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Педагогика ғылымы: зерттеулер

настоящее время все большее внимание уделяется изучению иностран-
ных языков, а также формированию профессионально-ориентирован-

УДК (ӘОЖ): 81.1

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хадиша  НУРХОДЖАЕВА,
к.ф.н., доцент АУЭС
   г.Алматы, Казахстан

Ключевые слова. Англоязычная терминология, безопасность жизнедеятельнос
ти, источники опасности, виды терминов.

В
ной иноязычной компетенции. В казахстанских  высших учебных заведениях 
к настоящему времени имеется значительный опыт преподавания  техничес-
ких дисциплин на английском языке. 

На  современном этапе вызывают большой интерес активно развиваю-
щиеся терминологии, поскольку они поставляют ценный материал для тер-
минологических исследований. Объективные процессы в системе научных 
знаний, проходящие в настоящее время, приводят к появлению и развитию 
прикладных дисциплин, что создает необходимость в развитии нового типа 
терминов, т.е. терминов сочетающих в себе отражение как научных, так и 
практических понятий различных отраслей знания.

Современная англоязычная терминология безопасности жизнедеятель-
ности как самостоятельная научно-профессиональная сфера деятельности 
может служить примером взаимовлияния и интеграции научных областей– 
безопасность труда в различных отраслях народного хозяйства, такие как 
химическая промышленность, строительство, сельское хозяйство;  ядерная 
безопасность, радиационная безопасность, пожарная безопасность, защита в 
чрезвычайных ситуациях; а также такие смежные науки, как химия, физика, 
биология, медицина, технология материалов. 

Одним из этапов на сложном пути многоаспектного изучения англоязыч-
ной терминологии безопасности жизнедеятельности является выделение ее в 
отдельную терминосферу, возможность определения её как языка для специ-
альных целей и как аспекта языка технической науки [1].   

С целью более глубокого совмещения иноязычной и профессиональной 
составляющих образования в вузах проводится дисциплина «Профессио-
нально-ориентированный иностранный язык». По теме безопасность жиз-
недеятельности изучаются вопросы, раскрывающие взаимосвязь человека 
с природой. По отношению к человеку природа выполняет ряд функций, 
связанных с удовлетворением его потребностей – экологическую, экономи-
ческую, научную, культурную, эстетическую. Содержание экологической 
функции определяется тем, что с учетом взаимосвязи явлений и процессов 
в природе обеспечивается экологическое равновесие. В ее рамках человек 
взаимодействует со средой своего естественного обитания. Другая, наиболее 
существенная функция природы – экономическая. Сущность данной функ-
ции предопределяется тем, что природные ресурсы, используемые челове-
ком, обладают экономическим потенциалом. В то время как экологическая 
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(физиологическая) функция является постоянной по отношению к человеку, 
экономическая функция появилась тогда, когда человек начал создавать пер-
вые оружия труда, строить себе жилье, шить одежду. На достаточно высокой 
стадии развития человеческого общества, т.е. намного позже экономической, 
появились эстетическая, научная, культурная, рекреационная  функции при-
роды. Свои духовные и информационные потребности человек удовлетворя-
ет в процессе общения с природой. 

Для того, чтобы строить корректные отношения с природой, человек за-
интересован во всей этой информации, но получена она может быть только 
посредством организации и проведения научных исследований, а затем ис-
пользована для создания механизмов, в том числе правовых, регулирования 
своего отношения к природе.

Вопрос о функциях природы по отношению к человеку является юриди-
чески значимым. Он положен в основу правового регулирования природо-
пользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий челове-
ческой деятельности. Для поддержания экономической функции природы и 
предупреждения истощения природных ресурсов, современное право окру-
жающей среды устанавливает требования, касающиеся рационального ис-
пользования земли, вод, лесов, других природных богатств, направленных на 
охрану природы от химического, физического и биологического загрязнения 
с целью обеспечения оптимальной возможности для реализации экологиче-
ской функции природы. 

История развития человеческого общества – это история расширения 
масштаба и разнообразия воздействия человека на природу, усиления ее экс-
плуатации. По результатам человеческой деятельности относительно приро-
ды можно судить о нравственности человека, уровне его цивилизованности, а 
также о его социальной ответственности перед будущими поколениями.

Масштабы воздействий людей на природу проявляется в процессе и в 
результате удовлетворения человеком своих потребностей. Наиболее значи-
тельными они оказываются вследствие развития промышленности, энергети-
ки, транспорта, сельского хозяйства и т.д.

Соответственно, сохранение благоприятного состояния природы, ее ка-
чественных и количественных характеристик может быть обеспечено по-
средством регулирования отношения человека к природе в процессе удовлет-
ворения его потребностей за счет ресурсов природы.

По утверждению специалистов, сейчас идет первая волна экологического 
кризиса. Она охватила в основном промышленно развитые страны и бывшие 
социалистические страны. Если оценивать наиболее общие причины гло-
бального экологического кризиса, то в качестве главной называется приро-
допотребительская и природопокорительская идеология человечества [2,14]. 
Некоторые авторы считают рост населения планеты причиной экологиче-
ского кризиса. Но причины кризиса имеют и субьективные корни, которые 
проявляются в отношении человека, общества, государства к природе. Таким 
образом, если в древности людям угрожали опасные природные явления и 
представители биологического мира, то с течением времени появились опас-
ности, причиной которых стал сам человек. Стремительное развитие военной 
техники, авиационной техники, космонавтики и ядерной энергетики, являет-
ся одним из главных источником опасностей в наше время.

Все упомянутые выше факторы являются важнейшим источником попол-
нения теоретической базы науки о защите окружающей среды и  безопасно-
сти жизнедеятельности, следовательно, и ее терминологического выражения. 
В англоязычной терминосфере безопасности жизнедеятельности по способу 
образования выделяются следующие виды терминов – а) простые, основа ко-
торых совпадает с корнем: alarm – тревога, тревожный сигнал, alert – состоя-
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ние боевой готовности, боевое дежурство; б) аффиксальные, основа которых 
содержит корнь и аффиксы: dosage – доза поглощения,  warning – преду-
преждение; в) сложные, имеющие в своем составе не мнее двух корневых 
морфем: dosemeter – дозиметр,  earthshock – крупное стихийное бедствие; 
г) терминологические сочетания: explosion wave – взрывная волна,  flight 
safety – безопасность полетов; д) сокращения:  OSH  (Occupational Safety and 
Health)  – охрана труда и санитария, raddef – radiological defence – радиацион-
ная защита.  Результаты исследования терминообразования англоязычной 
терминологии безопасность жизнедеятельности позволяют прийти к выводу, 
что наиболее продуктивным способом образования терминов в данном подъ-
языке являются терминологические сочетания.

В заключение следует подчеркнуть, что специфика каждой конкрет-
но взятой научной дисциплины проявляется в терминосистеме; выявление 
специ фики терминологий различных сфер научного знания позволяет внести 
дополнения в вопросы терминологии и терминоведения.
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сожалению, жестовым языком я занимаюсь с учащимися в меньшей 
мере, чем искусством. Почему? Ну, во-первых, потому, что мне при-

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

Марта  ГРАХОВА,
засл.артистка РФ,
учитель жестового языка и сценического искусства
    г.Москва, Россия

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

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

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

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

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

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

Посмотрите, как меняется ученик (его поведение, манера),  когда  он, 
освоившись в новом жесте (песне) начинает спокойно с выражением гово-
рить (петь). И чем он больше занимается этим,  тем увереннее и мягче он 
ведет себя в жизни.

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

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

Для будущих профессиональных переводчиков самым трудным бывает 
обратный перевод, когда глухой говорит жестами,  а переводчик озвучивает 
текст. Еще труднее бывает, если глухой почти не артикулирует и понять его 
можно только по набору жестов. Тогда нужно много времени проводить в 
обществе глухих, изучить их жаргон. Но это уже другая профессиональная 
тема!

Что дает учащимся уроки по сценическому искусству?

Когда студенты  театрального училища приходят на свой первый урок 
по актерскому мастерству, они морально уже более – менее готовы к тому, 
чему их будут обучать, т.к. знают –  это их будущая профессия.

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

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

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

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

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

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

Было много случаев в лицейских классах, когда некоторые вообще в те-
чение года не хотели ничего делать, а на ІІІ-й год был шквал просьб о вклю-
чении их в работу.

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

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

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

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

и точнее понимают, и точнее воспроизводят. И смотреть на них доставляет 
огромное удовольствие. А это уже результат.

1. Орта білімнің жаңартылған мазмұнына көшуде жаңартылған 
білім мазмұны не үшін қажет?

Бүгінгі бала – еліміздің ертеңгі маманы. Ол XXI ғасырда бәсекеге 
қабілетті әрі табысты  болуы  үшін  еңбек нарығында сұранысқа ие бо-
луы қажет. Біздің  қазіргі кезде балаларға үйретіп жүргеніміздің барлығы, 
атап айтқанда, оқу- жазу дағдылары, математика, қаржы, мәдениет және 
азаматтық сауаттылық, ақпараттық коммуникациялық технологиялар– 
бәрі де күнделікті тұрмыстың қарапайым мәселелерін шешуге ғана 
мүмкіндік береді. Өзгермелі өмір болса, адамның күрделі тапсырма-
ларды орындай білуін талап етеді. Мұндай қабілет қалыптастыру үшін 
оқушыларға классикалық білім берумен қатар, сыни, шығармашылық 
ойлауға, топ ішінде жұмыс жасауға үйрету керек. Балалардың бойына 
білімқұмарлық, ынталылық, табандылық, көшбасшылық қасиеттерді, 
әлеуметтік және мәдени сапаларды сіңіру қажет. Осының барлығы 
классикалық біліммен бірге жаңартылған орта білім мазмұнына енген. 
Елімізде  жаңартылған  оқу бағдарламаларын әзірлеу және сынақтан 
өткізу бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілді. Біз онымен бес жыл-
дан астам  уақыт бойы айналыстық. Бағдарламалар 30 пилоттық мек-
тепте сынақтан табысты өтті. Кәдімгі қалалық және ауылдық мек-
тептерге бейімделген бұл бағдарламалар  оң  нәтижесін  көрсетті. Біз 
мектеп мұғалімдерінің,   оқушылар ата-аналарының  ризашылығы мен 
қолдауына ие болдық. Мұғалімдер оқыту процесінің жеңілдене түскенін 
жеткізді.

(Басы. Жалғасы 19бетте.)

Білім беру саласындағы өзгерістерді білесіз бе?
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

қушылар   ХХI  ғасырда  табысты болуы үшін нені үйренуі керек?» 
деген сұрақ білім беру бағдарламасындағы оқу  стандарттарына, 

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ (LESSON STUDY) –
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ 
БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСІ 

Ғалия ТОЛЫҚБАЕВА, 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 
ДББҰ  педагогикалық шеберлік орталығы 
Алматы қаласындағы  филиалының   аға менеджері, 
Жұлдыз МҰҚАШЕВА, 
химия-биология бағытындағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
   Алматы қаласы, Қазақстан

«О
бағалау, оқыту әдістері мен  құндылықтар жүйесіне, тіпті кейде халықаралық 
тәжірибенің өзара әрекеттесуіне де байланысты болады. Өйткені табысты 
болу үшін оқушыларға білім қаншалықты қажет болса, дағдының  да  сондай 
қажет екенін заманның өзі дәлелдеп  отыр. Сондықтан мектеп мұғалімдері 
тиімді жоспар құруға, саралауға, түрлі деректерді жинауға және өңдеуге, 
қоғамдастық, коучинг, тәлімгерлік және Lesson study  үдерістері арқылы 
инклюзивті оқу ортасын құру дағдыларын қалыптастыруда. 

Lesson study сабақты зерттеу  тәсілі – оқыту мен оқу тәжірибесін 
жетілдірудің нәтижесінде түпкі мақсат – оқушылардың оқу үлгерімін 
арттырудың тиімді тәсілдердің бірі. Ол ХХ ғасырда Жапония елінде бастау 
алған, соңғы кезде Еуропа мен Азия елдерінде, сондай-ақ Америка Құрама 
Штаттарында қолданысқа енуде. Аталған тәсілдің тиімділігінің куәсі ретінде 
Дүниежүзілік Lesson study қауымдастығының (The World Association of Lesson 
Studies (WALS)) құрылуын тілге тиек етуге болады. Жапония, Қытай, Синга-
пур, Индонезия, АҚШ, Ұлыбритания, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Швей-
цария, т.б. елдер мүше болып отырған бұл ұйымның мақсаты – педагогикалық 
эксперименттер мен іс-әрекеттегі зерттеудің көмегімен мектептердегі оқыту 
мен оқу тәжірибесін жетілдіру үшін көптеген елдердің білім беру саласындағы 
мамандарының басын қосу болып табылады [1].«Lesson Study-дың мақсаты 
әр мектепте әртүрлі. Үдерістің мақсатқа байланысты үш түрі бар. Бірінші 
түрі Lesson Study-дың бірыңғай тақырыбына байланысты, екінші түрі оқыту 
дағдыларын дамытуға арналған, ал үшінші түрі бақылау дағдыларын дамы-
тады»[2]. Lesson study үдерісі мектеп мұғалімдерінің өз кәсіби біліктілігін 
күнделікті дамытуға мүмкіндік береді. Қайта қарау арқылы өз тәжірибелерін 
«бастарын қосып» талдау арқылы  жақсарту мүмкіндігіне жол ашады. 
Мұғалімдер сабақты зерттеу топтарында бірлесе жұмыс жасау арқылы  
сабақты талқылауға дағдыланады. Сыныпты зерттеу барысында  белгілі бір 
болжамдар дәлелденіп, қорытындысында мақала, қайта қаралған жоспар, 
түйгендерін түртіп жазатын рефлексивті күнделіктер жүргізеді. Осылайша, 
ұстаздар өз тәжірибесін түрлендіруге мүмкіндік алады. 

Алматы қаласы Педагогикалық шеберлік орталығы филиалының тре-
нерлері  мен химия-биология бағытындағы «Назарбаев Зияткерлік мектебінің» 
ДББҰ  мұғалімдері кәсіби даму қажеттілігі  негізінде құрылған жоспарды 
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бірлесіп жүзеге асыруда.  Нәтижесінде  қазақ тілі пән мұғалімдерінен құрылған 
сабақты зерттеу (LessonStudy) топ мүшелері (Ж.Мұқанова, А.Сатылова, 
А.Еламанова және Ж.Мұкашова) 11 цикл жүргізді. Соның бір мысалы ретінде: 
«Диалогтік оқыту арқылы оқушылардың сөздік қорын  қалай  арттыруға 
болады?» деген зерттеу сабағын алуға болады. Тренермен (Ғ.Толықбаева) 
байланыс  қажеттілікке қарай «бетпе-бет» немесе Skype арқылы үздіксіз 
жүргізілуі  нәтижеге жетеледі. «Ұлыбритания ғалымы Dadley (2011) Lesson 
Study-ды мұғалімді дамытатын үдеріс ретінде сипаттайды. Ол сыныптағы 
түрлі оқушылардың топтарына жататын белгілі оқушылардан ақпарат жинау 
үдерісін аса маңызды деп табатын. Бақылаушылар оқушыларға сұрақ қою 
арқылы олардың оқу жолдарын және сабақ тиімділігін анықтайтын» [3] деген 
теорияның негізінде зерттейтін сынып, қабілеті «А», «В», «С» деңгейіндегі 
оқушылар сауалнама негізінде айқындалды. Әр оқушының қазақ тілі 
сабағында қалай оқитыны бақылауға алынатынын мұғалімдер тренермен 
кәсіби сұхбат барысында түсінді. Бақылаудың соңында сабақты жақсартуға 
болатынын бірігіп ойлауға үйрену жолдарын қарастырды. Топта бір мұғалім 
оқу орыс тілінде жүретін және  екі мұғалім оқу қазақ  тілінде жүретін топта 
сабақ  беруі сәтті болды. Екінші тілді үйретудің ең басты мақсаты сөздік қорын 
молайту арқылы диалогтік қарым-қатынасқа түсіру болып табылатыны басты 
назарда болды. Сабақтың жоспарын бірлесіп жазу арқылы ынтымақтастықта  
үйрену ортасы қалыптасты. Зерттеу үшін құрылымдалған бақылау 
парақтары құрастырылды. Бір циклдің үш сабағының арасындағы уақыттың 
мөлшеріне де назар аударылды. Сабақта диалогтік оқытуды тиімді жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін «Үш қадамды сұхбат», «Кезектескен пікірталас», 
«Торлы талқылау», «ДЖИГСО», «Отырықшылар мен көшпенділер», 
«Бұрыштар» пікірталасы, «Қонаққа бару», т.б.  белсенді әдіс-тәсілдерді 
қолдану арқылы зерттеушілік диалогқа түсіру мүмкіндіктері туындады. Әр 
сабақтан кейін талдау жұмыстарын жүргізіп, оқушылардың үні тыңдалды. 
Талдау қорытындысы бойынша келесі сабақ жоспарларына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізіліп отырды.Соңғы сабақты өткізуде зерттеу сұрағының 
ықпалы байқалды. Атап айтқанда: оқушылар сыныпта өздерін емін-еркін 
ұстайтын болды; тақырыпқа қатысты берілген жаңа сөздерді қолдану арқылы 
ойларын жүйелі білдіруге дағдыланды; бір-біріне ашық сұрақ қойып, нақты 
жауап беруге тырысуы коммуникативтік негізде жасалды. Коммуникативтік  
әдіс  қарым-қатынас арқылы оқытуды меңзейді. Нәтижесінде оқушылардың  
оқығандары туралы әңгімелесуге ұмтылысы  байқалды. Оқушылар сөйлескен 
кезде грамматикалық қателер жібергенімен, адамдар арасында қатынас бо-
луы мүмкін деген ойды түсінді. Оқушылардың өз қателерін өздері жөндеуі 
тиімді болды. Сөздің мағынасын  бір-біріне контекст арқылы, синонимдер 
мен антонимдер, т.б. арқылы түсіндіру жаттығуларына  белсене қатысты. Бұл 
дәлелдерді сабақты зерттеген  мұғалімдер топ отырысында келтірді. 

