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Педагогика ғылымы: зерттеулер

азіргі күні сырттан келетін ақпаратқа тосқауыл қою өте күрделі, оны 
шектеудің  өзіндік қиындықтары да бар. Әрі сырттан келетін ақпаратқа 

ӘОЖ (УДК): 378.091.3:070
 
МЕДИАБІЛІМ – МЕДИАҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ  ТҰРАҚТЫ  КОМПОНЕНТІ

Ботагүл  ТҰРҒЫНБАЕВА,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің профессоры, 
педагогика ғылымдарының докторы
   Алматы қаласы, Қазақстан

Аннотация. Мақалада жастарға медиабілім берудің  маңыздылығы ашыла-
ды. Медиапедагогиканың шетелдік тәжірибесіне талдау жасалып, жастардың 
бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жүргізе алуға дайындығын қамтамасыз 
ететін медиабілімдері мен  медиақұзыреттіліктерін қалыптастырудың теориялық 
және қолданбалы жолдарын қарастыру сөз етіледі.

Түйінді сөздер. БАҚ, Интернет, медиабілім, медиасауаттылық, ақпараттық 
қауіпсіздік.

тыйым  салу  арқылы проблеманы шешу мүмкін емес. Жаһандану заманын-
да бір жағынан ақпаратты кедергісіз алатын қоғамның орнауы заңдылық деп 
табылса, екінші жағынан, жастардың ақпарат тасқынының кері ықпалынан 
сақтандыру, антигумандық ақпараттар ағынынан  өзінөзі қорғай алу 
дағдыларын қалыптастыру өзекті мәселе болып табылады. 

Заманауи ақпараттық қоғамның коммуникациялық кеңістігі құрылатын 
техникалық құралдарды белгілеу және сипаттау үшін, «бұқаралық 
ақпарат құралдары» ұғымы пайдаланылады. Оған ХХ ғасырдың негізгі 
коммуникациялық құралдары болған теледидар, радио, пресса жатады. 
Алайда, жаңа техникалық құралдардың – компьютердің, Интернеттің пай-
да болуы бұқаралық коммуникацияның қалыптасқан жүйесіне маңызды 
өзгерістер енгізді. Ол өзінің үйреншікті институционалды құрылымдарының 
шегінен шығып кетті деуге болады. Мысалы,  ұялы байланыстың пай-
да болуы – индивидтің тұлғааралық коммуникациясы үшін телефон-
ды пайдалану, сондайақ радио тыңдау коммуникация үшін  пайдалана-
тын басқа да құрылғылардың пайда болуына әкелді. Бір сөзбен айтқанда, 
дәстүрлі «бұқаралық коммуникация» және «бұқаралық ақпарат құралдары» 
ұғымдарымен беріле алмайтын және тұжырымдалмайтын техникалық 
құралдар пайда болды. Олар медиақұралдар деп топтастырылады.

Бұл ретте, қоғамның дұрыс дамуы үшін, жас ұрпақтың адами келбетіне, 
денсаулығына, ойөрісіне келетін зиянды азайту мақсатында: отандық ақпарат 
құралдарын дамытып, оларға мемлекет тарапынан қолдау көрсету; педагог 
ғалымдар тарапынан компьютерлік оқыту формаларын зерттеп, әдістемелік 
нұсқаулар жасау, сонымен бірге балалар, жасөспірімдер, атааналар арасын-
да ақпаратты ала білу, қолдана білу сауаттылығын дамытып, ақпараттық 
қауіпсіздікке дайын болуын  қамтамасыз  ету  қажеттілігі  артады.  Мұны 
медиадан келетін қауіпқатерден сақтану құралы медиақұзыреттілік деп атау 
қабылданған.
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X.Бонфаделли   медианың адами белгі жүйесін сақтау мен тасымалдау 
үшін жарамды барлық артефактілер мен техникалық құралдарды қамтитын 
техникалық ұғым ретінде қарастырады. Сонымен қатар, медианың бір не-
месе  бірнеше   белгі   жүйелері  арқылы  материалданатын  зияткерлік    
еңбек – семиотикалық және ерекше дағдылар, жұмыс формалары мен қайта 
өндірудің экономикалық жағдайы арқылы құрылатын әлеуметтік ұйымдардың 
маңыздылығы әлеуметтік институционалдық  қызметтерін ашып көрсетеді [1].

Г.МарсиБенке мен М.Раттың медиабілім зерттеулерінде «медиа» 
ұғымының ауызекі сөйлеу үшін қолданылуы негізге алынған. Жастардың 
«медиаға» артықшылық көрсететінін диагностикалай отырып, «медиа» сөзін 
олардың өзінше (топ ішінде, жеке) пайдалануы мен түсінуін ескеру маңызды 
деп санайды. Эмпирикалық түрде жастар үшін 10 негізгі медианы бөле оты-
рып,  Г.МарсиБенке мен М.Рат оны келесі типтерге жіктейді: нарративтік 
медиа (фильм, сериал, кітап, комикс, мультфильм, шартты түрде тіпті ком-
пьютер ойындары мен журналдар, сондайақ өте шартты түрде музыка); 
коммуниктивтік медиа (телефон мен Интернет); әуенді медиа (фильм, се-
риал, мультфильм мен музыка); белсенді медиа (телефон, Интернет, компью-
тер ойындары); экшн-форматты медиа (жедел сюжетті фильмдер, кітаптар, 
комикстер, мультфильмдер және компьютер ойындары); коммуникативтік 
форматты медиа (сериалдар, кітаптар, журналдар мен шартты түрде  фильм, 
Интернет қызметтері мен ұсыныстары) [2].

Бұл меди түрлерін сауатты пайдалану үшін арнайы білім қажет етіледі. 
Мұны «медиабілім» деп атау қабылданған.

Ғылыми әдебиеттерде «медиабілім» (ағылшынша media education) 
термині салыстырмалы түрде қолданысқа жаңа енген: баспасөз, теледидар, 
радио, кинематография, жарнама, Интернет, оның әртүрлі қосымшалары 
сияқты бұқаралық ақпарат және басқа коммуникация құралдарының 
әсерін қарастыратын жалпы білімнің саласы. Бұл білім ең алдымен ме-
диа саласының мамандарын даярлауда қолданылады, сондайақ барлық 
адамдардың ақпараттық коммуникациялық сауаттылығын арттыруда пайдала-
нылады. Медиабілім «медиақұзыреттілікті» (ағылшынша media competence) 
қалыптастыруға негіз болады. 

Әлемдегі озық мемлекеттер: Канада, АҚШ, солтүстік еуропалық (Гер-
мания, Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция) елдері және Ресейдің 
білім жүйесіндегі медиабілімнің даму деңгейі, медиабілім тәжірибесіне 
сараптамалық талдау жасау төмендегіні көрсетті.

Қазіргі кезеңде Канадада медиабілім өз дамуының өте жоғары деңгейінде. 
Ол жердегі педагогтердің медиасауаттылықты насихаттау бойынша үлкен 
жемісті еңбегі оң нәтиже беріп отыруы, бұл саладағы жұмыстың ертерек 
қолға алынуына байланысты. Атап айтсақ, Канаданың 1987 жылдан бастап
ақ, ең халқы көп – Онтарио провинциясының мектеп біліміне медиабілім 
кіріктірілген болатын. Ол жайындағы әдебиеттерді зерделеу барысында, 
1989 жылдан бастап, 2004 жылға дейінгі кезеңде провинциялық (аумақтық) 
білім департаменттері мен министрліктері медиабілімді өнер және ағылшын 
тілі курстарына біртіндеп енгізгендігін, ал 1999 жылдың қыркүйек айы-
нан бастап, Канаданың барлық аумақтарында медиамәдениет мектеп оқу 
бағдарламасының міндетті компонентіне айналғандығын анықтадық. Осы-
лайша, Канада дүниежүзіне медиабілім бойынша ресми мәртебесін алған ең 
бірінші ел болып танылады. 

АҚШ орта мектебінің барлық сатыларында дерлік, міндетті медиабілім 
беру мәселелерімен айналысуды салыстырмалы түрде Канададан көп 
кейін қолға алына бастаған. Австралияда медианы оқып үйрену мектеп 
бағдарламасына енген. Бұл мемлекеттердің барлық мектептерде медиабілімге 
міндетті мәртебе берілген.
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Солтүстік  Еуропалық  елдерде медиабілім: қоғамды түсіну, демо
кратиялық өмірге белсенді және саналы қатысу үшін әлеуетті құрал болып 
табылатын медианың барлық түрлеріне  қолжетімді  болу мақсатында– 
тұлғаның дәстүрлі және заманауи ақпараттық, коммуникациялық және 
телематикалық технологиялармен өзара әрекеттесуі арқылы даму; оқу орта-
сын, оқыту мен білім беру үрдісін  жетілдіру;  тәуелсіз және белсенді ме-
диапайдаланушы позициясын қалыптастыру; әртүрлі медиамәтіндерді жасау 
бойынша шығармашылық дағды мен өндіріс дағдыларын алу және жетілдіру 
үрдісі ретінде түсіндіріледі. Оларда медиабілім Ұлттық оқу жоспарының 
барлық пәндерінде қарастырылған: арнайы медиабілім жалпы (сыни ойлауды 
дамыту, мәтіндерге семиотикалық талдау жасау, өз позициясын анықтау және 
т.б.) және тар кәсіби (фотоаппаратурамен жұмыс істей білу, мультимедиалық 
технологияларды білу және т.б.) сипатта болады; қосымша медиабілім 
мектептің білім үрдісі мен мектептен тыс ұйымдарда ұйымдастырылып, 
өткізетін қосымша бағдарламалар мен жобалар аясында жүзеге асырылады. 

Францияда  медиабілім азаматтық тәрбие берудің бір бөлігі ретінде 
қарастырылады. Олар медиабілім жастарды қоғамның белсенді мүшесі, өз 
елінің патриоты болуға ықпал ететіндігін атап өтеді. Германия білім үрдісіндегі 
медиамәдениет мәселелерімен медиапедагогика айналысады. «Медиапедаго-
гика» сөзі неміс тілінің медиадидактикасы бойынша базалық басылымында 
көрсетілген, Ф.Фредеркинг, А.Кроммер, К.Майвальд  еңбектеріндегі пікірде 
ол «балалар мен жасөспірімдердің өмір кеңістігін медиаттауды сипаттау және 
оқыту, білім беру мен тәрбиелеу үшін жалпы қорытындылар жасау» деген-
ге келіп саяды [3]. Педагогикалық үрдістегі медианы ескере отырып, неміс 
ғылыми педагогикалық қоғамы «Kommission der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft DgfE» – оның мақсаты тиімді әрекеттік опциялар мен 
құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылатындығына назар аударады. 

Сонымен, шетел педагогикасында медиабілім түсінігіне берілген 
анықтамалардың әртүрлілігіне қарамастан, басты орындардың бірін 
иеленетіндігі байқалады. Мәселен: педагогиканың бұл саласының бөлімдері: 
медиатәрбие (тұлғаны тәрбиелеу құралы); медиадидактика (педагогикалық 
мәселелерді шешу үшін медианы қолдану); медиазерттеу (медиаға қатысты 
болжамдарды тексеруге қатысты ғылыми ізденістер жүргізу) болып 
бөлінеді. Осылайша, медиапедагогика шетелдерде педагогика ғылымының 
дербес саласы ретінде қарастырылады деген тұжырым жасауға болады.

Ал, Ресей медиапедагогиканы педагогика саласы ретінде, медиабілімді 
тұлғаны медиа көмегімен және оның материалдары негізінде оқыту 
және тәрбиелеу үрдісі ретінде қарастырады. Бұл елдің педагогикасын-
да медиабілім:  тұлғаны бұқаралық ақпарат құрал материалдары негізінде 
білімдендіру, тәрбиелеу және дамыту үдерісі: медиамен қарымқатынас жа-
сау мәдениетін, коммуникативтік, шығармашылық қабілеттерін, сыни ойла-
уын, медиамәтіндерді талдау, бағалау біліктерін қалыптастыруы тиіс деп са-
налады.

Ресей педагогикалық энциклопедиясында медиабілім (ағылш.media 
education, лат.media – құралдар), оқушылар мен студенттердің бұқаралық 
коммуникация заңдылықтарын оқытуға арналған педагогиканың арнайы 
бағыты деп түсіндіріледі [4]. Атақты медиапедагог А.В.Федоров медиабілім, 
«медиамен қарымқатынас мәдениетін, шығармашылық, коммуникативтік 
қабілеттерді, креативті ойды, түсіндіру біліктіліктерін және медиамәтінді тал-
дау мен бағалауды қалыптастыру, медиатехника көмегімен өзінөзі көрсетудің 
әртүрлі формаларына үйрету мақсатында бұқаралық коммуникациялық 
құралдар көмегімен және солардың материалдары арқылы білім беру және 
тұлғаны дамыту үрдісі» – деп түсінуді ұсынады [5].
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Е.И. Худолеева өз зерттеулерінде, медиабілімнің қалыптасу жолындағы 
келесі педагогикалық мәселелерді бөліп көрсетеді: педагогтердің ішкі 
психологиялық мәселелері, жаңа техника мен технологиялар алдындағы 
үрейі; өзінің кәсіби қызметінде жаңа техниканы пайдалану мүмкіншіліктерін 
үйрену үшін қосымша күш пайдалану мен энергия жұмсағысы келмеушілігі; 
қоғамның ақпараттық даму деңгейінің жеткіліксіз болуы; көптеген 
әлеуметтік топтар үшін электрондық ақпарат құралдарының қолжетімсіздігі; 
оқытушылардың медиалық құзыреттілігінің даму деңгейінің жеткіліксіздігі; 
тәжірибелі оқытушылардың кәсіби дайындықтан өткісі келмеуі немесе оның 
мүмкін болмауы; оқытушылар мен білім алушылардың компьютер техника-
сына еркін қолжетімділігінің болмауы; оқытушылар мен білім алушылардың  
нашар   уәжделуі; көп педагогикалық қауымдастық үшін «медиабілім» ұғымы 
белгісіз болып қалуы; медиабілім теориясы мен  практикасын  жасаудың  
жүйелі  мемлекеттік  үйлестірілуінің болмауы [6]. 

Автордың белгілеген медиабілімге қатысты кемшіліктері Қазақ
станның білім беру үрдісіне де тән құбылыстар деуге болады. Сондықтан, 
медибілімдерді қалыптастыру: медиаөнімдерін тұлғаны дамыту, тәрбиелеу 
мақсатында пайдалану, медиаматериалдарын саналы тұтыну, олардың пси-
хикасына әсер етуінен сақтану жолдарын ұсынатын арнайы педагогика 
саласының болуы ақпараттық қоғам жағдайында күн тәртібіне көтеруді қолға 
алған жөн.

Қазақстандық зерттеуші П.Б. Сейтқазы жаһандану жағдайында ізденіске 
және шығармашылыққа қабілетті, ақпараттық заманда өзін еркін сезінетін 
болашақ мамандарды даярлау мәселесінің маңыздылығын атап өте оты-
рып,  бұл қажеттілік соңғы жылдары педагогикалық үдерісте белсенді түрде 
қолданыла бастаған медиабілімді жүзеге асыруға жол ашатынын айта келе, 
медиабілім – бұқаралық коммуникация құралдарын меңгеруге үйретуді 
көздейтін педагогикадағы жаңа бағыт деген пікір білдіреді [7]. 

Медиа адамды тәрбиелейді, дамытады, білімдендіреді, алайда бүгінгі 
күні жағымсыз ақпараттан зардап шегу де жиі орын алып тұрған құбылыс. Де-
мек еліміздің әрбір азаматы медиаөнімдерін тұтынуда сауатттылық деңгейге 
көтерілуі заман талабы.

Медиабілім көпшілікке төмендегілерді білуге мүмкіндік береді:
а) медиамәтіндерді талдау, сыни түсіну және жасау;
ә) медиамәтіндердің дереккөздерін, олардың саяси, әлеуметтік, 

коммерциялық  немесе мәдени мүдделерін, олардың мәнмәтінін анықтау;
б) медиа тарататын медиамәтіндер мен құндылықтарды түсіндіру;
в) өзінің жеке медиамәтіндерін жасау және таратуға сәйкес медиаларды 

таңдау және оларға қызығатын аудиторияны табу;
г)  қабылдау үшін де, өнім үшін де медиаға еркін қолжетімділік алу. 
Медиабілім – өскелең  ұрпақты қоғамдағы адамды қоршаған ақпа

раттарды  дұрыс қабылдауға,  ұғынуға  даярлау;  ақпараттың  психикаға 
әсерінің салдарын түсіну біліктерін қалыптастыру, медиамәдениет 
әлеміне бейімделуге, бұқаралық ақпарат  құралдарының  тілін  меңгеруге, 
медиамәтіндерді талдап үйренуге және т.с.с. көмектесуге арналған.

ЮНЕСКОның материалдарында медиабілімге төмендегідей анықтама 
беріледі: бұқаралық коммуникация құралдарын меңгерудің теориялық және 
практикалық  біліктерін меңгеруге үйретуге бағытталған жалпы  педа
гогикалық  білімнің  бөлігі.  2002  жылғы  ЮНЕСКО өткізген халықаралық 
конференцияда медиабілімді кез келген мемлекеттің кез келген адамының 
ақпарат алуға деген құқығы, өзінөзі көрсету еркіндігі ретінде айқындалады. 
Әр елдің бұл ұғымға қатысты тәсілдерінің әрқалайлылығын ескере оты-
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рып, бұл білімді мүмкіндігінше ұлттық оқу жоспарлары,  қосымша білім, өз 
бетінше білім алу шеңберінде енгізуді ұсынады [8].

Л.Мастерман, «дағдылық» және «эстетикалық» тәсілдерді дұрыс 
емес деп санап, оларды сыртқа тастай отырып, аудиторияның кез келген 
медиамәтіндеріне қатысты «сыни ойлауын» дамытуға негізделген, өзінің 
медиабілім парадигмасын ұсынды. Атап айтқанда, зерттеуге тұратын төрт ең 
маңызды саланы анықтады:

– медиа саласындағы авторлық, жекеменшік және бақылау;
– медиамәтін ықпал әсерін табу әдістері (яғни ақпаратты кодтау әдістері);
– медиа көмегімен қоршаған шынайылықты қайта таныстыру;
– медиа аудиториясы [9].
Бұл жерде,  ғалымның айтуы бойынша, медиабілім – медиамәдениет 

шығармаларын бағалау процесі емес, керісінше, оларды зерттеу үрдісі: 
оқытушылар да, білім алушылар да, бірбірін оқыта алатын және бірге 
ізденетін кезде, диалогтың жаңа жолдарын дамыту жолы деген тұжырым жа-
сайды. 

Демек, медиабілім берудегі басты мақсат: жастардың  медиамәтінді 
түсінуін – олар қалай және кімнің мүддесі үшін жасалатынын, олардың 
қалай ұйымдастырылғанын, олардың нені білдіретінін, шынайылықты қалай 
көрсететінін және осы көріністі «аудитория қалай оқитынын» дамытуға апа-
ратын жолды жеңілдету үшін, педагогикалық назардан алыстатылмауы керек 
деген пікір білдіреміз.

Жоғарыда  айтылғандарды қорыта келе, медиабілім медиа өндіру 
талаптарын, медиаөнімдерінің  формасы мен мазмұнын ашатын, бала-
ларды, жастар мен өмір бойы білім алатындарды демократиялық, ашық 
қоғамның азаматтарын ақпараттық кеңістікте білімденуде, тұлғалық, кәсіби 
тұрғыда дамуда, дүниетанымын кеңейтіп, эстетикалық қажеттіліктерін 
қанағаттандыра алуда медиаөнімдерін пайдаланудағы сауаттылыққа 
тәрбиелейтін білімнің саласы. 
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 №5. –  с. 3132.

Резюме
В статье  рассматривается важность медиаобразования. Анализируется зарубежная 

практика медиаобразования, раскрываются теоретические и прикладные аспекты медиаобра-
зования, являющиеся основой формирования медиакомпетентности. 

Summary 
The article deals with importance of formation of students' media competence when dealing with 

the media to receive comprehensive training on their way to formation Theoretical and Applied media 
competence. 
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лемдік саяси һәм экономикалық жүйенің ажырамас бөлшегі ретінде 
Қазақстан өзге елдермен етене байланыс орнатты. Жас әрі даму-

ӘОЖ (УДК): 371.13

ҮШТІЛДІЛІК – АДАМ ӨМІРІНІҢ 
ЖЕТІСТІК  ҚАҒИДАСЫ

Зульфия  ХОДЖАГЕЛЬДИЕВА,  
п.ғ.к., философия ғылымдарының докторы (РһD),  
№29 мектептің мұғалімі,
Нағима ХОДЖАГЕЛЬДИЕВА,
№11 мектептің мұғалімі
   Тараз қаласы, Қазақстан 

Аннотация. Бұл мақалада үштілділіктің бүгінгі таңдағы маңыздылығы 
айқындалады, автор өз тәжрибесімен бөліседі. Шет тілінің қаншалықты қажеттілігі 
анықталып, оны үйренуге шақырады. Қазақстандықтар мемлекеттік тілді одан әрі 
дамытып, орыс тіліне қолдау білдіріп, ағылшын тілін меңгерулері тиіс екендігі ерекше 
атап көрсетілген.

Түйінді сөздер. Үштілділік, мемлекеттік тіл, білім, ғылым, мектеп. 

Ә
шы мемлекет болса да, еліміз бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіруге 
ұмтылып жатыр. «Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 
2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының ХІІ 
құрылтайында айтты. Ал 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» 
атты халыққа Жолдауында «Тілдердің үштұғырлылығы» атты мәдени 
жобаны кезеңкезеңдеп іске асыруды ұсынды. Қазақстан халқының ру-
хани дамуымен қатар, бұл жоба ішкі саясаттың жеке бір бағыты болды.

Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халқына 
Жолдауында: «Тілдердің үштұғырлылығы»  мәдени жобасын кезеңдеп 
жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы 
үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиі. Бұлар – қазақ 
тілі – мемлекеттік  тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын 
тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі деген.

Дәл сол жылдары Өзбекстан президенті И.Каримов те жоғары оқу 
орындарының (ЖОО) алдына осындай мәселені қойған болатын, әсіресе, 
ІТ технологиясын ағылшын тілімен бірге үйрену ауадай қажет деп, 
көптеген ЖОО магистрлері мен студенттерін, оларға қоса профессор
оқытушыларды бір айлық, алты айлық курстардан өтіп, тәжірибе алмасу 
үшін шет елдерге жіберген еді. 2012 жылы Малайзияның халықаралық 
Ислам университетінің ІТ және информатика факультетіне 20 шақты ма-
гистр және бітіруші курс бакалаврларымен бірге, мен де сол мемлекеттің 
саясиәлеуметтік даму стратегиясы мен ғылыми методикасын үйрену 
мақсатында 1 айлық курсқа бардым.

Бұл Өзбекстаннан барған алғашқы топ еді. Сондықтан  біздерді 
құшақ жая қарсы алып, ерекше қызығушылық танытты. Дегенмен, мені 
қуантқан сондағы Қазақстан студенттерімен жүздесуім еді. Олардың 
дені Экономика және қаржы факультеті мен Банк ісі факультетінің 
тәлімгерлері болатын. 

 Осы аталмыш сапар тағдырымды күрт өзгертіп, басқа арнаға бұрып 
жіберді. Іштей қуаныш пен мақтаныш сезімі кернеп, содан бастап та-
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рихи Отаныма біржола оралсам деген шынайы ықыласым оянды. 2015 
жылы өз тәжірибем мен білігімді ел игілігі үшін жұмсайын деген оймен 
Қазақстанға көшіп келдім. 

Елбасы Білім  және ғылым министрлігі мен Мәдениет және спорт 
министрлігіне бірлесіп «Үш тілде білім беруді дамыту жол картасын» 
дайындауды тапсырған болатын. Онда Мемлекет  басшысы: «Үш тілді 
білу – ойдан  шығарылған  дүние  емес, қажеттілік», – деп кесіп айтқан 
болатын. Біз бұл хабарларды шекараның арғы бетінде «Хабар» арнасынан 
үзбей көріп жүретінбіз. Өте үлкен қарқынмен, қазаққа тән батылдықпен 
жасалып жатқан реформалар мен өзгерістерді тек экран арқылы тама-
шалау мен үшін аздық етті. Отансүйгіштік, патриоттық сезімді жан
жағымдағы өзбек ағайындардан үйрендім. Олар шет елдерге сапарлап 
шыққанда өз еліне барынша көп пайда әкелетін озық тәжірибемен бірге, 
әлеуметтікмәдени мұраны қалай  байытып,  қалай  дамытудың да жол-
дарын  үйренуге  тырысатын,  ал  бұл үшін ағылшын тілін жетік меңгеру 
керек  екені  түсінікті.  Шын мәнінде, мен  мұны  қажеттілік  деп  санай-
мын.  Өйткені,  ол – озық  елдердің  тәжірибесін  үйрену  үшін  керек  
кілт.  

Бағдарламалық құжатта 2015–2020 жылдар үшін 7 стратегиялық 
бағыт қарастырылған: заңнамалық базаны құру, үш тілде білім беру 
мәселелері бойынша ғылыми қызмет, үш тілде білім беруді әдістемелік 
қамтамасыз ету, мамандарды дайындау. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан – 2050» стратегиясында  
мұғалімдерге сенім арта отырып, жастарымыздан үміттенеді. 
«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, 
мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан да сол деңгейде бола-
ды. Сондықтан да ұстазға жүктелер жүк ауыр» [4,3] болса да, жастар-
ды баули білсек, болашағымыздың жарқын болатынына күмән жоқ. 
«Мен сөзімді, әсіресе, жастарымызға арнағым келеді. Мен сіздерге – 
жаңа буын қазақстандықтарға сенім артамын. Сіздер Жаңа бағыттың 
қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер. Ал кейінгі толқын жастарға ай-
тарым: сендер – болашаққа деген үкілі үмітіміздің тірегісіңдер», – деген 
жолдарда жастарымызға деген үлкен үміт пен орасан сенім жатыр [2,57]. 
Жастарымыздың болашағы үшін әлемдік деңгейдегі зияткерлік мектеп-
тер мен кәсіптіктехникалық колледждердің ашылуы және «Болашақ» 
бағдарламасының негізінде олардың шетелде  білім алуына жасалып 
жатқан жағдай осының айқын айғағы болмақ. 
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«Жаһандық дағдарыстың жалғасуының әсерінен әлемде болып 
жатқан өзгерістер бізді үрейлендірмейді. Біз оларға дайынбыз. Біздің 
ендігі міндетіміз – егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын 
сақтай отырып, ХХІ ғасырда орнықты дамуды жалғастыру», – 
деп Елбасы Жолдауында айтылғандай, еліміз қай салада болмасын 
қарқынды дамып, әлемдік кеңістікке қарыштай қадам басып, еркін 
қанат сермеуде [3]. 

«Үштілділік – нақты тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда 
қарым-қатынас үдерісінде қажет болған жағдайда үш түрлі тілді алма-
кезек қолдану құбылысы», – дейді тілшіғалым Б.Хасанұлы [5, 4], бүгінде 
оны қолдануға жанжақты күш салынуда. Елбасының үштұғырлы саяса-
ты аясында шет тілін үйрену, оның қолданыс аясын кеңейту бүгінде ке-
зек күттірмейтін өзекті де келелі мәселелердің бірі болып отыр. Алайда 
«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте», – деп ақын жырлағандай, өз 
тілінде еркін сөйлеп, өз тілін құрметтейтін тұлғаны баулысақ, өзге тілді 
қадірлейтін тұлғаны баулитынымызға көз жеткіземіз. Осы орайда, ауыр 
жүк артылып отырған мұғалімдер мен тәрбиешіұстаздардың бәсекеге 
қабілетті тұлғаны тәрбиелеудегі еңбегі зор. 

