefore 
be of importance to all who are or who intend to become teachers and such 
knowledge, like any other technical knowledge, is acquired by methods 
unrelated to our spontaneous capacities for assimilating normal colloquial 
speech.

Language – study is such a complex thing, with so many aspects and it 
requires  to be looked at from so many points of view, that we must enlist 
all our capacities when striving to obtain the mastery we desire, we must 
not neglect our spontaneous powers, nor should we despise our intellectual 
powers, both are of service to us, both have their place in a well- conceived 
program of study, each will to a certain extent balance the other and be 
complementary to it. An excess on either side may be prejudicial to the 
student, and one of the more important problems before the speech – 
psychologist is to determine in what circumstances and on what occasions 
each should be used.

References 
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2. Widdowson  H.G. Aspects of language teaching. Oxford University Press, 1990.
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Резюме
Статья посвящена возможности изучения любого иностранного языка. Изучающий  

иностранный язык должен знать о теории, фонетике, конструкцию предложения или зна-
чение предложения и конечно, грамматику. 
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he teacher’s job is to help learners learn. This relates both to the formal 
classroom process and learning outside the classroom. Teachers are 
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Т
responsible for a large amount of what happens in the classroom: what is taught; 
the resources used; the type and order of activities; classroom management; 
assessment; feedback; correction, and so on. It is also part of the teacher’s 
job to encourage learners to take responsibility for their own learning and 
become ‘active learners’.   The relationship between learning and teaching 
is complicated and often not direct. Learners often don’t learn what we teach 
and equally often learn what we don’t teach. One way to help to overcome 
this problem is to create a positive relationship between yourself and your 
learners.

One of the most important factors is how motivated learners are to learn 
English. Motivation can be analyzed in terms of whether it is intrinsic or 
extrinsic. Intrinsic motivation refers to the individual learner’s wish to learn 
or enjoyment of learning; extrinsic motivation to a learner’s need to learn 
because of external factors such as employment, social pressure, academic 
requirements, and so on. A mismatch between the two, i.e. someone who has to 
learn but doesn’t want to, can create problems and lead to ineffective learning. 

Motivation can be supported by: making a point of looking for texts that 
appeal to learners’ interests; trying to create a classroom culture that encourages 
learners to feel confident about taking risks and using the new language; 
holding an open discussion with learners about the purposes of learning 
English, their own motivations, and their views about the task of learning a 
foreign language; using questionnaires or other kinds of enquiry to discover 
which language learning activities your learners find the most enjoyable and 
productive; using class questionnaires to find out what your learners’ want 
from a course; involving learners in decisions about the classroom learning 
process.

One good way of learning is by immersion in the environment where the 
target language is used – being able to or having to use it in your daily life. 
However, many people have learnt to speak and read English very well without 
ever having been immersed in an English-speaking culture. If learners get lots 
of practice using English in the classroom, they can make significant progress.

To learn to understand the difference of sound features in English is very 
important. There is also the case of interference that the learner of English 
should take into account, as the learner’s mother tongue may affect the 
performance in the target language. There are lots of possible mistakes that 
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learners can make because they use the same grammatical pattern in the target 
language as they use in their mother tongue.

Phonology is the study of the sound features used in a language to 
communicate meaning. In English these features include phonemes, word 
stress, sentence stress and intonation. Different languages use a different range 
of sounds and not all of them have meaning in other languages. For example, 
the distinction between /s/ and /sh/ is an important one in English, where it 
helps to distinguish between words such as so and show, sock and shook, sore 
and shore. But in Cantonese, you can use either /s/ or /sh/ in words without 
changing their meaning, i.e. in Cantonese they are not two separate phonemes. 
Dictionaries use phonemic script to show the pronunciation of words. They 
usually have a list of all the phonemic symbols at the beginning of the book, 
together with an example of the sound each symbol represents. There are many 
languages which, like English, give especially strong stress to one syllable in 
a word, e.g. the Portuguese spoken in Portugal. Other languages give equal 
length to all the syllables.

In English, stress also influences how sentences and incomplete sentences 
are pronounced. We say different parts of the sentence with more or less stress, 
i.e. slower and louder, or quicker and more softly. This is called sentence 
stress.  One word in the sentence has main stress. This is the word which the 
speaker thinks is most important to the meaning of the sentence. Other words 
in sentence can have secondary stress. This is not as strong as main stress and 
falls on words which are not as important to the meaning as the word with 
main stress. Other words in the sentence are unstressed. Sentence stress is a 
characteristic of connected speech i.e. spoken language in which all the words 
join to make a connected stream of sounds. Some other characteristics of 
connected speech are contractions and vowel shortening in unstressed words 
and syllables. These characteristic help to keep the rhythm pattern of stress 
of speech regular. The regular beat falls on the main stress, while the weaker 
syllables and words are made shorter to keep the rhythm. 

Intonation is another important part of pronunciation. It is the movement 
of the level of the voice, i.e. the tune of a sentence or a group of words. We 
use intonation to express emotions and attitudes, to emphasize or make less 
important particular things we are saying, and to signal to others the function 
of what we are saying, e.g. to show we are starting or stopping speaking, or 
whether we are asking a question or making a statement. 

   One of the reasons why learners make errors is interference. When the 
learner’s mother tongue affects their performance in the target language, a 
learner may make a mistake because they use the same grammatical pattern 
in the target language as they use in their mother tongue, but this grammatical 
pattern is not appropriate in the target language. Let us try to examine the 
patterns from several languages. Turkish uses a subject-object-verb (SOV) 
word order; there is no independent verb to be: instead suffixes are attached 
to the relevant adjective or noun; the equivalent of English preposition and 
possessive adjectives go after the noun there is no definite article. Of these 
differences, the different article systems in Turkish and English cause the most 
problems. Turkish learners adapt quickly to SVO word order and prepositions 
Arabic: There is no present tense form of the verb to be; there is no indefinite 
article; there is no exact equivalent to the English genitive constructions; 
adjectives follow the noun; in the equivalent of relative clauses, an object is 
obligatory. All of these differences (apart from adjective order) are transferred 
into English. Japanese: like Turkish, Japanese is an SOV language; Japanese 
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employs a number of markers (or particles) to indicate, for example, the topic, 
subject and object of the sentence; the equivalent of English prepositions go 
after the noun; subject pronouns are usually omitted. There are no articles as 
such in Japanese, and plurality often goes unmarked. These last two differences 
probably cause more problems than any of the others.

The following strategies could be useful in language learning. Learners 
of English need to be able to understand a wide variety of accents in English, 
as English becomes more and more a global language. As pronunciation 
communicates so much of our meaning producing sounds in a way that can 
be widely understood is extremely important in language learning. Learner’s 
pronunciation need to be clear to speakers from many countries. A regular 
focus in lessons on different aspects of pronunciation helps to make learners 
aware of its importance. Teaching materials sometimes include activities or 
exercises which focus on hearing or producing different sounds in a minimal 
pair i.e. words distinguished by only one phoneme, e.g. ship and sheep, hut 
and hat, thing and think, chip and ship.

References
1. Adiran Underhill. Sound Foundations – Macmillan, 2014.
2. Armstrong L., Ward I. A Handbook of English Intonation. – Cambridge, 2012
3. Montgomery G.R. English Language Sound. – Stanford. 2012.
4. Viretelly F.H. How to speak English Effectively. – N.Y. 2013.

Түйін
Тілді меңгеру үшін ынталандыру өте қажет фактор болып саналады. Яғни бұл фак-

тор тілді терең де жақсы меңгеруге көмектеседі. Оқытушы сабақ барысында ынталандыру 
факторларының бәрін қолдана алады. Бір әріптің өзі сөздің мағынасын өзгертеді. Егер буында 
дыбыс әртүрлі болса, онда аударғанда аударма да бөлек болады. Студенттер қателерді ана 
тілінің әсеріне байланысты жібереді, шет тілдегі сөйлем құрлысына әсер етеді.

Резюме
В изучении языка необходим стимул для достижения непосредственного результата – ов-

ладения им. В статье отражены некоторые факторы, которые влияют на стимул и которые 
используют в преподавании. Влияние звукового отличия на значение слова, автоматизм наложе-
ния навыков речи родного языка студента на совершенно иной подход в построении иностран-
ного языка.

Білім беру жүйесінде құжаттардың қағаз нұсқаларын (күнделіктер, аттестаттар, 
дипломдар) сақтауда бір мәселе бар, ол – белгілі бір құжаттарға өзгеріс енгізу, оларды 
бүлдіріп алу немесе жоғалту қаупі.

Айталық, оқушы жеке іс қағазын жоғалтқан жағдайда,  оны қалпына келтіру үшін 
тек оқушы ғана емес, жалпы мектеп те біраз уақытын жұмсайды.  

Блокчейн – әрқайсысында өшіруге немесе өзгертуге болмайтын ақпараттар 
сақталған блоктар тізбегі. Яғни, жаңадан құрылған деректер қорында оқушының 
не студенттің барлық бағалары, біліктіліктері, жеке жетістіктері туралы ақпараттар 
сақталады. Бұл жүйеде оқытушы туралы пікір қалдыруға да болады. Блокчейнге 
енгізілген ақпаратты өшіру, жоғалту немесе қайта жасау мүмкін емес. Мысалы, оқушы 
басқа оқу орнына ауысатын болса, бірыңғай жүйенің арқасында оқушының білім алуы 
бойынша деректер қолжетімді болады. Білім жүйесінде блокчейн деректердің абсолютті 
нақтылығына және олардың өзгеруінің мүмкін еместігіне кепілдік береді.

Блокчейнді орта, жоғары және қосымша білім берумен қатар, білім берудің ерте 
кезеңінде, мысалы, балабақшаларға да енгізу керек. Нәтижесінде, барлық ақпараттың 
блокчейнде сенімді түрде жазылуы есебінен оқушының оқудағы жетістіктері өмір бо-
йына қолжетімді болады.

БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІНДЕГІ  БЛОКЧЕЙН

ҚР  Білім  және  ғылым министрлігі  баспасөз  орталығынан
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың:  «...кез келген тығырықтан жол 
тауып, кедергіні – мүмкіндікке, тәуекелді табысқа айналды-

Аннотация. Мақалада педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру инс-
титутының қалыптасуы мен даму тарихы туралы мәселелер қарастырылады, 
білім беру қызметкерлері үшін білім мазмұнын жаңартудың негізгі басымдықтары 
өзектендіріледі. Жаңаруға ішкі ұмтылыс – «рухани жаңғыру» «Өрлеу» біліктілікті 
арттыру ұлттық орталығы АҚ Ақтөбе филиалы  қызметінің негізгі ұстанымы  бо-
лып табылады.

рып, ең асқақ  арманға  қол  жеткізу әркімнің өз қолында. Жеңіс пен 
жетістік – жасқанбай алға ұмтылғанның еншісінде. Қазақстанды 
жоғары дамыған мемлекетке айналдыратын – азат ойлы, жаңашыл да 
жасампаз азаматтары. Ол үшін әркім жан-жақты және кемел білімге 
ден қойып, қажырлы еңбек пен өзін-өзі толассыз жетілдіруді өмір сал-
тына айналдыруы қажет» деген сөзі бәрімізді қанаттандырып, талап-
тандырып жіберетіні рас. 

Уақыт бір орында тұрмайды, заман алға жылжиды. Уақыт өрісіндегі 
заман болмысының ерекшеліктері мен белгілері ұрпаққа жүктелетін 
міндетке тәуелді. Туған елінің алдындағы перзенттік парызын адал 
атқара алған толқын ғана елінің мүдде-мұратын сақтап, кейінгі ұрпаққа 
табыстап кетеді. Ал әр кезеңнің өзіне тән талап-тілегі болатыны ақиқат. 
Соған қарай жас ұрпаққа жүктелер міндеттің де салмағы да өзгеріп оты-
рады екен. Осы орайда, көреген көшбасшымыз заманның ыңғайына сай 
бірегей бағытты айқындап берді. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласындағы рухани өрлеу, рухани жаңғыру – біздің дамуымыздың 
ең басты тұғырларының бірі. Әр халық, әр мемлекет ғасырлар бедерінде 
рухани түлеп, жаңарып отырады. Ал бұл жолда білім беру ісінің орны 
ерек, рөлі зор. Біз ұлттық даралығымызды сақтай отырып, әлемнің тозық 
тәжірибесінен теріс айналып, озық тұсын түсініп те, түйсініп те алуға 
тиістіміз. Бүтін бітімімізге сай келетін, интеллектуалды ой-өрісімізді 
кеңейтетін үлгіні алып, жас өскінді өнер-білім жолына бағыттау – басты 
борышымыз.  

Құрылғанына 70 жыл толып отырған біліктілікті арттыру институ-
ты қатпарлы тарихында өзгерістер мен жаңарулардың сан түрін басы-
нан өткерді. Басты миссиясы ұстаздар қауымының білігін арттырып, 
тәжірибесін шыңдау болғандықтан, оның тарихы қашанда мемлекеттің 
білім беру саясатымен тығыз байланыста болды. 

Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің білік-

ӘОЖ (УДК): 37.018.46

ҰМЫТЫЛМАЙТЫН  ТАРИХ  БЕТТЕРІ

Нұргүл ӘБІШЕВА,
“Өрлеу” БАҰО АҚ филиалы 
Ақтөбе облысы бойынша ПҚБА институтының директоры, 
филология ғылымдарының кандидаты
   Ақтөбе қаласы, Қазақстан
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тілігін арттыру институты 1948 жылдың 18 тамызында  Қазақ ССР 
Министрлер Кеңесінің шешімімен облыстық әдістемелік кабинет  бо-
лып ашылған болатын. Институт облыстық білім беру бөлімінің 
құрылымына кіріп, жеті кабинетте 14 қызметкер жұмыс жасады. Инсти-
тут құрылғаннан бері басшылық қызмет атқарған Рахматуллин  Қасым 
Халиулович, Чуракова Мария Абдуловна, Ким Владимир Афанасьевич, 
Қонабаев Қартбай Қонабайұлы, Ағаділов Ахметжан Жолмағанбетұлы, 
Алғиев Әділхан Қалиұлы, Балябина Мария Харлампиевна, Абдуллаев  
Нұртаза Ағишанұлы, медицина ғылымының докторы, профессор  
Кәрімов Төленді Кәрімұлы, физика-математика ғылымдарының   канди-
даты,  доцент Кубенова Шолпан Ивановналар – облыс мұғалімдерінің 
білімін жетілдіру ісінде іскерлігімен, терең білім-біліктілігімен өздерінің 
қолтаңбасын қалдырған ұстаздар. 

Жарты ғасырдан астам уақытта  институттың даму кезеңдерінде 
елеулі өзгерістер болып, міндеттері өзгеріп тұрды. Алайда міндеттер 
өзгергенімен педагогтерді әдістемелік қамтамасыз ету ең басты рөл 
атқарды. Осы кезде институттың қолдауымен Ақтөбе қаласы мен Ойыл 
ауданының мектептерінде оқу үрдісін оңтайландыру жұмысы жүргізілді. 
Бұл жұмыс тікелей Мәскеу қаласының бақылауында болды.