Сабақты зерттегенде, оқушының қасына «төніп тұрмай» алыстан және 
тұрып бақылаған орынды екендігі тәжірибеден байқалды. Өйткені оқушының 
жанына келу оны қобалжытады, ал отырып бақылаған кезде аңғармай 
қалатын да жағдайлар кездесуі мүмкін. Зерттеу сабағын жүргізу барысын-
да мұғалім өз бойынан өзгерістерді сезіне бастайды. Атап айтқанда, бірлесіп  
оқу мақсаттарын талқылау, саралау тапсырмаларын құрастыру, белсенді 
тәсілдерді таңдау  және жоспардың жүзеге асуын бақылау қызығушылық 
туғызды. Мұғалімдер  циклдің әр сабағына үміт артты. Зерттеу сабақтарын 
өткізгеннен кейін сабақты талдаудың бірден жүргізілуі ескерілді. Себебі, 
сабақтан алған әсер уақытында талқылауды  талап етеді. Сонымен қатар, 
оқушы үнін тыңдау да  маңызды болды. Зерттеуші  топ жетекшісі, тәлімгер 
Ж.Мұқанова қабілеті әртүрлі деңгейдегі  оқушылардан сұхбат алды. Сұхбат 
төмендегідей сұрақтарды қамтыды:
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1. Бүгінгі сабақта көңіл күйіңіз қандай болды? 
2. Сабақ сізге қалай әсер етті?
3. Өзіңізден қандай  өзгеріс байқадыңыз? Сабақта не құнды болды?
4. Сабақта сізге қандай қиындықтар туындады? Неге?
5. Топтық жұмыстағы тапсырманы орындауға қосқан үлесіңіз қандай 

болды? 
6. Сіздің ойыңызша, қай тапсырманы орындау қызықты болды? Неге?
7. Егер осы сабаққа белгілі бір себептермен келмей қалсаңыз, нені 

түсінбей қалар едіңіз?, т.б. 
Оқушылардан сұхбат алуда: сұхбат алатын орын; қойылатын ашық  

сұрақтар; көңіл күйді реттеу; оқушының атымен атау және уақыт мөлшерін 
егжей-тегжейлі ойластыру қажеттігін ұстанды.  Айқындалған ақпаратты 
оқушыға «қарсы емес», оның дамуына қолдануды ескерді. Оқушы ойын 
анық жеткізу үшін «жетекші рөлді» оқушыға беруге дағдыланды. Зерттеу 
сабақтарының тиімділігі оның жүйелі түрде мұғалімдердің өз қалауымен 
ұйымдастырылуында. Бұл үдерісте бақылауға  көбірек назар аударылды. 
Мұғалімдер оқушылардың үйренуіне «тереңірек» үңілді. Жоспар әр сабақтағы  
бақылаудан туындаған қажеттіліктер  негізінде  құрылды. Мұғалімдердің  
және оқушылардың бірін-бірі қолдауы басты назарда болды. Бұл сынып  
мәдениетіне ықпал ететіні тәжірибе барысында байқалды. Сынып мәдениеті 
дегеніміз – мұғалімдер мен оқушылардың арасындағы тығыз қарым-қатынас. 
Сабақты зерттеу тобының  жоспар құруда оқушыларды терең ойлауға 
итермелейтін «дидактикалық жағдайды» құрастыру туралы  тәжірибелері де 
құнды болды. Lesson study үдерісі бойынша  рефлексиялық есеп жазу арқылы 
сабақты жақсартудың жаңа идеяларын үйренген мұғалімдер Алматы қаласы 
Педагогикалық шеберлік орталығы филиалы тренерлерінің қолдауымен,  
зерттеулерін  ары қарай  жалғастыруда. 

Әдебиет
1.  Lesson Study  бойынша мұғалімдерге арналған нұсқаулық:  ағылш./Т.Чичибу  (Жапония),  
 Л.Ду   Тоит   (Оңтүстік  Африка),  А.Тулепбаева   (Қазақстан   Республикасы). –  Астана:   

 Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,  2013.
2. Тренерге   арналған   нұсқаулық//Екінші   деңгей   бағдарламасы. – Астана:   Назарбаев
 Зияткерлік мектептері ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2012. – 282-бет.
3.  Дадли П.Lesson Study: теориясы мен  қолдану  тәсілдері. – Астана: Назарбаев  Зияткерлік
 мектептері ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2013. – 68-бет.

азақ елінің ғасырлар бойы қалыптасқан отансүйгіштік тәлім-тәрбие 
дәстүрлерін, озық әдістерді жинақтап, оны бүгінгі оқушы, ертеңгі 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: 
ОҚУШЫ ТҰЛҒАСЫ ЖӘНЕ
ОТАНСҮЙГІШТІК ТӘРБИЕ

Қ.БІРМАНОВА, 
Рудный қалалық №7 мектеп-гимназиясының  директоры
  Қостанай облысы, Рудный қаласы, Қазақстан

Қ
ұрпақ тұлғасын тәрбиелеуде оқу-тәрбие үдерісінде қолдану – уақыт талабы. 
Қазақ патриотизмі ерте кезден бастап қалыптасқан. Патриотизмнің  баста-
уы, қайнаркөзі Отан десек, оның мазмұны – туған жер, ұлттық тіл, салт-
дәстүр, тарихи орындар мен ескерткіштер. Жас ұрпақтың жаңаша ойлауына 
жол ашатын жаңа кезең өтіп жатыр. Жаңа ғасырлардың белесінде өзінің 27 
жылдық тарихына табан тіреген Қазақ елінің патриоттардың мекеніне ай-
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налуы – өзгеге үлгі, өзімізге медеу. Сондықтан да болар, Қазақстан қазіргі 
кезде әлемдік өркениетте орны бар әлеуетті мемлекет ретінде қалыптасты. 
Еліміз қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті, ауқымды саяси-экономикалық 
және әлеуметтік реформаларды сәтті жүзеге асырған, өзіндік қазақстандық 
даму жолын таңдаған қуатты мемлекеттердің біріне айналып отыр. Елімізде 
білім беру саласы да өркениетті әлемнен өзіне лайық орын алу үшін адам-
зат тәжірибесіндегі озық үлгі, тиімді үрдістерді өз жүйесіне енгізе отырып, 
дамудың жаңа сатыларына көтеріліп келеді. 

Кемел ойлы кемеңгер, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» мақаласында   халықтың көкейінде жүрген келелі мәселелер 
қозғалды. Ел Президентінің пайымды саясатының нәтижесінде еліміз 
кешегіден көшілгері екені айқын. Елбасымыздың әр жылғы Жолдауы –  ел 
болашағының   жарқын көрінісі. 

Осыған дейінгі «Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында, «100 
нақты қадам» бағдарламаларында айтылып келген алғышарттар, көрсетілген 
негізгі ойлар – Қазақстан қоғамы дамуының жаңаша жалғасы. Еліміздің 
терезесі тең елдермен қатар тұруы үшін заманауи инновациялық  технология-
ларды меңгеру  туралы жан-жақты  айтылды.  Оқушы бойына патриоттық 
сезімді ұялату, отансүйгіштікке тәрбиелеу де аса маңызды мәселе, мектептің 
даму жоспарында көзделгендей оған қатысты да стратегиялық мақсат-
міндеттер әзірленген. Мұны рухани жаңғырудың  жаңа бағыттағы өсу белесі 
деп білемін. Өз елінің патриоты болу – білім ошақтарында, яғни мектептер-
ден  бастау алатыны сөзсіз. Қоғам дамып, халықтың әл-ауқаты жақсарған 
сайын кемелденумен қатар, сұраныстың да артатыны анық. Жасыратыны 
жоқ, мектептегі педагогикалық ұжым да сандық технологиялар арқылы жаңа 
сапаға көшіп, жаңаша санаға ілгерілеуіміз қажет екенін бағдарлап отыр. Жаңа 
технологиялар тек мектептерге ғана емес, барлық салаға енгізілгенде ғана 
өндіріс күшейіп, даму қарқыны асады. Бұған әлемдік тәжірибенің өзі дәлелді 
дәйегімен көз жеткізіп отыр. 

Көшбасшымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты  
тұғырнамасы Тәуелсіз Қазақстанның жаһандану дәуіріндегі рухани әлемінің 
жаңа бастауы деп түсінемін. Көш бастаған  елдермен қатар жаңа тұрпатты 
жаңғырудың ең басты шарты. Озық дәстүрлерді, адами құндылықтар мен 
рухани қазынаны жастардың бойына сіңіру үшін руханияттың салаларына 
ерекше ден қою қажеттілігі туындап отыр. Бұл дегеніміз ұлтымыздың салт-
дәстүрін, мемлекеттік тіліміз бен әдебиетімізді, мәдениетімізді, ұлттық рухы-
мызды жаңғырту деген асыл ұғымға келіп саяды. Тәуелсіз еліміздің бақытты 
болашағы мен жарқын келешегі үшін жасалып жатқан  игі қадамдар. Өйткені, 
рухани байлықтың кемел болғаны бұл адамзат  үшін, әрбір жеке тұлғадан 
құралған қоғам, туған еліміз үшін де өте маңызды үдеріс. Оқушыларға 
патриоттық тәрбие беру барлық пәндердің үлесіне жатады. Сондықтан пәнге 
оқушылардың ынта-ықыласын, қызығушылығын арттыру үшін әртүрлі жаңа 
әдістемелік технологияларды қолданып сабақ өткізу тиімді. 

«Мәңгілік ел» болуымыз үшін елдегі әрбір азамат бәсекеге қабілетті 
болуға тиіс. Әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты 
қасиеттерге ие болуы керек. «Туған жер» бағдарламасы жаңа ғасырдағы 
әлемдік, өңірлік, ішкі-сыртқы тәуекелдерге қарсы тұра алатын отаншылдық 
тәрбиенің, ұлтжандылықтың кепілі болмақ.

Осы тұрғыдан Рудный қалалық №7 мектеп-гимназиясында руха-
ни жаңғыру бағдарламасының алты бағыты бойынша ұрпақ тәрбиелеудің 
«Тағылым» деп аталатын жаңаша моделін ұсынамыз. Біз осы арқылы елжан-
ды, отаншыл ұрпақты тәрбиелей аламыз. 
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1. Бәсекелік  қабілет
Қазіргі  таңда  жеке  адам 

ғана емес, тұтас халықтың 
өзі бәсекелік қабілетін арт-
тырса ғана табысқа жету-
ге мүмкіндік алады. Ком-
пьютерлік сауаттылық,  
шет тілдерін білу, мәдени 
ашықтық сияқты фактор-
лар әркімнің алға басуы-
на  қажетті алғышарттар. 
Бәсекелік қабілетті жетілдіру 
үшін ашылған жаңа инно-
вациялық үйірмеміз бала-
лардың шығармашылық  

қабі  леттерін дамытып, байланыс әдістерін жетілдіруге және техникалық 
сауаттылықты арттыруға баулиды. Онда роботты ұялы телефонмен басқару 
әдісін және белгілі шеңберден кедергілерді тауып шығару, сондай-ақ  робот-
тар арқылы түрлі жобалар жасау, смарт технологияларды еңсеру дағдыларын 
меңгеріп шығады. Жалпы, білім жүйесіндегі негізгі тапсырмалар ақпарат 
жиынтығы мен әдістемелердің топтамасын меңгеруге, сондай-ақ ойлау тех-
нологиясын жетілдіріп, тәжірибе жүзінде қолдануға жол ашады.  «STEAM», 
«Робототехника», «Bilim Land», «Моноблокты» орталық,  «Шұғыла» студия-
сы, «Алтын көпір»   білім алушыар мен ұстаздардың сандық мультимедиалық 
қорларды сабақта ұтымды пайдалану жолдары ұсынылған. «Үш тілде білім 
беру», «Үш тілділік» бойынша да мектебімізде әр аптаның сәрсенбі күндері 
ағылшын бірлестігі мұғалімдері ұйымдастыратын ақысыз курстар өткізіледі. 
Онда ағылшын тілінің мұғалімдері әріптестеріне шет тілін үйретеді. Бұл – 
оқушыларымызды, әріптестерімізді  ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың 
бастапқы қадамы. 

2. Прагматизм
Төл тарихымызға, бабаларымыздың өмір салтына бәр сәт үңілсек, шы-

найы прагматизмнің жарқын үлгілерін көптеп табуға болады. Халқымыз 
ғасырлар бойы туған жердің табиғатын көздің қарашығындай сақтап, оның 
байлығын үнемді әрі орынды жұмсайтын теңдесі жоқ экологиялық өмір салтын 
ұстанып келді.  Алайда ол үшін сананың тазалығы, ақылдың даналығы қажет. 
Сананың таза болып, ақылдың дара да сара болуы адамның білімділігіне бай-
ланысты. Ал адамның білімді болуы, оны білімге, ғылымға деген ізденісінің 
нәтижесінде туындайтын болса, сол нәтижеге жол сілтеу – бүгінгі ұстаздың 
міндеті.  Негізінде өрен жастың өсу  жолындағы ең құдіретті күш – оқу, білім 
алу, іздену, ғылымды зерттеу. Бұған негіз болушы, әрине, ұстаз. Бұл бағыт 
бойынша «Экоша» экологиялық танымдық клубы, «Атамұра», «Адал ұрпақ» 
клубы, «Салауаттылық» кешені, «Жерұйық» экологиялық зертханасы өз 
жұмысын жандандырып келеді.  

3. Ұлттық бірегейлік
Ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, бір сөзбен 

айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуы тиіс. Белсенді оқушы; 
оқушы үні болса, онда рухани жаңғыру бағыты мектеп үшін айқын.  Рухани 
идеология; кез келген басшы осы бағдарламада айтылған рухани талаптарға 
сәйкес критерийлер жасап, қадамдар жасауы керек. Ұлттық код – рухани 
біліктілігіміз.  Болашаққа қандай ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз? Бұл мақаланың 
қазақ тілінде жариялануы тегін емес. Ұлттық код дегеніміздің өзі даналарымыз 
Абай, әл-Фараби, Жамбыл, Махамбеттер жырлап кеткен құндылықтарымыз 
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деп ойлаймын. Өйткені бұнда намыс, пәлсапа, ғылым, білім жатыр. Бұл – ұлт 
ретіндегі өзгешелігіміз. Ұлттық болмысты сақтай отыра,  сипаттарымызды  
өзгерту. Біздің қоғам және біз туралы пікірі.

Осы бағытта «Сөнбес жұлдыздар», «Айбын» клубтары, «Қамқорлық 
кеңесі», «Толғау» өнер орталығы жұмыс істеп келеді. Мақсаты – 
оқушылардың бойына отансүйгіштік қасиетті сіңдіруі. Кез келген оқушы ал-
тын ұя мектебімен, кіндік қаны тамған туған жерімен біте қайнасуы керек. 
Клуб, орталықтарға, мектебіне үлес қосу. Прагматизм тұрғысынан қарағанда, 
қолынан келгенше көмек көрсету. Яғни осы білім ошағының түлегімін, 
ұстазымын деген сезім пайда болады. 

4. Білімнің салтанат құруы
Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда бар 

қасиет. Білімнің салтанаты мектеп ұжымындағы жалпыға ортақ болуға 
тиісті. Сапалы білім беру мүмкіндігін арттыру арқылы  қоғамды тәрбиелеу 
маңызды. Болашақты ұрпақтың сапасымен өлшеуіміз керек. Интеграция мен 
ғаламдастыру қатар жүріп келе жатқан бүгінгі таңда мектептегі жеткіншектерге 
білім берудің сапасы мен деңгейін жан-жақты көтеру қажеттілігі туындап 
отыр.  Ол  жолда  жаңаша ойлайтын, оқыту мен тәрбиенің жаңа техноло-
гиясын күнделікті  жұмысында қолдана білетін ұстаздардың ғана жұмысы 
жемісті болмақ. Жаңартылған білім мазмұнында көзделгендей оқушыға 
серпіліс тудырту басты орында. Оқушы сұранысы, қоғам сұранысына сай 
болу. 

«Ұлағат», «Көшбасшылар», «Ізбасарлар», «Тірек мектебі» сынды клуб-
тар табысқа жетудің кілті білімде екенін өз ісімен дәлелдеп келеді. 

5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы 
Біз тарихтың тағылымына ден қоюымыз керек. Латын әліпбиіне көшу– 

Мәңгілік Елдің рухани жаңғыруының басы болса,  латын әліпбиіне оралу 
арқылы біз рухани,  саяси дербестігімізді де нығайта түсеміз. Менің ойымша, 
тіл  ұлттың  аса ұлы  игілігі әрі оның өзіне тән ажырамас бөлігі. Ұлттық тәлім-
тәрбиені іске асыратын ұлттық тіл екені даусыз. «Туған жер»бағдарламасы 
жаңа ғасырдағы әлемдік, өңірлік, ішкі-сыртқы тәуекелдерге қарсы тұра ала-
тын отаншылдық тәрбиенің, ұлтжандылықтың кепілі болмақ. Жаңа кезең. 
Сенім мол. Эволюциялық жолмен жауап беру керек сияқты. Бұл жағдайда 
кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгертуге қабілетті, аса білімді адамдар 
ғана табысқа жетеді.

 Оқушымен   кері  байланысқа  түсу, бетбұрыс жасау. Мұны үнемі әкімшілік 
қадағалап отырады. Мектебіміздегі «Тұлға»  жобасына сеніміміз мол.  Жаңа 
ұрпаққа бағытталған білім, ғылым, өнерді ұштастырып, өзінің тұлға екенін 
көрсету. Білімнен нәр алып,  оқуға деген уәжі  арту керек. Бізде оның фор-
масы мен мазмұны түбегейлі өзгерді. Жаңартылған  білім мазмұны  – білім-
дегі сүбелі үлес. Ендеше,  эволюциялық даму қағидасы әрбір оқушының 
жекебасының дербес бағдарына айналуы тиіс. Осы тұрғыдан ауқымды, 
дүниетанымдық, рухани жұмыстарымыз  «Цифрлы кітапхана» бар ресурстар-
мен шектелмей одан әрі толықтыру, «Тұлға» жобасы рухани-адамгершілік, 
зияткерлік   құзыреттілігін көтеру,  «Адам ізі» тарихи-географилық зерт-
теулер, мұражайлық  қызмет, киелі  жерлерге зерттеу жүргізе  отыра, жаңа  
бағытты айқындайды, санаңды сәулелендіреді, өркениет өріне жетелеуде 
өзіндік үлес қосады. «Мирас» этноауыл өзін көшпенділер бейнесінде сезініп, 
өткен жүзжылдықтардың оқиғасын басынан өткеруге жағдай туғызатын, 
нағыз мүмкіндік  беретін  шара болмақ.  Ата-ана,  қала жастары, білім 
ошақтары қазақ   халқының бай тарихымен,  мәдениетімен  және  дәстүрімен 
таныса алады,  көшпенділер  өркениетінің  этномәдени  ортасына  тап  бо-
лады. Этноауылда  қазақ  музыкалық  және  театр  өнері  фестивалі, сәндік-
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қолданбалы өнер бойынша шеберлік сыныптар, көрмелер,  ұлттық спорт жа-
рыстары  өтеді. 