Үштілділіктің маңызын түсіне білген еліміздің әрбір азаматы 
халқымыз үшін көп үлес қосары анық. «Біз ағылшын тілін игеру-
де серпіліс жасауымыз керек. Қазіргі әлемнің осы «лингва франка-
сын» меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа 
мүмкіндіктерді ашады» [2,51].

Осынау мүмкіндіктерді игеру мақсатында бүгінгі білім ордалары 
үштілділікті енгізудің, оны тиімді жүргізудің тың жолдарын іздеп табуға 
атсалысу керек.

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл болып қалады.
Орыс тілі – ұлтаралық қарымқатынас тілі .
Ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі болғаны 

үшін үйренеміз.
Мемлекеттік  тілді – дамытамыз,  сонымен  қоса   орыс тілін 

қолдаймыз.
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Резюме
В данной статье раскрывается значимость трехъязычия на сегодняшний день, 

автор делится своим опытом. Насколько востребованность иностранного языка 
определяет его и призывает к изучению. Особо отмечено, что казахстанцы должны 
развивать государственный язык, поддерживать русский язык и владеть английским 
языком.

Summary
This article reveals the importance of trilingualism today, the author shares his 

experience. How much demand for a foreign language determines it and calls for the study. It 
is particularly noted that Kazakhstan should develop the state language, support the Russian 
language and speak English.
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А popularity of new materials and their compositions is growing every 
day. Presently, carbon nanomaterials, and carbon film nanostrucutres 

ӘОЖ (УДК): 547-022.532

INFLUENCE  OF  TECHNOLOGICAL  
PARAMETERS OF  OBTAINING  CARBON  
FILM  NANOSTRUCTURES 

I. TSYGANOV1 *, 
N. GUSEINOV2, 
ZH. TORENIYAZ1, 
N. IMANGAZY3, 
M. ZHUMAGULOV1

1al-Farabi Kazakh National University
2National nanotechnology laboratory of the open type 
of al-Farabi KazNU
3 Suleyman Demirel University
   Аlmaty, Kazakhstan

Abstract. The influence of technological parameters of film carbon nanostructures 
obtained on metallic and semiconductor substrates by the method of  magnetron ion-plasma 
sputtering  is  considered.  The  results  on  the  effect  of  a  mixture  of  gases Ar + H2  and  Ar + 
CH4 on the structure of films that have been investigated using scanning electron microscopy 
and Raman spectroscopy are presented. According to the Raman spectra data presented in 
the article, the features of the structure of the obtained samples are described, which differ 
greatly depending on the gas mixture used. From the results of SEM microphotographs, the 
distribution and average sizes of the detected nano-sized carbon fragments were estimated. 
The analyzed data reflect the properties of carbon film nanostructures depending on the 
technological parameters and the conditions for preparation of targets. The temperature 
patterns and the dependence of the working gas mixture used are determined.

Key word. Сarbon film nanostructures, nanodiamonds, magnetron sputtering, Raman 
spectroscopy, scanning electron microscopy.

Introduction

and their combination occupy one of the leading positions in the development 
of nanoelectronics, engineering and hydrogen energy. A wellknown ability of 
carbon is to form various bonds with electronic configurations: sp, sp2 и sp3.

Over the past few decades, nanotubes, fullerenes, and graphene have been 
added to the already studied allotropic forms of carbon (graphite and diamond). 
All of these carbon nanomaterials, films, and their combinations fit perfectly 
and provide broad perspectives in fastly developing nanotechnology. Due to 
the fact that they have a number of unique properties that have recently been 
discovered, interest in carbon nanomaterials, the creation of devices based on 
them, the control of electronic properties and effective use is the primary task 
of researchers [13].

In modern nanomaterials science nanostructured carbon films cause 
particular interest of researchers. This is due to a number of unique mechanical 
and electronic resources of these films. In addition to high mechanical strength 
and reliability, electronic devices made on the basis of these materials possess 
extremely high speed and power and are capable of operating in a very wide 
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temperature range and are characterized by high radiation resistance [417].
Nanodiamonds that are promising for the production of various electronic 

sensors with unique properties, recording devices, the creation of composite 
materials, etc. are also an interesting object of research. The production of 
such nanostructures on a large scale is one of the key points in creating a 
whole line of modern nanotechnologies [18].

Carbon also forms compounds in which atoms are connected by a 
triple bond, such as acetylene С2Н2 and carbin (С≡С)n, where carbon atoms 
have sphybridization [1922]. Carbon can form a series of crystalline and 
noncrystalline solids with various properties [2326].

In this regard, one of the objectives of the work was to determine the 
optimal conditions for obtaining certain types of carbon nanostructures by the 
method of ionplasma magnetron sputtering. The peculiarity of the method is 
that in the process of formation of the studied structure of carbon films, it is 
simultaneously damaged by atoms coming from the target.

Results of experiment and their discussion

The results are presented on the features of the technology for producing 
and studying carbon film nanostructures on substrates of polycrystalline 
copper and singlecrystal silicon by the method of ionplasma magnetron 
sputtering in an atmosphere of a mixture of Ar + H2 and Ar + CH4 gases. 
High polishing and good cleaning substrates were used. It is well known 
that the surface and structure of the substrate have a strong influence on the 
formation of films, so the preparation and selection of the required parameters 
of the substrates significantly influenced the results obtained. Samples were 
deposited at a controlled temperature of the substrate, which varied from 50 to 
200° C. It was the mixture of gases that was chosen, because when using pure 
Ar on the substrates, only films of amorphous carbon are deposited regardless 
of the temperature of the substrate. When H2 

+ ions are present in the plasma 
atmosphere, it is possible to form sp3 – hybridized bonds, which, in turn, 
promotes the growth of diamondlike and diamond inclusions. By controlling 
the temperature of the substrates, it is possible to change the degree of the sp3 
– hybridized phase in the films.

The samples obtained in the course of the experiments were studied by 
Raman spectroscopy and scanning electron microscopy. The greatest interest 
was caused by films obtained at a temperature of 200° C, which showed the 
difference associated with the choice of the used gas mixture.

At a temperature of 200° C, along with the spectra of amorphous 
carbon (Fig. 1a), spectrawere observed with a pronounced intensity D band 
at a wavelength of 1333 cm – 1 (Fig. 1b),which indicate the presence of a 
crystalline sp3 hybridized phase. This fact explains the presenceon dielectric 
electron micrographs of SEM of dielectric islands (Fig. 4), the size of which 
is about 5–10 nm, of bright irregularities on the surface of the substrates after 
deposition.

Also were  produced  research carried  samples obtained under the same 
temperature conditions in the atmosphere of an Ar+CH4 gas mixture but in the 
Raman spectra at a deposition temperature of films of the order of 200° C, no 
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а 
Figure 1 - Raised Raman spectroscopy of 

a Carbon Film Produced on a Silicon Substrate 
at a Temperature of 200 ° C in an Ar + H2 
Atmosphere a 5-10 nm, bright irregularities on 
the surface of the substrate after deposition.

б 
Raman spectroscopy showed the 

presence of nanoscale islands on the 
surface of the substrate, identified as 
diamond single crystals (Fig. 2).

                              а                                                                       б
Figure 2 – Raman spectroscopy nanodiamond structures produced on copper (a) and 

silicon (b) substrates at a temperature of 200° C in the atmosphere of Ar + H2

                                     а                                                       б
Figure 3- Spectra of Raman nanodiamond structures produced on copper (a) and silicon 

(b) substrates at a temperature of 200 ° C in the atmosphere of Аr + СH4.

spectrum was found corresponding to the crystal structure of diamond.
One method of estimating the concentration of sp3 bonds is the method 

of Raman scattering (RS) [14–16]. From [14–16], it follows that the position 
of the G peak at (1555 ± 3) cm – 1 in the Raman spectrum of carbon films 
corresponds to a diamondlike structure. The tendency of ID / IG to a value 
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which equal to 0.8 and an increase in the dispersion (G1G2) / (λ1λ2) indicate 
an increase in the concentration of sp3 hybridization, that is, an increase in the 
diamondlike component in the film structure.

In  Figure  3,  at  temperatures  from  200°  C for films obtained using an 
Ar + CH4 gas mixture, the position of the peak G varies from 1570 to 1560 
cm1 and the structure of the films approaches a diamondlike one.

According to the results obtained on a scanning electron microscope, one 
can judge the morphology, structure and distribution of carbon fragments on 
the surface of copper (Fig. 4a) and silicon (Fig. 4b). SEM images allow us to 
estimate the average size and density of distribution of singlecrystal nano
sized diamond inclusionsIt turned out to be obvious that the average size of 
nanodiamonds on silicon was slightly larger than on copper, their density was 
5 times smaller than on metal.

     

                               а                                                                           б 
Figure 4 - SEM surfaces of carbon films at 200° C on copper (a) and silicon (b) substrates 

in the atmosphere of Ar + H2.

                      а                                                                 б
Figure 5 - SEM surfaces of carbon films obtained at a temperature of 200° C on copper 

(a) and silicon (b) substrates in the atmosphere of Аr + CH4.
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According to the results of electron micrographs, nanometer inclusions of 
carbon fragments on the surface of copper (Fig. 5a) and silicon (Fig. 5b) were 
also found when using a mixture of argon and methane gases. It is possible 
to compare the SEM results for structures formed on silicon with those given 
above and notice some similarities in contrast between carbon islands, but 
their average size is much smaller than in Figure 4b, and there are no bright 
areas on metal substrates that result from the accumulation of electron charge 
on dielectric. In addition, the results of the Raman spectra show a significant 
difference in the location and set of the main carbon lines on these samples 
(Fig. 3).

Conclusion
According to the above results, it is possible to make some assumptions 

and conclusions about the growth mechanism of films, the influence of the 
substrate type and the degree of its preparation, as well as the formation of 
carbon nanostructures depending on the substrate temperature and the choice 
of working gas. So in the process of obtaining by the method of ionplasma 
magnetron sputtering of a graphite target with argon ions, the growth of 
carbon film nanostructures is influenced by the substrate temperature, since 
carbon atoms reaching its surface at 200 ° C may not immediately lose their 
kinetic energy and save the possibility of movement. This fact allows carbon 
atoms to line up in a certain order and form regions with a certain type of 
crystallinity. It is well known that the first layer of atoms of the deposited 
film repeats the relief and structural irregularities of the substrates, therefore 
the type of crystal structure and the degree of polishing of the substrates 
must meet certain parameters to improve the quality of the material obtained. 
The selection of a working gas mixture contributes to the efficiency of the 
formation of regions with different types of crystallization, as demonstrated 
by the results of electron microscopy and Raman spectroscopy. The question 
of creating a continuous film with a certain type of crystallinity remains 
essential. Since the growth of films in the above method cannot be controlled 
at the atomic level and there is a slight difference in the lattice parameters 
of copper, silicon and graphite with diamond, this problem of obtaining 
a homogeneous structure with a certain type of hybridization will not be 
feasible.

Bibliography

1. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. – М.: Техносфера, 2007. – с. 376.
2. Суздалев И.П. Нанотехнология. Физикохимия нанокластеров, наноструктур и нанома 

 териалов. – М.: Либроком, 2009. – с. 592.
3. Srinivasan S. and Saraswathi R. // Current Sci. – 2009. – V. 97. – Nо. 3. – Р. 302303.
4. Green D.C., Mckenzie  D.R., Lukins P.B.  The microstructure of carbon thin  films// Material  

 science forum. –1989. – Vol. 5253. –P. 103–124.
5. Robertson J. Electronic structure and bonding of aC:H// Material science forum. –1989. –Vol.  

 5253. – P. 125–150.
6. Pesin L.A., Baitinger E.M. A new structural model of glasslike carbon// Carbon. –2002. –Vol.  

 40. – P. 295–306.
7. Mominzzaman Sh.M.  Krishna  K.M.,  Soga T., Jimbo  T.,  Umeno  M.  Raman spectra of ion  

 beam  sputtered amorphous carbon// Carbon. – 2000. – Vol .38. – P. 127–131.



16

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

8. Yoshikao  M.  Raman  spectra  of  diamond like  amorphous  carbon  films// Material  Science  
  forum. – 1989. –Vol. 5253. – P. 365–386.

9. Dihu Chen.,  Aixiang  Wei.,  Wong  S.P.,  Shaoqi  Peng.,  Xu J.B.,  Wilson I.H. Synthesis and  
 microstructural  properties  of  tetrahedral  amorphous  carbon  films//  J.  NonCryst.  Solids.  
 – 1999.  – Vol. 254. – P.161–166.

10. Mounier  E., Bertin F., Adamic M., Pauleau Y., Barna P. B. Effect of the   substrate  tempera  
 ture  on the physical characteristics of amorphous carbon films deposited by d.c. magnetron  
 sputtering // Diamond and related materials. – 1996. – Vol. 5. – P. 1509 – 1514.

11. JuhTzeng lue., ShengYuan Chen., Chiling Chen., MeiChung Lin. Field emission  studies  
 of  diamond like carbon films grown by RFCVD// J. NonCryst. Solids. –2000. – Vol. 265. – 

 P. 230–237. 
12. Hakovitra  M., Verda R.,  He  X.M., Nastasi  M. Heat resistance of fluorinated diamond  like  

 carbon films// Diamond and related materials. – 2001. – Vol.1 0. – P. 1486–1490.
13. Hanak J.J., Lehmann H.W., Weher R.K. Calculation of deposition profiles and compositional  

 analysis of cosputtered films// J. Appl. Phys. – 1972. – Vol. 43, № 4. – P. 1666–1673.
14. Ferrari  A.C.,  Robertson  J. Interpretation  of  Raman  specter of disordered and amorphous  

 carbon// Phys. Rev. B. – 2000. – Vol. 61, № 20. – P 14095–14107. 
15. Ferrari A.C., Kleinsorge B., Adamopoulos G., Robertson J., Milne W.I.,  Stolojan V., Brown  

 L.M., Libassi A., Tanner B.K. Determination of bonding in amorphous carbons by  electron  
 energy  loss  spectroscopy,  Raman  scattering and XRay reflectivity// J. NonCryst. Solids. 

 – 2000. – Vol. 266–269. –P. 765–768.
16. Casiraghi C., Ferrari A. C.,  Robertson J. Raman  spectroscopy  of  hydrogenated amorphous  

 carbons // Physical Review B. 2005.–Vol. 72. – P 085401.
17. Savvides N. Diamond like thin films and their  properties// Material science forum. – 1989. 
 – Vol. 5253. – P.412.
18. Цыганов И.А., Гусейнов  Н.Р.,  Ильин  А.М.  Радиационная  модификация углеродных  

 наноструктур// Известия ВУЗов., Сер. физика – 2011. – N 1/3. – с. 307–310.
19. Rubin Y.,  Kahr  M.,  Knobler  C.B.,  Diederich  F.,  Wilkins  Ch.  L.  Synthesis and Crystal  

 Structure  of a Stable Hexacobalt Complex of Cyclo carbon// J. Amer. Chem. Soc.  1991.  –  
 Vol. 113.  – P. 495.

20. Ugarte D.  Carbon onions introduce new flavour to  fullerene  studies// Nature. 1992. – Vol.  
 359.  – P. 797.

21. Ugarte  D.  Carbon  onions  introduce  new  flavour to fullerene studies // Chem. Phys.  Lett.  
 1992.  – Vol. 198.  – P. 596.

22. Ugarte D.  Carbon onions introduce new flavour to fullerene studies // Intern J. Mod. Phys. B.  
 1992.  – Vol. 23/24.  – P. 3815.

23. Ebbesen T.W. Carbon  nanotubes:  preparation and  properties. Boca raton (FL.): CRC Press.  
 1996, P. 1995– 1998.

24. Carbon nanotubes / Ed. By M. Endo et al. N.Y.: Elsevier, Р. 696.
25. Saito R.,  Dresselhaus  G.,  Dresselhaus  M.S.,  Physical properties of carbon  nanotubes. L.:  

 Imperial College press. 1998, Р. 815.
26. Harris P.J.F.  Carbon  nanotubes and  related  structures:  New materials for the 21st century.  

 N.Y.: Cambridge Univ. Press. 1999, Р. 896– 898.

Резюме

Рассмотрено влияние технологических параметров пленочных углеродных нано-
структур, полученных на металлических и полупроводниковых подложках методом 
магнетронного ионноплазменного распыления. Приведены результаты по влиянию 
смеси газов Ar+H2 и Ar+CH4 на структуру пленок, которые были исследованы с ис-
пользованием сканирующей электронной микроскопии и спектроскопии комбинацион-
ного рассеяния. По данным спектров КР представленным в статье описано особен-
ности структуры полученных образцов, которые сильно отличаются в зависимости 
от использованной смеси газов. Из результатов микрофотографий СЭМ оценено 
распределение и средние размеры обнаруженных наноразмерных углеродных фраг-
ментов. Проанализированные данные отражают свойства углеродных пленочных 
наноструктур в зависимости от технологических параметров и условий подготовки 
мишеней. Выявлены температурные закономерности и зависимость используемой 
смеси рабочего газа.
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2. “Қазақстан мектебі” №12, 2018.

ӘОЖ (UDK): 378.147.803.0

DISTANCE  LEARNING  SYSTEM

Gulzainab  AKHETOVA,
senior teacher Almaty university of Power Engineering and 
telecommunication
   Almaty, Kazakhstan

І t is too difficult to imagine modern world without computers. Development 
of computers and telecommunications technology has significantly changed 

many areas of human activity. So, in todays modern world, many people use distance
learning programs to study at home. As far as I am concerned about the distance 
learning, the importance of online learning or education should not be neglected.

0ver years distance learning is becoming increasingly a leading study approach 
particularly in high schools. Nowuniversities all over the world are improving their 
techniques of education  to use information and communication  technology as a means 
of knowledge delivery. It means thatdistance learning is the delivery of instruction 
and the fulfillment of course work from remote locations; allowing instructors and 
students to interact without being in the same place. Using new technologies have 
made distance learning an increasingly popular option for institutions and students 
alike. Especially, distance education is very important to those students that are 
remote from the campus or who are far from the colleges. 

Typically, this online learning education also is a big great help to those people 
who have a fulltime job because it is impossible for a fulltime worker to have 
schooling during their working time.

The most significant feature of distance learning is helping students to do well in 
Web base classes by creating ability to administer and manage time. A normal student 
can easily spend 2 or 3 hours each week for every one hour of credit for a class.

Information technology made the whole affairs very easy as online classes 
solved all possible convenience concerns. It is extremely useful for disabled persons 
and senior citizens who feel it hard to attend customary regular classes. Distance 
education, or distance learning system, is a field of education that depends on the 
Information technology, and instructional systems that plan to provide learning to 
students who are physically not present in a class room setting. Instead of attending 
courses personally, teachers and students communicate at times of their convenience 
and choosing and exchange printed or electronic material through any suitable 
technology.

Although there is no substitute for regular education system but distance learning 
is contributing considerably in the field of education. It provides opportunity to the 
learners to have little interference in the professional life. It is an excellent alternative 
for those who look for improving their careers or who require some special form of 
training. To sum up

distance learning is a form of learning that allows you to study at a right time, in a 
convenient places for all learners and of course the learners can get proper knowlege 
while remaining at their  jobs.

The strategic goal of distance learning is to provide citizens with equal 
opportunities to receive education at any level of residence or professional workers  
through the use of new information and communication technologies.

The use of this technology helps to solve one of the most important constitutional 

Педагогика ғылымы: зерттеулер
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tasks facing the educational sphere  ensuring the human rights to education and 
information. Distance learning  system differs from traditional methods of teaching, 
primarily, the features of the methodology and technology of educational process. 
Traditional education is extensive in the sense that the objective need to transfer to the 
base of students  growing knowledge  will be satisfied only by quantitative increase 
of training duration, and also the increase of efficiency of educational process is 
directly connected with the task of acceleration of process of learning  which is  based 
on  conditions of modern achievements of pedagogical science.

We all know that one of the ways to organize distance learning is the use of 
modern technologiescomputer telecommunications in the mode of email, video 
and audio conference with the use of information resources of local networks and 
the Internet. The introduction of elearning system involves full automation of the 
educational process and statistics// electronic journals, library, schedule, diary, 
smsnotification of parents and control of achievements. In the system of distance 
learning, independent work of students is more important than in the traditional, so the 
teaching methods include in addition to traditional, independent work with electronic 
textbooks, computer training programs, selfcontrol tests, videoconferences and 
datacasting. Thus, the developed pedagogical model in its ideal and real variants 
allows the system to implement the integrity of distance learning in the relationship of 
its main components,,, goals ,contents of methods, organizational forms of learning. 
Modeling provides the implementation of a hypothetical assumption about the 
possibilities of highquality of higher professional education accelerated version of 
the distance, because it allows teachers to see the relationship between the individual 
elements of the model, specific forms of distance learning, and is the starting point for 
a reasonable choice in the learning process through its main components.

Thus, distance learning, unlike other forms of training, provides an opportunity 
to give the listener access to a large amount of additional material, which it can  be 
used directly during the training course.

In addition, the organization of group work with participants of a certain course plays 
a very important role in the framework of distance learning. Joint telecommunication 
projects of the course participants with partners should be provided, as organizing 
discussions, presentations of groups and individual presentations of intermediate and 
final results during electronic teleconferences, exchange of views and exchange of 
information with the course participants, as well as, if  it is necessary, with any other 
partners, including foreigners   by using the Internet. Control of the success of such 
training should be operational in the development of appropriate training materials 
such as  transmission of texts, graphics video and audio materials.Also students  can 
communicate and collaborate  with instructors and  can show and receive graphics, 
draw, add some texts, demonstrate  web sites, share documents by using web chat.
Recently, for such purposes, more and more special webpages are used, which can 
be organized by each student or group.

To sum up,using distance learning, you can improve the skills of the population, 
to carry out retraining, to organize the learning process for those who can not get 
education in the traditional form of education: for example  fulltime or parttime 
form of education.
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Түйін

Бұл мақалада қашықтықтан оқытуда компьютер технологияларының қолдану әдістері 
мен ерекшеліктері түйінделеді.

Резюме 
В данной статье рассматриваются  методы и особенности использования  компьютерных 

технологии в дистанционном обучении.
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DIFFERENT WAYS OF TEACHING 
FOREIGN LANGUAGE

Indira IZEMBAEVA,
senior teacher Almaty university of Power Engineering and 
telecommunication
   Almaty, Kazakhstan

А t present there are different ways of teaching Foreign language at 
teachers disposal. So, for effective teaching to take place a good method 

must be adopted by a teacher. A teacher has many options when choosing 
methods of teaching. The teacher may write lesson plans of their own, borrow 
plans from other teachers, or search online or within books for lesson plans. 
When deciding what teaching method to use, a teacher will need to consider 
students’ background knowledge, environment, and learning goals. 

Success in learning a foreign language is ensured not only by following 
a methodical system, but also a creative approach to their implementation, 
which  allows to work efficiently, to develop thinking and speaking skills. 
Only a capable person can inspire others, to teach students to think creatively, 
one who has a creative approach to the organization of their activities._1. It 
must be remembered that the attitude of the teacher to the case transferred to 
the students.

Getting to work on this topic, you need to know clearly what exactly we 
have to teach to. The awareness of this facilitates the perspective thematic 
plan, built to suit the individual characteristic features and the interests of 
students. It provides, selects and combines all the necessary material for the 
classes: singled out the vocabulary from  exercises and texts for active learning, 
distributed on the lessons language material, provided subject matter and 
content of the final information,  defined forms and methods of generalizing 
and revising lessons, preparation for studying them. 

It is important thoroughly to think through each lesson, to hold it as 
a whole, with a clear guideline to the development of thought and speech 
activity of students, to encourage them to analysis, conclusions, judgments. 
The material of different themescan be combined into one new, providing 
individual tasks of different nature (searching, anticipating, etc.) And also, 
particular attention should be paid to the organization of independent work 
of students (individual, in pairs, in groups, collective), in order to get the best 
results.  To sum up all stages of the lesson  have to be ended with an analysis 
of the work and with the  demonstration  of the achieved results. 

Practice has confirmed the importance of the tables for the control and 
selfcontrol, containing illustrations, verbal lexical and grammatical material 
of particular series of lessons and control tasks to them. Keeping notebooks for 
records that are designed to assist students proved to be important. They are 
the first under the guidance of a teacher, and then they themselves are fixed in 
the form of charts, drawings, tables, summary records (supports for speaking) 
the main content of the lesson, an explanation of the main points and the 
rules difficult to digest. As a rule ,the material for the group work is textbook 
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exercises and texts presented in the form of situational communication.  Having 
selected a situation, each group plans its work: for example, how to combine 
the material related to the topic, what kind of vocabulary and grammatical 
forms to use, by which items to build a conversation.

In this case, we can be faced with the questionhow can we develop students 
ability to communicate in speech.

Many language learners regard speaking ability as the measure of 
knowing a language. These learners define fluency as the ability to converse 
with others, much more than the ability to read, write, or comprehend oral 
language. They regard speaking as the most important skill they can acquire, 
and they assess their progress in terms of their accomplishments in spoken 
communication.

Language learners need to recognize that speaking involves three areas of 
knowledge:

• Mechanics (pronunciation, grammar, and vocabulary): Using the right 
words in the right order with the correct pronunciation.

• Functions (transaction and interaction): Knowing when clarity of 
message is essential (transaction/information exchange) and when precise 
understanding is not required (interaction/relationship building).

• Social and cultural rules and norms (turntaking, rate of speech, length 
of pauses between speakers, relative roles of participants): Understanding how 
to take into account who is speaking to whom, in what circumstances, about 
what, and for what reason.

• In conclusion  I would like to add  that my own experience has shown 
that students willingly take part in different kinds of  discussions which is 
given below.

For example
– give a short presentation or prompted talk on everyday activities, 

interests or future plans
– summarize in detail, report and explain short extracts from news items, 

interviews or documentaries containing opinions, arguments and discussions
– maintain a short conversation, showing an ability to move between 

topics, and express feelings and opinions in simple terms
– give simple reasons for liking and disliking different types of TV 

programmer or pros and cons of computers 
– simulate a telephone call to a phonein programmer to challenge or 

respond to the views of a previous caller, giving reasons for agreeing or 
disagreeing

All  given instructions help students to be encouraged in improving 
speaking skills. Of course, I agree that there are many other ways of developing 
speaking habits and it depends on the choice of teachers.

References
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Түйін
Бұл мақалада шетел тілін оқытуда әртүрлі әдіс амалдарының оқу үрдісінде қолдану 

мәселелері қарастырылады.
Резюме

В данной статье рассматривается использование различных методов обучения в изучении 
иностранного языка.
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атематика, по всеобщему признанию, является самым трудным пред-
метом в школе: занятия математикой, и в частности решение большо 

КЛАССИФИКАЦИЯ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ
(НА  МАТЕРИАЛЕ  КУРСА  МАТЕМАТИКИ 
В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ)

Тамара  СТУДЁНОВА,
кандидат психологических наук
   г.Москва, Россия

Аннотация. Цель данной статъи – теоретическое обоснование возможности 
интерпретации и объяснения математических моделей в начальной школе. Статья 
содержит некоторые конкретные практические рекомендации по решению проблемы 
интерпретации и объяснения младшим школьникам математических моделей. Ста-
тья предназначена специалистам в области обучения (психологам, учителям, мето-
дистам) и всем тем, кого волнуют вопросы повышения эффективности процесса обу-
чения.

Ключевые слова. Интерпретация, формалъное знание, содержательное знание, 
абстрактность языка, подтекст, конкретное воплощение, эмпирическая область, си-
туация, абстрактное понятие, абстрактный предмет, идеализированный объект.

М
го количества примеров и задач, не приводят еще однозначно и неизбежно 
к положительным сторонам в развитии мышления. Причину такого положе-
ния видят, с одной стороны, в абстрактности самого математического язы-
ка, с другой – в недостатках процесса обучения, главным из которых, по 
нашему убеждению, является формальность в объяснении математической 
информации.