1990-2000 жылдары институтта ғылыми кеңес құрылып, оның 
құрамына философия ғылымдарының докторы А.А. Айталы, педагоги-
ка ғылымдарының кандидаты П.С. Щетинин, математика ғылымының 
докторы И.Тәжмұратовтар енді. Институт жұмысы кафедралық жүйеге 
ауысып, Б.Ш. Баймұқанов, Л.Н. Кунбаева, А.К. Тұрмашевалардың 
жетекшілігімен үш кафедра ашылды. 1992 жылы Жанпейісова Марал  
Маденқызы Мәскеу қаласында «Ұжымдық шығармашылық істер» 
тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғады.  Кейіннен оқу 
үдерісінде модулдық технологияны қолдану әдістемесімен жұмыс жаса-
ды. Облыста білім беру үрдісіне модулдық технологияны енгізу аясында 
республикалық конференция өткізілді.

1997 жылы  облыстық білім басқармасының бұйрығына сәйкес инс-
титут қайта құрылып, Қ.Жұбанов атындағы мемлекеттік университеттің 
біліктілікті арттыру бөлімі болып қайта құрылды. 1999 жылы облыс 
әкімінің №160 шешімімен  біліктілікті арттыру және қайта даярлау 
инс титуты болып ашылды. Институтта кафедралды-кабинетті басқару 
жүйесі, үздіксіз білім берудегі теория мен әдістеме кафедрасы, «Дарын» 
бөлімі, мемлекеттік қызметкерлерді дайындау бөлімі жұмыс істеді. Бұл 
жылдары институт қызметкерлерінің зерттеу мәдениетін дамытуға көп 
көңіл бөлінді.

Санкт-Петербург педагогикалық университетінің маманы, педаго-
гика ғылымдарының кандидаты Н.И.Элиасбергтің құқықтық білім беру 
жүйесін Ақтөбе облысының білім беру мекемелерінің педагогикалық 
тәжірибесіне енгізуге арналған эксперименттік жобасы 1998–2001 
жылдары жүзеге асырыла бастады. Экспериментке облыстық білім 
басқармасының бөлім меңгерушісі Н.К. Кибатаева басшылық жасады.     

2000–2012 жылдары  облыстың біліктілікті арттыру жүйесіндегі 
оқу курстары инновациялық мақсатта, жаңа мазмұнда және түрлі фор-
мада жүргізіле бастады. Онлайн тәртіпте семинарлар, қашықтан оқыту 
және авторлық курстар ұйымдастырылды. Институттың оқу процесі 
жаңа талаптарға сай білім берудің сабақтас, үздіксіз, ізгілендіру және 
демократиялық принциптерімен құрылды.  Үздіксіз білім беру кафедра-
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сы жанынан алғашқы ғылыми-зерттеу лабораториясы ашылды.  Лабора-
торияны педагогика ғылымдарының докторы А.А. Калюжный басқарды. 
Осы жылдары бірқатар институт қызметкерлері кандидаттық диссерта-
цияларын қорғады: К.О. Өмірбаева, А.Қ. Каплиева, А.М. Тоқсанбаев, 
Н.К. Қибатаева, Н.А. Тойбазарова, Н.М. Әбішева, Е.С. Даулетқалиева, 
Б.К. Әлмұрзаева.  Р.С. Омарова ғылым докторы дәрежесін алды. 
Солардың ішінде Н.К. Кибатаева «Кәсіби білім берудің теориясы мен 
әдістемесі» тақырыбында кандидаттық  диссертациясын 13.00.08 шрифт 
көрсеткішімен қорғауы  институттағы  ғылыми-зерттеу жұмысының 
жоғары деңгейде жүргенін білдіреді. 

2012 жылы «Өрлеу» БАҰО АҚ  филиалы Ақтөбе облысы бойын-
ша  педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру  институты 
болып қайта өзгерді.  Профессорлық-оқытушылық құрам тұрақталып,  
ғылыми-зерттеу жұмыстары жолға қойылды. Халықаралық бағыттағы 
ынтымақтастық жұмыстары  да білім саласының өзекті мәселелері бо-
йынша белсенді жүргізіле бастады.

Бүгінгі таңда институт басшылығы филиал қызметін педагогтің 
кәсіби шеберлігі мен мәртебесін арттыруға бағыттап отыр. Үздіксіз 
білім беру жүйесінің барлық деңгейінде педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру моделі үнемі жаңарып, Қазақстан Республикасы білім 
беру мазмұнын жаңарту аясында педагогтердің кәсіби құзыреттілігіне 
қойылатын талаптардың  өсуіне байланысты өзгеруде. Осы мақсатта 
инс титут ұжымы  келесі міндеттерді жүзеге асырады:

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

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

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

–  білім  беру  үдерісіне  заманауи  әдістерді, Назарбаев  интеллек-
туалдық мектебінің тәжірибесінен жаңа педагогикалық идеяларды енгізу;

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

Педагогтердің біліктілігін арттыруда Ұлттық білім беру порталы 
құрылды, соның  негізінде  blended  learning – аралас оқыту тәртібіндегі 
курстар өткізілді. Көптілділікті енгізу бойынша химия, биология, 
физика, информатика пәні мұғалімдерін оқыту жобасы (ағылшын 
тілінде)  алғашқы қадам болды, робототехника курсы техникалық 
шығармашылықты дамыту үшін ұйымдастырылды. Профессорлық-
оқытушылық құрам мен тренерлер білім беру процесін ұйымдастыруға 
шығармашылықпен қарап, оқу сабақтарын тренингтік режимде, 
білім беру мазмұнын жаңарту аясында оқу мен оқытудағы әдістердің 
маңыздылығын көрсете отырып өткізеді.

Білім беру саласындағы халықаралық серіктестік филиалдағы 
ғылыми-қолданбалы жобалар мен зерттеу бағдарламаларын жүзеге 
асыруды, бірлескен конференцияларды өткізуді қамтамасыз етеді. Фи-
3. “Қазақстан мектебі” №11, 2018.
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лиалда халықаралық және шекаралық аймақтық серіктестікті кеңейту 
жұмыстары белсендірілді (Беларусь, Қытай, Ресей,  т.б.). Ресей Феде-
рациясы, Беларусь Республикасы, Германия, Финляндиямен 10 келісім-
шарт жасалды.  

Бүгінгі таңда институт желілік қауымдастық арқылы біліктілікті 
арттыру курстарынан өткен мұғалімдермен тиімді кері байланыс жасау, 
мұғалімдерге курстан кейін қолдау көрсетуді ұйымдастыру үшін білім 
беру ұйымдарының аудандық (қалалық) әдістемелік қызметтерімен өзара 
байланысты нығайту, институттың профессорлық-оқытушылық құрамы 
мен тренерлерінің білім беру контентін, бейнесабақтарын  дайындау са-
пасын  жетілдіру бойынша жұмыстарын жүзеге асыруда.

Даму жолында қандай қиындықтарға кездессе де, біліктілікті арт-
тыру институтының әдістемелік қызметіне тең келер альтернативаның 
жоқ екендігін уақыт дәлелдеді. Жаңа заманауи өмірде жаңаруға де-
ген ішкі ұмтылыс – рухани жаңғыру – «Өрлеу» БАҰО АҚ Ақтөбе 
филиалының негізгі даму ұстанымдары. Рухани жаңғыру аясында 
білім беру саласындағы жаңа бағдарламаларды меңгерту институттың  
жауапкершілігін арттыра түсуде. Рухани жаңғырудың маңызы мен 
мақсаты – саналы, тарихын танитын, прагматизмді сақтайтын, замана-
уи талаптарды жатсынбайтын, әмбебап бола алатын, жаңалыққа құштар, 
білімдар қоғамды қалыптастыру. 

Резюме
В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей становления и раз-

вития  института повышения квалификации педагогических кадров, актуализируют-
ся ключевые приоритеты обновления содержания  обучения работников образования. 
Внутреннее стремление к обновлению – рухани жаңғыру является основополагающим 
принципом деятельности Актюбинского  филиала АО Национальный центр повыше-
ния квалификации «Өрлеу».

Summary
The article deals with issues related to the history of the establishment and development 

of the institute for the improvement of the qualification of teaching staff, the key priorities for 
updating the content of education for education workers are updated. Internal striving for 
renewal - rukhani zhangyru is the fundamental principle of activity of the Aktobe branch of  
JSC  National Center for Professional Development  "Orleu". 

а сегодня  создание  сайта  самая  актуальная  проблема. Прежде 
чем знать создание  сайта,  нужно изучить  термины, программы  

СОЗДАНИЕ  САЙТА – САМАЯ  
АКТУАЛЬНАЯ  ПРОБЛЕМА  
В   ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

Еркин  ДЮСЕКЕНОВ,
главный специалист  
отдела информационной 
технологии ФАО НЦПК «Орлеу» ИПК ПР 
по Мангистауской области
  г.Актау, Казахстан

Н
сайта. Нужно дать понятия этим терминам, как  хостинг,  домен, сервер,  
связанные с сайтом  и как они  используются. 

Хостинг –  это  место сайта  в интернете, иными   словами,  где  
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хранятся  материалы  сайта. Они  хранятся в специальных серверах, а 
безопасность  информации  обеспечивает  компания,  дающая  хостинг. 
Хостинг платный, плата  производится  ежемесячно или один раз в год.  
Вместе с  хостингом используется  слово  домен, обычно  они употребля-
ются  одновременно. Домен   название  вашего сайта. То есть,  зарегис-
трировав ваш сайт, вы платите  за это  один раз в год.

Сервер – компьютер, который  соединен к сети и  обеспечивает  ус-
луги пользователям. Серверы  осуществляют хранение информации  
пользователей, обрабатывают  заявки  на  хранилище  информации,  на  
удаленные  задания, печатают  задания   и  также  другие  действия.  Есть 
несколько  путей создания сайта.

Рассмотрим самые  легкие пути  создания сайта.  Если вы  увлекае-
тесь  созданием веб-сайта и знаете  программирования Html,  PHP,то вам   
очень   доступны  создания  этого сайта.

Это самый легкий способ создания сайта с помощью готового сбор-
щика ( конструктора).   Вы  должны   зарегистрироваться на сайте и напи-
сать по выбору  свой определенный  домен адрес. Затем  выбираете  го-
товые  шаблоны  дизайнеров – составителей, представленных    на выбор  
и   составляете  по  предложенному мастером  шагу свой  сайт. Самые 
распространенные в Интернет-пространстве  составители: www.ru.wix.
com, www.ucoz.ru, www.narod.ru.

Недостатки создания сайта через конструктор: 
– в хостинге  вам дается очень мало места; 
– реклама выходит  в правом верхнем углу сайта;
– домен  регистрируется  в третьем  уровне сайта, например: www.

byirektal.wix.com после   домена,  которого вы написали, идет имя сбор-
щика.

Преимущества создания сайта через конструктор:
– повышение  личной  творческой активности, создание  бесплатного  

сайта;
– экономия времени;
– создание быстро и легко.
 Второй способ создания сайта – «движок».  «Движок» –  это храни-

лище  сайта, файлы, вложенные в папки,  использованные  различных 
языков, как  HTML, PHP и другие.  Изготовитель  только  разрабатывает  
нужные  меню, добавляя  модули.  Эти  программы   нужны  для  уста-
новки хостинга  через его сайт, а потом его далее  можно  обработать.  До  
создания  сайта,  можно  программу  установить в компьютер. Для  этого  
нужна  программа   Denwer.

Эта программа  сайта   как бы  расположен в хостингге (Интернете). 
Чтобы  разместить  готовый  сайт в Интернете, нужно только  купить  
наз вание домена и  хостинг.

Наиболее  известные  и  зрелые  «движки»:  joomla, drupal, wordpress, 
DLE, livestrееt... .

Недостатки создания сайта с помощью «Движка»: 
– умение работать различных программ;
– много времени  уйдет  на  создание  сайта.
Преимущества создание сайта  через «Движок»: 
– наличие необходимой вам доменного акта;
– отсутствие рекламы на страницах сайта;
– изменение, оформление, отделка  сайта  по вашему желанию.
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Один из способов  создание  сайта – это  по специальной  програм-
ме  и  программы для  сайта очень много.  Для простых обучающих: 
Microsoft Front Page , TurboSite, Macromedia Dreamweaver  и другие. 

Преимущества этих программ: можно составлять сайт, не зная спе-
циальных  языков программирования, а недостаток – знание возможнос-
тей этих программ.

Итак, кроме общераспространенных пути создания сайта, рассмо-
трены их преимущества и недостатки , которые  сказаны выше.  Тот, кто 
хочет  создать  сайт ,  может выбрать предложенные  выше  пути создания  
по своему  выбору. 

стаз – ұлағатты есім. Жас ұрпақтың білімі – терең, тәрбиесі – түзу, 
мінезі – көркем, бітімінің бүтін болуы, ең әуелі, ұстазына байла-

ЖАҢА  ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ

К.ШЕРЕХАНОВА, 
М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназияның
бастауыш сынып мұғалімі

   Түркістан қаласы,  Қазақстан

Ұ
нысты. Мұғалімнің орны ерек, рөлі үлкен. Содан да болар, қасиетті де 
қадірлі тұлға ретінде ауызға алынып, қашанда төрден орын берілетіні. 

Шынайы ұстаз өз шәкірттерінің жүрегіне білімнің шамшырағын 
жағып, ықылас-ынтасын оятады. Менің де осы қиындығы мен қызығы 
қатар жүретін ұстаз мамандығына деген қызығушылығым бала күнімде 
басталды.  