6.  Сананың ашықтығы
Қазіргі жас ұрпақтың білімі мен тәрбиесі қандай дәрежеде болса, 

еліміздің ертеңі де сондай дәрежеде болмақ. Сондықтан қоғам  талабы-
на сай, қоғамды көркейтетін, дамытатын  – біздер. Тәжірибесі бай, түйгені 
мол, қосар кеңесі көп жандардан үлгі алып, сол рухани білім баспалдағын 
жалғастыратын – келешек ұрпақ. «Тәжірибе негізі – ғылым, даналық негізі– 
білім» деп, қазақ халқы біліммен ғана бәріне қол жеткізетіндігін мақалмен 
жеткізген. Бүгініңнен ертеңім биік деп алдына үлкен мақсат қоя білген. За-
маналар өзгерді. Заманалармен бірге нормалар да жаңарды. Адамзат қауымы 
ұрпақтан-ұрпаққа ауысқан сайын ақыл-ой деңгейі биіктей береді, талғамы да 
өзгере түседі. Әр қадам сайын өзі үшін үнемі жаңалық ашады. Қоғамымыздағы 
түбегейлі өзгерістер әрқайсымыздың белсенділігімізді арттырып, ой-өріс, 
санадағы өрлеуге жаңа жол ашып отыр. «Ғылымға жол» жобасы, «Биз-
неске қадам» алаңы, «Білімдегі жаңалықтар» редакциясы, «Даналық – сөз 
кілті», «Алтын қалам», «Дарабоз» зияткерлі жобасы. Жас ұрпақты, жастар-
ды қолдаудың тиімді жүйесін жасау оқушыларды ынталандыратыны сөзсіз. 
Оқушыларды белгілі бір тақырыптар бойынша ғылыми жобаларға қатыстыру, 
елдің дамуына қажетті ғылым үшін алдына мақсат қойып, нәтижеге жетуде 
өздерін қамшылау жас ұрпақтың негізгі міндеттерінің бірі екені анық. Рухани 
жаңғыру мен жаңартылған білім мазмұны бағдарламалары  кәсіби қызметке 
шеберлік, жаңаша серпін береді. «Тағылым» моделінен күтілетін нәтиже 
көп. Жоғарыда аталған алты бағыт бойынша қарышты қадам жасап, бәсекеге 
қабілетті тұлға қалыптастыруды өз міндетіне алады. Мұның бәрі білім беруді 
жаңарту мен рухани жаңғыруға жетелейтін бастапқы қадамдар болып сана-
лады. Тұлға тәрбиелеудегі басты мақсат – дені сау, ұлттық сана-сезімі оянған, 
рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, арлы, еңбекқор, іскер, бойында игі 
қасиеттері  бар  адамды  тәрбиелеу.  Рухани  жаңғыру мен отансүйгіштік 
тәрбие – бірінсіз бірі болмайтын  тұтас  жүйе.  Әрі жаңа дәуір сынақтарын 
бәсекелік қабілеті ерекше ел ғана еңсере алады. Өткен – біздің мұрамыз, 
бүгін – біздің жауапкершілік, келешек – батыл қадамға шақыру. Өзгерістің 
өзімізден басталатынын ұмытпағанымыз абзал! 

лбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Бар
лық жаңғырту үрдісіндегі табыстың негізгі 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ КӨШУ – 
БІЛІМ ЖҮЙЕСІН ІЗГІЛЕНДІРУ

Әлия  ТҰРМАҒАМБЕТОВА,
«Кеңқияқ» орта мектебінің директоры
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Е
факторларының бірі – ұлттық білім беру жүйесін жаңарту болып 
табылады», – деп  атап  көрсеткеніндей,  білім  беру  үрдісі  жыл  са-
йын  жаңарып  келеді. Білім  беру  үрдісіне  еніп  отырған  жаңартылған  
білім беру бағдарламасы – заман талабына сай білім беру жүйесін 
жетістіктерге жетелейтін озық бағдарлама. Ұстаз қолында адам тағдыры, 
сол арқылы болашақ ел тағдыры тұрады. Бүгінгі таңда оқушыларға сапа-
лы білім мен саналы тәрбие беруде ұстаздар қауымына зор жауапкершілік 
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жүктеліп отыр. Мектеп оқушыларын жоғары адамгершілік құндылықтары 
қалыптасқан, сын тұрғысынан ойлай алатын, жан-жақты дамыған, 
белсенді тұлға етіп тәрбиелеу қазіргі мұғалімдер қауымының бір міндеті 
болып саналады. Білім жолында ізденіс пен тынымсыз еңбек етуден 
жалықпайтын жаңашыл, шығармашыл мұғалімдер нәтижелі табыстарға 
жете алады.  Елбасының нақты бес институционалдық реформаларын 
жүзеге асыру алгоритмі отандық білім беру жүйесін дамытудың ұлттық 
«100 нақты қадам» жос пары арқылы нақты мақсаттары анықталған. Білім 
беруді басқарудың қоғамдық жүйесін қалыптастыруға атсалысу, жоғары 
білікті педагог мамандарды дайындау, жетілдіру, педагог мамандығының 
беделін көтеру, үздіксіз білім алу жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету, жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру, 
әлеуметтік жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік, 
мәдениеттілік, көшбасшылық қасиеттерді, адами құндылықтарды 
қалыптастыру – біздің негізгі мақсатымыз болып табылады. Қазіргі заман 
талабына сай ұстаз – проблемалық-педагогикалық және сын тұрғысынан 
ойлау қабілеттеріне ие шығармашыл жеке тұлға, оқытудың әлемдік озық 
тәжірибесі мен жаңа технологияларына сүйенген бағдарламаны жасаушы. 
Оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіру, технологияландыру, педагогика әлеміндегі 
жаңалықтарды зерделей,  зерттей отырып, іс-тәжірибесінде пайдалану, 
өзінің технологиясын қалыптастыру – бүгінгі мұғалімнің атқарар істері аз 
емес. Қазіргі заман талабына сай мұғалім білімді дайын ұсынушы емес, 
білім жолдарына нұсқаушы болуы тиіс. Мектептің де, оқушының да табыс-
ты болуы – мұғалімнің табыс ты оқытуы, білімді дұрыс игерте білуінде. 

«Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең 
түсінуі керек.Жастардың басымдықтар жүйесінде білім ең бірінші кезек
те тұруы қажет», –  деп Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев ұстаздар қауымына 
аса үлкен жауапкершілік жүктеп отыр. 

Мектебімізде республикамыздың білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті үлгісі бойынша білім мазмұнын жаңарту жұмыстары өткен оқу 
жылынан басталды. Жаңаша білім беру бағдарламасында күнделікті білім 
берудің мазмұны оқу мақсаты мен оқушылардың меңгерген білімі өмір 
жолын айқындауға жан-жақты тұлға болып қалыптасуына қол жеткізеді. 
Оқушылардың өзара байланысы олардың коммуникативті дағдыларын 
жеке тұлға бойына қалыптастыруға өз үлесін қосады. Олардың бойындағы 
түбегейлі өзгеріс оқушылардың өмірге, қоғамға, ортаға деген оң көзқарасын 
қалыптастырып, бейімдейді. Оқушылардың функционалдық сауаттылығы 
артады.Олар мектеп қабырғасында алған білімі мен тәрбиесін өмірде 
қажетіне  жарата алады. Жауапкершілік, ынтымақтастық сынды ізгі қасиет 
те, тағы басқа да құндылықтардың оқушы бойында қалыптасуы  «Мәңгілік 
ел» ұлттық идеясының негізі бола алары сөзсіз.

«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016–2019 
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру контексінде»  
Елбасының  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы негізінде 
жаңартылған білім беру мазмұнына сай білім беру үрдісін ғылыми-
педагогикалық, оқу-әдістемелік жетелеу және оқыту сапасы мен оқу сапа-
сын арттыру, мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері 
өзекті болып, нәтижеге бағытталған жұмыс жемісін берері сөзсіз. Нақты 
мақсатпен жаңа бағдарламаны жүзеге асыру жолында шығармашылықпен, 
жаңашылдықпен, ізденіспен алға қадам басқан ұстаздар қауымы мен 
шәкірттерінің болашағы жарқын. Ел ертеңі – жас ұрпақты жаңаша оқыту 
мен тәрбиелеу арқылы кемел келешекке жол ашамыз.
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азіргі постиндустриялды білім қоғамында компьютердің бәсі бәрі-
нен биік болғанымен, кітапханалар рухани-мәдени азық берудің 

«ХХІ ғасыр – мәдениеттің, ғылым мен білімнің ғасыры.
Бар білімнің қайнар көзі – кітапхана». 
      Н.Ә. Назарбаев

КІТАПХАНА – РУХАНИ  
ЖАҢҒЫРУ БАСТАУЫ

Орынтай АХМЕТОВА,  
«ӨРЛЕУ» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы
акционерлік қоғамының филиалы 
Ақмола облысы бойынша педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 
кітапхана бөлімінің меңгерушісі 
  Көкшетау қласы, Қазақстан 

Аннотация. Аталған мақалада білім беру мекемелерінің кітапханаларында руха
ни жаңғыру бағдарламасы аясында бірқатар ісшараларды өткізудің әдістәсілдері 
қарастырылған. 

Қ
бірегей мекені қызметін  әлі де сақтап отыр. Көзі ашық, көкірегі  ояу әрбір  
жанның  табан  тірер   жері – кітапхана.  Қазіргі  білім  беру   ұйымдарының   
кітапханалары – мұғалімдердің кәсіби өсуіне  және  оқушылардың білімінің ар-
туына, сондай-ақ ата-аналардың педагогикалық білігінің көтерілуіне тікелей 
әсер етіп отырған ақпараттық орталық. Сонымен бірге, мәдени-ағартушылық, 
ғылыми-зерттеушілік және әдістемелік-ақпараттық функциясының да бар 
екенін ескеруіміз керек. Осыған байланысты ақпараттық қоғам қажеттілігін 
қанағаттандыру үшін кітапхана саласында мынадай міндеттер шешілуі тиіс:

– компьютерлік техника, интернет пен телекоммуникациялық желілерді, 
мультимедиалық электрондық оқулықтар мен оқу құралдарын, көркем 
әдебиет кітаптар мен оқу-әдістемелік құжаттарды кітапханашылар тиімді 
пайдалануы;

– кітапханашының шығармашылық әлеуетін дамыту, бұл оның өзін-өзі 
дамыту үрдісі, шығармашылық әрекет арқылы кітапханалық білім берудің 
сан түрлі әдістерін шеше білуі;

– тұлғалық және интеллектуалдық дамуға жол ашу, осыған сәйкес 
кітапханашы өзінің кітапханалық қызмет көрсету әрекетіне баға беруі.

Ал кітапханашы – білім жолындағы білім мен тәрбие үрдісінің концеп-
циясын жауапкершілікпен қадағалап дәріптеуші, жаңалықтың жаршысы, 
елімізде болып жатқан уақиғалардың насихатшысы.  

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы 
ұлт руханиятын ХХІ ғасыр биігіне көтеретін рухани жаңғыру бағдарламасы 
деуге болады. Елбасы ғылым, білім, мәдениет пен тарихты тұтастай 
қамтитын ұлттық рухани жаңғыру бағдарламасын халық назарына ұсынып 
отыр.  Мақалада біздің еліміз мықты әрі жауапкершілігі жоғары біртұтас 
ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынымыз, бұқаралық санамыз-
ды қалай өзгерту керектігін Елбасымыз тайға таңба басқандай даралап, са-
ралап түсіндіріп берді. Табысқа жетудің негізгі кілті ретінде құндылықтар 
жүйесінде білімді бәрінен биік қою керектігін айтты. Сондай-ақ, Елбасы 
өз мақаласында қазіргі жаһандану заманында ұлттық бірегейлікті сақтап 
қалу, өркениеттің жақсысынан үйреніп, жасығынан жирену жөнінде құнды 
пікірлер келтірген. Сонымен қатар ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз бен музы-
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камыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз 
бойымызда мәңгі қалуға тиіс екендігін атап өтті. 

Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекетінің қалыптасуы жолында рухани 
байлықты тереңдете оқыту мен насихаттау кітапхана қызметкерлері үшін 
қашанда басты міндет. Өскелең ұрпақтың талаптарын қанағаттандыру, руха-
ни байлығы мен қабілетін дамыту тұрғысында кітапхананың қосар үлесі мол. 
Сондықтан да білім беру мекемелерінің кітапханаларында рухани жаңғыру 
бағдарламасы аясында бірқатар іс-шаралар өткізу жоспарланды.   

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы 
кітапхана саласын пайдаланушыларға қызмет көрсетудің жаңа формала-
рын іздестіре отырып, сапалы қызмет көрсету, жаңа технология, инновация-
ны енгізу, ақпараттық-электрондық ресурстарды құру және сақтау секілді 
бағытта жұмыс істеуді талап етеді, тарихи-мәдени және рухани мұраны 
сақтап, оқырмандарды кітапханадағы түрлі іс-шараларға тарта отырып, 
ұлттық әдебиеттерге деген қызығушылығын арттырады,  қолдау көрсетеді.  

Сонымен қатар білім мекемелерінің кітапханаларында рухани жаңғыру 
бағытында осы жылдағы мерейтой иелеріне «Бір ел – бір кітап» акция-
сы аясында да көптеген дәрістер, ақпараттық-кітапханалық кеңестер, 
библиографиялық шолулар, тақырыптық кештер, дөңгелек үстелдер, кітап 
көрмелері ұйымдастырылады.

Қазақтың мемлекет болып қалыптасуына зор үлес қосқан ұлт жан-
ашыры,  қазақ халқының ХХ ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы 
жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану 
ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформато-
ры, ағартушы, Алаш Орда өкіметінің мүшесі Ахмет Байтұрсынұлының 
туғанына 145 жыл  толуына байланысты кітапханашыларға арналған курс 
аясында оқырман конференциясы өткізіліп, еңбектеріне кітапханалық-
библиографиялық  шолу жасалып, кітап көрмесі ұйымдастырылды.  

Қазақстан тарихында елеулі із қалдырған кемеңгер, ақын, Алаш 
қозғалысының қайраткері     Жұмабаев  Мағжан Бекенұлының  125 жылдығына 
орай, өмірі мен шығармашылығына арналған «Мағжан – философ ақын»  атты 
тақырыптық кеш ұйымдастырылды. Онда ақынның философиялық көзқарасы 
талдау нысанына алынып, өлеңдеріндегі жақсылық пен жамандық, әділдік 
пен әділетсіздік тәрізді қарама-қайшылықты философиялық ұғымдардың 
мәні ашылды. 

Ақын, ойшыл, аудармашы, композитор Шәкәрім Құдайбердіұлының 
туғанына 160 жыл толуына байланысты және де шығармалары  2018 жылдың 
«Бір ел – бір кітап» акциясы бойынша «Жыл кітабына»  енгізілуіне байланыс-
ты оның шығармаларын оқыту, оқытып қана қоймай, терең сырлы құпиясын 
ашып, адамдық, азаматтық құқық жайында жазған өлеңдеріне талдау жасал-
ды. Жас ұрпақты адамгершілік биік мұраттарға, адалдық пен ақылдылық, 
парасаттылық пен азаматтыққа үндейтін рухани мұрасына библиографиялық 
шолу жасалып, кітапхана көрмесі ұйымдастырылды. Сондай-ақ, «Шәкәрімнің 
рухани мұрасы» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. 

Ағартушы, ақын, ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің ірі тұлғасы 
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың туғанына 125 жыл  толуына орай  2017-2018 
жылдары «Бір ел – бір кітап» акциясы бойынша ақынның шығармалары  
«Жыл кітабына»  енгізілді.  Сұлтанмахмұт Торайғыров – қазақ әдебиетіндегі 
Абай мен Мағжаннан кейінгі ірі тұлға. Оның шығармалары – мол 
тақырыпты, терең мағыналы, алуан жанрлы, көркем суретті рухани қазына. 
Ақынның туындыларының негізгі қасиеті – реалистігі мен халықтығында. 
2. “Қазақстан мектебі” №7, 2018.
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Кітапханамызда «Дәуір ақыны» деген атпен арнайы шара ұйымдастырылып, 
онда тегеурінді ақынның терең жырлары оқылды. 

2018 жылғы «Бір ел – бір кітап» акциясы бойынша «Жыл кітабына» 
енгізілген Бауыржан Момышұлының тұңғыш туындысы «Ұшқан ұя» – қазақ 
әдебиетіндегі шоқтығы биік шығармалардың бірі. Бауыржан Момышұлының 
«Ұшқан ұя» еңбегін ұлттық салт-дәстүрімізді көркем шығармаға мазмұндап 
берген этнографиялық еңбек деп айтуға толық негіз бар. Шығармадағы негізгі 
мәселе Адам, оның кемелдену жолы болса, шығарма сюжеті осы адамдардың  
өзара  әңгімелесуі,  кеңесуі арқылы дамиды. Сонымен қатар Бауыржан 
Момышұлы шығармаларының тәрбиелік мәні туралы кітапханашылар кур-
сында ой-пікір бөлісіп, автордың басқа да шығармаларына да тоқталып, дәріс 
өткізілді, алдағы курстарымызда да бұл игі дәстүр өз жалғасын табады деген 
ойдамыз. 