Поскольку учебный предмет является проекцией науки, то методика 
преподавания математики и, в частности, цель обучения, связаны прежде 
всего с представлениями об особенностях своей базовой науки – матема 
тики. Математика определяется как наука, изучающая «пространственные 
формы и количественные отношения действительного мира» [12, с. 796] 
и является всеобщим языком научного знания: «...Математика изучает ма-
териальный мир с особой точки зрения, ... ее непосредственным объектом 
являются пространственные формы и количественные отношения действи-
тельного мира. Сами эти формы и отношения в их чистом виде, а не кон-
кретные материальные тела являются той реальностью, которая изучается 
математикой» [А.Н. Колмогоров, цит. по 5, с. 110].

Предмет изучения математики – окружающий нас мир, а создание вы-
числительных моделей, будь то арифметические, алгебраические или дру-
гие – это уже создание и совершенствование инструментов для познания 
мира. Любая наука изучает свой метаязык ради его усовершенствования, но 
нельзя сказать, что это изучение и есть цель данной науки. Это положение 
подтверждается следующим высказыванием: 

«Как чистая, так и прикладная математика изучает математические 
структуры, только в чистой математике они изучаются сами по себе, а в 
прикладной они, вопервых, являются моделями реальных явлений, а во
вторых, целью изучения в этом случае является изучение реальных явлений, 
которые они моделируют» [7, с. 63]. Таким образом, прикладная математика 
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изучает реальную действительность, а чистая математика совершенствует 
математический язык, «отшлифовывает» свой математический аппарат, при 
помощи которого и происходит это изучение реальной действительности. 
Так что цели этих двух областей математического знания в конечном счете 
совпадают и сводятся к одной цели – изучение законов природы.

«Ни одно человеческое исследование не может называться истинной 
нау кой, если оно не прошло через математические доказательства», – писал 
Леонардо да Винчи [3, с. 55]. Такая способность стать всеобщим языком 
науки возможна благодаря тому, что математика изучает не сами объекты 
окружающей действительности, а отношения между ними: «Математик изу
чает не предметы, но лишь отношения между предметами; следовательно, 
для него вполне безразлично, будут ли данные предметы заменены какими
нибудь другими, лишь бы только не изменились при этом их отношения» 
[А. Пуанкаре, цит. по 9, с. 41]. Таким образом, математика, изучая связи и 
отношения окружающего мира, является всеобщим языком науки и обра-
зует вместе с логикой и философией триаду всеобщих наук. В этой триаде 
всеобщих наук имеется своя иерархия в отношении их гносеологических 
статусов, соотношении формальных и содержательных аспектов познания.

Рис 1. Триада всеобщих наук и их иерархия по степени обобщенности знания.
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Философия                   Математика
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В самом деле, являются ли положения математики предельно общими 
формами человеческого знания? Ясно, что нет: предельно общими формами 
мышления вообще являются категории и законы логики.

По отношению к логике математика имеет содержательный характер, 
потому что, вопервых, не все математические понятия могут быть опре
делены в терминах логических понятий и, вовторых, существуют такие 
математические положения, которые не могут быть выведены посредством 
только логических способов рассуждения из чисто логических законов. 
Философское знание является содержательным по отношению к логике, но 
формальным по отношению к математике.

В итоге альтернативная позиция выглядит так: математика формальна 
по отношению к знанию меньшего уровня общности – физики, химии, био-
логии и т.п., но по отношению к логике и философии математика содер-
жательна. Отсюда вывод: «Если мы будем исходить из того, что развитие 
математического аппарата само определяется общими представлениями о 
структуре и свойствах материального мира и особенностях познания, то со-
ответствие математических и эмпирических структур перестает быть зага-
дочным» [1, с. 153].

Как формалистическая трактовка сущности математики как науки 
может отразиться на ее преподавании в школе? В современной методике 
преподавания математики абсолютизируется получившее широкое рас
пространение признание формального характера математического знания, 
соответственно преувеличивается значение дедуктивных рассуждений. 
Единственное выводное знание для методистов – абстрактность математи-
ческого языка, которая мыслится как неинтерпретируемость.

Нами было проведено исследование в форме анкетирования и ин
дивидуальных бесед с разными группами людей, имеющих отношение к 
математике. Методисты – специалисты, разрабатывающие методику пре
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подавания математики, – рассуждают следующим образом: «Ничего не по-
делаешь, математика – абстрактная наука, и чтото дети должны просто при-
нять и запомнить».

Чтобы увидеть, как происходит на практике, в учебном процессе, ин
терпретация математической информации, зададим конкретные вопросы 
ученику.  Спросим,  что  он  понимает,  например,  под  числом  «4»:  «Че-
тыре – чего? Каких предметов?» Он тут же откликнется: «4 – ручки, каран-
даша, учебника, яблока и т. д.» – «Как можно расположить 4 палочки? И как 
это записать?»

I  III  II  II  III  I и др. варианты... 1+3  2+2  3+1
Мы видим, что ученик освоил число как модель и может представить 

его модельные варианты. А теперь спросим, что он подразумевает под бук-
вой, например, «а»? Его молчание есть сигнал, что дознаковая область алге-
браического знака не пройдена, структура понятия «алгебраический знак» в 
его сознании отсутствует.

Вопрос: Что вы подразумеваете под буквами?
Ученики массовой общеобразовательной школы: недоуменное мол

чание, пожимание плечами; такого же возраста ученики математической 
школы: «Всё, что угодно, любой предмет и любое количество».

Методисты наполняют буквенные модели только геометрическим смыс-
лом, не допуская истолкование предметное или образное.

Вопрос: Есть ли подтекст у математического знака?
Методисты: «Никакого подтекста нет, это нонсенс» и более категорич-

но: «Это глупость, и никому об этом не говорите».
Студенты математического факультета МГУ: «Есть, да еще какой!»
В сущности, выявилось два противоположных мнения, и срезы просма-

триваются не горизонтальные, по возрастам или классам, а вертикальные, 
мировоззренческие. Дети, которые находятся в данной системе взглядов, ее 
быстро впитывают. Интересно, что признают интерпретацию математичес
кого знака и модели те, кто занимается самой математикой. Отрицают же 
ее именно те специалисты, которые исследуют закономерности в обучении 
математике. Такую позицию можно сравнить с откидыванием лестницы, по 
которой взобрались наверх [8]. Интерпретация математических моделей не 
стала объяснительным методом, математика остается самым трудным пред-
метом в школе, и это положение вещей не меняется десятилетиями и при-
нимается педагогическим сообществом как печальная необходимость.

Таково положение вещей и состояние умов в настоящее время по данной 
проблеме. Положение вещей – формальность в обучении, состояние умов – 
знание об особенностях математики как науки – недифференцированное. 
Сердцевина проблемы сконцентрировалась в вопросе: имеет ли математи-
ческий знак (и модель) интерпретацию или не имеет. Если интерпретация 
возможна, то в педагогическом процессе она будет признана необходимым 
принципом обучения. Если же не имеет, т.е. знак так абстрагировался, так 
далеко «улетел» от действительности, что потерял всякую связь с ней, – то 
тогда, действительно, «дети должны просто чтото принять и запомнить»...

Общая характеристика математики как науки и ее языка в целом не мо-
жет дать ответа на этот вопрос, необходимо дифференциально подойти к 
определению особенностей математики как науки и специфике ее языка и 
рассмотреть единицу математического языка на предмет ее способности к 
интерпретации. Если представить математический язык как систему и мо-
дель большого масштаба, то в качестве его единицы, имеющей признаки 
всей системы, может быть только математическая модель, которая является 
также системой, только малого масштаба.
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Имеющиеся  определения математики как науки и суждения о мате-
матическом  языке  указывают  только  на одно свойство математического 
знака – его абстрактность и не раскрывают его другую сторону – связь с 
действительностью. Но картина совершенно меняется, как только встает 
проблема интерпретации математических моделей, и, что особенно важно, 
объяснения их детям, потому что для такого объяснения как раз и нужно 
выявить связь этих моделей с действительностью. Младшие школьники зас
тавляют нас задуматься.

Хотя пространство без времени, мы знаем, не существует, но есть абс
трагирование, т.е. такой процесс, благодаря которому один из этих аспектов 
мы выдвигаем на передний план сознания, другой же отодвигаем вглубь. 
Тогда становятся правомерными рассуждения о том, что пространство и 
время могут быть объективными и субъективными. Рассмотрим отношение 
модели к пространству, опираясь на ее функцию упорядочения элементов.

Примером такой модели может послужить модельчертеж будущего 
дома, созданная усилиями архитектора, а примером самого процесса ин
терпретации из школьной практики может послужить схемарассуждение 
при конкретизации (нахождении предметной области) понятия «число». 
Число – какое? Порядковое? Количественное? Выбираем признак «коли-
чественное». Количество – чего, какого класса предметов? Предположим, 
эго карандаши. Сколько их? Отвечаем – 5 карандашей. Так мы дошли до 
последней ступени в наших поисках подтекста – до «конкретного воплоще-
ния» – количественнокачественной определенности.

Заметим, кстати, что не нужно отождествлять эти два понятия, «кон-
кретное воплощение» и «качественная определенность». Понятие «кон 
кретное воплощение» шире понятия «качественная определенность», оно 
шире и других понятий, таких как «однородность – неоднородность», «под-
вижность – неподвижность», «изменяемость – неизменяемость» и пр. В по-
нятие «конкретное воплощение» входят и понятия «пространствовремя», 
«форма – содержание», «количество – качество» и т. д., все это характерис
тики «конкретного воплощения».

Теперь отметим, что не все характеристики объекта нас интересуют. На-
пример, мы легко могли бы, вычленив такой аспект, как «форма – содержа-
ние» или «однородность – неоднородность», представить себе карандаши 
разного цвета и длины, но эти знания и представления в силу своей ненуж-
ной избыточности будут информационным шумом. Так же будут не нужны 
и представления о времени, необходимом для раскладывания карандашей. 
Оно никуда не делось, время, оно подразумевается, но мы от него тоже абс
трагируемся,  т.е. в  этом  подтексте  отодвигаем его на более «далекую 
полку».

Другое дело – пространство. Мы должны представить расположение в 
пространстве этих пяти карандашей или поэлементно по одному, или груп-
пами, иначе не будет видно, что их именно 5. Таких ситуаций несколько, 
и их можно представить предметнодейственно (раскладывая карандаши), 
предметнообразно (представляя себе это раскладывание) и графически: 
ІІІІІ, II III,  и т.д. Этим ситуациям будут соответствовать и свои числовые 
выражения: 1+1+1+1+1 = 5, 2+3 = 5, 1+4 = 5 и т. д. – знаковые модели.

Мы не можем манипулировать предметами, иначе как перемещая их в 
пространстве. Отношение модели к пространству заключается в том, что 
ее элементы упорядочиваются в пространстве, подчиняясь отношениям 
между этими элементами, «исходным правильным зависимостям» [2, с. 12]. 
Завершив эти действия, мы получаем предметную модель. Элементы этой 
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модели вместе с пространством, на котором они расположены, и с их пере-
мещением (действием) создают ситуацию, но поскольку отношение знако-
вой модели к оригиналу характеризуется как изоморфное отношение, то и 
знаковая модель также является ситуацией, только уже знаковой. Также и 
геометрическая, и образнографическая модели являются ситуационными, 
они структурно отображают предметную ситуацию. Поэтому все эти мо-
дели (предметная, образнографическая, знаковая) мы относим к моделям
ситуациям.

Приходим к выводу, что модельситуация интерпретируема и ее под-
текст имеет свою иерархию: вопервых, его ступени можно расположить по 
степени обобщенности, а вовторых, мы подходим к конкретному содержа-
нию модели избирательно, и это зависит от специфики самой математичес
кой модели, особенностей предметной области, личностных особенностей 
и цели деятельности самого интерпретатора. Так, например, нас интересуют 
в первую очередь такие моменты, как качественная определенность в рам-
ках классификации (мы не можем к 5 ученикам прибавлять 4 дома) и рас-
положение элементов модели в пространстве и т.п.

В моделиситуации пространство объективное, так как оно служит не-
обходимым фоном для расположения элементов модели, оно – «собствен-
ность» модели, в то время как ее строительством занимается ктото, кому 
не безразлично, сколько его времени на это пойдет, но мы рассматриваем 
только модель, абстрагируясь от ее строителя. Потеря пространства, а не из-
менение во времени повлечет за собой разрушение данной модели, потому 
что станет негде располагать элементы модели.

Отношение модели ко времени заключается также в упорядочении ее 
элементов, но теперь уже – во времени. Примером послужит на этот раз 
классический объект генетики – дрозофила, плодовая мушка, которая легко 
разводится в неволе, очень плодовита, обладает большой изменчивостью. 
Изучение наследования признаков у дрозофилы послужило эксперимен-
тальной основой хромосомной теории наследственности.

Перейдем на «школьный» пример и представим в развернутом виде 
процесс вычисления: 43 + 25 = (40 + 20) + (3 + 5) = 60 + 8 = 68. Может быть, 
это тоже – модель?

Пока строится ситуационная модель (43 + 25), время находится в под-
тексте. Оно не только подразумевается, а оно как бы «затаилось». Модель 
может «раскрутиться» наподобие пружины или в сторону числового выхо-
да, или в сторону построения другой модели, имеющей более или менее 
сложную конструкцию. Тут и произойдет освобождение времени: именно 
организация в пространстве позволяет осуществить последовательность 
операций во времени.

Начинается новый период существования знака в математическом язы-
ке – оперативный. Этот период может быть довольно коротким – решение 
школьного примера и длительным – целые страницы вычислений, пока не 
будет выведена новая модель, отражающая какойто закон природы или 
какоето явление. Это то состояние знака, когда он обладает для нас только 
оперативным смыслом, т.е. мы знаем, как нужно этими знаками опериро-
вать, но не можем сказать, что им соответствует в реальной действительнос
ти и соответствует ли им вообще чтонибудь, пишет А.В. Славин [8] и при-
водит в качестве примера        .

Но нужно ли? Не будем же мы требовать при построении, скажем, ве-
щественной модели, чтобы в момент строительства она отображала данный 
объект. Построим, тогда и сопоставим – модель с моделью, систему с сис

√–1
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темой. В процессе строительства, имея в голове будущую модель, мы для 
коррекции сопоставляем элементы модели и объекта, а поскольку модель, 
не являясь копией оригинала, дает нам новую информацию и ради этой ин-
формации строится, то это сопоставление элементов имеет цель – увидеть 
приращение этой новой информации (предвидение, математическая интуи-
ция). Но совершенно ясно, что нельзя сопоставлять элемент модели (знак) 
со всей моделью.

Придя в движение и потеряв упорядоченное отражение данного фраг-
мента действительности, этот этап не только не воспроизводит исходную 
ситуацию, но все больше и больше удаляется от нее, приближаясь к новой 
модели или к искомому числу. То же самое происходит и с элементами этой 
конструкции. Действия вычисления идут уже совсем по другим законам, 
чем при построении моделиситуации, по правилам движения в знаковой 
системе самой математики. Появилась и своя упорядоченность, и свои эле-
менты и связи, т.е. появилась новая система со своими правилами суще-
ствования. Это модельвычисление, и отражает она не исходный фрагмент 
действительности, а алгоритм – программу, определяющую способ вычис-
ления, и в это время наша психологическая задача заключается в том, чтобы 
отстранить все предметное содержание знаков, так как оно является инфор-
мационным шумом для вычислительных операций: «Ныне математизация 
математики – одно из основных занятий математиков. Нет ни одной науки, 
в которой переработка, упорядочение стали бы столь необходимы, как в 
математике» [10, с. 43].

Вычислительная модель стремится к выражению математическими 
средствами отношенияинварианта, положенного в основу данной законо
мерности. Это обычно или так называемое искомое число, выражающее ко
личественное отношение, или новая модельситуация. В то же время вновь 
созданные математические модели помогут более адекватно отражать дейс
твительность, поэтому цель этой деятельности, какой бы сложности она ни 
была, в конечном счете подчиняется общей цели – математизации действи-
тельности и имеет статус соподчинения.

Как строится вычислительная модель? Вот пример вычисления в на
чальной школе:

Модель-  Модель-
ситуация  вычисление

25 + 37 = 25 + 30 + 7 = 55 + 5 + 2 = 62

или = 20 + 30 + 5 + 7 = 50 + 10 + 2 = 62

Мы видим, что вычислительная модель строится из элементов ситуаци-
онной модели (другого «строительного материала» у нее нет) путем превра-
щения элементов модели в модель и наоборот; перегруппировки элементов 
модели, их сокращения, вращивания одной модели в другую. В результате 
этих действий образуются цепи. Фоном для построения вычислительной 
модели является время, потеря времени означает остановку процесса вы-
числения и разрушение вычислительной модели.

Итак, на вопрос о способности математической модели к интерпрета-
ции получен ответ: математическая модель интерпретируема. Считаем ин-
терпретацию необходимым принципом дидактики математики и выделяем 

( 55 ( 60

( ( (50           12           60   Вывод
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два ее вида: эмпирическую интерпретацию и алгоритмическую. Эмпиричес
кая интерпретация основана на правилах перевода материальных моделей 
в математические, присуща ситуационным моделям (материальным, идеа-
лизированным и знаковым), отражающим реальную действительность. Ал-
горитмическая интерпретация основана на правилах вычисления, присуща 
вычислительным моделям (числовой и буквенной), которые отражают не 
предметную действительность, а правила вычисления.

Вычислительные модели (в методике  –  «способы вычисления», они не 
мыслятся как модели) пользовались вниманием методики, хорошо разрабо-
таны и благополучно усваиваются учащимися, а методы продолжают совер-
шенствоваться. Ситуационные модели не были выделены, они сливались с 
моделямивычислениями в единое целое. По этой причине не был опреде-
лен и путь построения прикладной математической модели, и не были най-
дены правила математизации предметной действительности. Поэтому са-
мое трудное при обучении математике – это решение не примеров, а задач.

Классификация знаковых моделей, построенная на психологическом 
основании, позволит нам ближе подойти к решению дидактических задач, 
связанных с восприятием и переработкой знаковой информации. Абстракт-
ность не означает неинтерпретируемость, и нахождение способов интерпре-
тации математических моделей в будущем поможет преодолеть и снять про-
блему формальности в обучении математике.

Математика – абстрактная наука, но качественные характеристики 
объек тов эмпирической области остаются в подтексте математической мо-
дели и могут быть извлечены и задействованы при объяснении ученикам.

Классификация математических моделей влечет за собой выделение в 
школьной математике прикладной и вычислительной областей, носителя-
ми которых являются эти модели; определение цели и частнодидактических 
принципов обучения математике, а в перспективе – изменение обучения ма-
тематике в школе.
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Summary
The aim of the author s research is the theoretical basis of the possibility of interpretation 

and explanation mathematics models in the elementary school. The article contains some 
concrete practical recommendations of how to solve the problem of interpretation and 
explanation to junior schoolars mathematics models. The article is intended for all specialists 
in the training sphere (psychologists, teachers, educationists) and also for everybody, who is 
anxious in intensification of the efficiency of the learning process.
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

лбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жаңартылуы: жалпыға 
ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласында: «дуалды 

ҮРЖАР КОЛЛЕДЖІНДЕГІ ДУАЛДЫ 
БІЛІМ БЕРУ МОДЕРНИЗАЦИЯСЫ

Отанғазы  ДАЙРАБАЕВ, 
«Үржар колледжі» коммуналдық-мемлекеттік 
мекемесінің  оқу-өндіріс шебері
  Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы,  Қазақстан

Е
кәсіби білім беруді дамыту маңызды. Жаппай мамандықтар  кадрларының 
жетіспеушілігін еңсеруге мүмкіндік беретін осы заманғы  қолданбалы біліктілік 
орталықтары қажет», – деп бұл оқыту жүйесінің техникалық салада алар ор-
нын айқындап берген болатын. Осы орайда, колледждерде дуалды оқыту әдісін 
енгізу жөніндегі нақты тапсырмалардың да жүктелгенін айта кеткен жөн. 
Соңғы жылдары дуалды оқыту жүйесі еліміздің кәсіптіктехникалық білім 
беру жүйесіне қарқынды түрде енгізіліп келеді. «Ұрпағы білімді халықтың 
болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мәнмағыналы, 
өнегелі тәрбие мен білім беру – бүгінгі күннің басты талабы.

Егемен елімізге еңбекшіл, білімді, алға қойған мақсатына жете алатын, 
өзінің алған білімі мен іскерлігін жанжақты қолдана білетін, нарық заманын-
да  бәсекеге қабілетті мамандар қажет. Аталмыш қасиеттер мен дағдыларды 
жас ұрпақтың бойына сіңіру үшін жан салып еңбектенетін оқу ордасының бірі – 
Үржар колледжі. Жас мамандарды дайындау сапасы білімгерлердің теориялық 
білімінің тереңдігінен ғана емес, олардың алған білімін тәжірибеде қолдана 
алуынан да айқын көрінеді. Тұғырымызды қалап, тәуелсіздігімізді алғалы кол-
ледж егемен еліміздің еңсесінің биік, ертеңінің жарқын болуына үлес қосар са-
налы азамат, кәсіби мамандарды тәрбиелеуді мақсат тұтты. Білім беру жүйесін 
жаңғырту барысында біз үшін мынадай ісшараларды жүзеге асырудың 
маңызы зор: орта мамандарды даярлауда білім беру қызметтерінің нарығында 
басты орын алу, орта арнайы кәсіптік білімді жоғары білікті мамандарды қажет 
ететін қоғам сұранысын қанағаттандыру, орта және жоғары кәсіптік білімі бар 
жұмысшыларды даярлау, қайта даярлау және білігін көтеру курстарда оқыту. 
Колледжде жаңа педагогикалық  технологиялар енгізіліп жатыр. Жаңашыл педа-
гогтер кіріктірілген, ойын элементтерін қолданатын стандартты емес сабақтар, 
оқытудың мультимедиалық құралдарын қолдану секілді оқытудың  түрлі фор-
малары мен тәсілдері қолданылады. Тұлғаның өзіндік жетілу, өзіндік дамуын 
қамтамасыз ететін, позитивтік көзқарасты, адамгершілігі мен жауапкершілігі 
зор, өзіне және Отанының игілігіне бағытталған шешім қабылдай алатын және  
саналы таңдау жасауға қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеу, жастар арасында 
ұлтаралық ынтымақтастықты дамыту және қоғамда өз орнын табуға жағдай 
жасауға бағыттайтын тәрбие жұмысының  кешенді жоспары Қазақстанның 
үздіксіз білім беру жүйесіндегі Тәрбие тұжырымдамасына сәйкес жасалған.

Болашақ мамандардың кәсіби дағдысын қалыптастырумен қатар, 
жаһандану жағдайында халықаралық стандарттар деңгейіндегі елімізде 
халықтың мәдени мұрасын, салтдәстүрін қадірлейтін және өзге халықтардың 
мәдениетін бағалайтын, ұлтаралық ынтымағы берік мәдениетті жастар тобын 
қолдау, оларға жаңа мүмкіндіктер жасау басты назарға алынатын мәселелер бо-
лып отыр. 

Кәсіптіктехникалық білім беру жүйесінде оқытудын маңызды бөлігі 
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тәжірибе мен зерттеу сабақтарына бөлінеді. Зертханалықпрактикалық 
сабақтардың негізгі мақсаты – оқушылардың теориялық сабақтардан алған 
білімін тәжірибеде бекіту; оларға машиналар мен механизмдердің құрылысын 
таныстырып, бөлшектеу, жинау, реттеу әдістерін үйрету; олардың тетіктерін 
ретке келтіру, техникалық күтімі мен жөндеу операцияларын игерту; жұмыс 
орнын дұрыс ұйымдастыру және техника қауіпсіздігі негіздерін меңгерту. Осы 
мақсатты жүзеге асыруда оқушыларды жақсы маман ретінде қалыптастыру 
үшін колледжде зертханалықпрактикалық сабақтардың жоғары дәрежеде  
өтілуіне барынша жағдай жасалған: зертханалар мен өндірістік тәжірибе орын-
дары бар. Қазіргі күнде әрбір жұмыс орны  қажетті жабдықтармен қамтамасыз 
етілген.  Колледждің зертханасы күрделі жөндеуден өтіп, заман талабына сай 
жабдықталды. Теориялық білімді тәжірибеде заман талабына сай жүзеге асы-
ру үшін  колледждің материалдықтехникалық базасы нығайтылып жатыр, 
жаңадан техникалар  алынуда. Олар: Есил – 740 комбайны, 3 МТЗ – 82 трак-
торы, ауыл шаруашылық машиналары. Осыған қосымша арнайы зертханалар 
алынды: ветеринария, агрономия, омарташы және автомобильдерді жөндеу, 
мультимедиалық кабинет және интерактивті тақталар. Осының барлығы 
болашақта заман талабына сай маман даярлауға зор мүмкіндік береді. 

Ауданның ірі шаруа қожалықтарымен, жеке кәсіпкерлермен келісімшарт 
жасалып, оқушыларды шаруашылықтардың базасында өндірістік тәжірибеден 
өткізу қолға алынып отыр, бұл – дуалдық оқыту жүйесінің негізі. Ал дуалды 
оқыту жүйесі – кәсіптік бағдардың негізгі қазығы. Осыған байланысты үгіт
насихат жұмыстарын жүргізудің тиімді жақтары ойластырылып отыр. Жаңа 
оқу жылына оқушылар қабылдау мақсатында аудан, ауыл мектептерімен тығыз 
қарымқатынас орнатылды. Аудан әкімінің жанынан арнайы аудандық кеңес 
құрылып, мамандар дайындауға сұраныс жасалатын болды. Аудан әкімдігімен 
бірігіп, өңірлік кеңестің  арнайы отырыстары өткізіліп, аудан экономикасы-
на қажетті мамандықтар тізімі бекітілді. Кеңес отырысында барлық ауыл 
шаруашылық бірлестіктер зерттеліп, олардың құрамы мен сапасы анықталды. 
Аталған шаруашылықтардың барлығының колледж даярлайтын мамандықтарға 
сұранысы бар. Негізінен, қажетті мамандар мыналар: ветеринарлар, механиза-
торлар, слесарьжөндеушілер, агрономдар мен жүргізушілер.

Дуалды оқыту жүйесін сапалы деңгейде енгізу үшін жұмыс берушілермен 
және оқушылар арасында үш жақты келісімшарт жасалады. Осы келісімшарт 
негізінде оқушылар шаруа қожалықтарына және басқа да шағын серіктестіктерге 
өндірістік тіжірибеге жіберіледі. Өндірістік тәжірибе өткен кезде жұмыс беруші 
өзіне болашақ маман таңдауға мүмкіндік алады және тәжірибеден өтетін 
жастардың қабілетін байқай алады. Үржар колледжі бітірушілерінің жұмысқа 
орналасу динамикасы төмендегідей.

2018 жылы бітірген оқушылардың жұмысқа орналасу көрсеткіші жақсы. 
Жұмысқа орналасу базасының көрсеткіші ГЦВП мәліметі бойынша – 92%. 
Жақсы маман даярлау мақсатында Үржар колледжі оқу сапасына, оның ішінде 
кәсіби шеберлікке көп көңіл бөліп келеді. Жыл басынан бастап арнайы жос
пар негізінде студенттер барлық облыс көлемінде жоспарланған ісшараларға 
қатысып, жүлделі орын алуда.

Үржар колледжі аймақтық еңбек нарығына білікті мамандар шығарып, 
жұмыс берушілермен етене тығыз қатынас орнатып отыр. Әлеуметтік 
серіктестік аясында Үржар колледжі, негізінен, ауыл шаруашылық саласына 
маман даярлау үшін оннан астам өндірістік мекемемен келісімшартқа отырды. 
Мысалы, «Фермер шаруашылығы» мамандығы бойынша  «Сағади», «Айдын
Шалқар» шаруа қожалықтары, «БақТұр», «ТехноОйл», «Юбилейный», «Ата-
мекен» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері, «Аспаз» мамандығы бойынша  
«Тұмар», «Садыкова», «Карибаева», «Ибраева А.К», «Жангалимова» атты жеке 
кәсіпкерлерәлеуметтік серіктестер. Жыл сайын келісімшарт негізінде кол-
ледж студенттері ақылы оқуөндірістік диплом алды, тәжірибеден өтіп, арнайы 
пән оқытушылары мен оқуөндіріс шеберлері машықтанудан өтеді. Колледж 
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студенттері тәжірибелі мамандардың бақылауына алынып, болашақ маман 
ретінде сапалы өндірістік тәжірибеден өтуге мүмкіндік алады.