Міне, сан жылдар артқа салып, бұл күнде  мен де шәкірт жүрегінде 
мәңгі сақталатын қасиетті есім – ұстаз есімін алып келемін. Ұстаздық 
еңбек жолымда қаншама шәкірттерді  тәрбиелеп, алдағы өміріне 
жол көрсеттім. Мұғалімнің еңбегі шәкіртінің жетістігінен көрінеді. 
Оқушыларым түрлі зияткерлік сайыстарға қатысып, жүлделі орындар-
ды иеленді. Сол кезде олардың  көздеріндегі нұрды көргенде жұмысқа 
жаңаша күшпен,  шабытпен  қалай кіріскенімді білмей де қаламын. Осы 
күндері менің де шәкірттерім өмірден өз орындарын тауып, елімізге 
қызмет етуде. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев  өзінің  «Қазақстан жолы – 2050: 
бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» жолдауында: «Орта білім жүйесінде 
жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептерінің 
оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерін білуі тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы 
ойлау, өзіндік  ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру 
болуға тиіс», – деп атап көрсетті.   Әлемде  болып жатқан жаһандық 
өзгерістер, ақпараттық технологияның дамуы, қоғамның жаңаруы,  за-
ман талабының өзгеруі мұғалім мамандығының да үздіксіз жаңарып, 
білімін жетілдіріп отыруын көздейді. Мұғалім тек қана үйретуші  емес, 
сонымен бірге үйренуші де. Осыған байланысты мен де өз білімімді 
үздіксіз жетілдіріп отырамын. 
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Қазіргі таңда мектептерге жаңартылған білім беру бағдарламасын  
ендіру қолға алынып отыр. Заман өзгерген сайын қоғамның сұранысы 
да арта түседі. Бұл бағдарлама оқытуды ізгілендіру, өзін-өзі дамытып, 
тәрбиелей білетін, заман ағымына ілесе алатын кәсіби, білікті, жан-
жақты жеке тұлға қалыптастыруды мақсат етеді. Оқушылардың кәсіби 
білім сапасын арттырумен бірге өз қабілетіне қарап, өзін-өзі дамыта оты-
рып, өзіне сын көзбен қарауға мүмкіндік береді. Танымдық белсенділігін 
арттырып, шығармашылық қабілетін дамытады. 

Осы орайда мен еңбек етіп жатқан білім ордасы жаңартылған 
бағдарламаны апробациядан өткізіп жатқан,  пилоттық жоба бойын-
ша жұмыс істейтін республикадағы санаулы мектептердің бірі екенін 
айтқым келеді. Біз қолға алған бағдарлама мұғалімдерден үлкен 
жауапкершілікті, іскерлікті, білімділікті  талап етеді. Алғаш бағдарлама 
бойынша жұмысты бастаған кезде Қазақстандағы білім беру жүйесіне 
өзгеріс  енгізудің қандай қажеттілігі бар? деген сұрақтар аясында көп 
ойландым. Осы сұрақтардың жауабын бағдарламаны іске асыру бары-
сында көп ізденіп, тәжірибеден өткізу барысында таба бастағандаймын. 
Сонымен бірге, өзге елдердің білім беру жүйелеріндегі реформаларды 
зерттей келе, біздің елде де білім саласына өзгеріс енгізу керектігіне көз 
жеткіздім. Бұрын сабақты  жоспарлауда сыныптағы барлық оқушылардың 
мүмкіндіктерін ескерместен мақсат қойып жоспарлай беруші едік. Ол 
мақсаттардың қайсысына қол жеткіздік, қайсысына қол жеткізе алмадық, 
оны саралап жатпайтынбыз. Оқушылардың жеке қажеттіліктері ескеріле 
бермейтін. Сабақта оқулық шеңберінен шықпай, сонда берілген барлық 
тапсырмаларды қайтсек те орындап шығуға тырысатынбыз. Ол матери-
алдарды оқушы түсініп орындап жатыр ма, әлде тек көшіріп жазып неме-
се жаттап алып отыр ма, ол жағына ешкім назар аударған жоқ. Мұғалім 
оқушыларға дайын білімді беретіндіктен, оқушыларымыздың еркін ой-
лауы, өздігінен білім алуы, алған білімдерін өмірде пайдалануы назардан 
тыс қалып жатты. Сонымен бірге, балалардың тілдік, коммуникативтік 
дағдыларын дамытуға да мән бермедік.  Оқушылардың білімдерін 
бағалауда да көптеген шектеулердің болғандығын байқап отыр-
мын. Оқушылардың білімдерінде жіберілген олқылықтарын түзетуге 
мүмкіндік болмады.  Тек олардың қателерін санап, қатенің санына орай 
баға қойып келдік.   Ал жаңа форматтағы критериалды бағалау жүйесі 
оқушыға өз үлгерімінің толық көрінісін алақанға салғандай етіп береді. 
Оқушылар алдын ала белгіленіп, көрсетілген талап бойынша баға алады. 
Қатесінің қай жерінде екені, түзеу үшін, болашақта қайталамауы үшін 
не істеу керектігі жайлы мұғалімнің жазған пікірінің арқасында бала 
дер кезінде бағдар алады. Яғни белгілі бір кезеңде өз білімінде кеткен 
олқылықты түзетуіне мүмкіндігі бар. 

Осылардың барлығын саралай келіп, мен оқушыларға білім беруде 
жаңа форматта сабақ жоспарлаудың тиімділігіне көз жеткіздім. Орта 
мерзімді жоспарлауда сабақтың тақырыбына сай оқу мақсаттарын таңдап 
алып, сабақтың өн бойында қолданылатын әдіс-тәсілдер мен іс- әрекеттер 
оқушыларға сол оқу мақсатын меңгертуге бағытталады. Орта мерзімді 
жоспарды түзудің тиімділігі, белгілі бір бөлім аясында балаларға қандай 
мақсаттарды меңгертетінің, сол тақырып аясында оқушыларда қандай 
тілдік  және пәндік мақсаттарды меңгертіп, одан қандай нәтиже күтетінің 
алдын ала белгілі болады. Жоспарлау  оқушылардың сыни тұрғыдан ой-
ланта отырып оқытудың маңыздылығын ескере отырып жасалады. Сын 



38

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

тұрғысынан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды 
болып саналатын қазіргі ең басты педагогикалық тәсілдердің бірі. Бұл 
модуль оқушылардың да, мұғалімдердің де сын тұрғысынан ойлауын 
дамытуды, саналы және оймен қабылдауын көздейді. Оқушылар алған 
білімдерін тиісті жерлерде өмірде қолдануға үйренеді. Өз сыныбымдағы 
оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, сабақ жоспар-
лауда сын тұрғысынан ойлаудың бірнеше әдіс-тәсілдерін сабағыма 
енгіздім. Оны келешекте сабағымда пайдалану шәкірттерімнің  білімінде 
оң нәтиже көрсетті. Сабақ жоспарында барлық оқушыларға және да-
рынды, талантты оқушыларға арналған саралау тапсырмаларын  жаса-
дым. 7 модульді ықпалдастыра отырып оқу мен оқытудың жаңа әдіс-
тәсілдерін қолдану, оқушыларымның білім сапасының артуына ықпал 
етті. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес, оқыту және оқу модулін 
ескере отырып, оқушыларға ашық және жабық түрдегі сұрақтар беру 
арқылы кейбір оқушылардың сабаққа деген белсенділігі артты. Ашық 
сұрақтар қою оқушылардың сыни ойлауын дамытып, кедергілерді  
шешу жолдарын өзі қарастыруларына жетелейді. Сабаққа қойылған 
оқу  мақсатына жету жолында жеті модулді кең және тиімді пайдалану 
күтілетін нәтижеге жеткізеді. Менің мақсатым – жеті модулді, жаңаша 
әдіс-тәсілдерді және бағалаудың критериалды жүйесін тәжірибеме енгізе 
отырып жақсы нәтижеге  қол жеткізу. 

Сабақты ұйымдастыру барысына бірлескен топтық жұмыстарды 
кіріктірудің де маңызы зор. Сабақ мақсатын түсіну барысында оқушылар 
бір-бірімен ынтымақтаса отырып жұмыс жасап, ортақ проблеманы 
бірлесе шешуге үйренеді. Бұл арқылы оқушылардың бойында:

– бір-біріне деген құрмет; 
– өзгенің пікірін құрметтеу; 
– өз ойларын құрдастары арасында еркін айту;
– топ арасында өз позициясын ұсыну сияқты қабілеттері қалып-

тасады. 
Сын тұрғысынан ойлаудың әдіс-тәсілдерін сабаққа енгізу және тиімді 

қолдану шәкірттердің  білімінде оң нәтиже көрсететініне көз жеткіздім. 
Бағдарламаны  тәжірибеден өткізу барысында өзімнің сыныбымдағы 
оқушылардың қажеттіліктеріне сай сабақтарды жоспарлауда сын  
тұрғысынaн oйлaу, тoптық жұмысты, жұптық  жұмысты, oқу үшін жәнe 
oқуды бaғaлaудaғы жaңa әдіс-тәсілдeрді, қалыптастырушы бaғaлaу, oның 
ішіндe өзaрa бaғaлaу, өзін-өзі бaғaлaу, тaбыс критeрилeрін бeлгілeу, 
тапсырмаларға сай дескрипторлар құрастыру, кeрі бaйлaныс жaсaу 
сияқты әдістeрді eнгізу арқылы сынып оқушыларының білім сапасының 
артқанын байқадым. Сабақтың оқушы үшін де, мұғалім үшін де тиімді 
болуы – сынып оқушыларының қажеттілігін қанағаттандыратын 
тиімді әдіс-тәсілдерді таңдап, оны шебер қолдана білуде. Осы орай-
да сабақтарымда жұптық және топтық жұмыстарды енгізу арқылы 
оқушылардың бойында ұжымдық жұмысқа жауапкершілікпен қарау, 
бірлескен оқу ортасының кейбір тұйық оқушылардың да байқала 
бермейтін қабілеттерінің ашылуы на септігін тигізетінін байқадым:

– оқушылар өз бойларында туындаған сенімсіздік пен қобалжудан 
және сынып алдына шығып сөйлегенде қателессем не болады деген 
қорқыныштан арылады;

– әрқайсысы бір-бірімен жеке қарым-қатынас орнатады;
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– өз араларында еркіндік пен сенім атмосферасы қалыптасады;
– әр оқушының өзінің жеке қабілеттері мен ерекшеліктерін ашуға 

жағдай жасалады;
– топпен жұмыс жасау барысында позитивтік, шығармашылық 

қағидаларды ұстанады.
Жаңартылған бағдарламамен жұмыс істеу барысында оқушылардың 

бойында комуникативтік дағдылармен қоса құндылықтардың да дамып 
келе жатқанына көз жеткізіп келемін. Балалар сабақта қарапайым сурет 
салудан бастап, пікір айту, берілген тақырыпқа сай материалдар жинақтау, 
сыныптастарының  алдына шығып талқылауларға қатысу, таныстыры-
лымдар жасау,  жасаған дүниелерін таныстыру секілді іс-әрекеттердің 
бәрін оқу процесі үстінде жүзеге асырады. Сонымен бірге балалардың 
ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге деген қызығушылықтары артып 
келеді. 

Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім саласындағы маңызды 
мәселе – оқушының осы заман көшіне оңай бейімделуі және білімді бо-
луы екені айдан анық. Ал осы орайда жаңа ғасыр ұстазы жаңартылған 
бағдарламамен қаруланып, оқушының жан дүниесін жақсы түсіне ала-
тын, озық тәжірибелерді жүзеге асыра білетін тұлға болуы маңызды. 
Ал білікті маманның оқушы қажеттілігін қанағаттандыратын тиімді 
қолданылған кез келген әдіс-тәсілі – оқушылардың жеке тұлға болып 
қалыптасуындағы басты әрекет.
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ҚР  Білім  және  ғылым министрлігі  баспасөз  орталығынан

"Кейде бала жағымсыз әрі қорқынышты жағдайларға түсіп жатады: бәзбіреулер 
оны ренжітіп, беделін түсіріп, бала зорлық-зомбылыққа тап болуы мүмкін. Не бол-
маса баланың өзі шалыс қадам басуы мүмкін. Кейде осындай оқиғаларды камераға 
түсіріп, интернетке жүктейді, жаңалықтарда көрсетіп, әлеуметтік желілерде тара-
та бастайды. Мұндайда жақындары өз балаларын қорғай алмай, кішкентай бала 
көптің күлкісіне қалып, қорғансыз қалып жататын жағдайлар да орын алып жата-
ды.  Ал осы жағдайдың көпшілікке паш етілуі болашақта балаға жағымсыз әсер 
етеді" делінген әлеуметтік роликте. «Құқықтық медиаорталық» қоғамдық қорының 
директоры Диана Окремованың айтуынша, зорлық-зомбылық құрбанына айналған 
балалар туралы ақпаратты тарату фактілері «БАҚ туралы» Заңға енгізілген 
өзгертулер мен толықтыруларға қарамастан жиі болып тұрады.  

"Зорлық-зомбылыққа тап болған әрбір баланың болашағы бар және бүлдіршін 
мұндай жағымсыз оқиғаның  кейіпкері болуды қаламайды. Қандай да бір аты шулы  
оқиғаларды  жақсы  көретін біздің қоғам жағымсыз әрекетімен баланың   өмірінде  
үлкен   сызат  қалдырады»  дейді   Диана  Окремова. Диана Окремова «БАҚ тура-
лы» Заң тек журналистерге ғана емес, еліміздің басқа да азаматтарына қатысты 
екендігіне ерекше тоқталды. Сондықтан осындай ақпаратты әлеуметтік желіге 
жүктеген әрбір адам жауапкершілікке тартылуы мүмкін. 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫ  ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА  ТАП  БОЛҒАН 
БАЛАЛАР ТУРАЛЫ  АҚПАРАТТЫ  ТАРАТПАУҒА  ШАҚЫРДЫ
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әрбие – халықтың ғасырлар бойы жинақталған ізгі қасиеттерін 
жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым-

МЕКТЕПТЕГІ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Айгүл ДОШАБЕКОВА, 
“Көктіңкөлі”  мектебі директорының 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

   Қарағанды облысы, Шет ауданы, Қазақстан 
 

“Ата-аналар баланы тәрбиелегенде дәл өзіндей етіп 
тәрбиелеуге тырыспау керек, олар баланы өзінен күшті етіп 
тәрбиелеуі тиіс. Өйткені олардың заманы ата-аналарының 
өмір сүріп отырған заманына қарағанда анағұрлым күрделі, 
талабы жоғары болатынын ұмытпаған жөн”. 

                М.Жұмабаев

Т
қатынасын, өмірге деген көзқарасын қалыптастыру. Ал тәрбиенің негізгі 
мақсаты – дені сау, ұлттық сана-сезімі терең, рухани ойлау дәрежесі биік, 
мәдениетті, ар-ожданы мол, бойындағы игі қасиеттер қалыптасқан адам 
тәрбиелеу. Жалпы оқушылардың өмірінде мектептегі тәрбиенің рөлі 
зор. Мектептегі басты тұлға – ұстаздың міндеті тек білім беру ғана емес, 
сонымен қатар әрбір оқушының жүрегіне жол тауып, оларды тәлім-
тәрбиемен сусындату болып саналады. 

Оқушының бойында игі қасиеттерді тұтандыруда сынып жетекшінің 
орны ерек. Бүгінде мұғалім – сынып жетекші-кәсіпкер-педагог, ол 
оқушы мен қоғам арасындағы рухани көпір, түрлі іс-шаралар барысын-
да оқушылар арасында ынтымақтастық қатынасты бекітіп, тұлға ретінде 
дамуын бақылаушы, тәрбие жүйесін жан-жақты ұйымдастырушы, 
оқушының күнделікті өмірінде кеңес берер көмекші, сыныпта қолайлы 
ахуал тудыратын үйлестіруші. 