«Жыл кітабына» енгізілген  жазушы, аудармашы, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор, 
Қазақстан Республикасы гуманитарлық ғылымдар академиясының академигі, 
Күлтегін атындағы сыйлықтың лауреаты, Еуропаның Франц Кафка қоғамы 
марапатының иегері, түрколог-ғалым Немат Келімбетовтің   шығармасын 
халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов «Ерлік пен даналық дастаны» деп 
жоғары бағалаған.   Оның «Үміт үзгім келмейді» кітабы бүгінде әлемнің 
көптеген тіліне аударылып, кітапхана пайдаланушыларының сүйіп оқитын 
шығармаларының бірі болып отыр. Шығарма Немат Келімбетовтің өмірі ту-
ралы жазылған. Оқырмандармен шығарманы еркін пікірсайыс түрінде сара-
лап, өз еріктерімен бағалап, әртүрлі ой-тұжырымдарын айтуы үшін «Кітап 
талқылау» шарасы өткізілді.  

Қырғыз халық жазушысы, қоғам және мемлекет қайраткері Айтматов 
Шыңғыс Төреқұлұлының туғанына  90 жыл толуына орай     шығармашылығын 
насихаттау барысында кітапханашылармен, курс тыңдаушыларымен  ой-пікір, 
тәжірибе бөлісіп, автордың басқа да еңбектеріне тоқталып, библиографиялық  
шолулар жүргізіліп, деректер жинақталды. 

Ақан сері (Ақжігіт) Қорамсаұлының  өмірі мен шығармашылығы XIX 
ғасырдағы музыкалық-поэтикалық өнердің дарынды өкілдерінің ішінде 
ерекше орын алады. Серінің өлеңдері мен әндері қазақтың классикалық ән 
шығармашылығының алтын қорына еніп, халқымыздың өлмес-өшпес руха-
ни мұрасына айналған. Ақан сері туралы замандасы Мәшһүр Жүсіп Көпеев: 
«Ақан сері жігіт көркі, сөздің бұлбұлы еді...», – деп баға берген болса, 
кітапхана пайдаланушылары шағын алаңда ақынның өлеңдері мен әндерін 
кезектесіп мәнерлеп оқып, нақышына келтіріп, «Поэтикалық марафон» іс-
шарасын өткізді.  

Қазақтың өз бетінше мемлекет болып қалыптасуына үлес қосқан – алаш-
ордашылар  мен  ел тәуелсіздігін аңсаған осындай ұлт жанашырларының  
басылымдары қазақ халқының ұлттық дәстүрін, тілін, әдебиетін, мәдениетін 
жетілдіріп, жастарды Қазақстан халқының мәдени құндылықтарына және та-
мырына құрметпен қарауға, патриотизге тәрбиелеуге септігін тигізеді. Мұндай 
іс-шаралардың мақсаты: оқу-тәрбие барысында рухани жаңғыру идеясын 
жүзеге асыруда салт-дәстүрлерімізді, халық педагогикасындағы әдеби, ру-
хани мәдениетімізді, мәдени-тарихи құндылықтарымызды кітапхана пайда-
ланушыларына, курс тыңдаушыларына насихаттау арқылы шығармашылық 
ізденістерін жетілдіру болып табылады.

Келешекте ұлтымыз табысты болуы үшін әрбір қазақстандық бәсекеге 
қабілетті, сана-сезімі жоғары, білімді, сауатты болуы тиіс. Ұлттық код-
ты, мәдениетті сақтап, жаңа заман жетістіктерін бойға сіңіре отырып, 
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жалпыадамзаттық құндылықтармен рухани баюымыз қажет. Қазақ тілін 
біртіндеп латын әліпбиіне көшіру, «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» жобасы, жалпыұлттық патриотизмді дәріптейтін «Туған 
жер» бағдарламасы, ұлттық мәдениетіміздің озық үлгілерін көрсететін 
«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы біздерді рухани тұрғыда жаңа бе-
лестерге бастары сөзсіз. Кітапхана саласын жаңғырту ақпараттық қоғамның 
жалпы әлемдік даму тенденциялары есебімен жаңа ақпараттық технологиялар 
негізінде Қазақстан халқының бәсекеге қабілетті ақпараттық-кітапханалық 
қызметін  жетілдіру болып табылады.

Сондықтан да кітапхана ұжымы жаңалықтың жаршысы ретінде оқыр-
мандарға қалтқысыз қызмет ету аясын кеңейту жолдарын іздестіріп, әрбір 
қазақстандық азаматтың рухани өсуіне мол үлес қосып, рухани жаңғыру 
бағдарламасының жүзеге асуына мол үлес қосуда. 
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Білім беру саласындағы өзгерістерді білесіз бе?

2. Орыс  тілінде білім беретін мектептерде қазақ тілін жаңаша оқыту әдіс-
темесі жыл өткен сайын мемлекеттік тілдің мәртебесі өсіп келеді. 70%-дан 
астам оқушы қазақ тілінде білім беретін мектептерде оқиды. 2016 жылы мектеп 
түлектерінің 72%-ы ҰБТ-ны қазақ тілінде тапсырды. Қазақ мектептерінде 38 
мыңнан астам ұлты қазақ емес балалар тәлім-тәрбие алады. Өкінішке орай, орыс 
тілінде білім беретін мектептерде балалар қазақ тілін 11 жыл бойы оқыса да оны 
күнделікті өмірде қолданбайды.Мәселе оқыту әдістемесінде екені түсінікті. Біз 
мұны өзгерту міндетін қойдық. Сондықтан, Білім және ғылым министрлігінің тап-
сырмасы бойынша А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты, Ш.Шаяхметов 
атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰҰ, халықаралық ақпараттық технология-
лар университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
жетекші ғалымдары мен сарапшылары бірлесе отырып орыс тілді балаларды 
қазақ тілінде қарым-қатынас жасауға жеделдете үйрету үшін жаңа әдістеме мен 
оқулықтарды әзірлейді. Қолданыстағы грамматикалық – аударма әдістемесінің 
орнын тиімділігі жоғары коммуникативті әдістеме басады. Жаңа оқулықтармен 
еліміздің барлық мектептері міндетті түрде қамтамасыз етіледі. 2016 жылдың 
соңында «Қазақ тілі – баршаға» жаңа әдістемесі дайын болады. 2017 жылдан 
бастап ол орыс тіліндегі мектептерге енгізіле бастайды. Ауызша және жазбаша 
қарым-қатынасқа ерекше көңіл бөлінеді. Оқулықтар мен электронды қосымшалар 
кеңінен қолданылатын қазақ сөздері мен сөз тіркестері негізінде әзірленді. 
Олардың барлығы қазақ тілінің жиілік сөздіктеріне жинақталған. Бұл сөздерді 
түсіну де, қолдану да оңай. Алғашқы деңгейде балалар қарым- қатынас үшін 
ең қажетті сөздер мен сөз тіркестерін меңгереді. Келесі деңгейлерде біртіндеп 
сөз саны көбейеді, сөздер мен сөз тіркестері күрделене береді. Бала оларды 
күнделікті өмірде үнемі қолдануы керек. Осылайша үздіксіз оқу арқылы балалар 
мемлекеттік тілді игеруге психологиялық кедергіге тап болмайды. Нәтижесінде 
балалар қазақ тілінде ауызша да, жазбаша да еркін қатынасатын болады. Тілді 
білуін бағалау үшін КАЗТЕСТ-ке ұқсас бағалау жүйесі қолданылады. Ол сегіз 
жылдан бері мемлекеттік қызметке және «Болашақ» бағдарламасына қабылдауда 
сәтті пайдаланылып келеді.

(Жалғасы 51бетте.)
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Туған өлке тарихы

із, Елбасы айтқандай, «бой жарыстыратын заманда емес, ой жарысты-
ратын заманда» өмір сүріп жатырмыз. Ғылым мен техниканың және 

АҢЫЗҒА  ТОЛЫ  «АҚБАУЫР»

Нұрлан  ЖАҚАНБАЕВА, 
«облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
«Білім-инновация» лицейі» коммуналдық- 
мемлекеттік мекеменің география пәні мұғалімі
   Өскемен қаласы, Қазақстан

Редакциядан. 
Өскемен қаласындағы «облыстық дарынды балаларға арналған 

мамандандырылған «Білім – инновация» лицейі» коммуналдық мемле
кеттік мекемесінің география пәні мұғалімі Нұрлан Мамашқызы 40 
жылдан бері жас ұрпақты тәрбиелеуде тынымсыз еңбек етіп келеді, 
Нұрлан Мамашқызын асқаралы 60қа толуымен  шын жүректен 
құттықтап, деніне саулық, еңбегіне шығармашылық  табыс тілейміз!. 

Төменде Н.Мамашқызының өзі туыпөскен Шығыс Қазақстан 
облысындағы «Ақбауыр» кешені туралы жазған мақаласын жариялап 
отырмыз.

«Табиғатты танудың ең сенімді құралы – 
бақылау мен тәжірибе».                                                                                            
         Галилео Галилей

Аннотация. Туған өлкесі мен оның тарихын білу – әр азаматтың міндеті. Шығыс 
Қазақстан облысында орналасқан «Ақбауыр» кешені өлке тұрғындары үшін ғана 
емес, тұтас еліміз үшін де тарихимәдени киелі мекен екенін білу маңызды. Мақалада 
Ақбауырдың тарихы, мектеп бағдарламасындағы алар орны, жүргізілген зерттеу  
жұмыстары мен мәдениетіміз туралы баяндалады. Сондайақ, астрономиялық 
бақылау мен діни орын ретіндегі функциясы сөз етіледі. 

Б
мәдениеттің қай саласында болмасын адам ойы мен дүниетанымы табиғатпен 
үйлесім тауып жатады. Себебі, Адам – ұлы Табиғаттың бір бөлшегі. 
Кешегі өткеніміз бен бүгінгі жеткенімізді таразы басына тартар болсақ, 
жоғалтқанымыздың көп екенін көреміз. Енді оның орнын толтыру өз елінің 
ертеңін ойлайтын өрелі ұрпақтың кез келгенінің перзенттік парызы дер едім. 
Осы тұрғыдан алғанда Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы көп жыл бойы тынымсыз еңбектеніп, құлшына зерттеп келе жатқан 
жұмысыма қанат бітіргендей болды. Рас, тұмса табиғаттың кереметін алыс-
тан іздеудің қажеті жоқ, ол өз жеріңде де тұнып тұр. Тек соны жас өркенге 
зерделете білу керек. Аталған мақаланың өзегі де соған саяды. Туған жер 
қойнауындағы керемет өлкелердің ғасырлар бойы құпия болып келе жатқан 
сырын ашу үшін қаншама тер төгілуде. Есте жоқ ерте дәуірде пайда болған 
табиғи ескерткіштер мен тарихи орындарды еліміздің кез келген өңірінен 
кездестіруге болады. Олардың түр-түс, сыр-сипаты да бір-біріне ұқсамайды. 
Ондай дала ескерткіштері сәулет өнері тұрғысынан келгенде де әрқилы. 
Киелі, қасиетті саналатын орындар саяси-әлеуметтік маңызы жағынан да, 
мәдени және діни тұрғыда да сан алуан мазмұнға ие екенін білеміз. Солардың 
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бірі әрі бірегейі – Шығыс Қазақстанның аты аңызға айналған 25 ғажайып 
орнының бірі – әйгілі «Ақбауыр» кешені. 

Өскемен «Білім-инновация» лицейінде әр оқу жылының алғашқы айла-
рында 9-10 сынып оқушыларымен бірге «Ақбауыр» кешеніне саяхат жасау 
дәстүрге айналған.  Саяхат барысында «Ақбауыр» кешенін толық танысты-
рушы, зерттеуші, өлкетану мұражайының қызметкері Петенева Галина Ген-
надьевна оқушыларға ғылыми көзқарасты негізде дәлелді саяхат жүргізеді. 
Себебі, мектеп бағдарлармасы мен өлкетану курсы бойынша оқушылар өз 
өлкесінің киелі жерлерін, тарихи орындарын білуге тиіс. Мақсат – оқушыларды 
солардың сырына бойлату, өзінше ойланту. Сөзім дәлелді болу үшін мек-
теп оқулықтарындағы тақырыптарға тоқтала кетейін. 8-сыныпта Қазақстан 
аумағының географиялық зерттеу тарихы (І бөлім, §4) және «Қазақстан 
аумағын физикалық-географиялық аудандастыру» (ІІ бөлім, 197-бет) Ал-
тай тақырыбында да кездесетін «Табиғатты қорғау және табиғат қорларын 
тиімді пайдалану» (ІІІ бөлім, 249-бет) тақырыптарын мысалға келтіре кетуге 
болады. 7-сыныптарға арналған оқулықта, Экономикалық географияда (ІV 
бөлім, §53)  әлеуметтік инфрақұрылымның 5 саласы бар екендігі айтыла-
ды. Соның бірі – рекреация ресурстарында еліміздің шығысындағы Алтай 
тауы туралы айта келіп, өңірлік компонент ретінде (178-бет) «Ақбауырдың» 
суреттерін немесе ол туралы түсірілген бейнефильмдерді кіргізуге бо-
лады. Осы бөлімнің сұрақтары мен тапсырмаларында «Менің өлкемнің 
рекреациялық аймағы» (179-бет) кластерін құрғанда да кіргізе кеткен жөн. Ал 
4-бөлімде әлеуметтік география бөліміндегі §41 дүниежүзінің тарихи-мәдени 
аймақтары тақырыбында да «Ақбауырды» кеңінен түсіндіріп, бейнефильм 
көрсетуге болады. Бұл, әрине, өз ұсынысым (155-бет).  9-сыныпқа арналған 
салааралық кешендер географиясының (ІІ бөлім) әлеуметтік инфрақұрылым 
салаларын (§35, 198-бет) өңірлік компонент негізінде атап өтуге болады. 
10-сыныпта жалпы географиялық заңдылықтардың (І бөлім) «биосферасын-
да» (6-тақырыпта §14, 67-бет) өңірлік компонент ретінде оқулықтарға шағын 
бейнефильм арқылы көрсетіп өтуді ұсынамын. 

«Ақбауыр» кешені Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Бесте-
рек ауылының солтүстігінен 3 шқ. жерде  Құржымбай тауының етегінде 
орналасқан. Жүйелі зерттеу жұмыстарын 1970–1990 жылы ҚР ҒА-ның 

1сурет. 10сынып оқушыларымен «Ақбауыр» кешеніне саяхат (2016 жыл).
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архео лог-экспедиторы, осы ауылдың тумасы, тарих ғылымдарының докто-
ры Зейнолла Самашев жүргізген. Зерттеушіні осы тау-тастар арқылы бір 
ауылдан көршілес ауылға күнделікті мектепке барып жүрген кезде-ақ, бұл 
тастардың неліктен адам қолымен жасалғандай ерекше болып жатқаны қатты 
мазалаған. Сондықтан да туған өлкесіндегі ерекше мекенді ең бірінші болып 
зерттеп, сырын ашқан. Шығыс Қазақстан өңіріндегі осы тарихи орынды 
көруге алыс-жақыннан туристер арнайы келеді екен. Тауды айнала жүргенде 
үңгір қабырғасында қызыл күрең охрамен салынған суреттерді көруге бо-
лады. Олар б.з.б. 3-мыңжылдықтың басына тиесілі. Төбесі қуыс, іші конус 
тәріздес күркеге ұқсайтын үңгір, әсіресе, оның кіре берісіне қарсы сурет-
тер салынған негізгі қабырғасы көп адам табынатын киелі орын болған. 
Оның алдындағы алаңда жылдың белгілі бір мерзімінде үлкен діни жиын-
дар, құрбандық шалу сияқты  рәсімдер өткізілген. Тасқа салынған суреттер 

алуан түрлі. Суреттердің мазмұны да өте күрделі. Олардың айналасында 
әртүрлі ирек сызықтар, нүктелер, үшбұрыштар, төртбұрыштар және адам-
дар, үш-төрт күрке бейнеленген. Энеолит, қола дәуірлерінде салынған бұл 
суреттер жердің құнарлы болуын, мал-жанның өсіп-өрбуін тілеу мағынасын 
білдіретіні тарих пәнінен белгілі. Гранит тақталарында (тасында) сақталған 
ежелгі астрономиялық зертхана Жетіқарақшы шоқжұлдызы бейнелеген 
астротор  хабарларын өз бойына жинаған және күн арқылы сағатты білу 
алаңы болып табылады. Гранитті орталықтан алыс емес жердегі үңгірдің 
үстіңгі жағында белгілер мен нышандар сақталған, ол бұл жерге ғарыштық 
кеменің қонған сәтін сипаттайды. Содан бері жергілікті тұрғындар мұнда біраз 
ет пен май алып келіп, құдайдың берген сыйы деп, оны гранит тастарының 
түбіндегі терең шұңқырға қояды. Үңгірге апаратын тас баспалдақтар да 
ғарыштық нышандармен байланысты әлемнің бір шыңына шығаратындай. 
Үңгірдегі нышандардың көп белгілерінің ортасында Күн белгісі бар. Бұл, 
біздің ата-бабаларымыз болжағандай, жұлдызды аспанның картасы болуы 
мүмкін. Ғалымдардың пікірінше, бұл жерде жүйелі астрономиялық бақылау 
жүргенін, ал неолит дәуірінің схематикалық нобайы түріндегі петроглифта-
ры пиктографикалық жазудың болғанын айқындайды. Жартастардың бірінде 
жасанды қуыс, шұңқырлар бар. Олардың біріне су құйса, онда шығыстың күн 
тұтылуы кезінде (күн мен түн теңескен кезде) күннің сәулесі шағылысып, ең 
жоғарғы шұңқырға түседі екен. Бұл жартастың жанында үлкен тас орналасқан. 

2сурет. «Ақбауыр» тарихиархеологиялық кешеніндегі тас бетіндегі 
ерте ғасыр суреттері.



23

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Онда да шұңқырлар бар, құдды бильярд шарларына арналғандай. Бәлкім, 
бұл ежелгі кеншілердің балқытылған кендері үшін жасалған болар. Бұл жер-
ден тас формасын қайталайтын рудалардың сынықтары да табылған. Үңгір 

3сурет. Жануарлар бейнеленген сурет.