Үржар колледжінің оқу жоспары облыстық білім басқармасында бекітіліп, 
оның 40%ы теорияға, 60%ы тәжірибеге арналады. Мамандық стандарты 
мен арнайы пәндердің типтік оқу бағдарламаларындағы кәсіби маман да-
ярлау мазмұны өндіріс стандартымен сәйкестендірілді. Өндіріс стандарты-
мен сәйкестендірілген жұмыстық оқу бағдарламаларының негізінде дуалды 
білім беруді  іске асыру үшін  әлеуметтік серіктестермен колледждің арнайы 
пән оқытушыларынан құрылған шығармашылық топ дидактикалық, оқу
әдістемелік кешен дайындады.

20172018 оқу жылының қорытындысы бойынша колледж бітіруші 
түлектер кәсіптік деңгейін бағалау және біліктілікті беру  емтиханынан 100% 
білім сапасын көрсетті. Көптеген түлектер  жоғары оқу орындарына грантқа 
оқуға түсті.

Колледжде өндірістік оқу жүйелі түрде оқуөндіріс шеберлерімен 
өткізіледі. Өндірістік тәжірибеге студенттер үш жақты келісімшартқа отырған 
мекемелерге барады. Өткен жылы колледж студенттері «Көкөзек» ауылындағы 
заманауи, озық техникалармен жабдықталған, материалдықтехникалық ба-
засы мықты «БақТұр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барып қайтты. 
«Жаһандық кәсіпкерлікті дамыту жолындағы жастар» «SAGE Kazakhstan» 
халықаралық жобалар аясында ШҚО Кәсіпкерлер палатасы мен ШҚО Білім 
басқармасының ұйымдастыруымен  сәуір айында Семей қаласында  оқушылар 
мен техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері орындары студенттерінің 
облыстық бизнесжобалар байқауы өтті. Осы сайысқа Үржар колледжінен 
«Фермер шаруашылығы» мамандығы бойынша II курс студенті Қазы Темер-
лан қатысып, «Агробизнес» номинациясында жеңімпаз атанып, бас жүлдені 
қанжығасына байлады. «Көкөніс өсіретін жылыжай салу» тақырыбындағы 
студент қорғаған бизнесжобаға жетекшілік еткен арнайы пән оқытушысы 
Оқасова Бақтыгүл Абдрахметқызы «Алғыс хатпен» марапатталды. WorldSkills 
Shygys2018 аймақтық бәйгесінде «Ауыл шаруашылығы машиналары мен 
тракторларының слесарь жөндеушісі» құзыреттілігі бойынша колледж студенті  
Советқалиев Н. С. I орын алды (оқуөндіріс шебері – Телемисов Р.Р.).

Биылғы оқу жылында студенттердің мамандықты дәріптеп, тәжірибеде іске 
асырып, өндірісте шыңдау мақсатында аудан көлемінде «Үздік кәсіби маман – 
2018» сайысы өткізілді. Сайысқа әділқазылар алқасының мүшелігіне Шығыс 
Қазақстан облысы Кәсіпкерлер палатасының Үржар аудандық филиалының 
өкілдері, шаруа қожалықтарының басшылары мен жеке кәсіпкерлер сайла-
нып, төрелік етті. «Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі трактористмашинист», 
«Аспаз», «Электргазбен дәнекерлеуші» мамандықтары бойынша білім алып 
жатқан студенттеріміз өз өнерлерін көпшіліктің талқысына салды. Жеңімпаздар 
мақтау қағаздарымен, бағалы сыйлықтармен марапатталды.

Үржар колледжі студенттері мен ұстаздары облыстық деңгейдегі барлық 
сайыстар мен байқаулардан сырт қалып көрген емес. Алды жүлделі орындарға 
қол жеткізсе, арты сертификаттармен оралып келіп жатады.

«Фермер шаруашылығы» мамандығы бойынша техникалық күтім жүйесі 
пәнінен жыл сайын колледжішілік семинар ұйымдастырып отыру әдетке 
айналған. Арнаулы пәндер оқытушылары мен оқуөндіріс  шеберлері теориялық 
1бөлім мен тәжірибелік 2бөлімнен тұратын семинарда сабақтарын көрсетеді.

 Үржар колледжі – ауданымыздағы жұмыс атқарып отырған кәсіптік білім 
беретін бірденбір мекеме. Аталмыш білім мекемесі болашақ фермерлер мен 
ауылшаруашылық саласында жұмыс атқаратын жұмысшы тобын дайын-
дап отыр. Ауданымыздың алысжақын ауылдарының жастары келіп оқиды. 
Осы оқу орнының тыныстіршілігі оқтыноқтын ауданымыздың «Уақыт ты-
нысы» газетінде жарияланып отырады. Үржар колледжінің ұстанған басым 
бағыттарының бірі – оқутәрбие және өндірістік үрдістердегі уақыт талабына 
сай әріптестік жүйесін жаңашылдықпен ұштастыра отырып, жұмыс жүргізу.
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Мерейтой

лбасы Нұрсұлтан  Әбішұлы Назарбаевтың  «Болашаққа  бағдар: ру-
хани жаңғыру» мақаласына орай, Халықаралық түркі әлемінің әдеби 

ҚАЗАҚ  АҚЫНЫНЫҢ  ТОЙЫ  ТҮРКІ  ӘЛЕМІНІҢ
ТОЙЫНА  ҰЛАСТЫ

Әбдісаттар  ӘЛІП,
журналист, ақын, аудармашы, 
Қазақстан Журналистер және 
Халықаралық Жазушылар одақтарының мүшесі
   Шымкент қаласы, Қазақстан

Е
форумының  аясында Шымкент пен Түркістанда  бірқатар ісшаралар 
өткізілді. Соның бірі – ақын, Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің 
құрметті азаматы, Қазақстан ұлттық UNESKO клубтар федерациясының 
мүшесі, Физули (Мұхаммед Сулейманоғлы Фузули) атындағы Халықаралық 
сыйлықтың иегері Құрал Көмектің асқаралы алпыс жасқа толған мерей-
тойы дер едік. Ол – «Ай туып келеді», «Бөрілерге гипотеза», қазақ, түрік, 
орыс, ағылшын тілдерінде жарық көрген  «Мен  – даланың ұлымын» 
толғаупанорамаларының, қазақ және түрік тілдерінде шыққан «Сенім 
жеңісі», «Баба рухы – гольфстрим ағысы» поэмаларының, балладалар, 
өлеңдер жинағының,  балаларға арналған «Бағдаршам» атты кітаптардың 
авторы. «Дүние түріктерінің маршын» (әндерінің бірінші нұсқасы  –
Башқұртстан Композиторлар одағының төрағасы, Ресей Федерациясының 
өнер қайраткері Нұр Дауытовтікі, екінші нұсқасы – шымкенттік әнші, сазгер 
Бағдат Алтайдікі), «Бауыржан маршын» (әні – Б. Алтайдікі) жазған.

Форумға келген қадірменді қонақтарды Түркістан  облысының әкімі  
Жансейіт Қансейітұлы Түймебаев арнайы қабылдап, Түркі әлемінің әдеби 
форумына шығармашылық табыс тіледі.

Түркі әлемінің әдеби форумының  кезекті мәдени ісшарасы Шым-
кентте өз жалғасын тапты. Шымкенттегі Оқушылар сарайында өткен бұл 
ізгілікті де игілікті ісшараға қатысушылар көп болды. Ақын Қ.Көмектің ай-
тулы мерейтойына арналған  «Мен – даланың ұлымын» деп аталған әдеби
сазды кеш өтті. Оны  егемен елімізге белгілі жазушы, тарихшы, шежіреші, 
Шымкент қалалық «Қаламгерлер» қоғамдық бірлестігінің төрағасы Момбек 
Әбдіәкімұлы қысқаша сөз сөйлеп ашып, одан әрі жүргізіп отырды.

Алдымен  Қ.Көмектің өлеңіне жазылған шымкенттік сазгер Б.Алтайдың 
«Дүние түріктерінің маршы» орындалды. Болашақ ақынға мектепте білім 
берген ұстазы, ғалым, жазушы Бегман Ысқақ  ыстық ықыласқа толы 
жүрекжарды лебізін жеткізді. «Қазақтың хан, батырлары» республикалық 
қоғамдық қоры облыстық филиалының төрағасы Бақыт Еспенбетов 
құттықтау сөз сөйледі. Ол Қ.Көмектің кеудесіне «Ұлы Дала Батыры» медалін 
тақты. Шәмші Қалдаяқов атындағы Түркістан облыстық филармониясының 
скрипкашылар ансамблі мерейтой иесіне деген өздерінің музыкалық сәлемін 
жеткізді. Ғалым, филология ғылымының кандидаты Бектай Қожахметовтің 
құттықтауы да жылы қабылданды. Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігіне қарасты Шымкенттегі Бауыржан Момышұлы атындағы оқу 
орталығы Қ.Көмектің сөзіне жазылған «Батыр Бауыржан маршын»  орында-
ды. Жеке дауыста Айболат Маймақов ән шырқады. №52 мектеплицейінің 
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оқушылары – Әсел, Бейбарыс, Болат Қарсыбай ақынның «Мен – даланың 
ұлымын» толғауын қазақ,  түрік, орыс, ағылшын тілдерінде оқып, көпшілікті 
тәнті етті. Сөз орайы келгенде, Күлзада Молдабекова басшылық жасайтын 
бұл білім ордасының ұйымшыл ұжымы осы туындының негізінде арнайы 
электрондық оқу құралын дайындап шығарғанын да тілге тиек ете кетейік.  
Ағаәпкелерінен  қалыспаған Бегасыл деген балақай да өзінің өрелі өнерпаз 
екенін байқата білді. 

Облыстық «Оңтүстік Қазақстан» газетінің қызметкерлері – Гауһар Са-
парова мен  Атанбек Наурыз мерейтой иесіне сыйсияпат  ретінде «Ғасыр 
күткен толқын» деп  аталатын арнайы кітап  шығарып әкеліпті. Қалалық 
жасөспірімдер кітапханасының қызметкері Құндызай Елекеева «Сирень 
гүлдер» әнін нәшіне келтіре шырқады. Ағайынтуысқандарының атынан  
Сатыбалды Әділбекұлы өзінің ойымен бөлісті. Ол Шымкент қаласындағы 
Абай ауданының әкімі Бұқарбай Парманов пен қалалық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Исамуддин Рысбаевтың атынан ақынға Алғыс хаттар табыс етті. 
Әділхан Тәжиев «Аманат» атты ән шырқады.

Мерейтой иесін құттықтаушылардың арасында Түркия, Болгария, 
Үндістан, Кипр, Өзбекстан, Иран,  Ресейдің Башқұртстан, Дағыстан, 
Тыва тәрізді  аймақтарынан келген жиырмадан астам ақынжазушы, 
әдебиетшілерінен  құралған бір топ зиялы қауым өкілдері  де болды. Атап 
айтқанда, Түркиядағы  Ардахан қаласының мэрі Уғур Деде,   тарихшы 
Али Ак, Үндістандағы Джамму университеті стратегиялық және аймақтық 
зерттеулер департаментінің директоры Мохаммад Монир Алам, Ирандағы 
Пейами Нур мемлекеттік университетінің оқытушысы Масоумеh Даеи, 
Ресейдегі «АжиКала тарихимәдени орталығы» аймақтық қоғамдық 
ұйымының өкілі Эльвира Аджибаева, дағыстандық ақын Салимет Май-
лыбаева, тағы басқалар  ақынға деп алыстан арнайы  әкелген естелік 
сыйлықтарын жарыса табыс етті. Ататүрік зерттеу орталығының басшы-
сы Нихат Бүйікбаш ақынның Түркиядағы Шанақ қаласындағы шайқастың 
100 жылдығына арналған «Сенім жеңісі» атты дастанын мемлекет тарапы-
нан баспадан қайта шығаратынын айтып өтті. Қонақкәде жасаған олардың 
кейбіреулері әуелетіп ән де салды. 

Аман Ерсін қадірменді қонақтардың құрметіне Жаяу Мұсаның 
«Ақсиса» әнін шырқады. Сол күні  ақын өлеңінің сөзіне жазылған «Ордаба-
сы» әнінің тұсауы кесілді. Оны «Қазақ вальсінің падишасы» атанған Шәмші 
Қалдаяқовтан бата алған белгілі әнші, сазгер, Қазақстан Республикасына 
еңбегі сіңген қызметкер  Нышан Төлегенов орындады. Бәрінен де бұрын 
Ресей астанасы – Мәскеуден келген Гүлсая  есімді қарындасымыздың өнері 
қалың жұртшылықтың көңілінен шықты. Ол домбыра шанағынан Нұрғиса 
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Тілендиевтің «Әлқисса» күйін күмбірлете төгілткенде,  залда тебіренбеген 
жан қалмады. Франция, Румыния, Әзірбайжаннан қазақ ақынының атына 
келген құттықтау жеделхаттардың мәтіні  оқылды.

Кеш соңында мерейтой иесі сөз сөйлеп, алысжақыннан келген 
қонақтардың бәріне өзінің шынайы ризашылық сезімін жеткізді. Ақындық 
кредосының паспортына айналған «Махамбет» деп аталатын өршіл рухқа 
толы өлеңін оқып берді. Сөз орайы келгенде ақын тәлімтәрбие алған 
Шымкенттегі  №51 орта мектепте (директоры – Ағабек Ешентаев)  арнаулы 
сынып бөлмесі ашылғанын да тілге тиек ете кетейік. 

Салтанат «Көркем» тойханасының кіші залында өз жалғасын тапты.  
Онда  да ізгі тілек айтушылар көп болды. Осының бәрі ақынның тойы – 
халқының тойы екенін тағы бір рет айғақтағандай еді. Бүгінде төрткүл 
әлемдегі 38 түркітілдес  елде 300 миллиондай халық жасайды екен. 
Міне, бұл тойға солардың атынан  алыстан ат терлетіп келген қадірменді 
қонақтардың  қатысуы – мерейтойдың мәнмаңызын арттырып, көркін ба-
рынша ажарландыра түскені айқын. Осылайша қазақ ақынының тойы түбі 
бір туысқан түркі әлемінің тойына ұласты. Бұған қалай  қуанбассың,  бұған  
қалай  шаттанбассың!

ҚР  Білім  және  ғылым министрлігі  баспасөз  орталығынан

3. “Қазақстан мектебі” №12, 2018.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Дүниежүзілік Банкімен 
бірлесе «Орта білім жүйесін модернизациялау» жобасын ресми іске қосу бойынша 
іс-шара өткізді. Жобаның негізгі бағыттарының бірі – ауылдық жерде орта білім 
беретін мектептердегі оқушылардың үлгерімдерін – ауылдық мектеп мұғалімдерінің 
әлеуетін арттыру және білім ордаларын мультимедиалық құрал-жабдықпен 
қамтамасыз ету арқылы жақсарту.  

Жобаның жалпы құны – республикалық бюджетпен қаржыландырылатын 
салықты қоса есептегенде 75 млн. АҚШ доллары. Жоспарға сәйкес, бұл қаражатқа 
ауылдық мектептерге оқу материалдары мен мультимедиалық құрал-жабдықтар 
сатып алынып, білім беру бағдарламалары жақсартылатын болады. Сондай-
ақ, ауылдық мектептердегі мұғалімдердің әлеуетін арттыру бойынша шара-
лар қолданылып, ерекше қажеттіліктері бар балаларға қолдау көрсетіледі. Жоба 
шеңберінде білім берудің жаңартылған мазмұнын қолдауға бағытталған бастама-
лар кешені жүзеге асырылады. 

Оқушылардың оқудағы жетістіктері оқу және материалдық-техникалық 
ресурс  тардың үлестірілуіне тікелей байланысты болғандықтан, жоба шеңберінде 
жоспарланған іс-шаралар еліміздегі әрбір мектептің жағдайының жақсаруына, 
сондай-ақ оқушылардың үлгерімдері арасындағы айырмашылықты жойып, ауыл 
және қала мектептеріндегі білім сапасын теңестіруге септігін тигізетін болады. 
Ұлттық деңгейде аталмыш жоба еліміздің тұрақты дамуы үшін адами капиталдың 
нығаюына әсер етпек. Жоба нәтижелері барша қоғамға әлеуметтік-экономикалық 
тұрғыда жағымды әсер етіп, Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін артты-
ра түседі деп жоспарлануда. Үстіміздегі жылдың 20 қарашасында «Орта білім 
жүйесін модернизациялау» жобасын ресми іске қосу аясында өткен сессияға білім 
және ғылым вице-министрі Эльмира Суханбердиева, Дүниежүзілік банкінің білім 
беру тәжірибесі жөніндегі басқарушысы Гарри Антони Патринос, Дүниежүзілік 
Банкінің Қазақстандағы тұрақты өкілі Ато Брауна, Дүниежүзілік Банкінің 
Орталық Азиядағы маманы Сюзанна Айрепетян, BI-Group бас директоры және 
IQanat жобасының негізін қалаған Айдын Рахимбаев қатысты. 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК  БАНК  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ОРТА  БІЛІМ
ЖҮЙЕСІН  МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУҒА  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  БЮДЖЕТПЕН
ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН  САЛЫҚТЫ  ҚОСА  ЕСЕПТЕГЕНДЕ  
75 МЛН.АҚШ  ДОЛЛАРЫН  БӨЛЕДІ
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Педагогикалық ғылымға салым

педагогической общественности нашей страны К.Каракулов извес
тен  как  видный ученый – педагог по проблеме управления сис

УЧЕНЫЙ,  ПЕДАГОГ-УПРАВЛЕНЕЦ

Сания  БЕКТЕНГАЛИЕВА,
кандидат педагогических наук, 
доцент
 Алматы қаласы, Қазақстан

В
темой образования, повышения квалификации научноруководящих ка-
дров.

Карабай Жамалбекович, доктор педагогических наук, профессор, 
академик МПА, лауреат Международной Сократовской премии и об-
ладатель медали Славы, «За вклад в мировую науку» (Оксфорд, 2010 
г.). Родился в 1938 году в селе Биликуль, Жуалинского района, Джам-
былской области. После окончания Кызылординского государствен-
ного педагогического института им. Н.В. Гоголя, К.Ж. Каракулов свою 
трудовую деятельность начинает  со школы. Более десяти лет проходил 
ступени  в стенах школы: старшим пионервожатым, учителем, завучем 
и директором в школах «Биликуль», им. А.С. Пушкина, А.С. Герцена, 
С.Орджаникидзе селе Бурное Джамбылской области. Накопленный им 
опыт был положен в основы его исследований, посвященных обоснова-
нию ряда перспективных научных идей, реализованных в Республике по 
управлению системой образования.

К.Ж. Каракулов в 1971 году поступает в Москве в очную целевую 
аспирантуру Научноисследовательского института общей педагогики 
Академии педагогических наук СССР, где досрочно защищает, одним 
из первых среди Казахстанских ученыхпедагогов, кандидатскую дис-
сертацию по управлению системой образования (г. Москва, 1974 год). 
После успешного завершения аспирантуры АПН СССР направлен в 
Шымкентский педагогический институт, в котором занимал должности 
от старшего преподавателя доцента, профессора, зав. кафедрой психо-
логии и проректора университета. В 19961997 гг. работал директором 
педагогического комплекса в Джамбылском государственном универси-
тете. С 1998–2016 гг. работал зав.кафедрой психологии и профессором в 
ЮжноКазахстанском государственном университете им. М.Ауезова. С 
2016 года по настоящее время работает в «Университете Алматы» про-
фессором. Уже тогда его, неординарная научная позиция, способности 
организатора были замечены коллегами по работе.

В 1992 г. в Ташкентском ордена «Дружбы Народов» государственном 
педагогическом  институте  им.  Низами  на Региональном  специали-
зированном   диссертационном  Совете  Средней  Азии   и   Казахстана  
К.Ж. Каракулов защитил докторскую диссертацию на тему: «Научно
педа гогические основы  управления  общеобразовательной  школой в 
Казахстане», которая была, практически первым глубоким фундамен-
тальным исследованием по управлению образованием в нашей стране.
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Карабай Жамалбекович автор более 200 научных трудов, среди ко-
торых: «Совершенствование управленческой деятельности директора 
школы» (1990), «Управление общеобразовательной школой в условиях 
демократизации общества» (1991), «Педагогика управления» (1998), 
«Педагогическое управление: состояние и проблемы» (1998), «Педаго-
гика управления» (2000), «Основы управления школой» (2002), «Шко-
ловедение» (2005), «Педагогический менеджмент и управление школой» 
(2006), «Совершенствование руководства учебными занятиями в ВУЗе» 
(2007), «Педагогика» (2008), «Организация общеучебной компетенции 
учащихся школыгимназии» (2009), «Управление учебной работой в 
школе» (2013), «Педагогика» (2014).

Выступал с докладом на 6й Международной конференции «Обра-
зования через всю жизнь», организованный комитетом Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования и культуры в г.Санкт
Петербург (2008 г.), в симпозиумах «Межпарламентская Ассамблея 
Евр азийского экономического сообщества», г.Минск (2009 г.) и других 
международных научнопрактических конференциях в городах: Москва, 
Ташкент, Берлин, Будапешт, Варшава, Прага, София, Киев и др.

Первый вклад в развитие науки был внесен, когда 2 июля 1973 года 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял Постановление «О мерах 
по дальнейшему улучшению условий работы сельской общеобразова-
тельной школы», где отмечено, что многие сельские общеобразователь-
ные школы, особенно в областях нечерноземной зоны страны, Сибири 
и Казахстана, размещаются в плохо приспособленных к занятиям поме-
щениях, где не имеют необходимых учебных кабинетов, мастерских, в 
некоторых совхозах и колхозах нет средних и восьмилетних школ и т.д.

Это Постановление послужило толчком к написанию Каракуловым 
К.Ж. важной разработки по рационализации сети общеобразовательных 
школ в сельской местности Казахской ССР. Научная статья автора под 
названием «Сеть общеобразовательных школ на селе» (по материалам 
Казахской ССР) была опубликована в головном журнале педагогичес кой 
науки  «Советская педагогика» (Москва, 1974 г. №3) журнал, который 
распространялся в более 20 стран мира. Эта научная разработка стала 
крупным вкладом в педагогическую науку не только Казахстана, а всей 
педагогической общественности Советского Союза, где были осущест-
влены рационализации сети сельских школ Джамбылской, Целино-
градской, Тургайской областях Казахстана и многих Республик Союза, 
способствовали обеспечению школ квалифицированными педагогичес
кими кадрами, повышению уровня обучения и воспитания молодежи в 
сельских школах. Данная статья послужила Решению Международного 
Сократовского Комитета (Оксфорд, Великобритания) в соответствии со 
статьей 1.2 «Каракулов Карабай» внесено в мировой регистр выдающих-
ся ученых XXI века с присуждением Медали Славы «За вклад в мировую 
науку» от 14 октября 2010 г. (Дворец Холбург, г.Вена, Австрия ).

Вторым научным вкладом является выход в свет монографии К.Ж. 
Каракулова «Школоведение» (Алматы, 2005) первый, в сущности, учеб-
ник о первоначальных основах школоведения в Казахстане. Теоретичес
кий и практический вклад монографии заключается в обогащении мето-
дологии управления системы образования новыми знаниями и научными 
положениями, которые открывает теоретические направление в законо-
мерностях построения демократического управления общеобразователь-



36

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ной школой. А это означает принципиальный поворот в стиле работы, 
выработку новой управленческой культуры, переход от позиции коман-
дования к учителю и ученику на позиции сотрудничества. В настоящее 
время книга служит настольным пособием для руководящих работников 
школ и органов образования. Многие положения, советы и рекоменда-
ции автора актуальны на сегодняшний день.

Третьим научным вкладом является, он, автор нескольких учебни-
ков для высших учебных заведений: «Педагогика управления» (2000), 
«Педагогический менеджмент и управление школой» (2006), «Основы 
управления школой» (2002), «Педагогика» (2014). Эти учебники адресо-
ваны для студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей кафе-
дры педагогики и психологии.

Деятельность К.Ж. Каракулов многогранна впору можно причис-
лить к цеху журналистов так плодотворно он сотрудничал и до сих пор 
сотрудничает со СМИ, Широко известны его исследования со страниц 
опубликованных статей в газетах: «Казахстанская правда», «Учитель Ка-
захстана», «Южный Казахстан»  статей «Кого ждут на селе» (Учитель 
Казахстана, 1975), «На интуицию надейся, а сам...» (Учитель Казахста-
на, 1994), «Одинаковым может быть только одновысокий стандарт» 
(Учитель Казахстана, 1995), «Односторонность концепции» (Учитель 
Казахстана, 1996), «Вызов времени»  (Южный Казахстан, 1997), «Нель-
зя дважды «повторить» (Учитель Казахстана, 2004), «Вернуть педаго-
гические ВУЗы» (Южный Казахстан, 2004), «ВУЗами надо руководить 
поновому» (Южный Казахстан, 2007), «Вернуть педагогические ВУЗы» 
(Южный Казахстан, 2011), «Больше свободы ВУЗовским преподавате-
лям» (Южный Казахстан, 2013), «Школа и педагогическая наука» (Юж-
ный Казахстан, 2013), «Творческий тандем школы и ВУЗа» (Казахстан-
ская правда, 2014), «С опорой на практические результаты» (Каз. Правда, 
2015 г.) и др.

В 1998 году Министерство образования и науки наградил значком 
«Отличник образования Республики Казахстан». Решением Междуна-
родного Сократовского комитета (Оксфорд, Великобритания) наградил 
Медали Славы «За вклад в мировую науку» от 14 декабря 2010г. (г.Вена, 
Австрия), 16 сентября 2015 медали «Заслуженный ученый развитии нау
ки» Республики Казахстан.

С 1997 года член диссертационного Совета по защите кандидат-
ских диссертаций в ТарГУ им. М.Х. Дулати, а также с 2000–2010 годов 
член кандидатского и докторского диссертационного Совета ЮКГУ им. 
М.Ауезова.

И в настоящее время Карабай Жамалбекович в строю, он профессор 
Университета Алматы.

От редакции:
Уважаемый Карабай Жамалбекович!
Коллектив журнала «Қазақстан мектебі» поздравляет Вас с 80 

летним юбилеем! Торжественная дата, Солидный юбилей!
80 лет назад родился, когда-то Именинник – лучший из людей!
Вы покоряли вершины когда-то, карьеру строили и дом!

Примите наши поздравления,        Стремиться к вам лишь только счастье, 
От сердца и от всей души,             Минует горький в жизни час! 
Пусть вас ничто не огорчает,       И пусть ничто не огорчает,
Не будет зла и бед в тиши!            Таких уж мудрых ваших глаз.
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Жаңартылған білім беру бағдарламасы – бүгінгі күн талабы

елешек ұрпаққа қандай білім беру қажет? деген сұрақтың жауабы 
бүгінгі таңда бүкіл әлем елдерін мазалауда. Адам табысты болу үшін ол 

 ӘОЖ (УДК): 373,016:74

«ӨНЕР» САЛАСЫНА БАУЛУ
МАЗМҰНЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Сауле  МАТАЕВА, 
педагогика ғылымдарының кандидаты,
Педагогикалық шеберлік орталығының, 
аға менеджері 
  Шымкент қаласы, Қазақстан

К
қандай білім алу керек, сол білімді қалай беру қажет? деген сұрақтар өзінен
өзі туындайды. Әрине, бұл сұрақтар оқу бағдарламалары мен педагогиканың 
дидактикалық қағидаттарымен байланысты. Бұл мәселені шешуді біржақты 
қарастыру үлкен қателік болар еді. Білім саласындағы қазақстандық бүгінгі 
реформа жаһандық проблемаларға жауап бере алатындай деңгейде ұлттық 
мәнмәтіндегі жұмыстарды жоспарлап, жүзеге асыруда. Бұл бағдарлама 
ұлттық стандарттарға, бағалауға, оқытудың құндылықтары мен мақсаттары 
оқушылардың оқу сапасының артуына,  ұлттық сананы қалыптастыра оты-
рып, халықаралық тәжірибемен өзара әрекеттесу дағдыларын дамытуды 
көздейді. 