Мектептегі өскелең ұрпақ – болашақ  Қазақстан азаматы. Олар 
ескінің көзіндей, жаңаның өзіндей болып ХХІ ғасыр есігінен еркін еніп 
жүре алатын дүниежүзілік мәдениетті танитын, өзін сыйлата алатын, ру-
хани дүниесі бай, өресі биік, білімді де білікті болуы шарт. Мектепте 
тәрбие жұмысын жан-жақты ұйымдастыра отырып, оқушыны тәрбиелеу 
болашақ қоғам мүддесі үшін еңбектене білетін, рухани ойлау дәрежесі 
биік, отансүйгіш, еңбекқор, іскер де ізденімпаз, қабілетті адам даяр-
лау мақсатына бағытталады. Өскелең ұрпақты жан-жақты тәрбиелеу, 
болашағына жол  сілтеу  бүгінгі  күн   тәрбиесіндегі   бірден-бір   қажетті,  
кезек күттірмес мәселе. Қазіргі кезде елімізде тәрбие тек мектеп-
те жүргізіледі деп түсініп, кей ата-аналардың оған аса мән бермейтіні 
белгілі. Бұндай тәрбие баланың санасында әдепке, тәртіпке деген 
немқұрайды көзқарас тудырып, көптеген балалардың қайырымсыздығын, 
мейірімсіздігін байқатып отыр. Сондықтан тәрбиенің алғы шарттары – 
отбасы, мектепке дейінгі кезеңнен, балабақша тәрбиесінен басталып, 
мектеп қабырғасымен жалғасып және одан әрі дамыту міндеті туындай-
ды. 

Мұғалім тәжірибесінен
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Жас ұрпақтың сегіз қырлы, бір сырлы азамат болып өсуіне бірден-бір 
атсалысатын мектеп екені белгілі. Жас баланың санасы жазылмаған таза 
таспадай. Олай болса, «Білім негізі – бастауышта» дегендей, осы сөзді 
ескере отырып, нақты тәрбие беру – біздің басты борышымыз. Осын-
дай үлгілі, тәрбиелі, өз тілін, ұлтының дәстүрін жетік меңгерген талапты 
және ертеңгі күні ұлт болашағын ойлайтын бала ғана елін сүйер азамат 
болып өсері хақ. 

Отбасы – бала тұлғасының негізі қаланатын, оның дамуы мен өмірге 
бейімделетін шын әлеуметтік орта. Әрбір оқушының өмірінде оның 
отбасының алар орны алабөтен, себебі, сәби дүниеге шыр етіп кел-
ген сәттен-ақ өзін қоршаған жақын адамдарға терең ықылас танытып, 
ыстық пейіл білдіріп, шынайы сүйіспеншілік сезімін көрсете бастайды. 
Әрбір отбасының маңызын түсініп, ондағы мүшелердің әлеуметтік рөлін 
бақылап, бір-бірімен қарым-қатынасын этикалық тұрғыда жасау қажет. 

Жалпы ата-аналар мен ұстаз, сынып жетекшілер арасында тығыз 
байланыс болуы керек. Оларды мектепте, сыныпта өткізілетін түрлі іс-
шараларға шақырып, жан-жақты әсер етуіміз керек. Жұмыстың түрлі 
әдісін қолдана отырып, бала мен ата-ана арасында берік достық сияқты 
қасиеттің нығаюына атсалысуымыз қажет. Әсіресе, ата-аналармен жеке, 
топтық, ұжымдық жұмыстарды жүргізуге болады. 

Жеке:
әңгімелесу,

ақыл-кеңес беру, сенім арту

Топтық:
метепішілік іс-шараларға 

қатыстыру, т.б.

Ұжымдық:
кездесу, экскурсияға шығу, 

ата-аналар  
апталығын өткізу

Қоғамдағы кез келген адам мәдениетті болуға ұмтылуы қажет. Ал 
оқушы – қоғамның белсенді мүшесі, жарқын келешек кепілі. Оқушы 
мәдениетін тәрбиелей отырып біз жеке тұлға қалыптастырамыз. Жеке 
тұлғаның мерейінің асқақтауында отбасы мен мектеп тәлім-тәрбиесінің 
маңызы ерекше. 

мектеп

шығармашылық

еркіндік

рухани

ізгілік

Жеке тұлға

отбасы

парасатты

салауатты

мейірімді

азат ойлы

Осы қасиеттерді негізге ала отырып, ата-аналар, мектеп, ұстаз бірігіп, 
жас ұрпақтың сана-сезімін, қоғамдық саяси ой-өрісін байытып, тұла бо-
йында мәдени құндылықтарды дамытуға тиіс деп есептейміз.
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аһандану заманындағы өзгерістер мен әлемдік тәжірибелер 
көрсетіп отырғандай, мұғалім өз пәнін терең меңгеріп қана қоймай, 

МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ОҚЫТУДЫҢ
МОДУЛЬДІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ 

Майра ДӘУЛЕНОВА, 
№110  мектеп-гимназиясының математика пәні 
мұғалімі

   Алматы қаласы, Қазақстан

Ж
педагогикалық-психологиялық сауаттылығы, интеллектуалдық деңгейінің 
жоғарылығы, компьютерлік білімі, әдістемелік, шығармашылық және 
мәдени дайындығы да талап етіледі. Оқушылардың санасын білім нәрімен 
сусындатып, үлгілі тәрбие беру, білік пен дағды қалыптастыру әр пән 
мұғалімінің басты мақсаттарының бірі.

Заманға қарай адамзат ақыл-ойы мен көзқарасы өзгеріп, жаңалыққа 
ұмтылатынымыз анық. Олай болса, «тәрбие ұлттық деңгейде, білім 
әлемдік деңгейде» болу керектігін әр мұғалім түсініп, болашақ үшін 
еңбек етуде. «Бүгінгі оқушы – ертеңгі ел болашағы, мұғалім оларды қалай 
тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады» –  деп, Елбасымыз Н.Ә. 
Назарбаев айтқандай оқушылардың санасын білім нәрімен сусындатып, 
үлгілі тәрбие беру, білік пен дағды қалыптастыру әр пән мұғалімінің  бас-
ты парызы.

Математиканы  оқытуда қалыптасқан теориялық сұрақтар мен 
есептерді шешудің зерттеу аппараты жаратылыстану-математика 
пәндерін оқыту үшін үлкен рөл атқарады. Жаратылыстану-математика 
бағытындағы сыныптарда математика пәнін оқыту математикадан білімі 
мен біліктілігінің белгілі деңгейін талап ететін мамандық бойынша оқу 
орнында оқушының оқуын  жалғастыру  мүмкіндігін  қамтамасыз етуі 
тиіс. 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев:  «ХХІ ғасырда 
білімді дамыта  алмаған  елдің   тығырыққа  тірелері  анық.  Біздің  
болашақтың жоғарғы  технологиялық  және  ғылыми  қамтылған  
өндірістері үшін  кадрлар қорын жасауымыз қажет. Осы заманғы 
білім беру жүйесінсіз әрі   алысты барлап,  кең ауқымды ойлай білетін 
осы заманғы  басқарушыларсыз  біз инновациялық экономика  құра  ал-
маймыз», – деп атап  көрсетті.  Сондықтан,  ұстаздарға   аса   жоғары   
міндеттер   жүктеледі. 

Математика пәнінің баланың ойлау қабілетін дамытудағы рөлінің 
маңыздылығы баршамызға аян. Сол себепті де балалардың пәнге қызығу-
шылығын арттыру мұғалімнің мақсат-міндеттерінің бірі. Оқушыларға 
белгілі көлемде білім, білік дағдыларын үйретумен қатар олардың  ой-
лау, елестету қабілеттерін  дамыту  мақсатында  әртүрлі әдіс-тәсілдерді 
қолдану, оның ішінде  модульдік оқыту технологиясын қолданудың 
маңызы да зор. 

Модульдік  оқыту  технологиясы – білім  мазмұны, білімді игеру 
қарқыны, өз бетінше жұмыс істей алу мүмкіндігі, оқудың әдістері мен 
тәсілдері бойынша оқытудың дербестігін қамтамасыз етеді. 

С.И. Ожеговтың пайымдауынша «Модуль дегеніміз – белгілі бір 
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тақырып ішіндегі бөліктердің өзара топтастырылған жүйесі». Ал «техно-
логия» гректің «шеберлік» деген сөзі. 

Модульдік оқыту технологиясының «Сызықтық функция және оның 
графиктерінің өзара орналасуы»  тақырыбында қолданылуына тоқтала 
кетейін.

Екі сызықтық функция берілсін  y = k1· x+b1    және  y = k2· x+b2 .  Олар
координаталары  С (x0; y0)   нүктесінде  қиылысады  деп  ұйғарайық.  Бұл 
жеpде нүкте әрбір түзудің бойында жатады және оның координаталары 
әрбір түзудің теңдеуін қанағаттандырады.  Сондықтан теңдеуге x0 және  
y0-дің  мәндерін  қойғанда  келесі  теңдіктер  шығады  y0 = k1· x0+b1   және  
y0 = k2· x0+b2.

Бұл теңдіктерде сол жақтары бірдей болғандықтан, оң жақтарын да 
теңестіруге болады: k1 · x0+b1= k2 · x0+b2. Қиылысу нүктесінің  абсциссасын 
табу үшін сызықтық теңдеуді шығарып алдық. Оны мына түрде жазайық:  
k1 · x0 – k2 · x0= b2–b1. Бұл теңдеуді шешу барысында үш жағдай кездеседі.

1. Егер  k1 – k2 ≠ 0 (яғни k1  ≠ k2), онда теңдеудің жалғыз ғана шешімі 
бар. Бұл түзулер қиылысатынын білдіреді (әрине бір нүктеде).

2. Егер k1 – k2 = 0 (яғни k1= k2) және b1– b2 ≠ 0  (яғни b1 ≠ b2), онда 
теңдеудің шешімдері жоқ. Бұл түзулер қиылыспайтынын, яғни параллель 
екенін білдіреді.

3. Егер  k1 – k2 = 0 (яғни k1= k2) және b1– b2 = 0  (яғни b1– b2), онда 
теңдеудің шексіз көп шешімдері болады. Бұл түзулердің шексіз көп ортақ 
нүктелері болатынын, яғни олар беттесетінін білдіреді.

у = kx және у = kx+b функцияларын  зерттеу, олардың  графиктерін  
салу тақырыбын  жан-жақты  қарастыру  арқылы  жаңа  тақырыпты  
меңгереді. 

Дербес жағдайда y=|x-2|+3 
графигін аналитикалық тәсілмен 
салу жолын қарастырып, модульдік 
оқыту технологиясы арқылы 
геометриялық жолмен қарастыруға 
да болады.

     х – 2 ≥ 0,   x – 2 + 3
     x – 2 < 0,  – х + 2+ 3         {y =

y ={х ≥ 2,   x + 1
x < 2,  – х + 5  

сонда графикті координаталық жазықтықта салайық. 
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Берілген у=|х-2| +3 сызықтық 
функцияның графигін салуды 
у=|х| функциясының графигін 
тұрғызудан бастаймыз. 

Берілген суретте у=|х| түзуінің 
графигін тұрғыздық. Енді берілген 
графикті Ох осінің бойымен 2 бірлік 
оңға жылжытамыз. Сонда у=|х-2| 
түзуінің графигін аламыз. 

Осы шыққан графикті 3 бірлік 
жоғары жылжыту арқылы у=|х-2|+3 
түзуінің графигін аламыз. 

        

Сызықтық функцияның графигін 
салу есептерін қарастыруда, оның 
геометриялық мағынасына да тоқтала 
кету маңыздылығы бар. 

Мысалы, суретте берілген түзу-
лердің теңдеулерін жазып, осы 
түзулермен шектелген үшбұрыштың 
ауданын табыңдар.

Бұл есепті қарастыру барысында 
оқушыларымыздың өткен сыныптар-
да алған білімдерімен сабақтастыра 
отырып, жеңілден күрделіге қарай 
бағыттай аламыз. у=f(x) және у=f(x) 

ң
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түзулері мен Ох осімен шектелген үшбұрыштың ауданын табу үшін жаңа 
біліммен толықтырамыз.

Ол үшін екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін анықтау үшін 
түзудің канондық теңдеуімен таныстыру қажет. Ал, үшбұрыштар түрлері, 
үшбұрыштардың теңдігінің белгілері тақырыптарынан алған білімдері 
арқылы, үшбұрыштың ауданын табу жолын қарастырамыз. 

Берілген суреттегі координаталық жүйеден А, В, С нүктелерінің 
коор динаталарын анықтап аламыз. Түзудің канондық теңдеуінің форму-
ласын қолданып АС және ВС түзулерінің теңдеуін жазып алайық.  ABC 
үшбұрышын ADEB тіктөртбұрышына дейін толықтырайық.

Сонда нүктелердің арақашықтығын табу формуласымен АВ және АD 
ұзындықтарын анықтаймыз.

АВ=|5 – (–3)| = |8| = 8 (бірл.өлш.)
АD=|4 – 0| = |4| = 4 (бірл.өлш.)
SADEB=АВ ∙ АD = 8 ∙ 4 = 32(кв.бірл.)
SACB = SADEB:2 болатынын ескеріп,  SACB =32:2=16 (кв. бірл.) анықталады.

Тақырыпқа қарай бірнеше мысалдар қарастыруға ұсынамын.
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Осы бағытта көптеген жұмыстар 
атқару арқылы оқушы математика-
ны оқудың қажеттілігі, өзінің парызы 
мен міндеттерін, өзі үшін және өзінің 
болашақ өмірі үшін осы еңбектерінің 
керектігі туралы да көзқарас 
қалыптастыруға болады.

Әдебиет
1. 2017-2018   оқу   жылында   Қазақстан   Республикасының  жалпы  орта  білім  беретін  

 ұйымдарында  оқу    процесін   ұйымдастырудың  ерекшеліктері  туралы//Әдістемелік  
  нұсқау хат. – Астана, 2017.

2. Қазақстан Республикасы педагог  қызметкерлерінің  біліктілігін  арттыру курстарының  
  бағдарламасы//Мұғалімге арналған нұсқаулық, Үшінші (негізгі) деңгей. 

3. Жанпейісова  М.М. Модульдік оқыту  технологиясы оқушыны  дамыту құралы ретінде.  
 – Алматы, 2006. 

4. Педагогтің  кәсіби  деңгейін  өсіруде  әдістемелік  жұмысты  ұйымдастыру  жолдары//  
 Ғылыми-практикалық жинақ. – Алматы, 2008. 

5. Уикипедия сайтынан алынған мәліметтер.