аймағынан кейбіреулері үлкен емес, кейбіреулері аса зор, тіпті олардың каме-
раларына бір-екі адам сиятындай домна пештерінің қалдықтары да табылған. 
Бұл  жерден  бірнеше  жүздеген метр қашықтықтағы тастарда жергілікті 
аңдар – маралдар, сібір таутекелері, арқарлар, ешкімүйіз, тау ешкі бейнелен-
ген петроглифтар орналасқан. Жол Қалба жоталарының тау сілемдері арқылы 
өтеді. 

Кешен едәуір ауқымды көлемдегі тастар мен онша үлкен емес петро-
глифтер мен аңдар бейнеленген суретті гранитті жартастардан тұрады. 
Бірнеше ғасыр бұрын адамдар қарапайым «құрылғылардың» көмегімен 
астрономиялық бақылаулар жүргізген сияқты. Кешеннің оң жағында сегіз 
жүз метр қашықтықта гранитті қабырғада шағын үңгір бар, оның төбесіне 
және қабырғасына тас жазуының ережесімен салынбаған ежелгі суретші 
қызыл охрамен салынған ерекше өрнектер бар. Бұлақтың маңайында 
қазылған жалпақ плиталармен қоршалған рәсім өтетін жер бар. Қарауыл тау 
жоталарының аппақ шыңы солтүстік төбесіндегі шоқылар арқылы көктемгі 
күн мен түн теңелген кезде Поляр жұлдызына бағытталып, жолға бағыт 
беріп ежелде халыққа қалтқысыз қызмет еткен. Бұл жотаның шыңындағы 
төбеден ақ тасты көруге бағыт беріп, «көмектеседі». Қазақтар мұндай та-
старды «қарақшы» немесе «қарауыл» деп атаған. Шығыс Қазақстанда шо-
пандар әлі күнге дейін оларды өз ішінде қарауылдар деп атайды, оларды 
тау мен жоталардың шыңына шығып қарауға болады. Қарақшы жерде жол 
сілтеуші ретінде қызмет етеді. Алтайлықтар мен моңғолдарда жолаушы тау 
арқылы сәтті өтуге алғысын білдіріп, үлкен тастар мен алаңдарды белгілеп, 
мата байлап, кейде тиын тастап, рухани тағзым көрсеткен. Бұл дәстүр «оба» 
немесе «оба-тас» (қазақтың оба-қорғанымен салыстыруға болады) деп атала-
ды. «Оба» жолаушыны қауіп-қатерден, бақытсыздықтан, жын-шайтандардан, 
жамандық әкелушіден қорғап, жолдан адасып, шөл далада өліп қалудан 
сақтандырады. Осылайша, қарақшы немесе оба – белгілі бір жол сілтеуші. 
Олар Шығыс Қазақстанда, әсіресе, бір кездері әулие болған мекендерде 
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кездеседі. Қарақшы тау мен жоталардың шыңынан «Ақбауырға» жол сілтеп 
тұрады. Кейбір зерттеушілердің пайымына қарағанда, «Ақбауыр» кешені 
ерекше энергия мен ақпараттың генераторы, көкжиектен түсетін нақты по-
ляр тәрізді. Мамандар бұл таңғажайып сырлы мекенге 22 наурыз бен 22 
қыркүйекте барған дұрыс деген ой айтады  [1; 123].

Үңгірдің жүрек түріндегі табиғи қуыс «төбесі» өңдеу іздерін сақтап 
қалған. Туған жердің осындай ғажайып кереметін естіп жүрген оқушылар 
өз көздерімен көргенде шынымен де таң-тамаша болады. Бұл қасиетті мекен 
құзырлы орындар тарапынан қорғауға алынып, жоспарлы түрде мемлекет та-
рапынан түбегейлі зерттелген жоқ. Әркім өзінше болжам жасауда. Бір ғажабы– 
үңгірдің төбесінен күндіз жарық түсетін, түнде жұлдыздар көрінетіндей 
ауқымды тесік бар. Көп зерттеушілер оны жүрекке ұқсатады. Өлкетанушы, 
әдебиетші ағаларымыз «Ақбауырды» «Әлем жүрегі» деп атап, еңбектері мен 
шығармаларына арқау еткен. Атап айтар болсам, менің қолымда танымал 
оператор әрі режиссер-сценариист Анатолий Лаптевтің «Ақбауыр: күн мен 
түннің теңелу сәттері» атты деректі фильмі, жергілікті ақындар – Е.Курдаков 

4сурет. «Ақбауыр» – әлем жүрегін бейнелейтін сурет.

пен Л.Медведеваның кешенге арнаған өлеңдері бар. 
Мысалы, кейін Новгород қаласына қоныс аударған ақын әрі зерттеуші 

Е.Курдаковтың өлең шумақтарында: 
...Жұлдыздарға таңданар күңкіл сіңірген,       Салтанаттың нәтижесін көргенің, 
Сиқыр басар мұнарлы тұман іңірден.             Бір ғанибет, бұл өмірден түңілмен – 

деген жолдар бар. (Өлеңді қазақ тіліне аударған – аудармашы-жазушы 
Жұмағазы Игісін.) 

«Ақбауыр» біздің оқушылар үшін өз өңіріміздегі таңғажайып жерлердің 
бірі болып есептеледі. Ғасырлар сырын қойнауына жасырған бұл аңыз төбенің 
жұмбағы толық ашылып біткен жоқ. Мамандығы әртүрлі зерттеушілердің 
пікіріне ден қояр болсақ, сан қилы болжам айтылады. Ол құпияның да сыры 
ашылар, бәрімізді таңдандырар деген ойдамын. 

Аталған киелі қонысқа саяхат жасаған оқушылардың, туристердің ай-
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туынша, «Ақбауыр» кешені өзінің құрылымы жағынан Британ аралдарында 
орналасқан Стоунхэндж (аспа тастар) ғимаратына да ұқсайды. Ал өлкетанушы, 
жазушы Сағди Қапасұлы оны өз жүрегіне жақындатып, шаңыраққа ұқсатады. 
Расында, шаңырақтың көлеміндей қуыстан тас үңгірдің түбіне Жаратқанның 
жарық нұры құйылып тұрады. 

5сурет. Стоунхэнджбен салыстыруға арналған сурет.
«Ақбауыр» туралы қалам тартып жүрген белгілі жазушы Серік Байхо-

нов ол жайында телефильм түсірген, ал журналист Андрей Кратенко тастағы 
таңбаларға назар аударып, «Бұл – бореал!» деп атады. «Бореал» дегеніміз– 
жазудың қалыптасу уақыты. Бұл жүйеде жиырма екі белгі болса, солар 
дүниежүзіндегі әліпбидің негізі. Сондықтан «Ақбауырдағы» таңбалар – 
әлемдегі ең көне жазба ескерткіші» дейді ол. 

Алтай жері, Ертіс бойы ежелден адамзат баласының тал бесігі, өркениет 
қайнары болып келгені белгілі. Соңғы жылдары ғана Шілікті обаларынан 
табылған «Алтын адам»,  одан кейінгі Берел қазбалары әлем ғалымдарын 
елең еткізді. Осы археологиялық нысандардың ішінде «Ақбауырдың» алар 
орны да айрықша дер едім. Адамдар Алтай жеріне Мұз дәуірінен кейін 
оңтүстік бағыттан келген деген дерек бар. Солтүстікке қарай еріген мұздың 
етегін баса жылжыған бизондарды, сол тектес ірі аңдарды аулай отырып, 
осында жеткен. «Ақбауырдағы» таңбалар бұдан алты-жеті мың жыл бұрын 
Шығыс өңірінің табиғаты қазіргі қалпына ұқсас болғандығын дәлелдегендей. 
Зерттеуші ғалымдар солай деп топшылайды... 

Жоғарыда атап өткеніміздей, толық зерттелмегендіктен «Ақбауыр» 
жұмбағы хақындағы болжамдар аз емес. «Тастан тұрғызылған құрылысы 
күрделі ескерткіш-грот ерте дүниедегі аспан әлемін бағамдайтын обсервато-
рия емес пе екен?» дейтіндер де бар. Өйткені, ата-бабаларымыз жұлдыздардың 
қозғалысы арқылы уақыт есебін жүргізіп, түрлі табиғат құбылыстарының ал-
дын алып отырған. 

Халқымыз жыл айналып келіп отыратын «Бес қонақ», «Отамалы», 
«Боқырау» дейтін амалдардың болар мезгілінен жаңылыспаған. Оларға 
осының бәрін басқа жақтан келіп ешкім үйреткен жоқ қой. Осыларды ой-
лай келе бір жағынан «обсерватория міндетін атқаруы да мүмкін-ау» деген 
болжам да ақылға сыйымды сияқты. Енді біреулер: «Тасқа түскен таңбалар 
ерте заман адамдарының наным, түсінігін, бәлкім салт-дәстүрлері, жұмбағын 
бүгіп жатқан жоқ па?» – деп, бізге ой салады. Бірақ сол таңбалардың түсі неге 
қызғылт? Ол кезде мұндай өшпейтін бояулар болған ба? Бәлкім, кәдімгі қына  
шығар?  Алғашқы  адамдар тапқырлығына шек келтіріп көрші енді! Енде-
ше «бұл жер бәле-жаладан сақтау жоралғыларын жасайтын орын болуы ке-
рек» дескендерге де қарсы жауап айта алмайсың. Расында «Ақбауыр» үңгірі 
адамдардың тұрағына ұқсамайды. 

Бұл айтқандарымыз – біз сияқты келді-кетті әуесқойлардың уәжі. Ал 
енді жергілікті тұрғындар не дер екен? Бестерек ауылының тұрғындары да, 
тас үңгір маңындағы малшылар да «Ақбауырға» «ғылыми маңызы бар» ке-
сене ретінде мән бере қоймайды. Себебі, ұсынар дәлел-дәйегі жоқ. Соған 
қарамастан табиғи қалпына сызат түсірерліктей кінәрат жасалмаған. Олардың 
айтуына қарағанда, «Ақбауырдың» аты құлаққа шалынысымен қаладан 
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келушілер көбейіп, ондағы жазуларды солар бүлдіре бастапты. Әдептен 
аттаған біреу «тарихта атын қалдырғысы» келіп, сырлы бояумен «Баха» деп 
жазып кетіпті. 

6сурет. Амалдарды анықтайтын орын және құбылалар бағыты.

«Ақбауырдың» жанындағы сандық тастарда да жазу таңбалар бар. Оларға 
да қаладан келген кезбелер «өзімбілемдік» істеген. Осы сандық тастарды тас 
үңгірдің жанына жинап әкеліп, айналасын қоршап, қамқорлыққа алу қажет. 
Осы тұрғыдан алғанда, жұртшылықтың көңілінде алаң бар.  

«Ақбауыр» жөнінде Бестерек ауылының ақсақалдарының сөзіне сен-
сек, ежелгі адамдар күннің үңгірдің дәл ортасына түскен сәулесі арқылы 
наурыздың келгенін анықтаған екен. Демек, жаңа жылды тойлау жоралғысы 
осы арада өткен. Бұл – бір болжам ғана. Ал «Ақбауыр» болса, өз сырын ішіне 
бүгіп, жиырма бірінші ғасырдың озық ойлы адамдарын әуре-сарсаңға салуда. 
Иә, сенім – күшті, үміт – үлкен...

Әлем таныған британдық Стоунхэнджден «Ақбауырымыздың» қай жері 
кем? Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, мәдени мұрамыз қорғауға алы-
нып, әлем туристеріне, келешек ұрпағымызға ауыз толтырып айтарлықтай 
кешен болса, нұр үстіне нұр емес пе?! 

Әдебиет
1. Қазақстан: Ұлттық энцклопедия /Бас редактор Нысанбаев Ә.  – Алматы: Қазақ энцикло-
 педиясы бас редакциясы, 1998. – ISBN 5-89800-123-9, I том. 
2. Қазақ  мәдениеті//Энциклопедиялық  анықтамалық.  – Алматы: Аруна  Ltd ЖШС, 2005.  

 –  ISBN  9965-26-095-8. 
3. Уикипедия – ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет. 
4.  http://e-history.kz/kz/map/view/326 © e-history.kz. 
5. http://anatili.kazgazeta.kz/?p=10183. 
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7. Лаптевтің А.П., Байхоновтың С. деректі телефильмдері.

Резюме
Знать историю родного края – обязанность каждого гражданина. Комплекс Акбаур явля

ется историческим, культурным и священным местом не только для людей, которое прожива
ют в данной местности, но и для всего нашего народа. Дана полная информация как об астроло
гическом наблюдении и религиозном месте. 

Summary
Every human being should know the history of his own people. The complex “Ақбауыр” is historic 

and cultural place, not only for the people who live in that territory, but also for our nation.  In the 
article so many things have been widely discussed ranging from the history of «Ақбауыр» to importance 
of this reminder of the past in school curriculum, excavations and our culture. This article was also 
accompanied with the precious facts about Ақбауыр’s significance in from of an astronomical sector 
and spiritual place. 
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Күй – аңыз

азақ халқының домбырашылық өнері сан ғасырлардан бері ұрпақтан-
ұрпаққа, атадан-балаға жалғасып келе жатқан баға  жетпес рухани 

«ТАУҚҰДІРЕТ» ТУРАЛЫ  АҢЫЗ
(Халық күйі)

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

Қ
байлығымыз болып табылады. Осындай ғажайып күйшілік дәстүрдің ежелгі 
үлгілерінің бірі Тарбағатай өлкесінде қалыптасқан. Тарбағатай өңірінде көне 
үлгідегі аңыз күйлер молынан сақталған. Қара қағыспен ойналатын бурдондық 
жүйедегі күйлер, негізінен, аңыз-күйлерден бастау алған домбыраның теріс 
бұрауында орындалады. Ежелгі аңыз-күйлерді біздің заманымызға жеткізуші 
күйшілердің бірі Бағаналы Саятөлеков (1895-1986) Семей облысы Ақсуат ау-
данына қарасты Кіндікті ауылында 1895 жылы дүниеге келген. Жас кезінде 
дауысы зор, әрі әнші, әрі домбырашы болған. Бағаналы ақсақал жөнінде алғаш 
жазған белгілі күйші, өнер зерттеуші Уәли Бекенов: «Бағаналы 1937 жылы 
бүкіл қазақстандық өнер слетіне қатысып, күй тартып, сахнаға шыққан. 
Тәттімбеттің «Көкейкесті» күйін алғаш орындаушылардың бірі болған. 
Сол слетте Бағаналы атақты күйшілер Дина Нұрпейісова, Әбікен Хасенов
термен дидарласып, өз өнерін ортаға салып, олардың өнерін тамашалаған. 
Сондайақ Бағаналы Жамбылдың 95 жасқа толу тойына да шақыртылып, 
шертпе күйлер тартқан. Бағаналының   репертуарында халыққа белгісіз 
40қа тарта күй болған» дейді. Оның репертуарындағы «Қорамжан», «Ащы 
күй», «Көктөбет», «Шыңырау», «Беласар», «Қаражорға», «Аңыратпа», 
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«Бозайғыр», «Тауқұдірет», «Келто-
ры», «Сарқырама», «Бұлғын-Сусар», 
«Қара атты мен торы атты», т.б. 
күйлер аңыз-әңгімелермен астасып 
жатқан көне  жәдігерлер болып са-
налады. Домбыраның пайда болу, 
шығу тарихы туралы қазақ халқында 
бірнеше аңыздар айтылады. Соның 
бірі – Бағаналы Саятөлековтың орын-
дауындағы «Тауқұдірет» күйінің 
аңызы домбыраның қос ішегінің 
қалай пайда болғандығы жөнінде сыр 
шертеді. Бұл жөнінде жазушы, ғалым 
Ақселеу Сейдімбек былай дейді: 
«Ерте заманда домбырада жалғыз 
ғана ішек, Тауқұдіретте жалғыз 
ғана қанат болыпты. Тауқұдіреттің 
жалғыз қанаты еркегінің оң жағына, 
ұрғашысының сол жағына бітеді 
екен. Домбыраны жасаған шебер, 
жалғыз ішекпен көсілтіп күй тар
та алмайды. Ал, жалғыз қанатты 
тауқұдірет қалықтап ұша алмайды. 
Домбырашы не істерін білмей іштен 

тынады. Тауқұдірет болса күндізтүні Тәңірге мұңын шағып, қалықтап 
ұша алатын қос қанат сұрап: «Құдіретау, құдірет!», – деп жалбарыну
мен болыпты. Күндердің бір күнінде тауқұдіреттің аталығына Тәңір ой 
салады. «Бүйтіп зарлап жүре бергенше талпынып тірлік етіп көріңдер», – 
дейді.  Содан аталық тауқұдірет пен аналық тауқұдірет қолдасып ұшуды 
ойлайды. Бірінде – оң қанат, екіншісінде – сол қанат, екі тауқұдірет бір
бірімен қолдасып, қанаттарын кере серпеді. Сол кезде жерден бауырлары 
көтеріліп, қалықтай ұша жөнеледі. Жер беті дөңгеленіп, төменде қалады. 
Қос тауқұдіреттің қанаттарын жел сүйемелдеп, көк жүзінде рахатта
на самғайды. Сонда көңілдері шаттанған қос тауқұдірет қуаныштарын 
жасыра алмай «Құдіретау, құдірет, мұныңа да шүкіршілік!» – деп, 
Тәңірге ризашылықтарын білдіріпті. Осы туралы ақиық ақын Мұқағали 
Мақатаевтың «Райымбек» поэмасында былайша суреттелген жыр жолда
ры бар:

Сыңар қанат екі құс жаралыпты жалғанда,
Бірбіріне жабысып алады екен самғарда.
«Құдірет!» – деп екеуі зарлайды екен толассыз,
Бірінің – оң, бірінің сол қанаттары болғанда. 
Кейін  бұл  тауқұдіреттен туған балапандарға  Тәңір қос қанат дары

тып  еді»  дейді.  Осы  оқиғаға  куә  болған  домбырашы: «Қос қанат бірігіп 
еді – ұшты, егер домбырада қос ішек болса ше?»  дейді де, екінші ішек тағып 
көреді. Сонан соң, қос ішекті домбырасын тартып көрсе, ғажайып үн шығады. 
Домбырашының қуанышында шек болмайды. Тіптен, риза болғандығы сон-
ша, ең алғашқы күйін тауқұдіретке арнайды. Тауқұдіреттің алғашқыда қалай 
қиналғанын, «Құдірет-ау, құдірет», – деп Тәңірге қалай жалбарынғанын, кейін 
қолдаса ұшып, көкке самғағанын күй тіліне салады. Бағаналы Саятөлековтың 
орындауындағы «Тауқұдірет» күйі, шынында да, өте қарапайым, күйдің көне 
үлгісі екендігін аңғартады және кейбір тұстарында құстың шыңқылы тәрізді 
абертондар арқылы жаңғырып үшінші дыбыс шығып тұрады.
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“Табысты менеджер – 2017” республикалық байқауы 

В 2013 году меня назначили директором Северной средней школы. Не 
было опыта руководителя, но был уже сложившийся  коллектив педа-

СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 
ФОРМУЛА УСПЕХА 

Ныгмет  ЖУСУПОВ, 
директор ГУ «Северная средняя 
общеобразовательная школа 
Иртышского района» 
  Павлодарская область, Республика Казахстан

гогов, добившийся значимых результатов в обучении и  воспитании подрас-
тающего поколения, сохранивший многолетние традиции.