Қазақстанда қазіргі кезде жаһандық проблемаларға жауап бере ала-
тындай деңгейдегі ұлттық мәнмәтіндегі жұмыстар жүргізілуде. Оқу 
бағдарламаларының, бағалаудың, оқулықтардың және педагогиканың 
ұлттық стандарттарымен байланысты өзекті білім беру құндылықтары 
мен мақсаттар мектеп оқушыларының жалпы жетістіктерін арттыруды, 
сондайақ инновациялар мен озық тәжірибелерге қол жеткізу үшін, ұлттық 
сәйкестікті мектеп бағдарламасы арқылы растау мен іске асыру үшін 
және барынша ауқымды халықаралық тәжірибемен өзара әрекеттесу үшін 
қажетті дағдыларды дамытуды қамтиды. Жаңартылған оқу бағдарламасы 
мен бағалау жүйесін енгізу аталған міндеттерді шешу үшін қабылданған 
шаралардың бірі болып табылады.

«Көркем еңбек» пәні бойынша оқу бағдарламасы осы үдерістің құрамдас 
бөлігі. Бастауыш және негізгі орта білім беретін мектеп бағдарламасындағы 
бұл пәннің ерекшелігі еңбекке тәрбиелеудің маңызымен, жасөспірімдердің 
шығармашылық ойлауына және тұлға ретінде қалыптасуына оң ықпал 
етуімен, өнер және еңбек технологиясы саласындағы білім негіздерін 
қалыптастырумен айқындалады.

Қоғамда болып жатқан өзгерістер, ғылым мен жаңа технологиялардың 
дамуы мектеп оқушыларын технологиялық және шығармашылық тұрғыдан 
дамыту мазмұнына жаңа талаптар қояды. «Көркем еңбек» пәні оқушыларды 
шынайы болмысты эстетикалық тұрғыдан қабылдауға және еңбекқорлыққа 
тәрбиелеуде, адамның қоршаған әлеммен өзара байланысы жайлы білімі 
мен түсінігін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

«Көркем еңбек» пәні балалардың елестету және бақылау қабілетін, 
кеңістікті тану және көзбен көріп қабылдау қабілетін қамтамасыз ететін, 
әртүрлі шығармашылық әрекет барысында көркемдіктехнологиялық 
білімдерді, қабілеттер мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. 
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Түрлі материалдармен жұмыс істеу оқушылардың технологиялық ойлауын, 
көркемэстетикалық талғамын, шығармашылық, есте сақтау қабілеттерін, 
кеңістіктік қиялын, фантазиясы мен қол моторикасын дамытуға, көзбен 
нақты мөлшерлеу қабілетін жетілдіруге ықпал етеді.

Негізгі орта білім беру жүйесіндегі «Көркем еңбек» пәні бейнелеу өнері 
мен технология пәндерінің жаңартылған мазмұнына негізделіп құрылған. 
Сондайақ, өнер, дизайн, материалтану, материалдарды өңдеу технология-
сы, үй мәдениеті, тамақтану мәдениеті және т.б. салаларды қамтиды. Пәннің 
ерекшелігі оқушыларға әртүрлі өнер түрлерін зерделеу, шығармашылық 
идеяларды өнер тәсілдері арқылы көрсету, әмбебап (тұрмыстық) және ар-
найы (пәндік) білім мен біліктерді, материалдар мен нысандарды түрлендіру 
және көркем өңдеу дағдыларын, үй шаруашылығын жүргізу, технологиялар 
мен техниканы қолдану машықтарын үйрету болып табылады.

«Көркем еңбек» пәнін оқыту пәндік білім мен түсінікті, тұлғалық, 
тәжірибелік, көркемөнер, зерттеушілік және коммуникативтік дағдыларын 
қалыптастыруға, әлемді эстетикалық тұрғыдан қабылдау мен қоршаған 
ортаға қамқорлықпен қарауға жағдай жасай отырып, оқушылардың 
өзіндік пікірі мен көзқарасын қалыптастыруда сын тұрғысынан ойлауға, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етіп, жасөспірімдердің 
болашақтағы кәсіби қызметін анықтауының негізін қалайды.

Жаңартылған білім беру бағдарламасы «Өнер» саласында оқытылатын 
«Бейнелеу өнері» мен «Технология» пәндері мазмұнын біріктіру себебі 
осында. Білім алушының өзіндік пікірі мен сезімдерін білдіруге және 
қарымқатынас жасаудың ерекше түрі ретінде «Өнер» – тұлғаның рухани 
өсуіне шексіз мүмкіндік береді. Жаңартылған білім мазмұнында «Өнер» 
саласы адамның бейнелі дағдыларын шығармашылық тұрғыда дамыту ба-
рысында адами құндылықтар мен қасиеттерге ерекше мән беріледі. Бей-
нелеу өнері саласындағы білім пәнге тән дағдыларды, білім мен түсінікті 
дамытып кеңейтуге ықпал ете отырып, кең ауқымды дағдыларды дамытуды 
қарастырады. Бұл заман талабына сай ХХІ ғасырда қажетті дағдылар болып 
табылады. Кең ауқымды дағдыларды «Көркем еңбек» пәні арқылы дамытуда 
мультисенсорлы оқыту әдістері қолданылады. Дәстүрлі оқу бағдарламасы 
бейнелеу өнері пәні бойынша екі бөлімнен тұрған.

«Көркем еңбек» пәнінің мазмұнын анықтау үшін үш бөлімнен және 
бөлімшелерден тұратын оқу мақсаттарының жүйесі құрастырылған. Көркем 
еңбектің мазмұндық бағыты оқыту мақсаттары жүйесінің шығармашылық 
әрекет үдерісі барысында негізгі білімді және тәжірибелік дағдыларды 
қалыптастыруға бағытталған. «Шығармашылық идеяларды дамыту және 
зерттеу» атты 1бөлім оқушылардың зерттеушілік және шығармашылық 
қиялдау дағдыларын дамытуға бағытталған. Бұл үдеріс барысында олар 
қоршаған ортаны, әртүрлі материалдарды зерттейді, қазақ халқы мен басқа 
халықтардың мәдениеті мен дәстүрін зерделеп, өзіндік шығармашылық 
идеяларды құрастырады. «Шығармашылық жұмыстарды жасау және да
йындау» атты 2бөлім қоршаған ортаны бейнелеу тәжірибесін дамытуға 
және материалдардың технологиялық өңделу үдерісін меңгеруге, әртүрлі ма-
териалдармен эксперимент жасап, өзіндік шығармашылық жобалар құруға 
бағытталған. «Таныстырылым, талдау және шығармашылық жұмыстарды 
бағалау» атты 3бөлім коммуникативтік және тілдік дағдыларды дамытуға 
бағытталған. Осының аясында оқушылар таныстырылым жасайды, пікір 
айтып, өзінің және өзгенің жұмыстарын бағалайды.

«Көркем еңбек» пәні бойынша оқу мақсаттары бөлімдерге бөлініп, 
бұл бөлімдер дағды немесе тақырып, білім немесе түсінік деңгейіне 
қарай бөлімшелерге бөлінеді. Сынып аясында күтілетін нәтижеге 
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қатысты бөлімшелер оқу мақсаттарын айқындайды. Оқу мақсаттары әрбір 
бөлімше бойынша ілгерілеуді білдіріп, мұғалімдердің жоспарлауына және 
бағалауына, оқушылармен алдағы қадамдары туралы ойларымен бөлісуіне 
мүмкіндік береді.

Мұндағы өзгеріс соңғы – «Таныстырылым, талдау және шығар
машылық жұмыстарды бағалау» бөлімі болып табылады. Бұл бөлімде 
оқушы өз жұмысын таныстырып, қорғайды, өнердегі тәсілдерді тал-
дайды, жасау техникасы мен қолданған материалдарын талдайды, 
бағалайды.  Осы орайда оқушылардың кең ауқымды дағдылары дамы-
тылады, Блум таксономиясы бойынша ойлау дағдыларының деңгейі 
артады, коммуникативтік қабілеттері шыңдалады. Өнер туындыларын 
талдауда, оларды жасауда, өзінөзі және өзара бағалауда оқушылардың 
шығармашылық қабілеттерімен қатар сыни тұрғысынан ойлау дағдылары 
дамытылады. Бұл оқыту үдерісінде негізгі оқу мақсатымен қатар тілдік 
мақсаттың жоспарланып, жүзеге асырылуымен қамтамасыз етіледі. 
Пәннің білім беру бағдарламасының негізгі идеясы бірегей өнер тілі 
арқылы шығармашылық ойлар мен әрекеттердің туындауына бағытталған 
оқушылардың әлеуетін дамыту болып табылады.

Дәстүрлі оқыту барысында бейнелеу өнері пәнінде бір сабақта бір ғана жа-
сау техникасы мен нақты бір материал қарастырылатын. Жаңартылған білім 
мазмұнында негізгі идея оқу мақсатына жету үшін мұғалім бірнеше техника 
мен қолдану материалдарына шек қойылмайды. Осы орайда оқушының мате-
риал мен орындау техникасын таңдауда сыни тұрғысынан ойлау дағдысының 
дамуына өте жақсы жағдай жасалады. Оқушының шығармашылығын дамыту-
да шексіз мүмкіндіктер берілген. Сондықтан, мұғалімдер «Өнер»  саласындағы 
«Көркем еңбек» пәнін оқытуда дүниетанымы мен сыни тұрғыдан дамыған ма-
ман болуы шарт. Мұнда бейнелеу өнерінен академиялық біліммен қатар, зама-
науи педагогке тән қасиеттерді игеру қажет. Оқыту үдерісін дұрыс ұйымдастыра 
алатын көшбасшылық қабілет, коммуникативтік дағдылар, сыни тұрғыдан ой-
лау, ақпараттықкоммуникативтік құзыреттілікті дамыту – мұғалімге қойылып 
отырған талап. Сонымен қатар, материалдардың қасиеттері мен құрылымын 
білу, түсіну өте маңызды. Аталған білім мен дағдыларды мұғалім оқушы бо
йында  дамыту барысында тиімді оқыту әдістерін қолдануы орынды. 

Жаңартылған білім мазмұнының ерекшелігі – бағдарлама құрылымының 
спиральдік қағидатпен жасақталуы. Спиральділік қағидаты бойынша 
құрылған білім беру бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» 
(1960) атты еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. 
Оның пікірінше, ең күрделі материалдың өзі дұрыс құрылымдалып, дұрыс 
ұсынылатын болса, оны тіпті кішкентай балалар да түсіне алады. Брунер 
адамның танымдық қабілеті шартты түрде бөлінген үш сатыдан тұрады деп 
тұжырымдайды:

– белсенді (жұмыс үдерісінде білім алу);
– бейнелік (суреттер мен бейнелердің көмегімен білім алу);
– таңбалық (сөздер мен сандардың көмегімен білім алу).
Бұл спиральді білім беру бағдарламасы тұжырымының дамуы-

на себеп болған. Брунердің жұмысына негізделген спиральді білім беру 
бағдарламасының негізгі ерекшеліктері:

– оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты немесе пәнді бірнеше рет 
қайталап оқиды;

– әрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пәннің күрделілігі 
арта түседі;

– жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және бұған дейін 
алынған ақпарат тұрғысынан қарастырылады.
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Спиральді білім беру бағдарламасын жақтаушылар оның төмендегідей 
басымдықтарына назар аударады:

– оқушы пәнді қайталап оқыған сайын ақпарат толықтырылып бекітіліп 
отырады;

– спиральді білім беру бағдарламасы жеңіл идеялардан анағұрлым 
күрделі идеяларға қисынды жолмен ауысуға мүмкіндік береді;

– оқушыларды соңғы оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін бұрын алған 
білімдерін қолдануға жетелеу ұсынылады. Мысалы: «Жұмысты қорғау, тал-
дау және бағалау» бөлімінде спиральді білім беру бағдарламасындағы алға 
ілгерілеу нақты көрінуі мүмкін, себебі оқушылар өздерінің бейнелеу өнерін 
бағамдау  дағдыларын  қайта  қарастырып, соның негізінде тұжырым жа-
сайды. 

Спиральді оқу бағдарламасы «Көркем еңбек» пәні бойынша оқу 
бағдарламаларындағы оқу мақсаттарының жүйесінен анық көрінеді. 
Мысалы, «Таныстырылым, талдау және шығармашылық жұмыстарды 
бағалау» бөлімінің «Шығармашылық жұмыстардың таныстырылымы» атты 
3.1бөлімшесі бойынша оқушылардың спиральді оқу бағдарламасы арқылы 
алға ілгерілеуі айқын көрінеді, себебі сыныптан сыныпқа жоғарылаған са
йын «өзінің жұмысын таныстыру» үдерісі күрделеніп отырады:

1сынып 1.3.1.1. Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым және т.б.) қарапайым 
тәсілдермен таныстыру.

2сынып 2.3.1.1. Өз жұмысының (эскиз, бұйым және т.б. ) негізгі идея-
сын және үдерісін түсіндіріп таныстыру.

3сынып 3.3.1.1. Өз жұмысының (эскиз, бұйым және т.б.) негізгі идея-
сын және үдерісін арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру.

4сынып 4.3.1.1. Өз жұмысының (эскиз, бұйым және т.б.) негізгі идея-
сын және үдерісін шығармашылық әдістермен, арнайы терминологияларды 
пайдаланып таныстыру.

5сынып 5.3.1.1. Бүкіл сыныпқа дайын жұмысты таныстыру (көрме, 
т.б.).

6сынып 6.3.1.1. Мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын 
таныстыру (көрме, т.б.).

7сынып 7.3.1.1. Ауқымды аудитория алдында дайын болған өз 
жұмыстарын таныстыру (көрме, сән көрсетілімі, т.б.).

8сынып 8.3.1.1. Онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында 
дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну (онлайн форумдар, әлеуметтік 
желілерде және т.б.).

9сынып 9.3.1.1. Медиа құралдары мен онлайн платформаларды қолдана 
отырып, белгілі бір аудиторияға дайын жұмыстарын қорғауды өз бетінше 
ұйымдастыру (бейнетаспа, онлайн форумдар, әлеуметтік желілер және т.б.).

Жаңартылған білім бағдарламасы барлық пәндер бойынша ортақ 
тақырыптар негізінде оқытылады. Бұл өз кезегінде интерактивті пәнаралық 
байланысты қамтамасыз етеді.

1–4 сыныптарға арналған оқу бағдарламасының мазмұны пәнді 
төмендегідей ортақ тақырыптар бойынша оқытуды қарастырады:

– «Өзім туралы»;
– «Мен және менің мектебім»;
– «Менің отбасым және достарым»;
– «Қоршаған әлем»;
– «Саяхат»;
– «Салтдәстүр және ауыз әдебиеті»;
– «Көкөністер мен жемістер»;
– «Дені саудың жаны сау».
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5–9 сыныптарға  арналған  оқу  бағдарламасының  мазмұны  материал-
дарды  бес  ортақ  білім беру  желісі  арқылы  оқыпүйренуді  қарастырады:

– визуалды өнер;
– сәндікқолданбалы шығармашылық;
– дизайн және технология;
– үй мәдениеті;
– тамақтану мәдениеті.
«Көркем еңбек» пәні бойынша білім беру бағдарламасына негіз болған 

педагогикалық тәсілге белсенді оқу мен эксперименттік оқу кіреді. Өнер са-
ласында оқушы материалдарды ұтымды пайдалану үшін бірқатар пәндердің 
білімдерін өз жұмысында кіріктіре білу қажет. Эксперимент барысында 
оқушының тактилді, кинестетикалық, кеңістікте ойлауинженерлік ойлау, 
бақылау дағдылары дамиды. Бұрынғы сабақтарда 2D және 3D форматын-
да жұмыс жасау үйретілгенмен, мультисенсорлық қабілеттерді кең көлемде 
дамыту қарастырылмады. Оқушы өз идеясын тек бір материалмен емес, 
кез келген форматта жұмыс жасап, нәтижесін ұсына алуы назарға алынған. 
Яғни, оқушының функционалдық сауаттылығының дамуы – негізгі  идея 
болып табылады. Пәнді оқыту оқушылардың әртүрлі жағдаяттарда тиімді 
әрі қажеттілігіне қарай шешім таба білуіне мүмкіндіктер береді. Мыса-
лы, қолда бар заттармен музыкалық аспап жасай алу, қарапайым тұрмыс 
заттарын өнер туындысын жасауда ұтымды пайдалану – бүгінгі «Көркем 
еңбек» пәнінде үйретіледі. Осы орайда мұғалімнің идеялар қоры мол болуы 
маңызды. Осы тұста  мұғалім өзіміздің ұлттық өнер идеяларын бұрыннан 
қолданып келеді. Ендігі міндет сол ұлттық өнерімізді басқа елдің өнер туын-
дыларымен салыстыра оқыту. Талдау, бағалау, қорытынды жасауға үйрету, 
дамыту.

Қорытындылай келе, «Көркем еңбек» пәнінің жеке тұлғаның 
қалыптасуы мен  дамуына ерекше ықпал ететінін жаңартылған білім 
мазмұны түсіндіреді. Білім алушының болашақ мамандығын таңдауында 
маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. Бұл идея жаңартылған оқу бағдарламасы 
мақсаттарының бірі болып табылады.  Жаңартылған білім беру мазмұны 
бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курстары 2016 жылдан 
бері Педагогикалық шеберлік орталығының ұйымдастыруымен республи-
ка деңгейінде жүргізілуде. Курс мазмұны «Көркем еңбек» пәнін оқыту бо
йынша бағдарламада көрсетілген барлық талаптарды мұғалім тәжірибесіне 
ендіру дағдыларын дамытуға бағытталған.

Әдебиет
1. Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын  жаңарту шеңберінде  бейнелеу  өнері  

 пәні бойынша бағдарламасы. – Астана, 2015 .
2. Routledge Black P., & Wiliam D. Бейнелеу  өнері мен дизайнды оқытуды  үйрету:  мектеп 

 тәжірибесіне қосымша, 1998.
3. Clements D. and Wachowiak F.  Өнерге  назар  аудару//Бастауыш  және  орта  мектептерге  

 арналған бағдарлама,  2009.
4. Джером Брунер. Білім беру үдерісі, 1960. 

Резюме
В статье рассмотрены особенности содержания обновленной программы предмета «Ху-

дожественный труд» по направлению «искусство». Сделано четкое сравнение традиционного 
преподавания предмета  «Изобразительного искусства» с новым предметом «Художественный 
труд». Обращено внимание на профессиональные навыки учителя, которые необходимые  раз-
вивать для преподавания по обновленной программе.

Summary
Attention is drawn to the   content of the updated curriculum of the subject "Artistic work" in the 

direction "Art". A clear comparison was made between the traditional teaching of the subject of "Art" 
and the new subject "Artistic Work". Attention is drawn to the professional skills of teachers, which are 
necessary to develop for teaching on the updated curriculum.
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Кітап және кітапхана

ітапхана қызметін басқаруды дамыту» тақырыбындағы мектеп 
кітапханашыларына арналған әдістемелік семинар «Өрлеу» БАҰО 

КІТАПХАНА  ҚЫЗМЕТІН 
БАСҚАРУДЫ  ДАМЫТУ

Марал БИМАҒАМБЕТОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚФ Маңғыстау облысы 
бойынша педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институтының 
кітапхана меңгерушісі
  Ақтау қаласы, Қазақстан

«К
АҚФ Маңғыстау облысы бойынша педагогикалық кызметкерлердің 
біліктілігін  арттыру институтында өтті. Мектеп кітапханалары Қазақ
станның кітапхана жүйесінде ерекше орын алады. Өскелең ұрпақтың 
талаптарын қанағаттандыру, рухани байлығы мен жалпы қабілетін да-
мыту тұрғысында мектеп кітапханасының қосар үлесі бар. Мектеп 
кітапханасының қызмет аясын кеңейту, қорын пайдалану маңызы ар-
тып отыр. Себебі, кітапхана оқушыға әдебиет таңдау, оқырмандық 
қызығушылығын кеңейту, мұғалімге кәсіби өсуге көмектесу, дүниені тануға 
қозғау салу сынды аса маңызды функцияларды атқарады. Сондықтан да 
жұмыс істеудің  дәстүрлі түрлерімен қатар инновациялық формаларын 
білу қажет. Жаңа технологиялардың қар

қынды дамуы, адам мен қоғам 
арасындағы қарымқатынастың ай
тарлықтай өзгеруіне түрткі болды. 
Жаңа ақпараттық технологияның 
қарқынды түрде дамуы білім 
алушылар мен педагогикалық 
қыз меткерлерге кітапханалық
ақпараттық қызмет көрсету са-
пасын арттыру мәселесін өзекті 
етті, ол өз алдына жаңа білім 

беру сапасына септігін тигізеді. Мектеп кітапханасы тек қана кітап және 
оқулықтарды беретін орын болмайды. Қазіргі заманғы кітапханатану бас
ты мәселе ретінде балалар мен жасөспірімдерді оқырман және ақпараттық 
мәдениетке баулу жолын, олардың белсенді оқуына қажетті қор мен 
ақпаратты ашық және толыққанды ұсыну арқылы қамтамасыз етуін алға 
қояды.

Мектеп кітапханашысының басты міндеттерінің бірі: мектеп 
ұжымының барлық мүшесіне оқулық бағдарламаларын, кітаптар 
мен ресурстарды ұсына отырып, пайдаланушылардың ойлау және 
ақпараттың барлық түрін тиімді пайдалану жүйесін дамытады. Семинар 
кітапханашылардың білігін жетілдірудің үлгісі ретінде қарастырылды, 
өйткені әдістемелік жұмыс олардың шығармашылық белсенділігін 
арттыруға қолайлы жағдай туғызып, кәсіби шеберлігін шыңдауға жол 
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ашады. Кітапхана мамандарының кәсіби дайындығын жетілдірудегі 
шеберліктерінің шыңдалуы, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 
өз қызметінде пайдалану арқылы кітапханашылардың тыныстіршілігінде  
біліктілік мотивтерді қалыптастыруға көмегін тигізеді.

Кітапханашылар ақпараттық сауаттылығын дамыту арқылы 
шығармашылығын  шыңдайды. Қазіргі кездегі жалпы орта білім 
берудің әлеуметтікмәдени даму мақсатына қол жеткізудегі мектеп 
кітапханасының рөлі үлкен. Ол өз кезегінде кітапханашылардан замана-
уи жетістіктерді жанжақты пайдалануды, кітапхананың дәстүрлі және 
инновациялық қызметтерін жақсы білуді, сөйлеу шеберлігін меңгеруді 
талап етеді. Оқырмандарға кітапханалық библиографиялық қызмет 
көрсету тәжірибесінің төменгі деңгейде екендігі жасырын емес. Жаңашыл 
кітапханалар базасының негізінде кітапханалық инновациялық тәжірибені 
трансляциялау үшін өндірістіктәжірбиелік оқу шеберханаларын, зертха-
наларды, шеберкластарын құру қажет деп ойлаймыз. 

Семинарға қатысушыларға оқырмандардың ақпаратқа, білімге, мәде
ниетке еркін қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін ақпараттық техноло-
гияларды қолданудың жайжапсары түсіндіріліп, кітапханашылардың 
біліктілігін арттырудағы заман  талабына  сай ақпараттықинтерактивті 
оқытудың  тиімді әдістәсілдерін қолдау тәжірибелері көрсетілді.

қпараттық қоғамды құрудың әлемдік тенденциясы барлық деңгейдегі 
кітапханалардың тыныстіршілігіне, кітапханалық үрдіске де өз әсерін 

КІТАПХАНАДА АҚПАРАТТЫҚ
МӘДЕНИЕТТІЛІКТІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Ақкүріш  ӨТЕБАЕВА,   
«Өрлеу» БАҰО АҚФ  Маңғыстау облысы 
бойынша педагогикалық кызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институтының 
кітапхана бас маманы
  Ақтау қаласы, Қазақстан

А
тигізбей қоймайды. Ақпараттық қоғамға батыл қадам жасап, ақпараттар 
ағынында алтын көпірдей болып, ақпарат пен пайдаланушының арасын 
жалғап тұрған маңызды тетіктің бірі кітапхана екені де даусыз. Өйткені, 
кітапханалар – ақпарат көзі, ақпаратты таратушы, ұйымдастырушы, 
ақпараттықкітапханалық мәдениетті тәрбиелеу орталығы, сауатты пайда-
ланушыны қалыптастыру орындарының бірі.

Кітапхана – оқуды дамытудағы көшбасшы. Мақсаты – елімізде оқуға 
қолдау көрсету,  кітап  оқу мәдениетін   қалыптастыру,   ұлттық  әдебиетіміздің 
ең үздік туындыларын насихаттау және оқырмандардың назарын кітап 
оқуға аудару, оқырманның  уақытын тиімді ұйымдастыру болып табыла-
ды. Біз ақпараттық қоғамда өмір сүрудеміз. Адамзаттың қолы жеткен ең 
үлкен табыстарының бірі – ақпарат. Бірақ оны шектен тыс ашық қолдана 
берсе, жастар санасын улайтын  нәрсеге айналып кетуі мүмкін. Қазіргі 
кезде интернет, теледидар, радио, басқа да ақпарат құралдары кітаптарды 
ығыстырып бара жатқандай әсер қалдырды. Алайда кітапты ешқандай 
жаңа технология ығыстыра алмайды. Кітаптың әлемдік өркениетке үлесі 
шексіз.  Өйткені адамның   жан дүниесін, армандары  мен сезімдерінің пси-
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хологиясын кітаптай ешнәрсе жеткізбейтіні анық.  Оқырманның  бойына 
ақпараттық мәдениетті қалыптастыру  өзекті мәселелердің бірі.  Осыған 
орай  кітапхана оқырмандарының ақпараттық сауаттылығын қалыптастыру  
керек. Сондықтан да ақпарат туралы түсінік,  кітапханадағы ақпарат 
қорлары, ақпараттық мәдениеттілік,  дәстүрлі кітаптың қоғамдағы рөлі 
туралы оқырманға ой салатындай  ақпаратпен қызықтырып дәріптеуіміз 
керек. Кітапхана алдында тұрған басты мақсаттарының бірі оқырманның  
оқу дағдысына қалыптастыруға ақпаратқа қол жеткізуге, соның ішінде 
өзіне қажетті білімді іріктеп, таңдап алуға үйрету. Оқырманның біліми орта 
құру арқылы ақпараттар көзінің мүмкіндіктерін аша отырып, ақпараттық 
мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету.

Ал, ақпараттық мәдениеттің құндылығы – жеке тұлғаға өзінөзі 
іс жүзінде көрсетуіне және өзінөзі жетілдіруіне мүмкіндіктер туғызу 
арқылы өмірлік  көзқарасын, санасын, өмірлік танымын қалыптастыруына 
қоғамдық ортадағы орнын анықтауына ықпал ете отырып, рухани тұрғыда 
байыту.

Сондықтан да  кітапханаға келген оқырманға   қажетті әдебиеттерін та-
уып берумен қатар  көптеген ісшаралар  библиографиялық кеш, пікірталас, 
оқырмандар конференциясы, кітап көрмесі, ауызша журнал, сайыстар, 
ертеңгілік сияқты бірнеше  ісшаралар өткізу халқымыздың қилы тари-
хын, өнегелі әдетғұрпы мен салтдәстүрін, мәдени мұраларын, әдебиет 
қазыналарын, тереңнен толғайтын сөз өнерін оқырмандарға кітап арқылы 
насихаттай алсақ, бұл оқырманның оқу мәдениетіне қосқан үлесіміз 
деп есептеуге болады. Оқырманның  ақпараттармен жұмыс істеуіне, 
шығармашылық белсенділігін көтеруде жаңа ақпараттық технологияларды 
пайдаланудағы бағыттаушысы ретінде қолайлы жағдай туғызу – кітапхана 
медиатекасының алар орны зор.