узыка мектебі – өнер айдынының бастау-бұлағы, 
өнер-білім  ордасы, жас  ұрпақты  музыкаға  баулу-

ӨНЕРЛІ ӨНЕР ОРДАСЫ

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

      Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Қазақстан   

М
мен  қатар  оларға  рухани-мәдени тәрбие  беріп, болашақ  таланттардың   
талаптарын  кәсіби  жағынан  шыңдайтын   киелі шаңырақ. Осы 
тұрғыдан алғанда,  аудан  орталығындағы  А.Байқыдыров атындағы   
саз  мектебі  бүгінгі  таңда  жарты  ғасырлық  тарихы бар білім орда-
сына  айналып  отыр. Мектеп 1968 жылы  ашылған. Яғни, 1968 жылдан  
бері  музыка мектебінде өнердің өзіндік дәстүрін қалыптастыруына із 
қалдырған А.Байқыдыров, С.Құлтуманов,  М.Иштебаев,  Ы.Иштебаева, 
Р.Ноғайбаев, Ғ.Ноғайбаева, Ә.Мағзұмов,  А.Сейфуллаев,  Ш.Бошанова,   
М.Кұсайынова, Б.Кәленбекова,  В.Кайль,  т.б.   өз  ісінің майталмандары 
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еңбек етті. Осы білім ордасынан түлеп ұшып, ҚР Мәдениет қайраткері 
атағына жеткен ірі дарындар – Т.Мұқышев, М.Әбуғазин,  К.Төленбаева, 
М.Көшкінбаев, Г.Иманғалиева,  т.б. сынды мақтаныштарымыз респуб-
ликамыздың түкпір-түкпірінде жемісті еңбек етіп, ұлттық өнердің 
көсегесін көгертіп, беделін биіктетіп жүр. 

Өзім де осы мектепке 1974 жылы алғаш келіп, ұстазым Бигүлән 
Кәленбековадан қобыз аспабын үйренген едім. Бес жыл білім алып, 1980 
жылы өнерімді өрістетіп, шеберлігімді шыңдау үшін Семей қаласындағы 
М.Төлебаев атындағы музыка училищесіне оқуға түстім. Оны 1984 
жылы тәмамдап, осы киелі қара шаңырақта еңбек жолымды бастадым. 
Содан бері 34 жыл уақыт өтті, бүгінде орта буын қатарында еңбек етіп 
жатырмын.                                                                                                         

Қазіргі  таңда мектебіміз 2 қабатты  еңсесі биік әрі жылы, жарық 
та жаңа ғимаратта орналасқан.  Ұжымда 15 шақты арнаулы орта және 
жоғары білімді әрі білікті мамандар еңбек етеді. Мектепке кейінгі толқын 
өкілдері – жас мамандар тартылуда. Ұстаздар 8 түрлі мамандықтан дәріс 
беруде. Олардың еңбегі орасан зор. Өйткені, оқытушыларымыз өз еңбегі 
мен білімі арқасында тек кәсіби білім беріп қана қоймай, жас ұрпақты 
шығармашыл һәм отаншыл етіп тәрбиелеуге де өлшеусіз үлес қосып 
келеді. Білімгерлердің бойына рухани-эстетикалық құндылықтарды 
сіңдіріп, олардың көңіл көкжиегін кеңейтіп келеді. Биыл 50 жыл то-
лып отырған киелі өнер ордасының ұжымына шығармашылық табыс 
тілеймін. Өнерлі шәкірттеріміз көбейе берсін дегім келеді!

үгінде жалпы мектептердің бастауыш сыныптары арасында 
психикалық дамуы тежелген балалар саны күрт өсіп келеді. Ар-

МҮМКІНДІГІ  ШЕКТЕУЛІ  БАЛАЛАРМЕН 
ЖҰМЫС  ТӘЖІРИБЕСІ

Гүлжан  ДОСОВА,  
“Сақтаған Бәйішев атындағы жалпы орта білім беретін мектеп”
коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің  дефектологі
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Б
найы мектептегі оқыту ісі жалпы білім беретін мектептегідей жалпы 
заңдылықтар негізіне сүйенеді. Мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерді 
оқыту кезеңінің өзіндік ерекшеліктері бар, себебі мұндай жас өскіндердің 
миы органикалық тұрғыдан зақымдалған. Соның салдарынан оқушының 
таным үдерісінде кемістік пайда болады. Ақыл-ойы жақсы дамымаған 
балалардың сөзі мен ісі арасындағы үйлесім бұзылады. Сезімдік 
қабылдаудың жетілмеуіне байланысты зақымдалған ми анализаторлар-
дан түскен сигналдардың толық талдауы мен жинақтауын қамтамасыз ете 
алмайды. Содан да, оқу материалын түсіну кезінде айтулы қиындықтарға 
тап болады. 

Мұндайда оқыту кезеңін заттық әрі көрнекілік негізде жүзеге асыру 
қажеттілігі туындайды. Себебі, балалар оқу кезеңін өз бетінше құра ал-
май, үнемі дерлік мұғалімдердің демеуіне мұқтаж болады. Олар тапсыр-
маны белгілі бір нұсқау бойынша орындайды. Білім мен әрекеттің әрбір 
мөлшері бірнеше рет көрсеткеннен кейін әрі тиянақты түсіндіру арқылы 
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ғана бекітіледі. Қарапайым әрекетке жұмылдырудың өзі сырттан бола-
тын көмек арқылы іске асады. Оқушының  оқу материалын қабылдауы 
таным әрекетінің әрбір қадамын реттеп отырғанда ғана сәтті өтеді. 
Мұғалім арнайы нұсқау бергенде, оқушы іске кіріспейтін жағдайлары да 
жиі кездеседі.

Сырттан көмек болмайынша оқушы салыстыра да, талдай да, қорыта 
да алмайды. Оқушының оқу әрекетіне тікелей мұғалім басшылық етеді 
(дәптер мен оқулыққа үйрену, мұғалімнің түсіндіруін ынтамен тыңдау, 
суретті қарау, түсініп оқу, жатқа айту).  

Ақыл-ойы кем балаларды оқыту кезеңі оқушының оқу жұмысына 
белсенді қатысуға ынталандыруға беріледі. Мұндай ынталандырудың 
қажеттігі баланың оқуға деген ынтасының болмауынан, эмоция-
ерік өрісінің дамымауынан, енжарлықтан туады. Баланың таным 
мүмкіндігінің қалыпты дамымауынан оларды оқыту даралық сипат ала-
ды. Ол сыныптағы сабақ жүйесінің негізін бұзбайды. 

Оқытудың заттық-көрнекілік сипаты, оқу мазмұнының құрылымдық 
қарапайымдығы, баяулығы, оқылатын материалдың жиі қайталануы, 
оқушы әрекетіне мұғалімнің басшылық жасауы – арнайы мектептегі 
оқыту кезеңінің басты ерекшеліктері болып саналатын түзете-дамыту 
бағыты. Үлгермеуші оқушыларды анықтауда дұрыс диагностика 
жүргізу, оларды табысты әрі нәтижелі оқытуға, ал болашақта әлеуметтік 
ортаға бейімделіп кетуіне жағдай тудыратын арнайы сыныптар мен 
топтарға орналастыру қазіргі уақыттағы аса маңызды әлеуметтік және 
педагогикалық мәселе болып отыр. Психологиялық және ғылыми-
әдістемелік әдебиетте осы үлгермеуші оқушылар категориясын жан-
жақты қарастырып, арнайы әдістеме ұсынылған. Жас ұрпақты оқыту-
тәрбиелеу ісін заманауи талаптарға сай жүзеге асыру үшін оқушылармен 
дифференциалды тұрғыдан жұмыс істеу қажет. Яғни, оқушыларға 
қажетті білім, білік көлемі мен дағдыларын қазіргі қоғам талабына сай 
сәйкестендіріп беру керек. Бұл мәселені шешуге бағытталған әдістердің 
бірі – дәстүрлі оқыту әдістерін интеграциялық және дифференциалды 
әдістерді сабақтастырып жүргізу. Оқытудың бұл жаңа әдіс-тәсілдері 
түзету-дамытушылық оқытудың концепциясында айқын көрініс тапқан 
әрі жалпы білім беретін мектептердегі арнайы  сыныптар мен арнайы 
мектеп-интернаттардың жұмысында толық дәлелденген. Аталмыш 
тұжырымдаманы РАО педагогикалық дамытушылық институтының Н.Н. 
Малофеев, С.Г. Шевченко сынды ғалымдары әзірледі. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуын жетілдіру 
негізінен үш бағытта жүргізіледі:

– балаларға жан-жақты диагностикалық тексерулер мен мамандардың 
кеңестерін ұйымдастыру, негізгі зақымдану дәрежесін анықтау;

– емдеу, сауықтыру, әлеуметтік бейімдеу жұмыстарын ұйымдастыру;
– түзету және дамыту бағыттарында арнайы әдістемелерді құрас-

тырып, оларды қолдану.
Мұндай шаралар дефектолог мамандардың қатысуымен жаса-

лады. Мектеп жасындағы психикалық дамуы тежелген балаларды 
қалыптастыру, негізінен, арнайы оқу бағдарламасы негізінде жүргізіледі. 
Оқу жоспары бойынша балалардың танымдық әрекетін дамыту, 
қоршаған ортамен танысу және әртүрлі құбылыстардың себебін, оның 
өзгерістерін анықтау, тіл дамыту, еңбекке баулу, әртүрлі пәндерді арнайы 
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дидактикалық әдістемелермен игеру қарастырылған. Негізгілері мына-
лар:

– жалпы білім беру циклі сабақтарында, сондай-ақ арнайы оқыту 
кезінде әр баламен жеке жұмыс жүргізу;

– түрліше әдіс-тәсілдермен қажудың алдын алу, яғни, ақыл-ой мен 
тәжірибелік жұмыстарды алмастырып отыру;

– қызықты және әсемделген дидактикалық заттарды дайындау, 
көрнекіліктің түрліше әдіс-тәсілдерін қолдану;

–  баланың білім алу іскерлігін барынша белсенді етіп, олардың 
сөйлеуін дамытатын және оқу іскерлігіне қажетті дағдыны қалыптастыру 
әдістерін қолдану;

– дайындық (оқу бағдарламасының нақты бір бөлігін меңгеруге) 
жұмыстарын жүргізу және қоршаған орта жайлы білімдерін кеңейтуді 
қамтамасыз ету;

– оқуда және оқудан тыс кездерде баланың барлық іскерлігінің түрін 
дер кезінде, қажетті жағдайға сәйкес үздіксіз түзетілуіне көңіл аудару.

Арнайы мектептерде оқуға және жазуға үйрену арнайы түзету 
жұмысының бағдарламасына сәйкес өткізіледі, былайша айтқанда, 
сауаттылыққа үйрену дайындығы кезеңдермен орындалады. Бірінші 
кезеңде естудің қадағалауымен сөйлеу кезіндегі жекеше бұзылған ды-
быстарды  бөліп алу тәсілін қолданады. Бірақ бұл сауаттылықты жақсы 
меңгеріп кету үшін қажетті дыбыстарды талдау мен жинақтау дағдысын 
қамтамасыз етпейді. Екінші кезеңде сөздегі дыбыстың орнын белгілей 
білуді үйретеді, дыбыстардың сөздегі орналасу ретін анықтайды.

ПДТ бар балаларды жазуға үйрету жалпы білім беретін мектептерге 
арналған бағдарламаның тарауы бойынша берілген әдістемелік ұсыныс 
негізінде құрастырылады. 

Түзету-дамытушылық оқыту жұмысы қазіргі уақытта мектепке 
дейінгі балалардың дамуындағы ауытқуды түзетуге, оқушы біліміндегі 
кемістіктерді толтыруға, эмоциялық ерік-жігер қабілетін дұрыс 
тәрбиелеуге, оқу әрекетін қалыптастыруға, сондай-ақ баланың танымдық 
қызығушылығын белсендіруге бағытталған. Түзету-дамытушылық 
оқытуды жүзеге асыру жүйесі негізгі төрт бағытты ұстанады:

– диагностикалық-кеңес берушілік;
– түзетушілік-дамытушылық;
– оқыту-тәрбиелеу;
– емдеу мен алдын алу, сақтандыру және еңбек, әлеуметтік бағыт.
Түзету-дамытудың бастауыш сыныптарында үлгермеуші оқушы-

ларды оқыту олардың нәтижелі оқуы мен даму мүмкіндіктеріне қарай 3–5 
жылға созылады. Оқушылардың оқу бағдарламасын нәтижелі меңгеруіне 
және жағымды даму динамикасына байланысты психологиялық-
дәрігерлік-педагогикалық консилиумның шешімімен және оқушылардың 
өздерінің, ата-аналарының келісімімен жалпы білім беретін мектептерге 
ауыстырылуы мүмкін. 

Түзету-дамытушылық оқытудың психологиялық-дидактикалық 
принципі оқу бағдарламасының мазмұнына оқушылардың бұрынғы 
кезеңдерде алған білімдерінің кемшілігін толтыруға бағытталған, күрделі 
тақырыптарды меңгеруге дайындық жасауға оқытушылардың потенци-
алды мүмкіндіктерін пайдалануға негізделген. Сонымен қатар, оқытудың 
ең тиімді әдіс-тәсілдерін қарастырып, оқыту-тәрбиелеу процесінің 

4. “Қазақстан мектебі” №11, 2018.
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түзету-дамытушылық мақсатын көздейді. Оқушылардың танымдық 
белсенділігін барынша арттыруға бағытталған және оқытушылардың 
жеке кемшіліктерін толықтыруға арналған бөлімдер енгізілді.

Түзету-дамытушылық оқыту жүйесінің әдістемелік принципі оқыту 
жұмысында материалды жүйелі түрде меңгерту үшін оқытудың ең тиімді 
әдістерін таңдап алуды және бағдарламаға танымдық қызығушылықты 
арттыруды қамтамасыз ететін дамытушылық бөлімдерді кіргізуді талап 
етеді.

Дамытушылық ісінде, әсіресе, оқушылармен емдік алдын алу 
мақсаттары  үлкен рөл атқарады. Арнайы іс-шаралар ұйымдастырылады, 
себебі бұл категориядағы оқушылардың ми жұмысының ауытқуы 
олардың тек психикалық дамуында ғана емес, физиологиялық, жүйке 
жүйесінің дамуында да көрінеді. 