«Что для меня школа? Кто я для нее?» И какова же моя роль в образова-
нии? Эти вопросы, которые всегда стоят передо мной.

Я вырос в многодетной семье. От своих родителей  унаследовал целе-
устремленность, обязательность, трудолюбие.  Но школой  лидерства стала 
моя родная школа.  

Руководить коллективом, быть директором школы мне помогает тот 
опыт, который по крупицам собирался в моей жизни,  когда начинал свою 
деятельность простым учителем.

Сейчас я понимаю, как много нужно знать о себе, формировать и разви-
вать свой внутренний мир, чтобы помогать другим; весь мой предыдущий 
опыт, мои профессиональные поиски, осмысление себя в профессии помо-
гают мне в настоящее время быть руководителем. 

В моем понимании директор современной школы – это стратег, менед-
жер, который, работая с людьми, отвечает за их профессиональные дости-
жения, осуществляет организацию и координацию усилий для решения за-
дач, поставленных перед возглавляемым коллективом, ведет его к успеху;  
это идейная личность с технологическим мышлением «победителя»,  для 
которой в деятельности равнозначно ценны как процесс, так и результат.

Современному успешному директору, на мой взгляд, должны быть свой-
ственны следующие личностные и профессиональные качества:

– наличие интеллектуальных способностей, лидерских качеств; поря-
дочность;

– целеустремленность, инициативность и преданность делу;

От редакции. Школьное образование – дело коллективное, и успеш
ная деятельность во многом зависит от того, кто этим коллективом 
управляет. Так кто же он, современный успешный директор школы – 
менеджер или лидер в образовании.

Вашему  вниманию  представляем  Эссе, номинанта “Креатив
ный менеджер” директора ГУ “Северная средняя  общеобразователь
ная школа   Иртышского   района” Павлодарской области, участника 
респуб ликанского   конкурса   руководителей “Успешный  менеджер”  
2017  г. Жусупова Ныгмета Муталяповича.
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– компетентность, организаторские способности;
– желание и умение воспринимать новые идеи, видеть перспективу дея-

тельности и вести свой коллектив к успеху;
– способность брать на себя ответственность;
– способность к творчеству, мобильность;
– коммуникабельность;
– забота о людях и деле; чувство справедливости.
 Какова же формула моего  успеха?     
Первое слагаемое успеха – это общая идея, цель, стремление получить 

качественный результат, желание сообща идти к успеху, ощущая при этом 
свою сопричастность ко всему происходящему.

Второе слагаемое – команда. Думаю, что  мое окружение, наш педаго-
гический коллектив – это 50 % моего успеха. В школе работают опытные 
учителя.  86% педагогов имеют квалификационную  категорию, в т.ч. 18% 
учителей – высшую, 47% – первую, 21% – вторую категорию. Чтобы вы-
строить хорошую школу, от директора требуется немного: не бояться окру-
жить себя людьми, может быть, в чем-то умней и талантливей, чем он сам, 
и дать им направление. Тогда все, что он задумал, они сделают лучше, чем 
он это предполагал. 

Третье слагаемое – это Вера, Вера в себя, в свое дело. 
Четвертое слагаемое – ответственность, профессионализм. Главная 

миссия директора – создать такие условия в школе, чтобы в ней хорошо 
было детям. На первом плане – дети, их потенциал.  Основной целью об-
разовательной деятельности школы является создание условий для обес-
печения качества знаний учащихся, развития познавательных способнос-
тей, формирования опыта самостоятельной деятельности, самопознания и 
самоопределения личности. Мы живем  в 21 веке, и современному общес-
тву необходимы личности, способные творчески мыслить, реализовывать 
приоб ретаемые знания, быть коммуникативными, контактными в любых 
социальных  группах.  Сегодня  общество  нуждается  в людях, которые 
самостоятельно могут и умеют трудиться над личностным ростом. Судьбы 
наших учеников – это наши  судьбы, моря, по которым они проплывут – это 
наши моря. 

Но не хочу  приукрасить реальную ситуацию и умолчать о проблемах, 
которые были. Недостаточное количество  автоматизированных  рабочих 
мест учителей и учащихся снижала эффективность использования инфор-
мационно-коммуникационных технологии в образовательном процессе. 
Преимущественно использовались информационно-коммуникационные 
технологии на уроках в тех кабинетах, где имеется компьютер. Отсутствие  
локальной сети не давало возможности использовать Интернет-ресурсы на 
уроках. 

На сегодня хорошая материально-техническая база и уровень информа-
ционной компетентности учителей позволяют успешно использовать в об-
разовательном процессе информационно-коммуникационные технологии. 
Все компьютеры в школе объединены в локальную сеть, которая обеспечи-
вает выход в Интернет. Постоянно работает электронная почта. 11 автомати-
зированных рабочих мест учителей.

Как же развивается  в настоящее время данный процесс эффективного 
применения компьютеров для решения задач образования?

Информационные технологии широко используются учителями–пред-
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метниками в образовательном процессе, учителя успешно используют Ин-
тернет-ресурсы, а также имеющиеся в школьной медиатеке электронные 
пособия, учебники, справочники, энциклопедии и видеофильмы. 

Я вижу, что формула успеха
 «Успех» = «Цель» + «Команда»  + «Вера в свое дело» + «Профессио-

нализм»    выведена правильно. Педагогический коллектив ставит планку 
выше и смелее старается брать её! Значит, формула работает.

Я рад, что у нас в школе в настоящее время сложился творческий кол-
лектив, с большим потенциалом, меня окружают компетентные коллеги и 
интересные ученики.

Коллективом определены приоритеты в образовательной политике шко-
лы:

– путь инноваций, открытости;
– путь работы по формированию информационных, коммуникативных 

компетентностей учащихся;
– путь определения индивидуальных образовательных траекторий для 

наших школьников;
– путь заботы о здоровье детей;
– повышения качества работы учителя, включая, что мне кажется осо-

бенно ценным, воспитательную направленность.
Выбор профессии, должности, на мой взгляд, предопределяет отноше-

ние человека к жизни, окружающим, формирует жизненные принципы и 
идеалы. Что является сутью любой хорошей школы? Живое практическое 
общение. Этим школа должна заниматься в первую очередь. Учитель – са-
довник духа, сеятель невидимых семян.

И восхождение к вершине успеха будет успешным, если, взявшись за 
руки, вверх пойдут учителя, ученики, родители. А рядом с ними и всегда 
чуть-чуть впереди – директор.

 2018-2019  оқу  жылына  күндізгі оқу нысаны бойынша маман-
дықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды, магистрлерді, PhD 
докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырыста-
ры бөлінді. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
интернет-ресурсында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойын-
ша бұйрық жарияланған. Министрліктің бұйрығына қоса берілген 
қосымшада мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ЖОО-лар-
да  жоғары білімі бар мамандарды, магистрлерді, PhD докторларын 
даярлауға арналған квоталар көрсетілген. 

 2018-2019 оқу жылына жоғары білімі бар  мамандарды даярлауға 
53 594 грант, магистрлерді даярлауға 12 504 грант,  PhD докторларын 
даярлауға 2 240 грант бөлінген. Мемлекет тарапынан техникалық 
мамандықтарға көп грант бөлінгендігін атап өткен жөн.

Министрліктің баспасөз орталығынан

2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН 
БІЛІМ БЕРУ ГРАНТТАРЫНЫҢ 
МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША ТІЗІМІ ЖАРИЯЛАНДЫ  
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Мұғалім  тәжірибесінен

ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ 
ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ 

Анар  ТІЛЕУБАЕВА, 
«Кеңесту» негізгі орта мектебінің 
информатика пәні мұғалімі
  Ақтөбе  облысы, Темір  ауданы, Қазақстан

«И нтерактив» сөзі ағылшынның «interact» сөзінен шыққан. «Inter» – бұл 
өзара, «act» әрекеттесу деген мағынаны білдіреді. Интерактивті сөзі 

бір нәрсемен (мысалы, компьютермен немесе біреумен, адаммен әңгімелесу) 
диалог түрінде өзара әрекет етуге қабілеттілік дегенді білдіреді. Сонымен, 
интерактивтік оқыту – бұл, ең алдымен, мұғалім мен оқушының өзара әрекеті 
жүзеге асырылатын диалогтық оқыту, танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың 
арнайы формасы. Оның өзінің нақты және болжаған мақсаттары болады. 
Басты мақсаттарының бірі – оқыту үрдісін жемісті етіп, оқушылардың өз 
интеллектуалдық деңгейі мен табыстылығын сезінуіне жол ашу.  

Оқу үдерісіндегі өзара әсердің жаңа мазмұнын бере алатын анықтаманы 
іздестіру барысында интерактивті оқыту термині пайда болды. Бұл, шын 
мәнінде, педагогикалық қарым-қатынастың мәнін, мазмұны мен құрылымын 
оңтайландыруға қабілетті екендігін көрсетті. Интерактивтілік ұғымы 
«символикалық интеракционизм» (Г.Блоуберг, Дж.Г.Мид, Р.Сирс, т.б.), яғни 
адамдар арасындағы қарым-қатынасты үздіксіз сұхбат (диалог) ретінде 
қарастыру деген сөз. Мұндай тікелей диалог бүгінгі күні ерекше мәнге ие 
болып отыр. 

«Интерактивтің» негізгі ерекшеліктерінің бірі ретінде оның оқу 
үдерісінің нәтижелі болуына түрткі болатынын айту керек. Оқу үдерісіндегі 
интерактивтік  әрекет диалогтық қарым-қатынасты ұйымдастыруды және да-
мытуды көздейді. Сонымен бірге, өзара  түсінісіп, бірлесе шешім қабылдауға 
мүмкіндік береді. Диалогтық оқыту нәтижесінде сыни ойлауға, күрделі 
мәселелерді талдау негізінде шешуге, балама пікірлер айтуға, дискуссияға 
қатынасуға, басқа адамдармен қарым-қатынас жасауға үйренеді. Бұл үшін 
сабақ кезінде жеке, жұптық және топтық жұмыстар ұйымдастырылады, зерт-
теу жобалары, рөлдік ойындар қолданылады, әртүрлі құжаттар мен ақпарат 
көздері пайдаланылып, шығармашылық жұмыстар жүргізіледі.  

Интерактивті оқытудың мәні – оқыту үрдісін барлық оқушылар  таным 
үрдісіне тартылып, өздері білетін және ойлайтын нәрселерін қайта қарауға, 
түсінуге мүмкіндік беретіндей етіп ұйымдастыру. 

Интерактивті оқыту жеке оқушылармен  жұмыс, жұппен жұмыс, топ-
пен жұмыс түрінде ұйымдастырылады. Мәселен, педагогика сабағында 
интерактивті әдістерді қолдану кезінде оқушыларды  топқа бөліп, оларды 
белсенді әрекет етуге, бірін-бірі қолдау, толықтыру арқылы сұхбат құруға 
үйретуге болады. Екі оқушының сұхбатына үшіншісі де араласуына бола-
ды. Мұны полилог деп атайды. Бұл өзге тілді үйренуді жеңілдетеді әрі оқу 
үдерісінде кездескен қиындықтарды жеңуге көмектеседі. 

Сонымен қатар аталмыш әдіспен өткізілген сабақта мұғалім әр оқушыға 
жеке көңіл бөле алады. Себебі, әрбір оқушының жеке өзіне ғана бөлінген 
тапсырмасы болады. Осылайша интерактивті әдіс оқушыларға  мәселені 
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бірігіп шешуді үйретеді. Бірігіп жұмыс  істеу әрі жеңіл, әрі қызық, әрі тиімді. 
Интерактивті әдіс барысында олар мәселені бірігіп шешіп қана қоймай, 
бірлесуге, ұйымдасуға бейімделе отырып, оқып үйренуге тырысады. Бұл 
оқытудың тәрбиемен бірлікте жүруіне алғышарт қалыптастырады. 

Интерактивті әдісте, жоғарыда айтқанымыздай, мұғалім  ұйымдастырушы, 
бақылаушы деңгейінде ғана көрінеді де, оқушы белсенділігі арта түседі. Ин-
теракция кезінде мұғалім жұмысқа тікелей қатысқанымен, ол өз мүмкіндігін 
шектеп, оқушының белсенді болуына жағдай туғызуы қажет. Дәлірек 
айтқанда, өзге тілді үйренуде маңызды болып табылатын оқушы мен 
оқушылардың  арасында болатын интеракция кезіндегі әрекет жүйесін бес 
сатыға бөлуге болады: мақсат қою, жұмысты жоспарлау, тапсырманы бөлу, 
оқушылар әрекетін бақылау, бағалау. 

Ал интерактивті оқытудың мақсаты – оқу үдерісінің барлық саты-
сында бірлескен әрекетке жағдай жасау. Әр оқушыны жеке тапсырма-
мен  жұмыс істете отырып, топ мүддесін ойлауға үйрету. Әрқайсысын өз 
міндетін жауапкершілікпен атқаруға жетелеп, ортақ нәтижеге қол жеткізуге 
ұмтылдыру. 

Интерактивті оқыту әдістерінің түрлері: топтармен  жұмыс,  оқу 
пікірсайысы (Сократтық диологтар), «ойындық жобалау, «ми шабуылы», 
«пікірталас», «дөңгелек үстел».  

Білім алу, оны өңдеу әдістері интерактивті әдіс аясына кіріп кетеді. 
Олардың ішінде белгілілері – «Үлкен шеңбер», «Өзара» (междусобой-

чик), «Аквариум», «Ми шабуылы», «Дебат», «Мозайка», «Пікірталас жүргізу 
әдістемесі», «Рөлдік пікірталас», «Психологиялық-педагогикалық консили-
ум» және т.б. 

Мамандар интерактивті оқыту үрдісіндегі мінез-құлық нормаларын 
төмендегіше     бөледі: 

– өзара біріккен іс-әрекетте «актерлер» мен «көрермендер» жоқ, барлығы 
қатысушылар; 

– топтың әрбір мүшесінің сөздері тыңдауға тұрарлық; 
– сөйлегенде нақты тақырып бойынша, түсінікті тілмен, артық ақпаратсыз 

сөйлеген дұрыс;  
– егер ақпараттың кейбір жерлері түсініксіз болса, оны түсінуге 

бағытталған сұрақтар қою керек («Мен дұрыс түсінсем?...»); тек содан кейін 
ғана қорытынды шығарылады;  

– жеке тұлға емес, идея сыналады; 
– өзара біріккен іс-әрекеттің мақсаты қандай да бір көзқарасты «жеңу» 

емес, мәселе бойынша түрлі пікірлерді біліп, жақсы шешім шығару, т.б.

«ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК»
(сыныптан тыс тәрбие жұмысы)

Гүлбақыт  ЖҰМАБЕКОВА, 
№30 жалпы білім беретін орта мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
  Қарағанды қаласы, Қазақстан

лбасы Н.Назарбаев ұсынған «Мәңгілік Ел» идеясын жас ұрпақтың сана-
сына сіңдіру, мемлекеттік рәміздерді қастерлеп, туған жердің тарихын Е

тануға ынталандыру, сол арқылы Отанын шексіз сүйіп, елдің ертеңі үшін 
рия сыз қызмет етуге баулу бүгінгі педагог мамандардың басты міндеттерінің 
бірі болып саналады. Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін мектепте әртүрлі 

3. “Қазақстан мектебі” №7, 2018.
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шаралар ұйымдастырылып тұрады. Аталған мақсат аясында біз де сыныптан 
тыс тәрбие сағатын ұйымдастырып, оқушылардың патриоттық сезімдерін 
күшейтіп, ел мен жердің қадірін жете түсінуге жетеледік. Сабақта әртүрлі 
көрнекі құралдар пайдаланып, Ибрагим Ескендірдің «Көк тудың желбірегені» 
атты әнімен бастағанды жөн көрдік. «Мәңгілік Ел» идеясы мен «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында «Туған жер» бағдарламасы тура-
лы аз-кем тоқталып өттік.   

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Мәңгілік Ел» 
жалпыұлттық патриоттық идеясының бағдарламасы  Жаңа қазақстандық 
патриотизм құндылықтарын  жастарға насихаттаумен байланысты. Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың  2017-2018 жылғы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы қоғамды рухани жаңғыртудың басымдықты идеяларын оқушылар 
арасында кеңінен насихаттау болып табылады. 

«Туған жер» патриоттық бағдарламасы Отанға деген рационалды 
және эмоционалды қатынасты біріктіруге бағытталған. Туған жерге, оның 
мәдениетіне, салт-дәстүріне деген сүйіспеншілікке бағытталған патриотизм 
мәдени-генетикалық кодтың негізі болып табылады. 

Бағдарлама 3 бағыт бойынша жүйелі жұмысты талап етеді. 
Бірінші бағыт – өлкетану жұмыстары.  
Екінші бағыт – табысқа жеткен өкілдер мен ауылдық мекендер-

ден шыққандардың (бизнесмен, шенеунік, жастар және т.б.) көмегімен 
аумақтарды инфрақұрылымдық қолдау. 

Үшінші бағыт – жергілікті биліктің бірлескен жұмысы, демеушілік 
көмекті қолдау мен тетіктерінің оңтайлы түрін іздеу,  Өлкетану білімі біржақты 
этнографиялық аспектіні ғана емес, сонымен бірге ірі ағартушылық жұмысқа 
негізделіп, жергілікті жердің географиясын, фольклорын, мифологиясын 
зерттеуді талап етеді. Өлкетану,  туған жер тарихын  білуді  ұйымдастыруды 
мектептеріне сүйенген жөн. 