Кітапханамедиатека баспа және дыбыстық, көрнекілік, бейнемате-
риалдарын жинақтаушы орталық болып саналады. Оның негізгі міндеті 
кітап оқуға тәрбиелеу, жас ұрпақтың көру және тыңдай білу қабілетін 
дамыту, кітапханаға қатынайтын оқырмандардың барлық деңгейі үшін 
оқыту барысында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы баспа 
және дыбыстық, көрнекілік, бейнематериалдары жайлы библиографиялық 
анықтамалар алуға толық жағдай жасау. 

Кітапхананың басты мақсаты – оқырмандарды ақпараттық қажет
тілігін қамтамасыз етуде қорды санымен ғана емес, сапасымен, ақпараттық 
құндылығымен арттыру, кітапхана қоры дәстүрлі және электрондық та-
сымалдауыштармен жаңа ғылыми және оқу басылымдармен, журнал
газеттерімен толықтырылып отыру қажет.

Бүгінгі таңда республика бойынша кітапхана үрдістерін (процестерін): 
әдебиеттерді жинақтауды, келіп түсетін басылымдарды ғылыми және 
техникалық өңдеуді, анықтамаақпарат қызметін көрсетуді, оқырмандарға 
қызмет көрсетуді, кітапхана қорын есепке алуды кешенді автоматтанды-
руды қамтамасыз ететін Рабис,  Кабис, МАРК  SQL, т.б.  бағдарламалар  
жеткілікті.

 Бұл бағдарламалардың  мақсаты – оқулықтармен қамсыздандырылуды 
автоматты түрде анықтау үшін мектептің құрылымы мен әрбір сыныптағы 
оқушылардың саны туралы ақпаратты енгізу; кітап беруді есепке алу 
жұмысын автоматтандыру;  кітапхана борышкерлерінің сыныптар  бо
йынша автоматтандырылған есебін жүргізу; ұсынылған оқулықтар мен оқу 
құралдарының базаларын пайдалана отырып оқулықтарға  тапсырысын 
қалыптастыру; оқушылардың оқылым аясын талдау; электронды каталогты 
және әртүрлі тақырыптарға  сәйкес келетін түйінді сөздер тізімін пайдала-
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на отырып сабаққа қажетті әдебиеттер іріктеу жұмыстарын  жедел түрде 
жүргізеді.

Сондықтан да кітапхана электронды ақпараттық технологиялар 
әлемінде, ақпараттық жұмыстардың жаңа тәсілдерін игеріп, іздеуде 
ілгерілеп, кітапхана жұмысын автоматтандыра жаңа технологияны жан
жақты енгізіп, дамыта түсуіміз керек. Кітапханалық автоматтандыру 
бағдарламасы бұл кітапхана жұмысын автоматты түрде жандандыру  бо-
лып саналды. Оқырмандардың  ақпараттық сұранысын жоғары деңгейде 
өтеу үшін, кәсіби біліммен қатар жаңа технологиялардың озық түрлерін 
біліп, игеруде біздің кітапханамызда қызметкерлер үшін көптеген қолайлы 
жағдайлар болу қажет.  Бұл әрине кітапханада компьютер  және интернет 
жүйесіне  қосылу  қажет. Сондықтан да   кітапханашы өз кәсіби міндетін 
жетік білумен шектелмей,  компьютер  технологияларын  жұмысында  пай-
даланып,  қолдана білетін,   ақпараттық сауаты мол білікті маман болуы 
тиіс.

ҚР  Білім  және  ғылым министрлігі  баспасөз  орталығынан

2018 жылдың 25 қазан күні Астана қаласында Эразмус+ ЖББӘА 
жобалары нәтижелерінің көрмесі және Қазақстандағы Эразмус+ 
бағдарламасының ақпараттық күні өткізілді.

Бұл ісшара бүкіл Қазақстан бойынша жоғары оқу орындарының 
өкілдерін, ұлттық билік органдарын, ЕОға мүше мемлекеттер 
елшіліктерін және басқа да мүдделі ұйымдарды біріктіреді. Ісшараны 
Эразмус+ бағдарламасының Ұлттық кеңсесі Қазақстандағы Еуропалық 
Одақ Өкілдігімен, Білім және ғылым министрлігімен және Қазақстан 
Ректорлар Кеңесімен, Еуропалық Комиссияның Білім, аудиовизуалды 
және мәдениет жөніндегі Атқарушы Агенттігінің қолдауымен бірлесіп 
ұйымдастырды. Өткізілген ісшараға  Еуропалық  Одақтың  денсаулық 
сақтау және азықтүлік өнімдерінің  қауіпсіздігі жөніндегі  Комисса-
ры  Витянис  Андрюкайтис  және Еуропалық   Одақтың  Қазақстандағы   
Өкілдігінің   Басшысы СвенОлов Карлссон қатысты. Ісшара өткізу 
алаңы Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті тарапынан 
берілді.

ЕОның ең табысты бағдарламаларының бірі ретінде кеңінен 
танылған Эразмус+ – еуропалық интеграцияның және халықаралық 
өзара әрекеттің оң әсерінің нақты мысалы болып табылады. Бағдар
ламаның компоненттері арасында еліміздегі жоғары білімді дамытуға 
ықпал етуді мақсат ететін  «Жоғары  білім  берудегі  әлеуетті  артты-
ру» (ЖББӘА) бойынша жобалары ерекше орын алады. 2015 жылдан 
бастап 2018 жылға дейін жалпы құны 35,5 млн. еуроны құрайтын 47 
қазақстандық  университеттің қатысуымен Эразмус+ ЖББӘА 40 жобасы 
қаржыландырылды.

ЭРАЗМУС+ ЖББӘА ЖОБАЛАРЫ НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ КӨРМЕСІ
ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭРАЗМУС+ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
АҚПАРАТТЫҚ КҮНІ
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Ұлттық мұра – асыл қазына

елгілі композитор, академик А.Қ.Жұбанов: «Халық аспаптарының 
ішектерінде ғасырлар  бойғы даналық тұнып тұр»  деген еді. 

ЖЕТІГЕН  ТУРАЛЫ  БІР  ҮЗІК  СЫР

Қалихан САФАРОВ, 
А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің 
директоры
   Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Қазақстан

Б
Қазақтың көптеген музыкалық аспабы  халық поэзиясында аталатыны 
тектентек емес.  Бұл жайында бұрынғы замандардағы батырлар жы-
рында жиі айтылады. Мысалы, «Алпамыс батыр» дастанында мынандай 
жолдар бар: 

Керней сырнай тарттырып,    Барып түсті Алпамыс,
Даңғара дабыл қақтырып, Қаракөзайым үйіне.  
Ертедегі халық әндерінде кейбір музыкалық аспаптар дәріптеліп, 

өлеңге, жырға және аңызәңгімелерге қосылып отырған. Мысалы, Дулат 
Бабатайұлының өлеңінде мынандай тармақтар кездеседі: 

Қарсыласып екі топ,      Айтады білген сөзін Әбубәкір, 
Іріктеді батырды.      Барасың кішірейіп, қазақ пақыр.
Қалмақ соғып барабан,      Жаман қалып, жақсының еті қызар,
Қазақ ұран шақырды.      Алаштап қырға шық та, ұран шақыр. 
Халықтың аңыз, ертегі, өлеңжырларында әрқилы музыкалық 

аспаптар жиі аталып отырады. Сонау бағзы заманнан бері келе жатқан 
көне аңыздардың бірінде жеті ішекті жетігеннің шығу тарихы  туралы  
баяндалған. Жұрт әртүрлі ауруға, аштыққа жиіжиі ұшырайтын өткен 
заманда, қаһарлы қыстың қақаған аязды күндерінің бірінде жұттан мал 
қырылып, ел қатты күйзеледі. Сол заманда өмір сүрген бір қарияның 
жеті ұлы болыпты. Көп қайғысының бір шеті қарияның шаңырағына да 
тап болады. Балалары бірінен соң бірі дүние салады. Қайғы басқан қария 
кепкен қу ағашты ойып, аспап жасайды. Әр баласы қайтыс болған са
йын аспаптың бетіне жылқы қылынан бір ішек жасап тағып сазды мұңға 
толы жоқтау әнін салады. Осы жеті ішектен жеті түрлі әуен шығарып, 
әр баласының мінезқұлқын, жүрістұрысын суреттегендей болады. 
Үлкен ұлы Қания қайтыс болғанда, шал «Қарағым» деген күйін шертеді. 
Екінші баласы Төреалымға – «Қанат сынар»,  үшінші  баласы  Жайкел
діге – «Құмарым», төртіншісі Бекенге – «От сөнер», бесіншісі Хауасқа – 
«Бақыт көшті», алтыншысы Жұлзарға – «Күн тұтылды» деген күйлерін 
арнайды. Қарт ең кіші баласы Қияс қайтыс болғанда ақырғы, жетінші 
күйін шертеді. Шалдың балаларына арнап шығарған жеті күйі одан әрі 
дамытылып, ел арасына «Жетігеннің жетеуі» деген атпен тарап кетеді.  

«Жетіген» деген атау тегінде екі сөзден құралса керек: жеті және ән. 
Яғни, мұны әндетуші немесе күй шертуші жеті ішек десе болғандай. 
Осындай бағзы заманнан бері келе жатқан көне аспап жетіген сыныбы 
биылғы оқу жылында аудан әкімі Оразбаев Ділдәбек Тәжібайұлының 
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қамқорлығы арқасында А.Байқыдыров атындағы саз мектебі мен Ақжар 
балалар  саз  мектебінде  ашылды.  Өзіміздің  ұлттық  аспабымыз  жеті
ген – жеті ішекті  шертіп ойналатын музыкалық көне аспаптардың бірі. 
Дыбыс ішектерді саусақтарымен іліп – қағу арқылы шығады. Шанағы 
тұтас ағаштан ойылып жасалған. А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің 
жетіген сыныбында 12 оқушы оқып, аспапқа деген қызығушылығы ар-
тып келеді. 2017 жылы 12 желтоқсанда мектебіміздің «Тәуелсіздігіміз 
мәңгілік» атты концертінде  халық күйі «Кербез қыз», Ақан серінің 
әні «Балқадишаны» орындап, жетіген аспабының тұсауын кесіп, 
көрермендердің қошеметіне бөленді. Қазіргі таңда жетіген сыныбының 
репертуарында  халық күйі, сыбызғы аспабына арналған «Кербез қыз», 
Ақан серінің әні «Балқадиша», халық күйі «Арбян қоңыр», Кәлектің күйі 
«Арман», халық әні «Ақбаян» шығармалары орындалып жүр. Жетіген 
сыныбының оқытушысы А.Бөлекжанова бүгінгі таңда шығармашылығын 
оқушыларға жете меңгертіп отыр. Осы ерен еңбегінің арқасында 2018 
жылы 1011 ақпан күндері өткен  халықаралық «Таңғы шұғыла» өнер 
фестивалінде бас жүлдені қанжығасына байлап, толағай табыспен ора-
лып, Тарбағатай ауданының намысын қорғап, аудан жұртшылығын 
қуантып тастады. А.Бөлекжанованың еңбегін және оқушылардың осы 
конкурсқа барып қайтуын ұйымдастырып, қолдау жасаған аудандық 
білім беру бөлімінің басшысы Дауытбаева Самал Нағызханқызына 
алғысымызды білдіреміз. Алда талай асулары бар жетіген сыныбына 
шығармашылық табыс тілей отырып, әлі талай биіктерді бағындырады 
деп сенеміз.

ҚР  Білім  және  ғылым министрлігі  баспасөз  орталығынан

Балуан Шолақ атындағы спорт және мәдениет сарайында 22–29 қараша 
аралығында Қазақстанның оңтүстік астанасы, Алматы қаласында футзал бо
йынша Ұлттық студенттік лиганың финалдық бөлігі өткізілді. Оған 25 жасқа 
дейінгі жоғары оқу орнының студенттері қатысты.

ҰСЛның мерейтойлық, 5ші чемпионаты студенттер арасында футзал бо
йынша жарыстардың сәтті тарихының жалғасы болады.

Ұлттық студенттік лига өзінің негізгі міндеттерін анықтады: 
– жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау; 
– Республиканың ең мықты студенттік командаларын анықтау;
– Қазақстанның студенттік құрамасын құру және ұлттық құрамаға резерв

тегі ойыншыларды құру үшін талантты спортшыларды анықтау.
Оның мақсаты – әлемдік үрдістерге және шетелдік студенттік ұйымдардың 

тәжірибесіне сәйкес спорттық ісшараларды жоғары кәсіби деңгейде 
ұйымдастыру, сондайақ Қазақстан жастарын белсенді өмір салтына, спортқа 
және дене тәрбиесіне тарту.

Бірнеше жылдан бері ҰСЛ чемпионаты дәстүрге айналды және жыл са
йын университеттер, колледждер мен кәсіби клуб командалары арасында үлкен 
танымалдыққа ие болып келеді. Тек өткен жылы ғана жарысқа еліміздің 72 
жоғары оқу орындары қатысты.

Өткен жылдың қорытындысы бойынша чемпион атанған Каспий 
университетінің командасы Испаниядағы футзал бойынша UEFS 22ші Кубо-
гында Қазақстан атынан қатысты.

ФУТЗАЛ  БОЙЫНША  ҰЛТТЫҚ 
СТУДЕНТТІК  ЛИГАНЫҢ  ФИНАЛЫ
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Ұстаз – ұлы есім

ртеңгі күннің бүгінгіден гөрі нұрлырақ болуына ықпал етіп, адам-
зат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімге ғана тән. Де-

МҰҒАЛІМ  МӘРТЕБЕСІ

Назгүл  АШИРБЕКОВА,
№169 мектеп-лицейінің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі
   Алматы қаласы, Қазақстан

Е
мек, қай елдің болсын, өсіпөркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын 
алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына тікелей 
байланысты болмақ. 

Елбасымыздың «Қазақстан–2050» стратегиясында: «Ұлттың 
бәсекелестік қабілеті оның білімділік деңгейімен айқындалады. 
Мәңгілік Ел – бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. 
Ендігі ұрпақ – мәңгі қазақтың перзенті. Ендеше, қазақ елінің ұлттық 
идеясы – Мәңгілік Ел!» деген сөзіндегі оның меңзеген Мәңгілік елінің 
иесі – бүгінгі жас ұрпақ. Шын мәнінде, ұлтымыздың тірегі – білімді 
ұрпақ. Сол ұрпақтың толыққанды сапалы біліммен,  саналы тәрбиемен 
сусындап өсуі мен Қазақстанды әлемдік деңгейге танытуы ұстаздан 
алған білімі мен тәлімтәрбиесіне тікелей байланысты екендігі шүбәсіз.

Кезінде ұлы Мағжан: «Еліміздің аз ғана жылдық ояну дәуіріне 
баға беру үшін алты алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын – 
мұғалімдердікі» деуі білім ордасындағы ұстаздар қауымының көзге 
көрінбейтін еңбектің иесі екендігін, олардың ел алдындағы беделі мен 
абыройының асқақ екендігін дәлелдегендей.

Ұстаз – қашан да болмасын, қоғамдық дамудың деңгейінен 
көрінетін, оның әлеуметтік парызына жауап беруді көздейтін, 
жаңалыққа жаршы маман иесі. Ол – бала жанына жол тапқан тұлға, 
француз ойшылы Жан Жак Руссо айтпақшы, «өзгенің бақытын аялай-
тын, өзінің уақытын аямайтын» жан. Сондықтан да жаһандық даму 
кеңістігінде мұғалімдікті игерген ынталы адам мектептің қазіргі басты 
тұлғасы – шәкірттерді  адами тұрғыда болашақты белсенді құрушылар, 
ертеңгі ел тізгінін ұстар азаматтар деп екшеп, ерекшеленуін ақиқатқа 
балар едік. 

Ал мектеп – білім ошағы, тәлім ордасы, тағылым табалдырығы. 
Мектепті мәуелі бәйтерекке теңесек, ағаштың жемісі – оқубілім, та-
мыры – мұғалім. Әр жеткіншек – жас шыбық, зерттелмеген «руна» жа-
зуы секілді құпия. Шыбық қисық өспеу үшін оны баптау да, құпияны 
ашуға кілт табу да – бүгінгі күн ұстазының мерейі, міндеті.

Биылғы жолдауда мұғалім мәртебесін көтеру туралы Елбасының 
айтқан сөзі бәріміздің көңілімізден шығып, үлкен қуанышқа бөледі. 
Өйткені мұғалім мәртебесін көтеру – елдің мәртебесін көтеру. Болашақ 
ұстаз да, дәрігер де, заңгер де, ел қалаулылары да, еліміздің болашағын 
жасайтын кадрлардың бәрі де ұстаз қолынан өтеді. Ендеше, ел боламыз 
десек, елдің ертеңін тәрбиелеп жатқан ұстаздарымызды ұлағаттауымыз 
керек дегені өте орындыақ.
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«Дала қоңырауы» атанған ұлы Ыбырай мектептің жүрегіне 
балаған мұғалімдеріміздің бүгінгі қоғамдағы беделі мен мәртебесі 
қандай? Ащы болса да шындық, өкінішке орай, бүгінгі таңда мұғалім 
мәртебесіне сызат түсті. Мұғалім бейнесі қауқарсыз тұлғаға айнал-
ды. Ұстазға деген құрмет төмендеді. Мұның бәрі саналы түрде ұлт 
болашағы үшін алаңдайтын азаматтарды ойландыратын мәселелер 
болу керек. Меніңше, бұл мәселенің ең басты факторы – бүгінгі 
қоғамдағы адами құндылықтардың азаюы. Ұстаз алдынан білім алып, 
қанатын қатайтқан кейбір атааналарымыздың ұстаздың ұлағатынан 
сабақ алмаған сыңай танытып, ұрпағына жақсы үлгіөнеге бере алмауы, 
балаларының көзінше мұғалімге дөрекі сөз айтуы жас жеткіншектердің 
өз ұстазына деген құрметінің төмендеуіне әкеліп соғуда. Сонымен 
қатар, білім саласында оқушы мен мұғалім арасында даулы жағдай 
орын алса, мәнжай анықталмай жатып, бірден мұғалім кінәлі бола-
тынын қынжыла мойындауға тура келеді. Бала  бұзақылығы үшін 
шара мұғалімге қолданылады. Ал бұл әділ шешім бе?! Бала тәрбиесіне 
жауапкершілікті атаана өз мойнына алғаны абзал. Ұрпақ тәрбиесіне 
мүдделі екенін олар іс жүзінде дәлелдеп отырулары қажет. Міне, осын-
дай ынтымақ бірлігінде ғана ойдағыдай нәтиже болмақ. Сондықтан 
Елбасы жолдауындағы «Мұғалім  мәртебесі туралы» заңы өте орынды 
деп білеміз.

Мұғалім қызметіне деген сұраныстың төмендігі де – алаңдатарлық 
жағдай. «Алтын Белгі» иегерлерінің тек 57 пайызы ғана бұл 
мамандықты таңдайды екен. Ұлттық Бірыңғай Тестілеуден төмен 
балл жинаған үміткерлер мұғалім болуға дайын тұрады. Демек, 
педагогикалық мамандық қоғамдық сұранысты қажет етпейді, қоғамға 
қажет маман деп есептелмегені ме? Міне, осы сұрақтар төңірегінде 
ойланғанымыз жөн. Өйткені, мұның әсерінен  мектеп мұғалімдерінің 
сапасы төмендеп жатыр. Ал сапа болмаған жерде қоғамнан бедел сұрау 
қиын. Сондықтан мұғалім мамандығына түсетіндерді сұрыптау жағын, 
ал өз ісінің шебері болам дегендерге қолдау көрсету жағын  қарастыру 
керек. 

Ұстаз абыройын арттыру халықтың жұмыла атқарар жұмысы дер 
едім. Әрбір отбасындағы атаана дүниеге келген сәбиіне ұстаз туралы 
ұлықты ойлар айту арқылы сәби санасына сіңіре отырып, тәрбиелесе, 
ұстаз мәртебесі асқақтап, аспандар еді.

Мұғалім мәртебесі әлемнің көптеген елдерінде заң жүзінде 
қарастырылған. Мәселен, Финляндия, Оңтүстік Корея елдеріндегідей 
мұғалім әлеуетті мамандыққа, қоғамның қадірлі мүшесіне айналуы ке-
рек. Корейлер үшін мұғалім барлық жақсы қасиеттерді бойына жиған 
тұлға болып есептеледі. Бұл елде мұғалім қызға үйлену үлкен мәртебе 
саналатын көрінеді. Ал Финляндияда мұғалімдік жұмысқа тұру үшін 
арнайы конкурстан өтеді. Бір орынға 15–20 адам таласатын жұмыстың 
жалақысы да жоғары.

Мұғалімдік қызмет Жапонияда ең құрметті мамандық болып 
есептеледі, оқытушыларды жапон халқы қатты құрмет тұтады. Арнайы 
төсбелгі тағынған ұстаз қауымына деген құрметтің бірнеше түрі бар 
көрінеді: қоғамдық көліктерде арнаулы орын, көшелерде арнайы дүкен 
бар. Ондай дүкендерде мұғалімдер тауарды жеңілдетілген бағамен ала 
алады. Мұғалімдер үшін арнайы мереке күн белгіленбесе де, әр күн 
4. “Қазақстан мектебі” №12, 2018.
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олар үшін мерекедей сезіледі. Жапон елінде «Сенсейдің (ұстаздың) 
көлеңкесін басып кетпе» деген мақал бар екен. Оларды ренжітпек түгіл, 
көлеңкесін басып өтуге тыйым салынады. Мұғалімдердің жалақысы 
министрдің жалақысынан кем емес. Міне, мұғалім мәртебесін жоғары 
қоюдың үлгісі!

Мұғалім мен оқушы қарымқатынасын дұрыс жолға қою 
үшін ұлттық  тәрбиеге  жүгінуіміз  керек секілді. Ұлттық тәрбие 
дегеніміз – ұлттық салтдәстүр, әдетғұрыптарымыз. Міне, осы-
лар білімнің негізіне айналу керек деп ойлаймын. Елбасы өзінің 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында ұлттық кодты 
сақтау жөнінде айтқан болатын. Ұлттық код сол салтдәстүрлер мен 
әдетғұрыптардан басталады. Әрбір атаана мен балаға мұғаліммен  
қарымқатынас қалай болу керектігі мәдениеті түсіндіріліп, 
бала бойында ұстазға деген құрмет қалыптасу керек. Атаана 
ұрпақ тәрбиесіне немқұрайлы қарамаса, мұғалім өзі қадір тұтқан 
мамандығын ерекше бағаласа, бәрі өз орнына келер еді... Кез кел-
ген күрделі мәселенің өзегі – тәрбие. Тәрбие дұрысталса, білім де, 
мәдениет те, мұғалім беделі де түзеледі. 

Әрбір ұстаз жас жеткіншекке үндеу арқылы шәкірт бойындағы 
қасиет пен қабілетті жақсылыққа бағыттап, арнамысты биік 
ұстатып, адам болып, жарық дүниеге келген соң, адам болу 
міндетін ұғындырып, құлағына «сен ел үшін керексің, өйткені сен – 
болашақсың» дегенді құя бергеніміз ләзім. Бүгінгі ел ұстаздарының 
миссиясы біреуақ:

Шәкірттерге тәлім-тәрбие берілсін,
Сұлу мінез әрлі өнермен өрілсін. 
«Білім – біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал біліктілік – сол 

білімді іске асыру дағдысы», – деп  А.Байтұрсынов айтып кеткендей, 
білім саласындағы жаңартылған бағдарлама бойынша заманға сай 
бейімделіп, ақпаратпен қаруланып, ұрпаққа саналы тәрбие мен сапа-
лы білім беруді мақсат етіп, әр сабағын интерактивті түрде өткізсе, 
мұғалім оқушы үшін ең құрметті жанға айналады.

Елбасы Қазақстан халқына  арнаған  соңғы  Жолдауында:                  
«Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту жүйесі мен әдістемесі 
мемлекеттік мектептер үшін бірыңғай стандарт болуы тиіс. Бұл 
мектеп білімін реформалаудың қорытынды кезеңі болады. Білім са-
пасын бағалау жүйесі халықаралық стандарттарға негізделуге 
тиіс. Орта мектептердің өзінде балаларды мейлінше сұранысқа ие 
мамандықтарға бейімдеп, кәсіби диагностика жүргізу маңызды» де-
ген болатын. Президенттің әзірлеуге тапсырған «Педагог мәртебесі 
туралы» заңы да мұғалімдердің жүктемесін азайтып, мейлінше көп 
ізденуіне, олардың білімді шәкірт тәрбиелеуге барынша күшқуат 
жұмсауына жол ашары сөзсіз. 

«Бүгін біз тербеткен бесік ертең елді тербетеді» демекші, бүгінгі 
ұрпақты адамзаттың арқауы болған ұлы құндылықтармен тәрбиелеп, 
олардың бойына әлемдік деңгейде бәсекеге қабілеттілік таныта ала-
тындай сауаттылық пен білім қалайтын жолы дара, мәртебесі биік 
ұстаз болып, ұлтымыздың болашағы үшін жалықпай, адал да абырой-
лы қызмет атқара білейік. 
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Мұғалім тәжірибесінен

ез келген елдің бәсекелестікке қабілеттілігі оның білім деңгейімен 
анықталады», – деп Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев білім саласын тілге 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 

Орал  ЖИГИТОВА, 
№163 мектеп-лицейдің
бастауыш сынып мұғалімі
  Алматы қаласы, Қазақстан 

«К
тиек етіп, үнемі атбасын бұрып отырады. Қазіргі мұғалімдердің оқыту 
мен оқудағы ұстанымы, көзқарасы, шешім қабылдауы, ісәрекеті өзгерді. 
Адал еңбекті терең біліммен ұштастырған ұстаз ғана табысқа жете ала-
ды. Бұл әрине заман талабы. Сабақтың сапалы, қызықты өтуі мұғалімнің 
шеберлігіне байланысты.

Оқу бар да оқуды үйрету бар. Адам ойлауға, шешім қабылдауға, 
ойлануға қабілетті. Сын тұрғысынан ойлау – ой қозғай отырып, оқушының 
өз ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салысты-
рып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым 
жасауға бағыттау, өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау.  

Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсен
діліктерін  apттыpa түсу үшін шығармашылық қабілеттерін дамытуда 
әртүрлі әдістәсілдерді қолдануға болады. Шығармашылық жұмыстар 
оқушыларды ойлауға жетелеп, шығармашылық қабілетін арттыруға, 
белсенділікке ынталандырады. 

Бастауыш сынып оқушыларына қойылған сұраққа сыни тұрғыдан 
қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдап, саналы шешім қабылдауға 
үйретеді. 

Сын тұрғысынан   ойлау – сынау емес, шыңдалған ойлау. Оқушы
лармен бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне 
сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетеді. Білімнің болашақта 
пайдаға асуы мен қажетке жарауын қалыптастырады. Көп ақпаратты тал-
дай, жинақтай отырып, ішінен қажеттісін алуға үйретеді. Сын тұрғысынан 
ойлау модулімен жұмыс жасау кезінде бұл сабақтар баланың танымдық 
белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім aлyғa, шығармашылығын 
қалыптастыруға ықпал етеді. Оқушылар – оқудың (сабақтардың) қызықты, 
ұжымда бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі әрі 
тиянақтылығы артатындығын баяндайды. Бұл жобамен жұмысқа дейінгі 
және кейінгі кезеңін (аралығын) салыстыру оқушылардың оқуға де-
ген ынтаықыласының артқандығының, адами жақсы қасиеттердің 
қалыптасқандығын, мұғалімнің шыдамдылық, төзімділік сияқты са-
паларымен қатар оқушылардың басқаны қабылдау, түсіну, сыйлауды 
үйренгендігімен сипатталады. 

Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқушылардың шығармашылық 
қабілетін дамыту барысында келесі міндеттерді анықтадым. 