Жалпы  білім   беретін мектеп   жағдайындағы  түзете-дамыта  
оқыту бұл  дамудағы   кемістікті  диагностикалау  мен түзетудің  бірлігі,   
тұлғалық-бағдарланған  ыңғай  жасау негізінде оқуға жалпы  қабілеттерін  
дамыту принциптерін  жүзеге  асыратын  педагогикалық  жүйе  болып  
саналады. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі адам және бала құқығын 
қорғау заңдарында да мүмкіндігі шектеулі балаларға қалыпты балалар-
мен қатар қажетті өмір сүру шарттары жасалуы тиіс екені, «Білім тура-
лы» Заңында белгіленген тәртіппен білім алуға құқылы екені жазылған. 
Қазіргі таңда көп елдерде мүмкіндігі шектеулі балалардың ерте түзете-
дамыта түсуге көмек беру бағдарламасын тиімді жүзеге асыру, денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік қорғау мекемелерінің маңызды істерінің 
бірі болып есептеледі. Қазақстанда ақыл-есі кем болып туылатын бала-
лар саны жыл сайын өсіп отыр. Дамуында ауытқулары бар балаларды 
психологтар мен педагогтер «психикалық дамудың кешеуілдеуі» деп 
атайды. Мектепте мұндай балалармен жеке жұмыс жасау қажеттілігі ту-
ындайды. Біздің міндетіміз – даму мүмкіндігі шектеулі балаларды түзеу 
жұмыстарын ұйымдастыру. Ақыл-ой дамуы тежелген балалар білімді 
меңгеру деңгейі бойынша өз құрдастарынан 2–4 жылға артта қалған. 
Психикалық дамуының негізгі кемшіліктері – интеллектуалды деңгейі, 
зейіні, логикалық есте сақтауы, ойлауы, кеңістік бағдарлауы нашар бо-
лып келеді. Дамуында кемшілігі бар балаларға көп көңіл бөлу керек, 
себебі, олар басқа балаларға қарағанда, қоршаған ортамен көп аралас-
пайды. Оларды «көп ештеңе түсінбейді» деп ойлау – үлкен қателік. 
Тиімді жұмыс атқару үшін: 

– баланы жан-жақты зерттеу; 
– оқу дағдыларын ойын түрінде ұйымдастыру; 
– мектеп өміріне, тәрбие сағаттарына қатыстыру. 
Ақыл-есі дұрыс дамымаған балаларға білім беру, оларға қарапайым 

түсініктерді жеткізе білу оңай шаруа емес. Мағжан Жұмабаев былай 
деген екен: «Мұғалім баланың қожасы болмасын, жұмсақ жолдасы 
болсын». Мүмкіндігі шектеулі баланың болашақта қандай тұлға болуы 
мұғалім жұмысына байланысты. Мұғалім оқушылар тәрбиесін жал-
пы мектеп бағдарламасына сүйене отырып қолданады. Балалардың 
мінез-құлқы ерекше, олар болған жағдайды ескермейді. Мұндай ба-
лалар сөздерін, ойларын толық жеткізе алмайды. Әр баламен жеке 
жұмыс жасап, әңгімелесіп, сырласу – мұғалімнің қасиетті борышы. 
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Жетістіктерге қол жеткізу үшін мұғалім алдында отырған баланың 
мінез-құлқын, сана-сезімін (қабылдау, зейін, қиял, ес, ойлау) дұрыс 
қалыптаспағанын қадағалап әрі дамытып отыру керек. Ақыл-ойы кем 
балалармен өткізілетін әрбір сабақты олардың оқуға деген ықыластарын 
оятып, қызықтыратындай етіп ұйымдастыру керек. Ойынның сабақ ба-
рысында басты мақсаты – білім беруді ойынмен ұштастыру. Баланың 
ойынға белсенді түрде қатысуы оның ұжымдағы басқа да әрекеттерін 
айқындайды. Ойын бір қарағанда қарапайым құбылыс не әрекет сияқты 
болғанымен, ол – ұжымдық әрекет. Ойын арқылы оқушы не үйренеді? 

– қисынды ой-қабілетін дамытады;
– өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады;
– сөздік қоры баииды, тілі дамиды; 
– зейіні қалыптасады; 
– байқампаздығы артады; 
– өзара сыйластықты үйренеді; 
– ойынның ережесін бұзбауды, яғни, тәртіпті меңгереді; 
– сабаққа қызығушылығы артады. 
Демек, бұл ұғымдар әр алуан өзіндік жұмыстармен тікелей байланыс-

та болады. Психолог Л.Выготский оқушылардың ақыл-ой әрекетін екіге 
бөлді. 

1. Өзекті даму деңгейі. 
2. Таяу даму аймағы. 
Өзекті даму деңгейі баланың дамуында қалыптасып болған 

психикалық үрдістерді көрсетеді, ол өзге біреудің көмегінсіз орындауға 
қабілеті жұмыста байқалады. Л.Выготскийдің айтуынша, ұжымдық 
әрекетті бала ересектер көмегімен көбірек әрі саналы түрде істеуге 
бейім. Дербестік әрекет пен өзіндік жұмыстың өзара байланысы – 
оқушының таным белсендігі мен дербестігінің алға басуының негізгі 
шарты. Педагогика ғалымы еш нәрсеге бейімі жоқ, қабілетсіз жан бол-
майды деп есептейді. «Рөлдік, сюжеттік ойындардың көмегімен білім 
алушылар қарым-қатынас мәдениетін меңгереді» делінеді. Ойын арқылы 
оқушының білімі мен бейімін, жеке тұлғалық қасиет-қабілеттерін артты-
ру мүмкіндіктері зерттелген. Ойындардың қажеттілігін іріктеп ала білу 
ұстаз шеберлігіне байланысты. Оқушының тілін дамытуда сөздік ойын-
дарын қолдану тиімдірек.  

Сабақ барысында баланың тіл мүкісін, буындарының қимылын, 
саусақтарының моторикасын дамытуға ерекше көңіл бөліп отыру қажет. 

Күнделікті 5–10 минут саусаққа жаттығу жұмыстарын жүргізіп 
отырған жөн. Сол мақсатпен әртүрлі ойын жаттығулар қолдануға бола-
ды (сақина, саусақтар амандасады, массаж қолға, қоян, т.б). Осы бағытта 
қазақтың халық педагогикасының орны ерекше. Қазақ халқы санамақ, 
жұмбақ, жаңылтпаштар арқылы баланың сөйлеуге деген ынтасын ашып, 
қабілетін арттырып отырған. Баланың байланыстырып сөйлеуіне жан-
уарлар, олардың төлдері туралы өлең, тақпақ, ертегілерді көп қолданған. 
Сабақ  үстінде жиі-жиі сергіту сәттерін айтқызып, баланың шарша-   
уын басып, жалығып кетпес үшін қолданып тұру керек. Сонымен бірге 
түзету сыныптарында сөйлеу үшін ойлау керек екенін ескере отырып, 
зейіндерінің тұрақты еместігіне байланысты сабақта қолданылатын 
ойын түрлерін баланың ойлау, дұрыс жауап беретін қабілетін дамыта-
тын түрлерін жиі пайдаланған жөн. Ойынды қатарлар арасында са-
йыс түрінде өткізсе, баланың қызығушылығы артып, бір-бірінен асып 
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түсуге тырысып, өз ойын түбегейлі жеткізуге тырысады. Осылайша, 
сөйлеудің бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажеттілігін, сөйлеу 
арқылы ақыл-ойының, санасының дамитынын, үлкен жетістіктерге қол 
жеткізетіндіктерін түсінуі тиіс. Сондай-ақ бір-бірін дұрыс түсінуде өз 
ойын дұрыс  жеткізе  білудің  маңызы   зор   екенін  түсінеді.  Қажетті  
ойын түрлерін жиі пайдалана отырып, балалардың өз бастарынан  
өткізген қызықты  жағдайлары немесе өздеріне  ұнайтын фильмдерін 
қысқаша әңгімелеп  беруін  сұрау арқылы  олардың  өз  ойын  дұрыс  
жеткізе білу қабілетін  дамытуға  жол  ашылады. Сонымен ұстаз бала-
ны оқытушы ғана емес,  оны  тәрбиелеуші,  жетілдіруші,  дамытушы  
ретінде  де  танылады. 

Жүсіпбек Аймауытов: «Мұғалім істеген ісі өнімді, берекелі болуын 
тілесе, әуелі өз қызметін шын көңілмен жақсы көрсін» деген екен. Олай 
болса, өз мамандығын шексіз сүйе білген маман иесі ғана үздіксіз ізденіс 
пен асқан шыдамдылық, қажырлы еңбектің арқасында баланың біліміне, 
оның болашағына үлкен сәулесін түсіріп, бала өмірін дұрыс бағытқа 
бұратыны сөзсіз. 

Мен қызмет атқаратын жалпы мектепте де мүмкіндігі шектеулі ба-
лалармен жұмыстар жүргізіліп келеді. Ақтөбе қаласында 2017 жылы 
өткізілген мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған I облыстық «Біздің 
қолымыздан бәрі келеді» атты көркемдік сәндік-қолданбалы өнері фес-
тиваль-конкурсына белсене қатысқаны үшін «Көркем сөз» номинация-
сы бойынша Агисова Нұрғайша алғыс хатпен марапатталды. Ақтөбе 
қаласында 2018 жылы өткізілген мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 
II облыстық «Біздің қолымыздан бәрі келеді» атты көркемдік сәндік-
қолданбалы өнері фестиваль-конкурсына қатысып, «Көркем сөз» но-
минациясы бойынша  Агисова Нұрғайша екінші дәрежелі дипломға ие 
болды. 

Мектепалды даярлық тобы оқу-
шысы Мұратова Әнелге «С дыбы-
сын дұрыс айтуға машықтандыру» 
тақырыбында жеке сабақ өткізілді. 
Сабақ оқушының білім деңгейін, жеке қабілеттерін ашу, сөйлеу тілін 
көрсету мақсатында өтті. 
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лбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласының жарияланғанына 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: 
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» – БІЗДІҢ МЕКТЕПТЕ

Шолпан  МӘМБЕТАЕВА,
М.Жұмабаев атындағы 
№15 мектеп-гимназия мұғалімі
   Түркістан қаласы, Қазақстан

“Болашақта еңбек етіп өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп 
оқушылары. Мұғалім қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде 
болады. Сондықтан ұстазға жүктелер жүк ауыр”.  
                   Н.Ә. Назарбаев 

Е
да бір жылдан аса уақыт өтті. Тұңғыш Президентіміз Назарбаевтың 
өз мақаласында: «Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, 
қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі 
қасиеттерді қайта түлетуіміз керек», – деп атап өткен болатын. Бір 
жыл ішінде қыруар жұмыс атқарылды. Рухани жаңғыру бағдарламасы 
аясында жүзеге асқан жобалар рухымызды асқақтатып, бәріміздің 
Отанға деген сүйіспеншілігіміздің күшеюіне сеп болды. 

Рухани жаңғыру – еліміздегі білім беру саласының, соның ішінде 
мектептер үшін айрықша маңызға ие. Елбасымыздың  тың идеялары 
жаңа көкжиектерге бастайды. Келешектің адамының қасиеті өзінің 
ұлттық болмысын, дүниетанымын, ділін, салт-дәстүрін бойына сіңіре 
отырып, жаһан өзгерістеріне, заман көшіне ілесе алуында дер едім. 
Елбасы сөзімен өрнектесек, «мақсатқа жету үшін біздің санамыз 
ісімізден озып жүруі, яғни, одан бұрын жаңғырып отыруы керек». Жас 
ұрпақ тәрбиесіндегі жаңашылдық пен заман дамуының үдерісінде мек-
теп ұстаздары Елбасының аталған мақаласы негізінде ұлағатты істерін 
бастап та кетті. 

Өркениет біткеннің өзегі білім, ғылым, тәрбие екендігіне ешкімнің 
таласы жоқ. Ал осы орайда жауапкершілік жүгінің көбін мектеп 
арқалайтыны белгілі. Мектеп – тұлға тәрбиелейтін орда. Егемен 
еліміздің ертеңін қалыптастырып, білімді де саналы ұрпақ тәрбиелеуде 
ұстаздардың алар орны ерекше. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары. 
Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. 
Сондықтан ұстазға жүктелер жүк ауыр» дегені бар. Халқымыздың 
ардақты ұстаздарының бірі Ж.Аймауытовтың «Баланы табиғатша 
оқыт, табиғат әр нәрсені мезгілімен жасайды» деген дана сөзі есімізге 
түседі. 

Міне, осы сөздің дәлеліндей, оқушыларын табиғатша оқытып, 
үлкен нәтижеге қол жезкізіп отырған Түркістан облысындағы 
мектептердің бірі М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназия-
сы дер едік. Мектебіміздің білікті басшысы Т.М. Пірімжанова 
мұғалімдердің басып қосып, Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты мақаласын талқылап, өзіндік ой-пікірін ортаға 
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салды. Аталмыш бағдарламалық мақаланы насихаттау үшін мектептің 
әдістемелік кабинетінде «Рухани жаңғыру» бұрышының ашылу сал-
танаты болып өтті. Бұл бұрыш – туған жердің тарихына, әдебиетіне, 
салт-дәстүріне деген сүйіспеншілігін арттыру, азаматтардың бо-
йында патриоттық сезімдерін қалыптастыру мақсатында құрылды. 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында мектепте стенд жасалып, 
көрме ұйымдастырылды. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мен 
«Мәңгілік ел» идеялары бағытында мектебімізде тәрбие жұмыстарын 
жоспарлап, өзара тәжірибе алмасып, ой қозғау мақсатында «Рухани 
жаңғыру – табысты ел болуымыздың кепілі» тақырыбындағы қалалық 
семинар ұйымдастырылды. Семинардың мақсаты – бағдарламаны 
білім беру ұйымында іске асыру, оқу-тәрбие үдерісіне енгізу; қоғамда 
өзін көрсетіп, еліне пайдалы бола алатын, жаңа қазақстандық 
патриотизмнің құндылықтары мен мұраттарын бойына сіңірген отан-
шыл жастарды тәрбиелеу. Сондай-ақ «Тәрбие мен білім»  бағдарламасы 
бойынша мұғалімдер мен оқушылар арасындағы байланысты нығайту, 
Қазақстанның өсіп-өркендеуі жолында өскелең ұрпақтың мамандық 
таңдауына  бағыт-бағдар беру. 

Семинар «Рухани жаңғыру» көрмесінен басталды. Оның ашылуын-
да мектебіміз директоры Т.М.Прімжанова сөз сөйлеп, бағдарламасымен 
таныстырып, келген қонақтарға сәттілік тіледі. Сонымен бірге, «Рухани 
жаңғыру – білім саласының жаңа көкжиегі» атты презентацияның та-
ныстырылымы болды. Семинарға қала әкімінің орынбасары Рысбеков 
Ғани Құрмашұлы қатысып, халықтың рухани түлеуінің маңыздылығы 
жөнінде сөз етті. Кезекті сөз тізгінін қалалық білім бөлімінің басшы-
сы А.Батырбекова алып, білім бөліміне қарасты барлық мекемелер-
де Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын 
жүзеге асыру жоспары түзіліп, жұмыстар атқарылып жатқанына 
тоқталып, семинарға қатысушыларға оқушылардың санасын жақсарту, 
ұлттық құндылықтарымызды бойына сіңіру керектігін баса айтып 
кетті. 