Оқушылар сөзжұмбақ шешіп, слайдтар көрсетті. Сондай-ақ, Түркістан 
қаласы туралы ауызша журнал мен «Тарихи Түркістан» деп аталатын тұсау- 
кесер көрсетілді. 

1-бастаушы.
Түркістан – екі дүние есігі ғой,      Тамаша Түркістандай жерде тұрған,
Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.      Түріктің тәңірі берген несібі ғой.
2-бастаушы.
Ертеде Түркістанды Тұран дескен,     Тұранның тарихы бар толқымалы,
Тұранда ер түрігім туып өскен.   Басынан көп тамаша күндер өткен.     
         (М.Жұмабаев)
3-оқушы.  Түркістан – көне қала ғана емес, ірі оқиғалардың куәгері. Қазақ 

мемлекеттігін құрған, қалыптастырған хандардың, билердің, батырлардың 
бұл қасиетті шаһарда тұрмағаны немесе соғып өтпегені жоқ деуге болады. 
Демек, Түркістанның әрбір көшесі тарихи беттерге толы.  

4-оқушы. IV–X ғасырларда Түркістан орнында Шағбар деген үлкен қала 
болған. IX-X ғасырларда ол жақсы қалалар қатарына қосылып, гүлденеді. 
Сол кезден бастап Яссы, ал  XV ғасырдан бастап Түркістан деп аталады. 
«Түркістан» деген сөз «түріктер мекені, елі» мағыналарды білдіреді. Сол кез-
ден бастап қала түркі халықтардың діни орталығы болып келді.

5-оқушы.  Түркістан  қаласы ұзақ уақыт қазақ хандығының орталығы 
болды. Жаугершілік замандарда сыртқы жаулардан қорғану мақсатында 
қаланы айналдыра қорған салынған. Қорған мен қақпаның беріктігі сондай, 
кейде сырттан келген шапқыншылар бұза алмаған. 

6-оқушы. Ежелгі Түркістан қаласы қазақ топырағындағы сол кездегі 
саяси мәселелерді, дау-дамайларды шешу орталығы болған. Бұл қаланың  
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түбіндегі мәр төбеде  үш  жүздің өкілі ылғи бас қосып, уәжге  келіп  отырған. 
Жер  дауы, жесір дауы  осы  арада  шешіліп, әңгімеге өзек болған.

7-оқушы. Исі түркі халықтарының  екінші  Меккесі  атанған Түркістан 
аумалы-төкпелі заманда елге нық сенім беріп, діни және рухани  беріктікті  
сақтап  қалуға көмектескен рухани ағарту орталығы болған. 

8-оқушы. Қазақстанның  халық жазушысы  Ш.Мұртаза «Киелі Түр-
кістан» деген  мақаласында  былай деген: «Әр елдің, егер ол өз  тарихын, 
өз мәдениетін, өз намысын бағалай білетін ел болса, сол елдің пір тұтатын 
бір мекені болады». Мысалы, ол өзбектерде Самарқанд, Бұхара, орыстарда 
Суздаль,  Владимир, Иранда – Машхат. Ал біз, қазақтар үшін сондай рухани 
алып – Түркістан. Бүкіл қазақ халқы мойындайтын піріміз – Түркістан.

9-оқушы.  Қасиетті Түркістанға барғанда теңдесі жоқ Ахмет Иассауидің 
сәулетті ғимараты  ерекше көзге түседі. Мұны ХІV ғасырдың алдында әйгілі 
Ақсақ Темір салдырған. Оның ені 46,5,  ұзындығы 62,5, ал биіктігі 40 метрге 
жуық. Әртүрлі мақсатта пайдаланылатын 35 бөлмесі бар. Ортада қазандық 
деп аталатын бөлме бар. Осы бөлмеде салмағы 2 тонна келетін, ішіне 60 ше-
лек су сыятын үлкен  «Тайқазан» орнатылған. Тайқазан 1399 жылы Түркістан  
шаһарынан  25 шақырым жердегі Қарнақта  7 асыл металдан жасалған.

10-оқушы. 1935 жылы Санкт-Петербургте Иран өнері жөніндегі 
3-халықаралық конгресс өтті. Соған  Қазақстан үкіметінің рұқсатымен 
Тайқазан жіберілді. Эрмитажда ұзақ жыл тұрған Тайқазан 1939 жылы 
Түркістанға қайта  әкелінді. Ол – молшылықтың белгісі.

11-оқушы. Қожа Ахмет Иассауи ХХ ғасырда өмір сүрген. Қазақ 
халқының мәдени тарихында айрықша орны бар. Бұхара қаласында діни білім 
алғаннан кейін Түркістанға келіп, сол кезде Орта Азияда кең тараған сопылық 
идеялардың насихаттаушысы болды. Ахмет Иассауидың бүгінгі ұрпаққа жет-
кен  шығармасы – «Диуани Хикмет». Онда қазақ халқының ежелгі мәдениеті 
мен әдебиеті, тарихы, этнографиясы мен экономикасы жазылған.

12-оқушы. Есімі ежелден ел жүрегінде сақталған, асыл сөздері зерде-
лерде жататын инабаттылық пен имандылыққа шақырған адамгершілік биік 
мұраттарын уағыздаған ұлы ғұлама, киелі әулие Құл-Қожа Ахмет Иассауидің 
халқымыздың рухани өміріндегі өнегелі орны өзгеше жоғары. «Мәдинада –
Мұхаммед, Түркістанда – Қожа Ахмет. Мына бізге жәрдем ет» деген аталы 
сөз, мәртебелі теңеу орынды айтылған. 

13-оқушы. «Екінші Мекке» атануы да осы әруақты атамыздың,  бәтуалы  
бабамыздың бүкіл Түркі дүниесін нұрландырған шапағат-шамшырағы екенін 
айқындайды. 

Уа, көне көз Түркістан, Ғажайып қай түр нұсқаң,
Иассауиден бата алған.  «Кіші Мекке»  атанған.  

13-оқушы. Қасиетті Түркістан жеріне барған қазақ халқы Арыстанбабтың 
қабіріне орнатылған кесенеге де бармай кетпейді. Арыстанбаб – ғалымдық 
діндердің бірі исламды түркі әлеміне танытушы, таратушы, Мұхаммед 
Пайғамбардың ісін жалғастырушы. Кей адамдар: «Арыстанбабқа түне, Қожа 
Ахметтен тіле!»  дейді. 

Түркістанда түмен баб,  Отырардағы отыз баб,
Сіздермен медет тілеймін.  Ең үлкені – Арыстанбаб
Сайрамдағы сансыз баб,  Сіздермен медет тілеймін.

14-оқушы.
Даламның шынарындай,  Алаштың тұрарындай,
Санамның шырағындай,  Бегімнің ұранындай,
Бабамның тұмарындай,  Көгімнің қыранындай. 
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15-оқушы.
Даңқымен сағындырған,   Төтеп берген бәріне,
Тегі үшін жұлқысқан,  Төзімдісің, Түркістан.
Көгі үшін қырқысқан,  

16-оқушы. 
Көз тіксе жарты ғалам,   Жұлдыздай жарқыраған.
Асырған даңқын заман.  Қазақтың ұлан жері,
Қожа Ахмет Иассауи,  Ардақтап тұрар елі. 
17-оқушы.
Сан ғасырлар тәу етіп,  Армандарын тау етіп, 
Келіп жатты қанша жұрт.  Қайтып жатты тамсанып. 
18-оқушы.  Түркістан ежелгі заманда да, қазір де үлкен саяси орталық. 

Бұл қаланың сол ғасырлар бойы елдің басын біріктіріп, рухани негізді сақтап 
қалуға сіңірген еңбегі ұшан-теңіз. Қаланың жалпы мұсылман әлемінде 
«Екінші Мекке» атануы тегіннен-тегін емес. Осындай бой көтерген зәулім 
кесене –  Қожа Ахмет Иассауи кесенесі. Бұл кезде ЮНЕСКО-ның «Қызыл 
кітабына» енгізілген. Қасиетті қала кезінде шашыраған халқымыздың басын 
біріктіріп, елдігіміздің нышанын айдай әлемге паш етті. Мұнда қазақ хақының 
нар тұлғалы тұлғалары – Есім хан, Қасым хан, Тәуке хан, Малай хан, Төле би, 
Қазыбек би, Әйтеке билер жиі-жиі болып, елдің мәселесін қозғаған.

19-оқушы. Түркістанда қазақ халқын әлемге паш еткен, 20 жасында Сид-
ней олимпиадасында Қазақстан қоржынына бірінші алтын медальді  салып, 
еліміздің көк туын Сидней көгінде желбіретіп, Әнұранымызды шырқатқан 
Бекзат Саттарханов туған. Егеменді елдің тәуелсіз Түркістаны қазір Бекзат-
пен мақтанады. Түркістанда қазір Бекзат Саттарханов атындағы алып спорт 
сарайы бар. Ол мәңгілік тәуелсіз Қазақстанның «Батыр Бекзаты» болып 
қалды.

20-оқушы.
Мәңгілік нұры жақын, Айдында дара қалқып,
Рухыңды ұғып халық. Арайласа үрдістан.
Көтерді көк туыңды, Жазирадай нұр құшқан
Бір сапқа тұрып анық. Түрлене бер, Түркістан!
Сәт сайын сана халқым, Гүлдене бер, Түркістан!
Кемедей көрінесің. 
Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың  «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласындағы қоғамды рухани жаңғыртудың басым идея-
ларын оқушылар арасында кеңінен насихаттау және туған жерге деген 
сүйіспеншіліктерін ояту, осы арқылы ұлттық кодты ашып, рухани жаңғырту 
біздің басты парызымыз болып табылады. Ұлттық код халқымыздың 
әдебиеті мен мәдениеті арқылы келеді. Ол – халықтың көркем сөз өнері 
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қушылардың ойлауын, кеңістік денелерін елес-
тету және теориялық білім нәтижелерін есептер 

«ШЕҢБЕРДІҢ  ҰЗЫНДЫҒЫ.
ДӨҢГЕЛЕК АУДАНЫ. ШАР» 

Жайнагүл  ТАМПИЛОВА,
№4 «Шұбарқұдық»  орта мектебінің 
математика пәні мұғалімі 
  Ақтөбе облысы, Темір ауданы,  Қазақстан

О
шығаруда қолдана білу дағдыларын қалыптастыру – математика сабағындағы 
ең негізгі  мақсаттардың бірі.  6-сыныпта «Шеңбердің  ұзындығы. Дөңгелек 
ауданы. Шар» тақырыбын өткен кезде сабақты түсіндірмес бұрын жалпылай 
сұрақ беріп, олардың кеңістік фигуралары туралы түсініктерінің барысын 
байқадым. Одан соң жаңа сабақты кітаптағы мысалдар арқылы, олардың 
шығару жолдары арқылы түсіндіремін. π санының қандай сан екеніне  
тоқталамын.

Интерактивті тақтадан шеңбер мен дөңгелектің  суреттерін  көрсетіп, 
қандай айырмашылық байқағандарын тыңдаймын да,  Венн диаграммасын 
толтырамын.   Дөңгелекте аудан, ал шеңбердің ұзындығы болатынына көңіл 
аудартамын. 
  Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру мақсатында практикалық 
тапсырма орындаттым. Су ішетін қарапайым стақанның жиегін жіппен орап, 
жіптің ұзындығын сызғышпен өлшеттім. Бұл шеңбер ұзындығы болатыны-
на назар аударттым. Онан соң стақанның  диаметрін сызғышпен өлшетіп, 
шеңбердің ұзындығын оның  диаметрінің ұзындығына қатынасын есептеттім.  
Оқушылардың шығарған бөліндісі бірдей болады. Кез келген дөңгелектің 
шеңберінің ұзындығының оның  диаметрінің ұзындығына қатынасы тұрақты 
шама. Оны гректің  π әріпімен белгілейміз. π саны шектеусіз ондық бөлшек 
екендігіне назар аудардым. Есептеулерде π = 3,14 мәні  алынады, бұдан   С = π 
• D, егер  D = 2 R   болса, онда   С = 2 π R. Шеңбердің ұзындығы  π  саны  мен 
шеңбердің диаметрінің көбейтіндісіне тең.

Жаңа сабақты бекіту мақсатында ауызша есептер шығарттым.
1 есеп:    
D  = 10 см.      С = ?      С = π • D
С = π • D =3,14 •10 = 31,4 (см)                Жауабы: 31,4 см.
2 есеп:  R =15 см.   С = ? С = 2 π • D
С = 2 • 3,14 • 15 = 94,2 (м)                       Жауабы: 94,2 м.
Шеңбердің ұзындығын, дөңгелектің ауданын анықтағанда  π – саны  

маңызды және өте қажет. Бұл  санды ежелгі грек  математигі Пифагор 
ашқан болатын. Ол шеңбер ұзындығын оның диаметрінен неше есе үлкен 
екенін көрсетеді. Көптеген зерттеулердің көмегімен  дөңгелектің ауданы 

мен әуенді музыкасы және мың құбылған әдемі өнері. Әр халықтың қадір 
тұтатын жері, бас иер мекені бар.  Қазақ  халқының  сондай қасиетті жері– 
Түркістан қаласы. Ол – тек қазақ халқының ғана емес, бүкіл түркі халық-
тарының рухани орталығы. Ел қастерлеп, кие тұтатын жерлер мен мәдени 
құндылықтарымызды оқушылардың бойына сіңіру болашақ Қазақ елінің 
тұғырының  биік,  ғұмырының  ұзақ болуына кепілдік берер абыройлы іс 
болып саналмақ. 
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үгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. 
Елбасы  Н.Назарбаев өз сөзінде: «Біз қазір «білімғылыминновация» 

БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІНДЕ  ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  ЕНГІЗУ

Айгүл  БЕКЖАНОВА, 
А.Тайманов атындағы №34 мектеп-гимназиясының
бастауыш сынып мұғалімі
       Орал қаласы, Қазақстан

«Білік біліп – төрден орын аларсың,
Білік білсең, күшті, берік адамсың».
                                              Ж.Баласағұн

Б
атты үштік үстемдік құратын постиндустриялық әлемге қарай бағыт 

қабырғасы  дөңгелектің радиусындай квадраттың ауданынан π есе  артық 
екені дәлелденген. S = π R2  – дөңгелектің  ауданы оның  радиусының  квадра-
ты мен π – дің  көбейтіндісіне тең.   Глобус, ойын добы, ядро, т.б. шар деп ата-
латын фигура. Шардың беті  сфера деп аталады. «Сфера» грек сөзі. Қазақша 
«Доп» дегенді білдіреді. Шардың центрі арқылы өтіп, сфераның екі нүктесін 
қосатын кесінді шардың  (сфераның) диаметрі деп аталады. Шардың қимасы 
дөңгелек болады. Сфераны жазықтықпен қиғандағы қимасы шеңбер болады. 
Жер шар тәріздес. Суреттерін салу с/к глобус, сфера, шар, доп.

Формулаларды қолданып,  карточкамен есептер шығартамын.  
1. Радиусы 20 м болатын шеңбердің  ұзындығын қалай есептеуге болады? 
2. Диаметрі 10 м болатын дөңгелектің ауданы неге тең?
Жаңа сабақты пысықтау үшін деңгейлік тапсырмалар орындалады.

        I деңгей                           II деңгей                                    III деңгей
Берілгені: шеңбер    R = 2 см шар, көлемі қандай
                 Д=8м     кубтың ішіне сыяды?
Табу керек: C
            

            S=78,5см2

            R=?

5. Енді сергіту жаттығуларына кезек келді.
1. Төмендегі фигуралардың қайсысына іштей шеңбер салынбайды?

2. Мына сөздердің ішіндегі артық сөзді табыңыз:
а) глобус; ә) дискі;  б) доп;  в) қарбыз.
3. Бөренені жатқызып тіп-тіке кессек қиындысында қандай фигура, ал 

тұрғызып тіп-тіке кессек қиындысында қандай фигура пайда болады?
Үйге тапсырма.  «Шеңбер» және  «Дөңгелек» сөзжұмбақтарын құрас-

тырып келу, өтілгенді қайталау.

О
.

а)        ә)                               б)                          в)
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алып барамыз» деген болатын.  Ендеше, еліміздің әлемдік үрдістерге енуі   
білім беру жүйесінің жаңа сапалық деңгейге өту қажеттілігін арттыруда екені 
түсінікті. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім 
беру  бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 
қанағаттандыратын тың бағдарлама. Аталған білім беру бағдарламасы тура-
лы түсінгенім мен ұғынғаным мол. Кәсіби тұрғыда жаңа сатыға қадам басып, 
білім жүйесіне енген жаңалықтың қыр –сырын зерттей бастаған сәтімде ар-
найы курсқа баруым бағдарлама туралы туындаған сұрақтарымның жауабын 
табуға берілген мүмкіндік. Расында да осы уақытқа дейін бірнеше курстар мен 
тренингтердің тыңдаушысы болсам да,  жаңартылған білім бағдарламасының 
толық нұсқасын түсініп кетудің сәті енді түсті деп ойлаймын. 

Елбасымыздың жолдауында айтқандай: «Болашақта өркениетті дамыған 
елдердің қатарына ену үшін, заман талабына сай білім қажет». Жаңа білім 
берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың 
әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыру-
ды талап етеді.Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты пе-
дагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге 
ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны 
жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар ал-
дында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технология-
ларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Осы тұрғыда әр пән 
мұғалімдерінің оқыту әдістерін, жаңа технологияларды таңдап пайдалану 
және авторлық үлгілерді қолдану мүмкіндігі берілген. Мен өз сабақтарымда 
биоақпараттану мен синергетика білім беру технологиясын және педагог 
кадр лер біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламалары аясында сындар-
лы оқыту теориясын негізге аламын. Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары 
болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса, берген білім 
күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік 
арқылы жүзеге асады. Осындай жаңа технологияларды қолдана отырып, 
сабақ беру мені қуанышқа бөлейді. Ал, енді жаңартылған бағдарлама бо-
йынша білім беруге келсем, жаңартылған оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, 
педагогикалық  әдіс-тәсілдер және белсенді оқыту техникалары мұғалімді 
шабыттандырып, одан сайын қанаттандыратыны анық.