Мазмұнға байланысты міндеттер. 
1. Әңгімені оқып танысады. 
2. Мазмұнын ашады.
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3. Кейіпкерлерді салыстыра отырып айырмашылықтары мен ұқсас
тықтарын сипаттай алады. 

Сын тұрғысынан ойлауды дамытуға байланысты. 
Оқушының сыни тұрғысынан ойлауын дамыту, қиялын шарықтату 

және сезімін ояту. 
Топтық жұмыс үрдісіне байланысты. 
1. Оқушылар бірбірімен пікірлесе отырып, ортақ қорытынды 

шығарады. 
2. Мәтіндегі түсініксіз сөздерді  айқындайды. 
3. Топ мүшелерінің сұрақтарына толық жауап береді. 
4. Қорытынды шығарады, өз пікірін дәлелдейді. 
5. Өзара құрмет сезімін тудырады. 
6. Басқаның пікірін сыйлауға, сөзін бөлмеуге үйренеді. 
Стратегияларды әр сабақтың мақсатміндетіне сәйкес тиімді қолдану 

мұғалімнің шеберлігіне, ізденісіне байланысты деп ойлаймын.Сонда ғана 
оқушының оқуы мен жазуына, тілдік әрекетке өзгеріс енгізуге болады. Бала 
өз ойын айтуға еркіндік берілгенін  сезінгенде ғана ашылады және нәтижелі 
болады. Оқушылардың ойлау деңгейі жоғарылайды. 

Баланың шығармашылығын дамытуда оқушы әр тақырыптың идеясын 
өзі ашады. Кейіпкерге айналады, онымен бірге қуанады, қиналады, арман-
дайды, қиялдайды, жағымды жағын алады.

Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзінөзі 
тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, 
өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренеді. 

Диалогтік оқыту – сабақ беруде қолданылатын тиімді әдістердің бірі. 
Диалогтік оқыту оқушының тек қана бірлескен әрекетке тартылуына ғана 
емес, оқушының ойлау қабілетінің жоғары деңгейге өсуіне, тіл байлығы 
мен зияткерлік қабілетінің дамуына ықпалын тигізеді. Осы кезде топ ара-
сында талқылау жүзеге асады. Әр топ өз пікірін айтып, дәлелдеме жасай-
ды. Сыныпта оқушының талқылауға қатысуы бәсекеге қабілетін арттыра-
ды, мәселеге сыни тұрғыдан қарауға дағдыланады. Мерсердің зерттеуіне 
сәйкес әңгімелесудің 3түрі бар. 

1. Зерттеушілік әңгіме. 
2. Әңгімедебат (пікірталастық әңгіме).
3.  Кумулятивтік әңгіме.
Үш түрлі диалогтің екіншісі қолайлы деп ойлаймын. Өйткені, 

пікірталасу оқушының ойлау өрісін дамытып қана қоймай, өз сөзін 
дәлелдеуге итермелейді ғой. Әрі өз ойын дәлелдеу үшін ол ізденеді, білімін 
кеңейтеді. Диалогтің өзі сабақ өту кезінде әртүрлі әдіс тәсіл арқылы 
жүзеге асады. Мысалы: сұрақжауап, рөлдік ойын, жұптық жұмыс, топтық 
талқылау. «Неліктен?», «Қалай ойласың?», «Сен нені қалар едің?», т.б. 
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осындай жетекші сұрақтар оқушының қорықпай, ашық, нақты, толық жа
уап беруіне бейімдейді . Сонымен қатар өз ойын, жауабын дәлелдей түсуге 
құлшынады. 

 Диалогтің  жұмыс түрлерін қолдана отырып, бұрынғы сабақ беру 
үрдісімен салыстырғанда, жаңа тәсілді қолданып, диалогті дамытудың 
айырмашылығы зор. Диалог  жұптық жұмыста ғана емес, топтық 
жұмыста да орындалады. Оқушы бірлесе жауап іздейді. Диалогтік оқыту 
тәсілдерін қолдана отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы, 
сыни тұрғыдан ойлануы, бірінің ойын бірі құрметтеуі артады. Жаңа 
бағдарламаның қырсырын әлі де болса тереңірек зерттеп, оқушылардың 
бар мүмкіншіліктерінің ашылуына ықпал ету менің ұстаздық парызым 
деп есептеймін. 

аждый учитель современной школы знает, что нередко приходится 
много раз повторять с учащимися один и тот же материал по грам-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРОЦЕССА
ПИСЬМА  У  ШКОЛЬНИКОВ  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ

Н.ҚЫДЫРӘЛІ,
учитель русского языка и литературы,
Б.САПАРБЕКОВА,
учитель русского языка и литературы 
школа №12 им.К.Сатпаева
   г.Туркестан, Казахстан

К
матике и всё же он остаётся не усвоенным. Дети как будто знают правило, 
правильно его формулируют, приводят слова или предложения, иллюстри-
рующие правило, но в диктантах нарушают его, а при более самостоятель-
ной работе не умеют орфографически грамотно и толково изложить свои 
мысли.

На уроке ученик пишет, читает, отвечает на вопросы учителя, но эта 
работа не затрагивает его мыслей, не вызывает интереса. Часто он не может 
сосредоточить внимание, мысль, напрячь свою память. Подобную работу 
ученика на уроке русского языка следует назвать пассивной. Конечно, что
то ученик при этом усваивает, но пассивное восприятие и усвоение не мо-
гут быть опорой прочных знаний и навыков.

Активность же при усвоении материала требует внимания к изучае-
мому, заданиям учителя, формулировкам правил и заданий учебника. Для 
всего этого необходимо напряжение ума и воли учащихся. Как известно, 
К.Д.Ушинский считал внимание единственной дверью, через которую впе-
чатления жизни входят в душу ребёнка. Внимание – это сосредоточенность 
сознания на чёмлибо. Сосредоточить его нельзя без известного напряже-
ния воли, без определенной активности слушающего, читающего, пишу-
щего ученика. Вот почему современные психологи, изучающие процессы 
усвоения детьми знаний, придают большое значение воспитанию у детей 
внимания.

В условиях обучения русскому языку воспитать внимание – значит раз-
вить умение видеть различные формы слова, развивать «орфографическую 
зоркость». Это значит, что, глядя на написанное слово, дети должны видеть 
его в целом и в составляющих его частях (при необходимости в процессе 
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обучения правописанию). Слушая речь, слышать слово целиком и отдель-
ные его звуки (твердые и мягкие, звонкие и глухие, ударные и безударные). 
Если учитель не воспитал внимания ученика к слову, к его звуковой сто-
роне, к его значению и форме, то ученик будет «глух» к слову, к его право-
писанию [41, 57].

В процессе обучения орфографии большое значение имеет развитие у 
детей памяти, формирование у них установки на запоминание.

Прежде всего, мы должны понять и усвоить, что память бывает разной. 
«О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной»,  писал Ба-
тюшков. Значит, есть «память сердца» – эмоциональная память и «память 
рассудка» – логическая, смысловая память. Кроме того, есть память на за-
пахи и на вкусовые ощущения, память зрительная, звуковая и двигательная.

Слуховая память заключается в запоминании на слух фонем в морфе-
мах. Осуществляется их запоминание в процессе письма, т.е. при передаче 
фонем с помощью букв. На уроках для этого используются различные виды 
диктантов.

Зрительная память проявляет себя в процессе письма по слуху и при 
списывании. На уроках зрительная память проявляет себя при использова-
нии различных видов списывания, а также диктантов со зрительной под-
готовкой.

Речедвигательная память (кинестетическая) опирается на послоговое 
орфографическое проговаривание слов, в результате которого закрепляется 
фонемный состав изучаемого слова в мускульных движениях органов речи. 
Речедвигательная память используется при обучении детей правописанию 
слов с непроверяемыми орфограммами.

Моторная память заключается в многократной записи одного и того же 
слова учеником. Методика и школьный опыт не располагают данными о 
количестве необходимых повторных записей того или иного слова [8, 19].

Посмотрев около тридцати тетрадей, в которых ученики пять раз под-
ряд писали слово «велосипед», мы наблюдали следующее: в первых двух 
воспроизведениях из пяти велосипед стойко оставался самим собой, начи-
ная с третьего у части школьников обращался в велосипет, а до пятого дохо-
дил с более существенными изменениями. Ориентировка на «память руки» 
оказывается недостаточной: механическая память утомляет, внимание «со-
скальзывает» и, велосипед «укатывается» изпод контроля.

Немалую роль в деле обучения русскому языку играет сознательное от-
ношение учащихся к работе. Активное, тщательное выполнение заданий в 
соответствии с требованиями учителя, учебника – тоже сознательное отно-
шение к обучению. Интерес к работе, ненужность принуждения со сторо-
ны учителя, родителей – очень важный признак сознательного отношения 
к обучению. Дети этого возраста часто не могут в полной мере осознать 
ответственность за выполняемую ими работу. Даже не всегда интерес к за-
данию достаточен для того, чтобы ученик без напоминания взялся за его 
выполнение. Интерес к работе по русскому языку воспитывается у школь-
ника в том случае, если он получает содержательные, посильные, но в то 
же время, заставляющие думать, задания. Задания будут интересны, если 
для их выполнения необходимо анализировать, сравнивать, объяснять и до-
казывать.

Всякая учебная работа, выполняется ли она с интересом или без особо-
го интереса, требует от учащихся определённого напряжения сил, опреде-
лённой затраты энергии.

К.Д.Ушинский предупредил учителей, что из учения не следует делать 
только игру или забаву, что это серьёзный труд, требующий напряжения 
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сил. Если учитель не научит учащихся тщательно исправлять ошибки, ука-
зывая при этом на их характер, то ошибки не исчезнут в письменных рабо-
тах.

Итак, внимание к слову, установка на запоминание, активность мысли-
тельных  процессов, сознательное отношение к работе, волевое напряже-
ние – всё это имеет большое значение в формировании орфографических 
навыков у младших школьников [26, 13].

Обычно, в первую очередь учитель, начиная вводить первоклассников 
в проблемы орфографии, заботится о том, чтобы как можно раньше позна-
комить детей с правилами (например, со способами проверки безударных 
гласных) и как можно быстрее приступить к их практическому примене-
нию. Обратимся к мнению учёных.

«Орфографическое действие мы имеем тогда, когда пишущий намерен-
но обращается к правилу, так как осознает наличие орфограммы в слове», 
считает П.С.Жедек. Это замечание П.С.Жедек заставляет задуматься: а не 
пропускаем ли мы целый этап в обучении школьников, именно тот, на ко-
тором они специально учились бы осознавать наличие орфограмм в слове? 
Анализ работы методистов, занимающихся проблемами начального обуче-
ния орфографии, убеждает: пропускаем [17, 231].

М.Р.Львов выделяет шесть этапов, которые должен пройти школьник 
для решения орфографической задачи:

– увидеть орфограмму в слове;
– определить её вид: проверяемая или нет, если да, то к какой грамма-

тикоорфографической теме относится; вспомнить правило;
– определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) ор-

фограммы;
– определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. 

составить алгоритм решения задачи;
– решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алго-

ритму;
– написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить са-

мопроверку [32, 46].
В более обобщенном виде те же этапы представляет П.С.Жедек: «В ор-

фографическом действии выделяются две ступени: постановка орфографи-
ческой задачи (выделение орфограммы) и её решение (выбор письменного 
знака в соответствии с правилом)» [17, 231].

Зависимость результатов обучения орфографии от того, насколько раз-
вита способность ставить перед собой орфографические задачи, постоянно 
подчёркивают и лингвисты, и психологи, и методисты (В.Ф. Иванов, С.Ф. 
Жуйков, П.С. Жедек, М.Р. Львов, М.М. Разумовская). Эту зависимость хо-
рошо осознают и опытные учителя.

Так, каждому учителю хорошо знакома ситуация, когда после изуче-
ния правила, например, о безударных гласных в корне, учащиеся доста-
точно успешно справляются с заданием на вставку пропущенных букв, 
но допус кают ошибки в собственном тексте. Объяснить эту ситуацию 
нетрудно: чтобы вставить букву, ученикам нужно лишь решить орфогра-
фическую задачу, а чтобы осознанно (не случайно) правильно написать 
слово в своём тексте, им нужно сначала поставить эту задачу, т.е. най-
ти орфограмму. Вот почему умение быстро обнаруживать орфограммы, 
именуемое орфографической зоркостью, считается важнейшим, базовым 
орфографическим умением.

Как пишет М.Р.Львов, «отсутствие орфографической зоркости или её 
слабая сформированность является одной из главных причин допускаемых 
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ошибок. Эта причина сводит на нет хорошее знание правил и умение их 
применять: школьник не видит орфограмм в процессе письма. По данным 
обследований, учащиеся начальных классов самостоятельно обнаружива-
ют от 15 до 45% орфограмм в тексте и лишь в отдельных классах, там, где 
учитель работает над формированием орфографического навыка, 70–90%» 
[32, 17].

Итак, работу над орфографической грамотностью учащихся следует 
начинать с развития их орфографического навыка. Важно, прежде всего, 
научить детей ставить перед собой орфографические задачи, а затем уже 
постепенно учить их решению.

«Целенаправленное обучение обнаружению орфограмм должно начи-
наться с первого года обучения, главным образом в процессе звукобуквен-
ного анализа слов». (Львов М.Р.)

Система обучения первоклассников постановке орфографических за-
дач, основанная на фонемной теории русского письма, была разработана и 
экспериментально проверена ещё в 6070 гг. П.С.Жедек.

Сегодня как основные принципиальные положения этой системы, так 
и многие конкретные приёмы обучения могут быть взяты на вооружение 
любым учителем и положены в основу совершенствования работы над 
орфографическим навыком первоклассников. Прежде всего, необходимо 
уже в I классе вооружить детей знанием тех опознавательных признаков, 
по которым они могли бы, ещё не владея орфографическими правилами, 
обнаруживать подавляющее большинство орфограмм. Самую значитель-
ную часть орфограмм русского языка, по заключению ученых составляют 
орфограммы слабых позиций, к которым в первую очередь относятся без-
ударные гласные в разных частях слова, согласные, парные по звонкости и 
глухости, стоящие на конце слов и перед другими согласными.

Если познакомить первоклассников с опознавательными признаками 
этих орфограмм, то они смогут научиться ставить перед собой орфографи-
ческие задачи задолго до изучения соответствующих правил [24, 26].

Одна из наиболее сложных задач начального обучения заключается в 
достижении высокого качества орфографических навыков. И от того, на-
сколько полно будут сформированы в период обучения грамоте орфогра-
фические навыки, зависит дальнейшее обучение ребенка, его орфографи-
ческая и речевая грамотность, его способность усваивать программу по 
русскому языку в последующих классах.

Обучение орфографии в период обучения грамоте носит по преимуще-
ству пропедевтический характер: учащиеся практическим путём получают 
необходимые сведения о звуках речи: гласных (ударных и безударных) и 
согласных (твердых/мягких, звонких/глухих).

Особенность орфографической пропедевтики на уроках письма состо-
ит в том, что «пропедевтика должна заключаться не в том, чтобы сообщить 
какието упрощённые, неточные правила, а в том, чтобы систематически и 
организованно вводить те или иные написания в практику письменной речи 
учеников. В то же время, не перегружая детей заучиванием какихлибо пра-
вил и других сведений».

Школьные программы и учебники ориентируют учителя на то, чтобы 
к моменту изучения орфографического правила, ученики имели минимум 
знаний, умений и навыков, которые потребуются им для правильного по-
нимания и применения данного правила.

Современные учебники и «Прописи» содержат богатый материал для 
пропедевтической работы по изучению многих орфографических тем. В 
ходе работы с первоклассниками в период обучения грамоте выявляется, 
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что учащиеся в данный период могут ознакомиться, по меньшей мере, с 10 
видами таких орфограмм. Перечислим их:

1. Заглавная буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках жи-
вотных. (97)

(В скобках указано количество слов, данных только в «Прописи» по 
каждому виду орфограмм)

Заглавная буква в начале предложения и точка в конце.
Правописание сочетаний жи, ши (27).
Правописание сочетаний чу, щу (6).
Правописание сочетаний ча, ща (9).
Отдельные случаи написания безударных гласных (77).
Отдельные случаи написания парных звонких/глухих согласных (28).
Отдельные случаи написания непроверяемых безударных гласных (30).
Разделительный Ъ (2).
Разделительный Ь (13).
Наибольшую сложность для первоклассников представляет усвоение 

написаний слов с безударными гласными и парными звонкими и глухими 
согласными в корнях слов. Поэтому чрезвычайно важно своевременно и 
эффективно наладить пропедевтическую работу по изучению безударных 
гласных в период обучения грамоте.

С учетом возрастающих трудностей и расширяющегося объема знаний 
и происхождения программного материала подготовительная работа может 
быть распределена в течение букварного периода в такой последователь-
ности: (см. приложение 1).

Первой ступенью к выработке навыка правописания безударных глас-
ных в корне слова является умение определять ударения.

Проведенные наблюдения за первоклассниками показывают, что к кон-
цу букварного периода дети практически овладевают умением определять 
в слове ударение, если учитель систематически включает в уроки письма 
задания на нахождение и выделение ударного слова. Научившись распоз-
навать место ударения в слове, учащиеся в практическом плане овладевают 
умением находить в слове безударную гласную и знакомятся с приёмами её 
проверки.

На первых уроках обучения грамоте учащимся предлагаются готовые 
графические образцы (косы – коса, сосны – сосна). Работа над данными 
парами слов строится в следующем порядке: какая гласная пишется под 
ударением в слове косы? Какая гласная пишется без ударения в слове коса?

Сравним написание гласных в ударном и безударном слогах. Какой же 
вывод можем сделать? (Какая гласная пишется под ударением, такая же 
гласная пишется и без ударения в этом слове). По мере знакомства с новы-
ми буквами словарь учащихся пополняется новыми словами с проверяемы-
ми безударными гласными. Обнаружение безударных гласных в слове, про-
верка их написания, запись слов – довольно сложный этап для учащихся I 
класса.

С целью развития орфографического навыка, умения выделять без-
ударные гласные в словах, проверять их написание учащимся предлагались 
следующие виды заданий:

1. Расставь ударение в словах, подчеркни безударные гласные (мосты, 
река, столы).

2. Подбери к данным словам слова с безударной гласной. Сравни на-
писание  ударных и безударных гласных (Косы – к…са, норы – н…ора, 
страны – стр…на).

3. Найди в тексте слова с безударными гласными и объясни их написа-
ние.
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4. Среди данных слов (гора, горы, гористая) найди проверяемые и про-
верочное слова.

5. Найди в словах коза и коса орфограмму. Докажи, как её проверить.
6. Подбери слова с безударной гласной О (а, е, и, я), которую можно 

проверить ударением (игра «Подбери слово» или «Кто больше подберет 
слов»).

7. Игра «Спрячь Ь в середину слова»: день – деньки, пень – пеньки.
Докажите, почему в словах деньки и пеньки написали безударную глас-

ную Е (Потому что в словах день и пень под ударением пишется гласная Е).
8. Игра «Помоги Незнайке вставить пропущенную букву»: п…ля, м…

ря, с…ды. Объясни, почему вставил такие буквы.
9. Игра «Подбери букву»: Красивы русские л…са! Л…са пошла по пу-

шистому снегу.
Почему слова произносятся одинаково, а пишутся поразному?
По аналогии с приведёнными выше заданиями строится работа над 

всеми другими словами с безударными гласными, с обязательным установ-
лением расхождения между произношением и написанием слов. Работа по 
распознаванию места ударения в слове, обнаружению безударных гласных 
и подбору проверочных слов подготавливает учащихся к усвоению пред-
ставления о единообразном написании общей части родственных слов. При 
проверке слова с безударным гласным мы постоянно привлекаем внимание 
детей к тому, что к проверяемому слову можно подобрать не одно, а не-
сколько проверочных.

Например: гора – горы – горный
хлеба – хлеб – хлебный
Всё это значит, что учитель знакомит учащихся с двумя важнейшими 

способами проверки безударных гласных: путем изменения формы слова и 
путем подбора однокоренных слов.

При знакомстве с родственными словами ставить следующие задачи:
– Научить детей находить общую часть среди родственных слов.
– Обратить внимание на единообразное написание гласных и соглас-

ных в корне независимо от того, в какой позиции находятся.
– Обогатить словарь учащихся.
В соответствии с этими целями учащимся предлагались следующие за-

дания:
1. Списать родственные слова (сад, садик, садовник). Выделить у них 

общую часть.
2. К данному слову (гора) подобрать родственные слова, выделить об-

щую часть.
Таким образом, к моменту изучения правила правописания безударных 

гласных в корне слова, ученик должен: различать гласные и согласные зву-
ки и буквы, определять ударение, выделять безударную гласную в слове и 
подбирать проверочные слова, иметь достаточный словарный запас, чтобы 
подобрать проверочные слова.

На выработке этих умений и важно сосредоточить пропедевтическую 
работу на уроках обучения грамоте.

Букварный период позволяет заложить основы для воспитания орфо-
графической грамотности и формирования и развития орфографического 
навыка учащихся. Систематическая работа над словом способствует раз-
витию умственной деятельности учащихся – учит их выполнять целый 
ряд мыслительных операций: наблюдение, сравнение, сопоставление, 
установление сходства и различия, – учит делать выводы и обобщения 
[50, 26].
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Ы.Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  білім  академиясы 
хабарлайды

Жаңартылған білім беру жағдайында білім беру 
ұйымдарын әдістемелік қолдау 
27 тамызда академияда аталмыш тақырыппен семинаркеңес өтті. Оған 

облыстық және қалалық, аудандық әдістемелік кабинеттердің (орталықтар) 
басшылары, орынбасарлары қатысты. Ісшара Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қаңтардағы №20 «Қазақстан Рес
публикасында орта білім берудің мазмұнын әдіснамалық қамтамасыз етуді 
үйлестіру туралы» бұйрығын жүзеге асыру аясында  ұйымдастырылды. Се-
минарда әдістемелік қызметтердің мақсатміндеттері, оқу үдерісінің түйткілді 
мәселелері, типтік бағдарлама мазмұны, пилоттық жоба мен жинақы мектеп 
және ағылшын тілінде оқыту жайттары қаузалды. 

Жаңартылған білім беру мазмұны аясында 
үш тілде оқытуды әдістемелік қамтамасыз ету
Қыркүйектің 13інде Астана қаласының республикалық физика

математикалық мектебінде Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академия-
сымен бірлесе «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында үш тілде оқытуды 
әдістемелік қамтамасыз ету» тақырыбында республикалық семинаркеңес 
өткізілді. Семинаркеңеске «USTAZ KZ» ЖШС қызметкерлері, облыстық, 
аудандық, қалалық оқуәдістемелік орталықтарының (кабинеттерінің) 
әдіскерлері, мектеп мұғалімдері  қатысты.

Семинаркеңесте ЖМЦ пәндерін ағылшын тілінде оқытатын мұғалімдерге 
одан әрі қарай әдістемелік  көмек көрсету, менторлықты дамыту мәселелері  
қарастырылды және Қазақстан мектептерінің оқу үдерісінде Үш тілді  
оқытудың  бірыңғай тілдік стандартты қолдану бойынша әдістемелік нұсқаулық 
түсіндірілді. Сонымен қатар, ЖМЦ пәндерін ағылшын тілінде оқыту бо
йынша  қосымша ақы төлеу тәртібі, ЖМЦ пәндерін ағылшын тілінде оқытуға 
арналған пилоттық мектептер (5–11 сыныптар) туралы Ереже, педагогтердің 
дайындықтарын, атааналар қауымдастығы мен оқушылардың ынтасын 
ескере отырып, ЖМЦ пәндерін ағылшын тілінде оқытуға жалпы орта білім 
беру мектептердің дайындық мониторингісі, мұғалімдердің  тілдік курстан 
өтуін ұйымдастыру және оларға курстан кейінгі қолдау көрсету мәселелері 
талқыланды,  әдіскерлердің алдына 20182019 оқу жылына міндеттер қойылды.  

Білім берудегі инновациялар: ізденіс және шешімдер 
Аталған тақырыппен 12 қазан күні Ұлттық білім академиясы Астанадағы 

№59 мектеплицейінің базасында V халықаралық ғылымитәжірибелік кон-
ференция өткізді. Бұл конференция алғаш рет 2014 жылы өткізілген болатын. 
Осы төрт жылдың ішінде жыл сайын тұрақты өткізілетін форумға айналды. 
Конференцияға жыл сайын Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің 
ғалымдары мен педагог қызметкерлері қатысады. Аталған конференцияға 
Қазақстанның барлық өңірлерінен білім берудің барлық деңгейлерінен 200
ден астам педагог қатысты. Атап айтқанда, еліміздің көрнекті педагогтерінен 
бөлек бұл шараға Гонконгтан, Мәскеу мен Урал қалаларынан арнайы қонақтар 
келді. Пленарлық отырысты Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі 

Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясында 
соңғы жарты жылдықта елеулі оқиғалар мен салмақты шаралар 
өткізілді. Еліміздің білім беру жүйесінде маңызды рөл ойнайтын жи-
ындар жайында оқырмандарымызды хабардар етуді жөн көрдік. 
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және орта білім басқармасының директоры Шолпан Таңатқызы ашып бер-
се, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті, педа-
гогика ғылымдарының кандидаты, профессор Жанбол Октябрұлы Жылбаев 
«Қазақстан Республикасының мектептеріне жаңартылған білім мазмұнын 
енгізу: мониторингтік зерттеулер» тақырыбында баяндама жасады. Ал Гонконг 
университеті білім факультетінің Басқарма төрағасы (Гонконг), математикалық 
білім профессоры Леунг Фридерик «Білім саясаты мен практикасы үшін TIMSS 
нәтижелері» тақырыбында жүргізген зерттеуімен таныстырып, көп алдында 
сөз сөйледі. 

Қонақкәде
Қазақта қонақкәде деген дәстүр бар. Келген қонақтардан үй иесінің 

өнер мен жыр сұрап, қолқа салуы дегенге саяды. Оның тағылымдық аста-
ры жайлы айта беруге болар. Дегенмен, бүгінгі қонақкәденің жөні бөлек. 
Жоғарыда тілге тиек етілген ғылыми жиынға арнайы келген Гонконг білім 
саласының қызметкерлерімен 15 қазанда Ұлттық білім академиясында кез-
десу ұйымдастырылды. Кездесу барысында екі елдің білім беру жүйесіндегі 
ерекшеліктер туралы ақпаратпен таныса отырып, білім саласының мамандары 
өзара пікір алмасты және тәжірибелерімен бөлісті.    

Арнайы білім саласы – басты назарда 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің тапсырысы 

бойынша Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Мектепке дейінгі, 
инклюзивті және арнайы білім беру басқармасымен бірлесіп, 2018 жылдың 
24 қазанында Астана қаласындағы №70 мектеплицейінде жаңартылған білім 
мазмұны аясында Астана қаласының арнайы білім беру педагогтеріне арналған  
семинар өткізді. Оған білім басқармасының арнайы білім беруге жетекшілік 
ететін мамандары, жалпы білім беретін мектептегі арнайы сыныптардың 
қызметкерлері, арнайы мектептер мен мектепинтернаттардың басшылары мен 
педагогтері қатысты.

Семинардың мақсаты – арнайы білім берудің нормативтік құқықтық 
актілерін түсіндіру, жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде ерек-
ше білім беруді қажет ететін оқушылардың білім беру процесіндегі өзекті 
мәселелері талқыға салынды. Семинарды Мектепке дейінгі, инклюзивті және 
арнайы білім беру басқармасының басшысы Айкерім Мерекеқызы ашты. Білім 
берудің жаңартылған мазмұнының нормативтік, ғылымиәдістемелік, оқу
әдістемелік қамтамасыз етілуін, критериалды бағалау жүйесінің мәселелері 
бойынша Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының инклюзивті 
білім беру орталығының директоры С.Ысмағұлова, аға ғылыми қызметкерлері  
Ж.М.Қайркенова мен Б.K.Сартаевалар сөз сөйледі. Семинарда көкейде жүрген 
көп сұраққа жауап тапқан мамандар бұдан былай да жүйелі түрде кездесіп 
тұруға уағдаласып тарқасты. 
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ти слова Д.Лихачева в полной мере раскрывают образ учителя русско-
го языка и литературы Актюбинской областной специализированной 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  ЧЕЛОВЕК  И 
ПРЕКРАСНЫЙ  УЧИТЕЛЬ!