«Ұрпақтың ұлықтығы ұстаздың ұлағатымен өлшенеді» деген 
сөз бекер айтылмаса керек-ті. Себебі, білім саласының жоғары бо-
луы тікелей мұғалім қызметінің жаңашылдығына байланысты. 
Оны А.Байтұрсыновтың «Мұғалім қандай болса, мектеп те сондай 
болмақшы» деген сөзінен аңғаруға болады.  Біздің мектебіміздің 
ұжымы да заман көшінен қалыс қалмай, жаңашылдыққа ұмтылатын, 
нәтижелі еңбек етіп, жеңістің тұғырын биіктетіп отырған ұстаздармен 
толыққан. Мектеп оқушысы А.Абдурашидов «Латын әліпбиіне 
көшудің әлеуметтік мәселелері» тақырыбында өзінің іс-тәжірибесімен 
бөлісті. Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Д.Шерметованың «100 
новых лиц Казахстана, герой нашеге времени» атты тәрбие сағатын 
өткізудегі басты мақсаты – оқушылар өз ойларын еркін жеткізіп, 
құнды дүниелермен бөлісу. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Э.Дулатова «Абай сөздеріндегі тәлім-тәрбие мәселесі» атты сынып-
тан тыс жұмыс өткізсе, тарих пәнінің мұғалімі С.Саргелова мен гео-
графия пәнінің мұғалімі Р.Жүсіпбековалардың «Оңтүстіктің ғажайып 
киелі жерлері» атты зерттеу сабақтары өтті. Тарих пәнінің мұғалімі 
А.Райымбетова «Рухани жаңғыру – жарқын болашақтың кепілі» деген 
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тақырыпта оқушылармен аралас сабақ өткізді. Орыс бөліміндегі та-
рих пәнінің ұстаздары – С.Есжанова «Мир профессий» атты сыныптан 
тыс жұмыс, С.Абдусаттарова «Можно ли сохранить как деятельность, 
модернизация друже...» деген тақырыпта ток-шоу өтіп, оқушылардың 
өмірге деген көзқарастарын, өзіндік ой-пікірлерімен бөлісті. Дене 
шынықтыру пәнінің мұғалімдері – Қ.Ташенов, М.Шамұханбетов, 
Б.Бегалы, Е.Дәулетбаевтарда қазақтың көнеден келе жатқан «Ұлттық 
ойындар» атты сыныптан тыс жұмыстары арқылы оқушы бойына 
қазақтың ұлттық ойындарын насихаттап үйретуді көздеді. Сонымен 
бірге мектебімізде Елбасы ұсынған «Туған жер» бағдарламасы бо-
йынша жоспар түзіліп, сол жоспар бойынша ұстаздар мен оқушылар 
арасында  тығыз байланыс орын алды. «Туған жер – құт мекенім» 
тақырыбында 7–11 сыныптар арасында шығармашылық байқау өткі-
зілді. Онда оқушылардың туған өлке жайлы жазған шығармалары 
оқылып, ішіндегі үздігі қалалық білім бөліміне жолданып, жергілікті 
басылымдарда жарияланды. «Туған жер – алтын бесігім»  атты сурет 
көрмесі ұйымдастырылды. Ұстаздар қауымы әр айда оқушылармен 
қаламыздағы көрнекті жерлерге, кітапханалар мен мұражайларға ба-
рып, сабақтар өтті. «Мың бала» жобасы, «Абай даналығы» жобасы 
төңірегінде де жоспарлар түзіліп, іс-шаралар өз деңгейінде өткізіліп 
отырды. «Абай даналығы» жобасын іске асыру үшін «Абай клубы» 
өз жоспарын түзіп, іс-шаралар өткізді. «Абай шығармаларындағы 
ғылым-білім тақырыбы бойынша 7-8 сыныптар  арасында сайыс, 
«Ұлы халықтың – Ұлы Абайы» көрмесі ұйымдастырылып, «Табиғат 
лирикасы» атты сурет байқауы өтсе, «Адамзат тудырған алып тұлға» 
тақырыбында 9–11 сыныптар арасында дөңгелек үстел өткізіліп, 
оқушылар ақынның өлеңдеріне талдау жасай отырып, өзіндік ой-
пікірлерімен бөлісті. 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша 
«Сөз – тілдің көркі» кіші жобасы аясында ұйымдастырылған «Мағжан 
оқулары» байқауына да іс-шаралар түзіліп, өз дәрежесінде өткізілді. 
«Ұлтын сүйген ұлы жүрек» атты әдеби кеш, «Өлең – менің шолпаным, 
айым, күнім» мәнерлеп оқу сайысы, «Мағжан өлеңдері – оның өмірі, 
өлмес рухы, жаны» поэзия кеші, «Ақиқатты іздеген ақын» тақырыбында 
дөңгелек үстел ұйымдастырылып, оқушылар ақынның өмірінен, 
шығармашылығынан көптеген құнды дүниелермен қанаттанды. 

Жалпы, «Рухани жаңғыру» идеясы ұзақ мерзімге жоспар-
ланғандықтан, Елбасы осы  арқылы халықтың санасын жаңартып, 
өркениетті қоғам құруды көздеп отыр. Бұл ретте жастарға үлкен 
жауапкершілік артылуда. Атадан мирас болған – байтақ даланы, тіл 
мен дәстүрді сақтай отырып, өскелең ұрпақ Қазақстанды әлемдегі 
ең дамыған елдердің қатарына қосуды көздейді. Рухани жаңғыру 
бағдарламасы аясында өткізіліп жатқан іс-шаралар әрқайсымызға 
теңіздің тамшысындай да болса рухани азық болады деген сенімдемін. 

Қорыта айтқанда, алға қойған мақсаты – айқын, бәсі биік білім 
ордасының бағындырар белесі де аз емес. Көшбасшымыз ішкі руха-
ни әлемімізді жаңғыртып, сыртқы өзгерістерге дайын болу арқылы 
дамудың даңғылына түсуді көрсетіп отыр. Ендеше, сол сара да дара 
жолдан тайқымайық! 
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рбір жақсы адамның аты ел есінде жүретінін, ғалым еңбегінің, оның 
ашқан жаңалықтарының өшпей, әрқашан да халық игілігіне жарай 

Еске алу

ЖАҚСЫНЫҢ  АТЫ,  ҒАЛЫМНЫҢ  
ХАТЫ  ӨЛМЕЙДІ

Жазира ӘКІМБАЕВА,
«Бөбек» ҰҒПББСО-ның 
аға  ғылыми қызметкері
   Алматы қаласы, Қазақстан

Ә
беретінін қазақ ертеден-ақ осы нақыл сөзбен жеткізген. Аталмыш шағын 
мақалада жан дүниесі, бар болмыс-бітімімен нағыз Ұстаз болып, барша 
замандастарына үлгі болған, қазақ педагогика ғылымында мол ғылыми 
мұра қалдырған Мақпал Жұмабайқызы ЖАДРИНАНЫҢ «Өзін-өзі 
тану» рухани-адамгершілік білімді жүзеге асыруға қосқан үлесі жайлы 
сөз етпекпіз. 

Мақпал Жұмабайқызының «Өзін-өзі тану»  рухани-адамгершілік 
білім берудің мазмұнын байытуға қосқан еңбегі мен оның нәтижелерін 
үлкен екі арнада, екі бағытта қарастыру қисынды болмақ. Атап айтсақ, 
олардың бірі және негізгісі – «Өзін-өзі тану – рухани-адамгершілік білімін 
жүзеге  асырудың  ғылыми  негіздері»  жайлы;  екіншісі   «Өзін-өзі тану– 
рухани-адамгершілік білім беруді ұйымдастырудың дидактикалық 
аспектілері»  туралы зерттеулері мен нақты қол жеткізген ғылыми-
практикалық нәтижелері  болмақ. Енді осы аталған мәселелерге қысқаша 
тоқталайық. 

2006 жылы Мақпал Жұмабайқызының жетекшілігімен «Өзін-өзі 
тану – рухани-адамгершілік білімін жүзеге асырудың ғылыми негіздері» 
тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы жүргізіліп, төмендегідей 
ғылыми-практикалық нәтижелер алынды: 

1. Қазақстан Республикасының оқушылардың базалық оқу және 
әлеуметтік құзыреттілігінің қалыптасуын қамтамасыз ететін шарт 
ретіндегі нәтижесіне бағытталған  «Өзін-өзі тану» пәні бойынша 
мемлекеттік жалпыға ортақ стандарты;

2. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білімнің базалық мазмұны;
3. Тәжірибеден өткізу және мониторингке арналған материал-

дар, сонымен қатар  «Өзін-өзі тану» бойынша байқау оқу-әдістемелік 
материалдарының сапасына талдау жасау нәтижелері.

Мақпал  Жұмабайқызының  жетекшілігімен 2008 жылы «Өзін-өзі 
тану – рухани-адамгершілік білім беруді ұйымдастырудың дидактикалық 
аспектілері» тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы жүргізіліп, 
онда төмендегідей ғылыми-практикалық нәтижелерге  қол жеткізілді:

1. «Өзін-өзі тану» пәні  бойынша білім берудің жалпы білімдік 
деңгейіне арналған оқу-нормативтік құрамдастар.

2. «Өзін-өзі тану» пәні  бойынша жалпы білім беретін мектептің 
қазақ және орыс тілдеріндегі  оқу-әдістемелік әдебиеті.

3. Рухани-адамгершілік білім беру бойынша мұғалімдер мен 
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педагогикалық мамандық студенттері үшін оқу-әдістемелік құралдарды 
жобалауға  арналған  материалдар.

4. Рухани-адамгершілік білім берудің эксперименттік бағдар-
ламасын тәжірибеден өткізу нәтижелері (эксперимент нәтижелерін 
жалпылау және жалпы енгізу үшін ұсыныстар даярлау).

Бұл нәтижелердің практикалық маңыздылығы өскелең ұрпаққа  
білім берудің барлық деңгейлерінде рухани-адамгершілік білім беруде 
құзыреттілікті іске асыруға бағытталғандығында. 

2008 жылы Мақпал Жұмабайқызының ғылыми жетекшілігімен «Ру-
хани адамгершілік білім беру – Қазақстан қоғамының ұлттық идеясы мен 
тұрақты дамуын қалыптастырудың негізі ретінде» деген тақырыптағы 
ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша мынадай нәтижелер алынды:

1. Қазақстанның жалпыұлттық идеясы мен тұрақты дамуының 
рухани-адамгершілік негіздері.

2. Рухани-адамгершілік білім берудің құндылық бағдарлары.
3. Рухани-адамгершілік білім беру үдерісіндегі ұлттық идеяның 

қалыптасуының ғылыми-әдістемелік аспектілері.
Бұл зерттеудің практикалық маңыздылығы Қазақстан қоғамының 

ұлттық идеясының қалыптасуы мен тұрақты дамуындағы білім беру 
жүйесінің дүниетанымдық рөлін негіздеумен, Қазақстан Республикасы 
мен әрбір қазақстандықтың бәсекеге қабілеттілігін арттыру себептерін 
сипаттаумен,  Қазақстанның тұрақты дамуы мен  қоғамның  рухани-
адамгершілік бірлігінің негізі болып саналатын  ұлттық идея аясында 
білім берудің ұлттық мақсаттары мен құндылық бағдарларын әзірлеуімен 
анықталады.

Жоғарыда аталған ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері 
жыл сайын «Өзін-өзі тану» білім бағдарламасын тәжірибеден өткізу 
эксперименттерін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етудің өзекті 
мәселелеріне арналған ғылыми-практикалық конференциялар 
мазмұнында жарияланып отырған.

Нақты айтатын болсақ, осы кезеңде (2006–2009) «Бөбек» ҰҒПББСО-
ның ұйымдастыруымен  жалпы саны – 12, оның ішінде 1 – халықаралық 
және 11 – республикалық деңгейде ғылыми-практикалық конференция-
ларда  «Өзін-өзі тану – рухани-адамгершілік білімді жүзеге асырудың 
ғылыми негіздері», яғни аталған пәннің мемлекеттік жалпыға ортақ 
стандарты мен оның базалық мазмұны және «Өзін-өзі тану – рухани-
адамгершілік білім беруді ұйымдастырудың дидактикалық аспектілері», 
атап айтсақ, «Өзін-өзі тану» пәні  бойынша білім берудің жалпы 
білімдік деңгейіне арналған оқу-нормативтік құжаттар, жалпы білім 
беретін мектептің қазақ және орыс тілдеріндегі  оқу-әдістемелік кешені 
талқыланып отырды.

2006 жылы «Бөбек» ҰҒПББСО қызметкерлері Мақпал 
Жұмабайқызының ғылыми жетекшілігімен 1 халықаралық және 3 
республикалық форум өткізді. Олар:

– ЮНЕСКО-ның Халық ағартудың Халықаралық бюросымен 
серіктестікте «ТМД елдерінде білім беру мазмұнын дамытуды қолдау» 
тақырыбында халықаралық семинар-тренинг;

– «Өзін-өзі тану – рухани-адамгершілік білім берудің тұжы-
рымдамалық-нормативтік негіздері» тақырыбында республикалық 
ғылыми-әдістемелік семинар;
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– ҚР білім беру ұйымдарының оқу-тәрбие үдерісіндегі «Өзін-өзі 
тану» пәнінің рөлі мен орны» тақырыбында «Өзін-өзі тану» пәні 
педагогтерінің  республикалық 1-тамыз мәслихаты;

– «Өзін-өзі тану» пәнінің қазіргі жағдайы мен келешегі                                                              
тақырыбында республикалық ғылыми-әдістемелік семинар (Тараз 
қаласы).

Ал 2007 жылы 4 республикалық форум өткізді:  
– «Білім беру жүйесі ұйымдарының оқу-тәрбие үдерісіне «Өзін-өзі 

тану» пәнін енгізудің практикасы» тақырыбында аймақтық семинар 
(Ақтөбе қаласы);

–  «Қазақстандағы рухани-адамгершілік білімін дамыту өзін-
өзі танудың негізі ретінде: тәжірибесі мен келешегі» тақырыбында 
республикалық  2-тамыз мәслихаты;

– «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын 
құзыреттілік тұрғыда жүзеге асыру» аймақтық семинар (Павлодар  
қаласы);

– «Әлемдегі адам және адам әлемі: өзін-өзі танудың теориясы мен 
практикасы» республикалық ғылыми-практикалық конференция.

2008 жылы  4 республикалық  форум өткізген. Олар: 
– «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім  бағдарламасындағы 

құзыреттілік бағыттың жүзеге асырылуы» тақырыбы бойынша «Өзін-
өзі тану – рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасы» республикалық 
ғылыми-әдістемелік семинар (Өскемен қаласы);

– «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білімі негізінде оқу-
тәрбие жұмысын ізгілендіру» тақырыбында республикалық ғылыми-
әдістемелік семинар (Қызылорда  қаласы);

– «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру  бағдарламасының 
ықпалдастыру әлеуеті: мүмкіндіктер, тәжірибе және іске асыру перс-
пективалары» тақырыбы бойынша «Өзін-өзі тану» пәні педагогтерінің  
республикалық 3-тамыз мәслихаты;

–  «Өзін-өзі тану –  білім беру  ұйымдарындағы оқу-тәрбие үдерісін 
жетілдірудің негізі ретінде» республикалық ғылыми-әдістемелік семи-
нар.  

«Бөбек» ҰҒПББСО-да Мақпал Жұмабайқызының ғылыми жетек-
шілігімен  еліміздегі барлық эксперименттік алаңдар үшін «Өзін-өзі 
тану» пәнінің оқулықтары даярланып, басылып шығарылды.

1-кесте. Мектепке дейінгі  ұйымдар үшін ОӘҚ

І. Ересектер тобы (қазақ тілінде)
1. Тәрбиешіге арналған әдістемелік құрал

2. Тәрбиешіге арналған хрестоматия
3. Мектепке дейінгі  балаға арналған альбом

ІІ. Ересектер тобы (орыс тілінде)

4. Тәрбиешіге арналған әдістемелік құрал

5. Тәрбиешіге арналған хрестоматия
6. Мектепке дейінгі  балаға арналған альбом
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2-кесте. Жалпы орта білім беретін мектептерге арналған 
оқулықтар мен ОӘҚ

ІІІ. Мектепалды тобы /сыныбы (қазақ тілінде)
7. Тәрбиешіге арналған әдістемелік құрал
8. Тәрбиешіге арналған хрестоматия
9. Мектепке дейінгі  балаға арналған альбом

ІV. Мектепалды тобы/сыныбы  (орыс тілінде)
10. Тәрбиешіге арналған әдістемелік құрал
11. Тәрбиешіге арналған хрестоматия

12. Мектепке дейінгі  балаға арналған альбом

I 1-сынып (қазақ тілінде)
1. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал 
2. Оқулық 
3. Оқушы дәптері 

II. 1-сынып ( орыс тілінде )
4. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал

5. Оқулық 
6. Оқушы дәптері 

III. 2-сынып (қазақ тілінде)
7. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал
8. Оқулық 

9. Оқушы дәптері 

IV. 2-сынып (орыс тілінде)

10. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал 
11. Оқулық 
12. Оқушы дәптері 
V. 3-сынып (қазақ тілінде)
13. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал 

14. Оқулық 

15. Оқушы дәптері 

VI. 3-сынып ( орыс тілінде)

16. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал 

17. Оқулық 

18. Оқушы дәптері 

VII. 4-сынып (қазақ тілінде )
19. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал
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2007 жылы 21 аталымда  ҚР жалпы орта білім беретін мектептердің 
тәжірибе алаңдарына арналған  «Өзін-өзі тану» пәні оқулықтары мен 
ОӘҚ дайындалды.

5-кесте. Жалпы орта білім беретін мектептерге арналған 
оқулықтар мен ОӘҚ

20.  Оқулық

21.  Оқушы дәптері 

VIII.  4-сынып (орыс тілінде )

22.  Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал 

23.  Оқулық 

24.  Оқушы дәптері 
IX.  5-сынып ( орыс тілінде)
25.  Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал 
26.  Оқулық 
27.  Оқушы дәптері 

1.    Бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарына арналған  кітап (қазақ тілінде )
2.     Бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарына арналған  кітап  (орыс тілінде )
3.    Бастауыш мектеп мұғалімдері мен тәрбиешілерге арналған сөздік (қазақ тілінде )

4.    Бастауыш мектеп мұғалімдері мен тәрбиешілерге арналған сөздік 
       (орыс тілінде)

5.    Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің тәрбиешілеріне арналған
       дидактикалық материалдар

«Өзін-өзі тану» пәніне арналған қосымша 
оқу-әдістемелік әдебиеттер

I. 5-сынып  (қазақ тілінде)
1. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал
2. Оқулық
3. Оқушы дәптері
II. 6-сынып (қазақ тілінде)

4. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал

5. Оқулық
6. Оқушы дәптері

III. 6-сынып (орыс тілінде)
7. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал
8. Оқулық
9. Оқушы дәптері

IV. 7-сынып (орыс тілінде)

10. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал
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ҚР жалпы орта білім беретін мектептердің тәжірибе алаңдарына  
2008 жылы 22 аталымда «Өзін-өзі тану» пәні оқулықтары мен ОӘҚ 
дайындалды, соның ішінде мектепке дейінгі мекемелер үшін – 4, жал-
пы орта білім беретін мектептер үшін – 12, жоғары оқу орындарының 
педагогикалық мамандықтары  үшін –  6 (6-7 кесте).

6-кесте. Мектепке дейінгі мекемелерге арналған ОӘҚ

11. Оқулық

12. Оқушы дәптері

13. 5–8 сыныпқа арналған  хрестоматия (қазақ тілінде )

14. 5–8 сыныпқа арналған  хрестоматия (орыс тілінде)

15. 9-10 сыныпқа арналған  хрестоматия (қазақ тілінде)
16. 9-10 сыныпқа арналған  хрестоматия (орыс  тілінде)
17. Өзін-өзі тану сабақтарына арналған әндер жинағы (қазақ тілінде)
18. Өзін-өзі тану сабақтарына арналған әндер жинағы  (орыс тілінде)
19.     Бастауыш мектепке арналған өзін-өзі танудан дидактикалық материалдар
 (қазақ тілінде)
20.     Өзін-өзі танудан 5–7 сыныптарға арналған дидактикалық материалдар 
 (орыс тілінде )
21.     Тарих және өзін-өзі тану пәндерінен ықпалдасқан сабақтар. 
          Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал.  

1.     Мектепке дейінгі білім беруге арналған  оқу бағдарламалары (қазақ тілінде)
2.     Мектепке дейінгі білім беруге арналған  оқу бағдарламалары (орыс тілінде)
3.     Мектепке дейінгі білім беру педагогтеріне арналған көрнекі құрал
        (қазақ тілінде)
4.     Мектепке дейінгі білім беру педагогтеріне арналған көрнекі құрал  
        (орыс тілінде)

7-кесте. Жалпы орта білім беретін мектептерге арналған 
оқулықтар мен ОӘҚ

1. 7-сынып (қазақ тілінде)
2. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал
3. Оқулық

 Оқушы дәптері

4. 8-сынып (орыс тілінде)

5. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал

6. Оқулық
7. Оқушы дәптері

8.      Жалпы білім беретін мектептерге арналған оқу бағдарламасы (қазақ тілінде)

9. Жалпы білім беретін мектептерге арналған оқу бағдарламасы  (орыс тілінде)
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Мақпал  Жұмабайқызы   білім беру кеңістігін  ізгілендірудегі «Өзін-
өзі тану – рухани-адамгершілік білімнің мүмкіндіктері мен бүгінгі 
таңдағы өзектілігін жете түсіне отырып, оны жүзеге асырудың ғылыми 
негіздерін жасап, білім беру кеңістігін  ізгілендіру принципін білім 
мазмұнына қолданудағы төмендегідей кедергілерді атап өткен: 

–  «не үшін мектепте оқу керек?» деген сұраққа жауап беретін 
білімнің соңғы нәтижесінің нақты еместігі; 

– жалпы білім мазмұнының технократтық сипатының басым-
дылығынан оның құндылық әлеуетінің төмендеуі; 

– ақпараттық-репродуктивтік бағытта ұйымдастырылатын оқу 
процесінің өнімсіздігі; 

– оқу-тәрбие процесінің рухани-адамгершілік құндылықтармен шы-
найы мағынада қанықпағандығы; 

–  оқу процесі субъектілерінің күнделікті тіршіліктегі ой мен 
әрекеттің, сөз бен істің сәйкес еместігінің басымдылығынан қоғамдағы 
өмір салтының жасампаздық әлеуметінің төмендігі» дейді ғалым.

Сонымен қатар, Мақпал Жұмабайқызы «Өзін-өзі тану» рухани-
адамгершілік бағдарламасының жалпы білім кеңістігін ізгілендіру 
мақсатындағы басқа пәндермен және бүкіл оқу-тәрбие процесімен 
ықпалдасуы бірнеше бағытта жүретінін атап көрсетті. Олар:

– міндетті оқылатын жеке оқу пәндерінің мазмұнын рухани-
адамгершілік құндылықтармен ықпалдастыру арқылы олардың тәр-
биелік мәнін күшейту; 

– оқу жүктемесінің жылжымалы компоненті болып есептелетін 
қолданбалы, таңдау курстарының мазмұнын рухани-адамгершілік білім 
жүйесі бойынша нақтыланған нәтижелермен ұштастыру, кіріктіру; 

– мектептің кешенді тәрбие ісінің мазмұнын рухани-адамгершілік 
білім бойынша күтілетін нәтижелермен ықпалдастыру; 

– мектептен тыс мәдени шараларға рухани-адамгершілік құнды-
лықтарды кіріктіру; 

– мектептің әлеуметтік серіктестік аясындағы іс-әрекетті рухани-
адамгершілік құндылықтармен қанықтыру. 

Мақпал Жұмабайқызының әкесі Жұмабай Жадрин жайлы жазған 
мақаласында: «Ұлттық салт-дәстүрдегі «мұра», «енші» ұғымдарына 
бір әулеттің өткен ғұмыры тұрғысынан қарасақ, жаңаша қырымен 
түсінуге болады. Әр адам өз өміріне осы тұрғыдан үңілсе, сол әулеттің 
бүгінгі шыққан, тындырған істерінің нәтижесін тағдырдың өзіне бер-
ген мұрасы, бөлінген еншісі деп түсінуге болады. Сондықтан  білім 
беру саласында әкем бастаған істерді жалғастыру, салған ізімен жүру 
маған тиген енші деп білемін» дейді. Ендеше Мақпал Жұмабайқызы 
әкеден қалған еншіге көзінің қарасындай адал, қырағылықпен қарап,  
атадан қалған аманат ретінде ұрпақтан ұрпаққа үлкен азаматтықпен 
жалғастырды десек, еш қателеспейміз. 

10. 11-12 сыныптарға арналған хрестоматия (қазақ тілінде )

11. 11-12 сыныптарға арналған хрестоматия (орыс тілінде)

12. «Өзін-өзі тану» пәнінен CD аудио сабақтар (қазақ тілінде)

13. «Өзін-өзі тану» пәнінен DVD бейне құралы (қазақ тілінде)
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Мақпал Жұмабайқызының педагогикалық мұрасы оның жеке- 
басының зиялылығының, асқақ азаматтығының, қызметте де, өмірде де 
шексіз адал болуының жарқын үлгісі болып қала береді.

Әдебиет
1. Джадрина М.Ж. Потенциал предмета  Самопознание в усилении  ценностного  

 смысла образования. //Сборник республиканской научно-практической  конфе- 
 ренции Человек в мире  и  мир  человека:  теория   и   практика   самопознания.   
 (23-24 декабря, ННПООЦ).

2. Джадрина М.Ж. Инициативы в образовательном пространстве СНГ//Открытая  
 школа,  №3(64), март, 2007.

3. Джадрина М.Ж.  Ценностный   потенциал   самопознания   как основа развития   
 нравственно-духовного образования//Открытая школа, №9, 2007.

4. Кейс-рассказ   Развитие   нравственно-духовного   образования   в  Республике 
 Казахстан  (на англ.яз.). //сайт ibe.unesco.org / cops / work shops. htm.  
5. Байжасарова  Г.З.  Некоторые  подходы  к  определению  базового  содержания  

 нравственно-духовного  образования   Самопознание //Сборник   республикан- 
 ской    научно-практической  конференции  Человек  в  мире  и  мир  человека:  
 теория и практика самопознания (23-24 декабря, ННПООЦ).

6. Жадрина М., Жадрина Г. Қалдырған ізің  мәңгілік//Естеліктер. – Алматы, 2006. 
7. Жадрина М. Білім беру кеңістігін ізгілендірудегі  «Өзін-өзі тану – рухани-адам-
 гершілік білімнің мүмкіндіктері»,  «Өзін-өзі тану – рухани-адамгершілік білімі  

 негізінде оқу-тәрбие  жұмысын  ізгілендіру» тақырыбындағы  республикалық  
  ғылыми-әдістемелік семинар//Қызылорда қаласы, 2008.

Талапкерлер үшін Ұлттық Бірыңғай тестілеуді қаңтар айында тапсыру 
мүмкіндігі туып отыр. Алайда, қаңтар айында өтетін тестілеуден кейін талапкер 
ЖОО-да тек ақылы негізде оқи алады. Ұлттық бірыңғай тестілеуге өтініштер 
1-15 желтоқсан аралығында қабылданады. Мемлекеттік білім беру гранттары 
негізгі ҰБТ тапсырылғаннан кейін үлестірілетін болады. 

Ұлттық бірыңғай тестілеуге (ҰБТ) қатысатындар:
– орта мектептердің 11-12 сынып оқушылары (2019-2020 оқу жылында 

ЖОО-да ақылы негізде оқу үшін). Қаңтар айында өтетін бұл тестілеу түлектерге 
негізгі тестілеудің алдында өз білімдерін тексеру үшін таптырмас мүмкіндік. 
Мемлекеттік білім беру грантына үміттенген талапкер 2019 жылғы жазда өтетін 
ҰБТ-ны міндетті түрде тапсыруы қажет. Өйткені, қаңтар айындағы тестілеуде 
шекті балл жинаған тестіленуші бұл сертификатымен ЖОО-да тек ақылы 
негізде оқи алады;

– ЖОО-ға уақытша тіркелген және бірінші семестрді аяқтап жатқан сту-
денттер. Бұл тестілеуден студент білім алып жүрген оқу орнына ресми тіркелу 
үшін және ЖОО-дағы оқуын жалғастыру үшін өтеді. Егер студент шекті балл 
(50 балл) жинай алмаса, оқудан шығарылатын болады. 

 Естеріңізге сала кетейік, тестіленушілер қаңтар айында өтетін ҰБТ-ға 
қатысқаннан кейін маусым айында өтетін ҰБТ-ға қатысу және мемлекеттік білім 
беру гранттарын тағайындау бойынша өтетін байқауға қатысу мүмкіндігінен 
айырылмайды. Тестілеуге қатысу үшін өтініштер ұлттық тестілеу орталығының 
ҰБТ тапсыру пунктерінде қабылданады. Қаңтар айындағы тестілеу ақылы, 
құны – 2242 теңге.

2019 ЖЫЛҒЫ ҚАҢТАРДА ӨТЕТІН ҰБТ-ҒА 
КІМ ҚАТЫСА АЛАДЫ?

ҚР  Білім  және  ғылым министрлігі  баспасөз  орталығынан
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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 02.11.2018 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы       . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 59.

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” 
№11, 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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ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК

№9 (1112), 
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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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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 



71

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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



74

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

“Алақай” топтамасы
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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-



82

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.



83

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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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