Алмагуль  ЕСБУСИНОВА,
Ляззат  ПАНГЕРЕЕВА,
Гульшат  ЖУРУМБАЕВА,
Гульзия БЕКТЕНГАЛИЕВА,
Гульбадан  ИЗТЛЕУОВА,
Ляззат ДАРМЕНОВА,
учителя  русского языка и литературы 
Актюбинской областной специализированной 
школы-интерната для одаренных детей 
им. М.Кусаинова
   г.Актобе, Казахстан

«Учительство – это искусство, труд не менее творческий, 
чем труд писателя или композитора, но более тяжёлый и ответ-
ственный. Учитель обращается к душе человеческой впрямую. 
Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, сво-
им отношением к миру…»  

                 Дмитрий Лихачёв

Жастардың  тәрбиешісі

Э
школыинтерната им.М.Кусаинова  Сарсеновой  Гульназ Сапарбековны.

Трудно уместить в рамки одной статьи  все значимые дела, которыми 
полна ее жизнь, назвать все лучшие человеческие качества, которыми об-
ладает наша коллега, педагог с большой буквы.   

Сарсенова Гульназ Сапарбековна – это 
яркая личность, интеллигентный и целеустрем-
ленный человек, талантливый учитель, который 
любит свой предмет и уважает своих учеников, 
мудрый наставник, который всегда поможет сло-
вом или делом своим молодым коллегам. 

Более  30 лет работает  Гульназ Сапарбеков-
на в Актюбинской областной специализирован-
ной школеинтернате для одаренных детей им. 
М.Кусаинова,  где прошла путь от воспитателя 
до руководителя методического объединения 
русского языка и литературы. Гульназ  Сапарбе-
ковну   отличает высокое мастерство, трепетное 
отношение к своему предмету и ответственный 
подход к делу. Безукоризненный стиль в одеж-
де, красивая, эмоциональная речь, умение сразу 
расположить к себе собеседника – все это допол-

няет классический образ учителя.  
Для Гульназ Сапарбековны нет мелочей, все 45 минут ее урока напол-

нены мыслью и чувствами, она не просто передает ученикам знания, а на-
полняет их светом и добром. Ее уроки наполнены глубоким содержанием, 
они интересны для учащихся, которые так же как их учитель, систематичес 
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ки занимаются поисковой деятельностью, расширяя свое образовательное 
прос транство. Результатом этой кропотливой работы и личного примера 
являются достойные победы ее учеников в предметных олимпиадах, раз-
личных научных и творческих конкурсах.  Среди них есть и победители 
международных олимпиад, так, ее ученица Удербаева Акнур заняла 3 место 
в предметной международной олимпиаде в Москве. 

Профессионализм Гульназ Сапарбековны не ограничивается одними 
уроками. Ее авторская работа «Великий Абай», посвященная творчеству ве-
ликого поэта и просветителя методическом сборнике, была размещена в ме-
тодическом сборнике, а в журнале «Әдіскер жаршысы» была опубликована 
ее статья «Система работы с одаренными детьми». 

С таким же мастерством, 
огромным трудолюбием и 
высокой ответственностью 
проводит учитель и внеклас
сные мероприя тия. Спектак           
ли,  творческие вечера, всевоз-
можные чтения и различные 
конкурсы – все это всегда на-
полнено глубоким смыслом, 
отличается четкой структурой 
и никого не оставляют равно-
душными.   

За высокие показатели в 
2011 году Гульназ Сапарбековна была награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Республики Казахстан.

 Вот уже много лет она ведет своих учеников по дороге знаний, пере-
давая им стремление к доброте, справедливости и правде в отношениях, к 
истине в знаниях и труде. На уроках  она  строга и требовательна,  работает 
над каждым словом, обращает внимание на каждый момент. И в тоже время 
она очень переживает за своих учеников, радуется их победам и достиже-
ниям.    

Как хочется, чтобы таких наставников молодежи, таких педагогов было 
как можно больше,  их труд невозможно переоценить, ведь они работают 
с душой ребенка. Огромная энергия, трудолюбие, компетентность, целе
устремленность, высокая ответственность за порученное дело, уважитель-
ное отношение к детям и взрослымвот те качества, которые характерны для 
Гульназ Сапарбековны, замечательного человека и прекрасного учителя!

Сегодня мы провожаем Сарсенову Гульназ Сапарбековну на заслужен-
ный отдых и желаем ей крепкого здоровья, позитива, и долгих лет жизни.
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Цыгановтар

опулярность новых материалов и их композиций растет каждый день. На 
сегодняшний углеродные наноматериалы, пленки и их сочетание занима-
ют одну из ведущих позиций в развитии наноэлектроники, технике и во-
дородной энергетике. Хорошо известна способность углерода к образо-
ванию различных связей с электронными конфигурациями: sp, sp2 и sp3. 
К уже давно изученным аллотропным формам углерода (графит и алмаз) 
за последние несколько десятилетий добавились нанотрубки, фуллерены 
и графен. Все эти углеродные наноматериалы, пленки, и их комбинации 
прекрасно вписались и обеспечивают широкие перспективы в развиваю-
щиеся высокими темпами нанотехнологии. Ввиду того что они обладают 
рядом уникальных свойств, которые были недавно обнаружены, инте-
рес к углеродным наноматериалам, созданию устройств  на  их  основе, 
управление электронными свойствами и эффективное использование яв-
ляется первостепенной задачей исследователей [1–3].

В современном наноматериаловедении наноструктурированные 

ӘОЖ (УДК): 547-022.532

ВЛИЯНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПАРАМЕТРОВ 
ПОЛУЧЕНИЯ  УГЛЕРОДНЫХ  ПЛЕНОЧНЫХ 
НАНОСТРУКТУР 

И. ЦЫГАНОВ1*, 
Н.ГУСЕЙНОВ2, 
Ж.ТОРЕНИЯЗ1, 
Н.ИМАНГАЗЫ3, 
М.ЖУМАГУЛОВ1

1Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
2Национальная нанотехнологическая лаборатория 
открытого типа КазНУ им. аль-Фараби,
3Университет имени Сулеймана Демиреля
   г.Алматы, Казахстан

Аннотация. Рассмотрено влияние технологических параметров пленочных угле-
родных наноструктур, полученных на металлических и полупроводниковых подложках 
методом магнетронного ионноплазменного распыления. Приведены результаты по 
влиянию смеси газов Ar+H2 и Ar+CH4 на структуру пленок, которые были исследованы 
с использованием сканирующей электронной микроскопии и спектроскопии комбинаци-
онного рассеяния. По данным спектров КР представленным в статье описано особен-
ности структуры полученных образцов, которые сильно отличаются в зависимости 
от использованной смеси газов. Из результатов микрофотографий СЭМ оценено рас-
пределение и средние размеры обнаруженных наноразмерных углеродных фрагментов. 
Проанализированные данные отражают свойства углеродных пленочных нанострук-
тур в зависимости от технологических параметров и условий подготовки мишеней. 
Выявлены температурные закономерности и зависимость используемой смеси рабо-
чего газа.

Ключевые слова. Углеродные пленочные наноструктуры, наноалмазы, магне-
тронное распыление, рамановская спектроскопия, сканирующая электронная микро-
скопия.
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углеродные пленки вызывают особый интерес исследователей. Это обу
с ловлено рядом уникальных механических и электронных свойств этих 
пленок. Помимо высокой механической прочности и надежности элек-
тронные приборы, изготовленные на основе этих материалов, обладают 
чрезвычайно высоким быстродействием и мощностью и способны рабо-
тать в очень широком температурном интервале и характеризуются вы-
сокой радиационной стойкостью [4–17].

Интересным объектом исследований являются также алмазные на-
ноструктуры, которые являются перспективными для производства раз-
личных электронных датчиков с уникальными свойствами, регистри-
рующих приборов, создания композитных материалов и т.д. Получение 
таких  наноструктур  в  больших  масштабах является одним из ключе-
вых моментов создания целого направления современных нанотехноло-
гий [18].

Углерод образует также соединения, в которых атомы связаны трой-
ной связью, такие как ацетилен С2Н2 и карбин (С≡С)n, где атомы углеро-
да имеют sp – гибридизацию [19–22]. Углерод может образовывать ряд 
кристаллических и некристаллических твердых тел с разнообразными 
свойствами [23–26].

В связи с этим, одной из целей работы было определение оптималь-
ных условий получения определенных типов углеродных наноструктур 
методом ионноплазменного магнетронного напыления. Особенность ме-
тода состоит в том, что в процессе формирования исследуемой структу-
ры углеродных пленок происходит одновременно ее повреждение атома-
ми, приходящими от мишени.

Результаты эксперимента и их обсуждение
Представлены результаты по особенностям технологии получения 

и исследованию пленочных углеродных наноструктур на подложках из 
поликристаллической меди и монокристаллического кремния методом 
ионноплазменного магнетронного распыления в атмосфере смеси газов 
Ar + H2  и Ar + CH4. Были использованы подложки высокой степени по-
лировки и хорошей очистки. Хорошо известно, что поверхность и струк-
тура подложки оказывают сильное влияние на формирование пленок, 
поэтому подготовка и подбор необходимых параметров подложек суще-
ственно повлияли на полученные результаты.

Образцы осаждались при контролируемой температуре подложек, 
которая изменялась в пределах от 50 до 200оС. Была выбрана именно 
смесь газов, т.к при использовании чистого Ar на подложках оседают 
только пленки аморфного углерода не зависимо от температуры подлож-
ки. Когда в атмосфере плазмы присутсвуют ионы Н2

+, существует воз-
можность образования sp3 – гибридизованных связей, что в свою очередь 
способствует росту алмазоподобных и алмазных включений. Контроли-
руя температуру подложек можно менять степень sp3 – гибридизованной 
фазы в пленках.

Полученные в ходе экспериментов образцы были исследованы ме-
тодами рамановской спектроскопии и сканирующей электронной ми-
кроскопии. Наибольший интерес вызвали пленки, полученные при 
температуре 200оС, которые показали разницу, связанную с выбором ис-
пользуемой смеси газов.

При температуре 200оС наряду со спектрами аморфного углерода 
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(рис. 1 а), наблюдались спектры с ярко выраженной по интенсивности D 
полосой на длине волны 1333 см1 (рис. 1 б), которые свидетельствуют о 
наличии кристаллической sp3 – гибридизированной фазы. Данный факт 
объясняет наличие на электронных микрофотографиях СЭМ диэлектри-
ческих островков (рис. 4), размер которых порядка 510 нм, светлых не-
ровностей на поверхности подложек после напыления. 

Также были произведены исследования образцов полученных при 
таких же температурных режимах в атмосфере смеси газов Ar + CH4, 
но в рамановских спектрах при температуре осаждения плёнок порядка 
200°С не было обнаружено спектра, соответствующего кристаллической 
структуре алмаза.

Одним из методов оценки концентрации sp3 связей является ме-
тод комбинационного рассеяния света (КРС) [14–16]. Из работ [14–16] 
cледует, что положение  пика G при (1555±3) см1 в спектре КРС  углерод-
ных пленок соответствует  алмазоподобной  структуре.  Стремление  зна-
чения ID/IG  к  величине,   равной  0,8 и увеличение дисперсии (G1 – G2)/
(λ1 – λ2) свидетельствуют о возрастании концентрации sp3гибридизации, 
то есть об увеличении алмазоподобной составляющей в структуре пле-
нок.

На рисунке 3 при температуре от 200°С у плёнок, полученных при 
использовании смеси газов Ar+CH4 положение пика G изменяется от 
1570 до 1560 см1 и структура пленок приближается к алмазоподоб-
ной. 

По результатам, полученным на сканирующем электронном микрос
копе можно судить о морфологии, структуре и распределении углерод-
ных фрагментов на поверхности меди (рис. 4 а) и кремния (рис. 4 б). 
Снимки СЭМ позволяют оценить средний размер и плотность распреде-
ления монокристаллических наноразмерных алмазных включений. Ока-
зался очевидным тот факт, что средний размер наноалмазов на кремнии 
был немного больше, чем на меди, плотность их распределения была в 5 
раз меньше чем на металле.

При использовании смеси газов аргона и метана по результатам 
электронных микрофотографий также были обнаружены нанометро-
вые включения углеродных фрагментов на поверхности меди (рис. 5 а) 
и кремния (рис. 5 б). Можно сопоставить результаты СЭМ для структур 
образованных на кремнии с приведенными выше и заметить некоторое 
сходство по контрасту углеродных островков, но их средний размер го-
раздо меньше, чем на рисунке 4 б, а на металлических подложках на-
блюдается отсутсвие светлых областей, которые возникают в результате 
накопления электронного заряда на диэлектрике. Кроме того результаты 
спектров КР показывают существенную разницу в расположении и на-
боре основных углеродных линий на данных образцах (рис. 3).

Заключение
По приведенным выше результатам можно сделать некоторые пред-

положения и выводы о механизме роста пленок, влиянии типа подлож-
ки и степени её подготовки, а также о формировании углеродных нано-
структур в зависимости от температуры подложки и выбора рабочего 
газа. Так в процессе получения методом ионноплазменного магнетрон-
ного распыления графитовой мишени ионами аргона на рост углерод-
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ных пленочных наноструктур влияет температура подложки, так как 
атомы углерода достигая её поверхности при температуре 200оС могут 
не сразу терять свою кинетическую энергию и сохранять возможность 
перемещения. Этот факт позволяет атомам углерода выстраиваться в не-
котором порядке и образовывать области с определенным типом крис
талличности. Хорошо известно, что первый слой атомов осаждаемой 
пленки повторяет рельеф и структурные неровности подложк, поэтому 
тип кристаллической структуры и степень полировки подложек долж-
ны соответствовать определенным параметрам для улучшения качества 
получаемого материала. Выбор смеси рабочего газа способствует эф-
фективности образования областей с разными типами кристаллизации, 
что продемонстрировано результатами электронной микроскопии и ра-
мановской спектроскопии. Существенным остается вопрос о создании 
сплошной пленки с определенным типом кристалличности. Поскольку 
процесс роста пленок в приведенной методике нельзя контролировать 
на атомарном уровне и существует небольшая разница в параметрах 
кристаллических решеток меди, кремния и графита с алмазом данная 
проблема получения однородной структуры с определенным видом ги-
бридизации останется не осуществимой.

Литература
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Тамара Студенова

Математика является всеобщим языком науки, о чем так поэтично писал еще Г.Галилей: 
«Философия написана в грандиозной книге – Вселенной, которая открыта нашему пристальному 
взгляду. Но понять эту книгу может лишь тот, кто научился понимать ее язык и знаки, которыми 
она изложена. Написана же она на языке математики» [3, с. 197]. 

Традиционная квалификация математики как формального знания опирается на специфику 
ее предмета и языка. Но если в качестве целого рассматривать процесс познания, то основанием 
для выделения формальных и содержательных аспектов следует считать ту роль, которую дан-
ный тип знания играет в процессе развития науки [1].

С одной стороны, «признание формального характера математики сразу ставит вопрос о 
причинах ее «непостижимой эффективности в естественных науках», о том, как «объяснить не 
только связи формальных систем между собой, но и использование математических методов для 
изучения реального мира» [1, с. 134]. С другой стороны, «по отношению к знанию более высоко-
го уровня общности и абстрактности математическое знание оказывается содержательным. 

Попробуем рассуждать как можно проще. От нас требуется эмпири ческая интерпретация, 
т. е. нахождение предметного содержания знаков (конкретного воплощения). Если этого содер-
жания нет, то и интерпретация невозможна: нельзя достать то, чего нет. Тогда встает вопрос: как 
математический знак, абстрагируясь от действительности, оставляет эту связь с ней? Остается 
предположить, что математические знаки и модели, сами являющиеся текстом, имеют подтекст, 
где и хранится информация о предыдущих дознаковых ступенях познания. Тогда объяснение 
учебной информации будет заключаться прежде всего в открытии или актуализации подтекста, 
т. е. предметной области. Наша предметная область ограничена рамками одной формы движения 
– механического перемещения предметов в пространствевремени, область, достаточно хорошо 
освоенная в дошкольном детстве.

Классификация моделей по отношению к пространству и времени и соответствующему 
виду интерпретации – это первое наше положение, на которое мы опираемся, доказывая интер-
претируемость математического знака и модели. Второе основание – это мысль о разных сту-
пенях абстракции [4]: абстрактное понятие, абстрактный предмет и идеализированный объект. 
Сделаем предположение, что математические модели, выполняя различные функции в математи-
ческом языке, находясь в разных модификациях, имеют и разные уровни абстракции.

Идеализированные объекты это те, которые находятся на 1м уровне абстракции. Абстрак-
ция идеализации состоит не столько в простом отвлечении от какихлибо свойств или упроще-
нии объекта, сколько в одновременном преувеличении, абсолютизации и доведении до предела 
(предельные случаи) некоторых наблюдаемых состояний или свойств, в результате чего возни-
кают идеализированные объекты. Таковы абстракции типа: идеальный газ, абсолютно твердое 
тело, абсолютно черное тело и т. д. В математике эго точка, линия, окружность и другие гео-
метрические формы, являющиеся элементами идеализированных моделей. Эти модели не су-
ществуют в природе, но имеют в ней свои прообразы, т. е. они эмпирически интерпретируемы и 
представляют собой ситуационные модели.

2й уровень абстракции, к которому относятся знаковые математические модели, имеет раз-
ные ступени абстракции, подразделяясь на абстрактное понятие и абстрактный предмет. «Поня-
тие есть выражение... свойств и отношений, выделенных в их определенности, но не отделенных 
еще от самих предметов, обладающих этими свойствами или находящихся в данных отноше-
ниях» [11, с. 152]. Из этого определения ясно, что абстрактное понятие имеет эмпирическую 
интерпретацию и относится к ситуационным моделям.

Вычислительная модель является абстрактным предметом и стоит уже на более высокой 
ступени абстракции: «Здесь понятие мыслится уже не как предикат, а как самостоятельный 
«предмет», которым мышление может оперировать, отвлекаясь совершенно от того, каким ре-
альным предметам или вещам «принадлежит» соответствующее свойство или отношение» [там 
же, с. 152]. Таким образом, беря за основание классификации математических моделей разные 
уровни абстракции, мы подтверждаем классификацию моделей по отношению к пространству и 
времени на ситуационные и вычислительные. Можно подойти к классификации математических 
моделей еще с одной стороны.

Так, Г.Клаус указывает на необходимость диалектически решить проблему о единстве 
структуры и функции: «Следует прежде всего различать.., модель определенного поведения ка-
койлибо вещи и модель ее структуры. Структура и поведение (или функция) образуют диалек-
тическое единство» [6, с. 265]. В нашем контексте модель структуры – это ситуационная модель, 
модель поведения (функции) – это вычислительная модель. Это диалектическое единство двух 
моделей можно трактовать как отношение – структуры и функции, симметрии и асимметрии, 
статики и динамики и т. д. И каждый раз эти определения будут показывать разные грани моде-
лей, различные их характеристики.

Ситуационная знаковоматематическая модель характеризуется как структурная, симме-
тричная, статическая, а вычислительная – как функциональная, асимметричная, динамическая. 
По интерпретируемой области и процессу интерпретации их следовало бы назвать эмпирической 
и алгоритмической, по учебным действиям – эвристической и вычислительной, по областям деле-
ния математики – прикладной и чисто математической.
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Знаковая модель, находясь в различных состояниях математического языка, становясь то 
абстрактным понятием, то абстрактным предметом, обладает совершенно разными возможно-
стями отражать действительность. В результате чередования этих разных, противоположных со-
стояниймоделей возникает «математическая ткань». Представим в развернутом виде и ее, и всю 
нашу деятельность по знаковому моделированию как схему (см. рис. 2).

Классификация моделей на ситуационные и вычислительные согласуется, по нашему мне-
нию, с общепризнанным делением математики на прикладную и чистую, целивыводы этих мо-
делей соотносятся с целями этих областей математики. В прикладной области целью моделиро-
вания является изучение реальных явлений, и математическая модель является результатом этого 
процесса.

Классификация математических моделей позволяет поновому увидеть специфику матема-
тического языка. Теперь становится ясно, что все представления о формальности математиче-
ского знания относятся только к вычислительным моделям, которые действительно не отражают 
реальную действительность. Эти качества распространялись и на прикладные модели, которые 
не были отделены от вычислительных.

Рис. 3. Образнографическая и алгоритмическая интерпретация математи-
ческой модели (а + b)2
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ліміз жасампаз, жаңа дәуірге аяқ басқан бүгінгі күн айрықша тарихи 
сәт. Қазақстанның түкпіртүкпірінде, өзге де алысжақын шетелдерде 

«АҚТӨБЕ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» 

Елеусін  САҒЫНДЫҚОВ
экономика ғылымдарының докторы, 
профессор

Е
жүрген ақтөбелік перзенттер киелі кіндікқазығына 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 ұлттықрухани  тамырынан нәр ала 
отырып жаңғыру идеясын ұсынды. 

Міне, бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың басшылығымен, 
оның серіктестерінің қоштауымен және барлық ақтөбелік жерлестерімнің 
қолдауымен аясы ауқымды, мәнмағынасы салмақты, болашақ үшін бағдар 
болатын үлкен ісшара 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, ақылойымен 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 индустриялықинновациялық 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 ісшараларды 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 



83

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 саудасаттығына ғана емес, экономика-
сына, мәдениеті мен өнеріне, саяси жағдайына әсер етті. 

Қазақ даласында Ақтөбе жерінде тұңғыш рет Ырғызда ағартушыпедагог 
Ыбырай Алтынсаринның белсенді араласуымен 19 ғасырдың екінші жар-
тысында алғашқы мектеп ашылды. Ыбырай Алтынсарин керегесін керіп, 
уығын шанышқан Ырғыз мектебінің бірқатар түлектері СанктПетербургтің, 
Еуропаның алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында оқып, білікті ғалым, 
кең танымал көрнекті қайраткер дәрежесіне көтерілді. Осылай, Қазақ елінде 
оқуағарту 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 ұлтазаттық 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 ЖерАнамыздың 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, АбатБайтақ, 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 ақынжазушыларымыз – 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 қайқайсымыз 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 бибатырларымыздың рухы, ел ағалары мен 
еңбек майталмандары, аузымен құс тістеген ақынжазушыларымыз 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 жанжағыңызбен 
аман болсын! Аспан асты тамаша, Елбасы бастаған, оны халқы қостаған 
тыныштығы мол заман болсын! Сол бақытты дәуірдің қызығын елжұртымыз 
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



86

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, психологиялықпедагогикалық   ойлау деңгейі жоғары, 
психологиялықпедагогикалық     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, сондайақ оның теориялық 
білімі мен кәсіби шеберлігінде және шығармашылық қызметінде екендігі ай-
дан анық. Мұны Шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр әлФарабидің «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 өзінөзі 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 
ісәрекетін ұйымдастырып, оның нәтижелерін алдынала 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, жанжақты 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 жанжақты, терең 
білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары етіп қалыптастырудың бірденбір 
жолы – оқушыға білімді терең игертудің тиімді әдістәсілдерін 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 жанжақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі  жоғары, 
өздігінен ізденуге қабілетті етіп қалыптастырудың бірденбір 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, ғылымиәдістемелік 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 қасиетмүдделері 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 өзөзін 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 өзінөзі 
тәрбиелеудің қозғаушы күші мен қайнар көзі – өзінөзі жетілдіру қажеттілігі 
болып табылады. Өзіндік дамуда өзінөзі бағалау деңгейі үлкен мәнге ие.

Кәсіби өзіндік бағалауда педагог әрекеті, кім алдына жоғары міндеттер 
қойса, онда қиындықтар болатынын көрсетті. Қиындықтармен күресу 
педагогикалықпсихологиялық 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 маманмұғалімдерді дайындау соңғы уақытта педагог 
тұлғасының кәсіби қалыптасуына әсер ететін тиімді факторларды іздеуге 
бағытталған өзгерістерді талап етуде. Жоғары педагогикалық оқу орнын  
бітірген түлек жоғары білім ала отырып, үнемі білім беру мекемесі қоятын 
міндеттерді орындай алмай жатады. Осыдан кедергілер туындайды да, 
педагогикалық кәсіби кері кету орын алып кетуі әбден мүмкін.  Сол себепті, 
жас маманға ұжым тарапынан психологиялық қолдау көрсетіліп, әдістемелік 
жұмыстарға тарту кеңінен жүзеге асқаны жөн.

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

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

 жазған – А.Егеубаев. – Алматы: Жазушы, 1986.  – 613б.
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Қаншама заман өтсе де, маңызын жоймаған халықтық педагогиканы тәлім–
тәрбенің түп қазынасына айналдыру – атаананың да, мектеп ұйымының, 
мұғалімдердің де басты борышы. 

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

Халықтық педагогика дәуірдің небір қатал сыннан өтіп, жаңарып, жаңғырып, 
шым болаттай тіршілік тынысы және салтдәстүрлері 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, мақалмәтелдер, шешендік сөздер, аңыз – әңгімелер 
және алуан түрлі салтдәстүрлерді педагогикалық тұрғыдан іріктей алуы керек. 
Балаға ұлттық тәлімтәрбиені 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, ақылой тәрбиесінің ерекше орын алаты-
нын атап көрсетті. Ұлағатты сөздері, педагогикалық мұралары халық педагогика-
сында үлкен орын алады. Оларды қазіргі қазақ халықының ұлттық мәдениеті мен 
салтдәстүрінің қайта жаңарту кезінде кең мағынада насихаттау әрбір ғалымның, 
мұғалімнің борышы болуы қажет. 

Халқымыздың ертегілерінде, аңыз әңгімелерінде, шешендік тапқыр сөздерінде, 
салтдәстүрінде математикамен байланысқан тұстарын көптеп кездеседі. 
Халқымыздың асыл қазынасын сабақтың кейбір тұстарында тиімді пайдалану, 
оқушыларды өз ұлтын сүюге, оның салтдәстүрлері 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  білмейақ  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, атаанлар және жұртшылықтың бірігіп 
атқаратын істері.  «Ғұламалық мектеп» сабақтары арқылы өткізілетін «Аламан 
бәйге» конкурстары ауыл аймақты атабабаның «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 елжұрт 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 ақпараттықкоммуникациялық 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 ақпараттықкоммуникациялық 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 кезкелген сала-
сын қарқынды дамытып, одан тиімді нәтиже алуымызға болады.

Бүгінгі заман талабына сай жаңа технологиялармен сабақ жүргізуде 
ақпараттықкоммуникациялық технологияларды пайдалану өте тиімді. 

Біздің бұл мақалада 8сыныптағы 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 1суреттегідей 
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 кезкелген 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 1ші әдіс, яғни симметриялы режимді қарастырайық. Бұл әдісте 

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

3ке бөлінеді, сол сияқты әрбір  I/3 ток 2ге 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 
(2сурет). Схемада көрсетілген нүктелердің потен-
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циалдары бірдей, сондықтан бұл нүктелерді сәйкесінше біріктіріп, өзімізге 
жеңілдетілген түрдегі схеманы аламыз. Сол кезде кубымыз 3суреттегідей 
оңай түрге келеді. 

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

Енді тізбектей жалғанған үш резисторды қоссақ , онда
    +      +      =       .
Бұдан параллель жалғанған екі резистор аламыз (6сурет), 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 (7сурет). Суретте көрсетілген 
нүктелердің потенциалдары бірдей болғандықтан, біз бұл нүктелерді 
қорықпастан біріктіруімізге болады. Потенциалы бірдей нүктелерді біріктіру 
арқылы өзімізге жеңілдетілген түрдегі электрлік  схеманы аламыз (8сурет). 

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

9-сурет.                                                    10-сурет.



95

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

жүргізу;
– АКТны 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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