Әлемдік  «Мак  Кинзи» компаниясының кеңесшісі,  Ұлыбританиядағы 
білім сапасының сарапшысы М.Барбер «білім беру нәтижесін түбегейлі 
өзгертудің басты үш факторы бар, олар: педагогтік қызметке соған лайық 
адамдардың келуін қадағалау, оларды оқытушылық қызметін тиімді 
жүргізуге қажетті деңгейде даярлау және әрбір білім алушыға сапалы білім 
беруге қолайлы жағдай туғызу. Өйткені, кез келген білім беру ұйымындағы 
білім сапасы онда жұмыс істейтін оқытушылар сапасынан жоғары болуы 
мүмкін емес» деген. Ол сонымен қатар, өзінің көптеген елдерде жасалған 
зерттеулеріне сүйене отырып, «әлемдегі нәтижесі жоғары білім беру 
ұйымдарын басқарудағы бәріне ортақ қасиет – ұйым жұмысындағы сапа-
лы өзгерістерге қол жеткізудің бірден-бір факторы педагогтерді дамытуға 
қажетті жағдайлардың жасалуы» деп тұжырым жасаған. Елбасы Жолдауын-
да елімізде білім беру саласын дамытудың жаңа міндеттерін нақты белгілеп 
берді. Осы міндетті іске асыру білім саласы қызметкерлері мен ұстаздарға 
үлкен жауапкершілік жүктейді. Мемлекет тарапынан білім деңгейін және 
ұстаздар беделін көтеру жолында көп игілікті істер атқарылуда. 

Білім сапасына қойылатын жаңа талаптар білім мазмұнын игеру-
де мұғалімнің оқушымен қатар тұруын қажет етеді. Оқушылар білімін 
критериалдық бағалау оқыту мен білім беруге деген әртүрлі тәсілдемелерді 
пайдалануға, оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингісін уақтылы 
жүргізуге, мұғалімге сабақты қажетті мазмұнмен толтыруға мүмкіндік 



40

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

береді, оқушылардың оқуға деген уәждерін арттырады, оқытудың заманауи 
әдістерін біріктіреді.

Негізінен, жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға 
бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім беру бағдарламасын тиімді 
жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдері: белсенді оқу, бірлескен 
оқу, модельдеу, саралау, т.б.

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 
үйлесімді, қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан 
ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, 
коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, топта жұмыс жасай білу, функ-
ционалды сауаттылықты шығармашылықпен қолдана білу. Жаңартылған 
білім беру бағдарламасының ерекшелігі: спиральді қағидатпен берілуі. 
Әрине, жаңашылдық болғаннан кейін қиындықсыз болмайды. Үйренгеніміз 
де, үйренеріміз де көп. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. 

Қай кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы 
ұстаздан басталады. Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен 
жауапкершілікті талап етеді. Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін, 
алдағы өмір жолын өзі болжай алатын тұлға тәрбиелеу – ұстаздың қолында. 
Жаңа бағдарлама мұғалімдерге қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті модуль 
арқылы ұсынады.

1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер. 2. Сыни тұрғыдан ойлауға 
үйрету. 3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 4. Білім беруде 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. 5. Талантты 
және дарынды балаларды оқыту. 6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай 
білім беру және оқыту. 7. Білім берудегі басқарушы және көшбасшылық.

Жаңа бағдарлама бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі 
биікке көтеріліп келеді.

Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге 
басты талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп 
келеді. Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз 
белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының 
тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады.

Барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары  сапалы  білім  беру 
жүйесіне ие. Негізгі  мектеп  үшін,  барлық  мектептердегі  оқыту  стандарт-
тарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін жақсарту қажет. 
Жоғары мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеріп 
шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігінен зерттеу 
және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгеруге тиіс. Қазіргі мемлекеттік 
бағдарламаларда Назарбаев Зияткерлік мектептерінің білім берудегі озық іс-
тәжірибелерінің ең үздік үлгілерін еліміздің барлық білім беру мекемелерінде 
кіріктіру көзделген.

Заманауи қоғамның зиялы азаматына білім беру – сана әлеуеті жоғары 
дамыған, сын тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз 
білімін қоғамның алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу. Білім 
беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады. 
Заманауи мектептердің мақсаты – жоғары білімді, шығармашыл адамның 
үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін қолайлы білім беру кеңістігін жа-
сау. Өз  білімінің нәтижесінде оқушы бойында сын тұрғысынан ойлау, 
білімін шығармашылықпен пайдалана білу, зерттеушілік дағдылары, АКТ 
дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі, тілдік дағдылары, қойылған 
міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу дағдылары қалыптасады. Мек-
теп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы дамуына 
және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас ұғымының 
қалыптасуына септігін тигізеді.
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Қазіргі таңда оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны 
жаңарып,  жаңаша  көзқарас  пайда болды. Осыған  байланысты  ұстаздар 
алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру  және  тех-
нологияларды меңгеру,  оны  тиімді  қолдана білу міндеті тұр. Білім беру 
бағдарламасының  негізгі  мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен 
қатар, критериалды  бағалау  жүйесін енгізу  және  оқытудың әдіс-
тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды та-
лап етеді. Орыс тілінде оқытатын  мектептердегі  қазақ тіліне арналған оқу 
бағдарламаларындағы оқу мақсаттары оқушылардан шынайы проблема-
ларды анықтап зерттей білуді талап етеді.  Негізінен,  жаңартылған  білім  
жүйесі  құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған 
білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім 
беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын 
жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ-ны қолдану,  коммуникативті  қарым-қатынасқа  
түсу,  жеке,  жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, 
шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті 
тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, 
бағалаудың тиімді стратегиялары) курс барысында  ұғындық. Жаңартылған 
білім  беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Оған 
оқу мақсаттарын зерделей отырып тапсырмаларды, сабақтарды  құрастыру  
барысында  көз  жеткіздік. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалды бағалау 
жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала 
белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың 
пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау 
және жиынтық бағалау. Баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. 
Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, 
ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Кеңестік заманнан қалған 
бес балдық бағалау жүйесі жойылады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті 
оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы 
жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле оты-
рып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді 
және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. 
Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын 
және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 
оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою 
арқылы өткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойын-
ша қолданылады. 

Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы 
да өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, 
оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында 
«Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір-бірімен тығыз байланыс-
ты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып өскен 
сайын тілдік мақсат та күрделене түседі. 

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 
Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 
парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 
талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс-тәсілдермен 
оқытып, ой-өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де 
осы себептен туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды 
дамытқан бұл үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы 
көңілді қуантады. Курстың маңыздылығы да міне, осында. 

Жаңартылған оқу бағдарламасының құрылымын, мақсат-міндеттерін 
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БАСТАУЫШ  СЫНЫП  ОҚУШЫЛАРЫН
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА  БАУЛУ

Сәуле  СЕКСЕНБАЕВА,
Шәкәрім атындағы  үш тілде оқытатын 
көпбейінді гимназияның бастауыш сынып мұғалімі
      Семей қаласы, Қазақстан

«Қандай мектептің болсын, басты нысаны – оқушыларға 
сапалы білім, салиқалы тәрбие беріп, оларды білімді, еңбекшіл 
етіп тәрбиелеу». 

      Ахмет Байтұрсынов

Б

меңгерту. Курста жаңартылған оқу бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік 
дағдылар, педагогикалық әдіс-тәсілдер және белсенді оқыту технологиялары 
да қарастырылды. 

Жаңа бағдарламаны меңгеру барысында ерекше есте қалған мына әдіс-
тәсілдер сабақтың тиімді өтуіне, оқушы бойында қажетті 4 дағдыны(тыңдалым, 
айтылым, жазылым, оқылым) қалыптастыруға ықпал ететіні сөзсіз: «Шығыс 
базары», «Білім қабырғасы», «Ыстық орындық», «Пікірлер сызығы», 
«Сана саяжолы», «9 ромб», «5 қадам», «Драма әдісі», «Әдебиеттік үйірме», 
графикалық органайзерлер – «Дара диаграмма», «Қос диаграмма», «Оқиға 
тауы», «Хикая картасы», «Эмоция кестесі», т.б.

Курстан өте көп жаңалық, білім алдық. Біздің білімге деген 
құштарлығымызды арттырып, дәріс берген тренеріміз Смайл Айкен 
Исатайқызына  айтар алғысымыз мол. «Жақсы адам ғана жақсы басшы бола 
алады», – деп Жүсіп Баласағұн  бабамыз айтып кеткендей, жаттықтырушымыз 
бізге өте әділ, мейірімді, білімді, алғыр басшы бола білді. Алдыңғы білімді 
өткен біліммен салыстыра, ұштастыра отырып, түсінбегенімізді қайта 
түсінідіріп, әр тыңдаушының санасына жеткізе білді.  Курс аясында білімімізді 
одан әрі шыңдай түстік, әр сабақ тартымды, қызықты өтті.

Қорыта келе, мен мақаламды  ақын Міржақып Дулатовтың: «Жалғыз 
сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды 
сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың 
арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. На
дан жұрттың күні – қараң, келешегі – тұман» деген сөздерімен аяқтағым 
келіп отыр. ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын 
жүзеге асыратын мәселе. Ал осы жалпыеуропалық стандартқа сай  жаңа білім 
беру  –  жеке тұлғаның жан-жақты дамуына әкелетін бірден-бір жол!

ілім беру жүйесінің басты мақсаты – заман талабына сай тұлға тәрбиелеу 
екені белгілі. Осы орайда, қазіргі қоғамдық құбылыстар орта білім 

жүйесіне де жаңа міндетті жүктеп отыр. Ол – оқытудың жаңа үлгілерін пай-
далану. Мектептің педагогикалық құрылымының негізгі құндылығы оқушы 
десек, оған жеке тұлға ретінде қарау – біздің міндетіміз. Тұлғаның даму үрдісі 
педагогиканың күн тәртібінен түскен емес. Себебі, ғылым дамыған сайын 
қоғам өзгереді де, өз сұранысын жаңа формада шығарып отырады. 

Бастауыш мектеп – оқушыны тұлға етіп қалыптастырудағы алғашқы 
баспалдағы. Бұл жастағы балалардың ойлау қабілеті жоғары, қиялдау, елесте-
ту шығармашылық жұмысқа талпынысы басым болатыны белгілі. Осындай 
мүмкіндіктерді ұтымды пайдаланып, оқушылармен жүргізілетін жұмысты 
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тиімді ұйымдастыра білген ұстаздың ұтары көп. Бастауыш мектепте балаға 
білім берумен қатар оны жан-жақты, шығармашылық бағытта дамуына, яғни 
қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарасын қалыптастыруға, ойын еркін, дұрыс 
айтуға, талдау жасауға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне 
үйренуге бейімдейді. 

Теориялық білім негізіндегі арнайы әдістер балаға өзін-өзі тануға, 
қоршаған ортаны түсінуге, қажеттілікті қанағаттандыру заңдылығының 
мәнін түсінуге, шығармашылық қабілеттерін ашуға жағдай туғызады. 

Л.С. Выготский, П.Я. Галперин, А.Н. Леоньтев, Рубинштейн еңбектерінде 
даму үдерісі, тек таным үдерістерінің, ойлау, есте сақтау, қабылдаумен ғана 
байланыста емес екендігі дәлелденген:

– дамыта оқыту жүйесінің концепциясын жасаған Д.Б.Элконин,  В.В. Да-
выдов бастаған бір топ зерттеушілер еңбектерінде;

– бала ұстаз қарамағында объект емес, оқуда өзін-өзі өзгертетін субъект  
деп қарастырған.

Қазақстан Республикасының қазіргі білім берудегі зерттеулері көп түрлі 
концепциялар мен бағдарламаларды қайта өңдеуге жағдай жасады. Тұлға да-
муы, білім беруді демократияландыру межеге алынды. 

Ұлы неміс педагогі А.Дистервергтің «Жаман мұғалім ақиқатты өзі ай-
тып береді, ал жақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойлауға 
үйретеді» деген сөзінен оқушының өз бетінше ізденіп, шығармашылықпен 
жұмыс істеуінің тиімділігі айқындалады. 

Мұғалім танымдық іс-әрекетті ұймдастырады, ұжымдық істердің 
ұйытқысы болады, оқушы шығармашылығын шыңдайды. Оқушының ойы 
шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетеді, танымдылық белсенділігі, 
сабаққа қызығушылығы артады, өз бетінше білім алуға талпынады.

Шығармашылық тұлға негізі бастауыш сыныпта қаланатыны анық. Осы 
жастағы балалар бойында шығармашылық қабілеттің бастауы жатыр. 

«Бұлақ көрсең, көзін аш» деген халқымыз. Шығармашылық туынды 
өмірге келгенге дейін ұстаз шәкірттің өнеге тұтар ақылшысы, пікірлес досы, 
бапкері болуға тиіс. Оқушы шығармашылығы үнемі ұстаз, сынып ұжымы, 
ата-аналар тарапынан қолдау тауып отыруы керек. 

Шығармашылыққа берілген анықтама көп. Ал Л.С. Выготский 
шығармашылық туралы былай дейді: «Шығармашылық дегеніміз – онымен 
шұғылданушы адамға үнемі жаңаны әкелмесе де, бәрібір сол адам үшін жан 
дүниесіне, ойы мен сезіміне әсер етіп, шығармашылық толғаныс арқылы 
сыртқа шығатын саналы әрекет».

Давыдов: «Шығармашылық бастауы жеке тұлға негізінде жатыр; жеке 
тұлғаның маңызы оның жасампаздыққа мұқтаждығына және қабілеттілігіне 
байланысты», – деп айтқан. Оқушының шығармашылық тұлға болып 
қалыптасуын Давыдов «Дамыта оқыту теориясы» еңбегінде көрсеткен. 

Дамыта оқыту сабағының талдауы алға қойған міндеттерді өз бетімен 
шешу тәсілдерін таба білетін және өзін-өзі дамыта білетін тұлғаны тәрбиелеу 
мақсатынан туындай отырып, оқушының еркіндік сезімі, өзіндік әрекет-
тәсілдерін құруы, шығармашылық әрекеті, талдай білу әрекеті – рефлексия, өз-
өзіне баға беруі, жауапкершілігі, ширақтығы дамыған тұлға қалыптасуының 
нәтижесі болып табылды. 

Негізгі шығармашылық міндеттер мыналар:
– өзін-өзі бағалау сапасына арналған сенімділікті;
– айналасындағылардың жетістіктері мен кемшіліктерін түсінуін;
– білімге ынтасы мен зерттеудегі тәуелдікке даярлығын;
– ізгілікті, адалдықты, достықты, шыдамдылықты және рухани ерлікті 

сыйлауды;
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– өз күшіне ғана сенуді және өз тәртібі үшін жауап беруді;
– барлық адамдармен тіл табыса білуге тәрбиелеп, оларды дамытып,  

дағдыға айналдырған жөн деген.
Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзін-өзі таны-

туға ұмтылуы, ізденуі. Өмірге дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, 
өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі керек. Адам 
бойындағы қабілетін дамытып, өзін-өзі тануына көмектеседі.

Шығармашылық жұмыстың бір ерекшелігі – білімді меңгерту емес, 
оқушының өз бетінше меңгеруге ұмтылатындығы, ақыл-ойын дамытуға, 
өзін-өзі өзектендіруге, сөздік қорын ауызша, жазбаша түрде дамытуға 
бағытталады.

Шығармашылық жұмыс өз нәтижесін беру үшін, ең алдымен, сынып-
та шығармашылық көңіл күй тудыру. Осы жұмыстарды үйлестіре білген 
жағдайда ғана шығармашылық жұмыс өз нәтижесін бермек. Оқушылардың 
жас ерекшеліктері де басты назарға алынды.

2-3-4 сыныптар үшін жүргізілетін шығармашылық жұмыстың түрлері.
1. Балаларға белгілі тақырыпта әңгімелер құрастыру.
2. Әңгіменің, ертегінің сюжетін бастап беру, аяқтауды оқушыға тапсыру.
3. Белгілі мақал негізінде әңгіме жазу. 
4. Мәтін бойынша мақал құрастыру.      
5. Берілген тірек сөздер арқылы қызықты мәтін құрастыру.
6. Сөйлемдегі кейбір сөздерді көркем сөздермен ауыстыру.
7. Мәтін бойынша тірек сызба жасау.
8. Кейіпкерге мінездеме беру, «жақсы» жағы мен «жағымсыз» жағы.
9. Ұйқасын ұсыну арқылы өлең шығару, жұмбақ шығару.
Қазақ тілі сабағында мынадай жаттығуларды орындату арқылы 

оқушыларды шығармашылыққа баулуға болады деп ойлаймыз.                                           
Көп нүктенің орнына берілген сөздердің тиістісін қойып, өлеңді көшіріп 

жаз.
Еңбексүйгіш ...
Ерте шығып ...,                            (құмырсқа, жұмысқа)
Жазда астық ...,
Толтырады ас ... .           (тасиды, үйді)
Қыстай тыныш ..., 
Рақатқа ... .                                    (жатады, батады)
Берілген сөздерді қатыстырып, үш сөйлем құра.
Келді, ала, өрістен, бұзау, мал, мөңіреді, шықты, Қанат, алдынан, малдың. 
Төмендегі сөйлемдердің тиісті жеріне жақша ішіндегі сөзді қойып, төрт 

сөзден тұратын сөйлем құрап жаз.
1. Жадыраның көйлегі бар (қызыл).       
2. Далада жел соқты (қатты).
3. Бағдаршамның көзі бар (үш).
Мағынасы қарама-қарсы сөздерді жұптап жаз.
Салқын, ақ, тәтті, жылы, жас, қара, кіші, ащы, кәрі, үлкен.
Сөйлемнің жалғасын жаз.
Жазда күн ұзарады, ал қыста ... (қысқарады),
Дала салқын, жел соғып тұр, ал үйде...әрі...(жылы, тыныш).
Төменде берілген сөздердің мәндес сыңарларын тауып, тұсына жаз.
дос,...                         батыр,...
бет,...                         ақырын,...
Төмендегі сөздерді әртүрлі мағынада қолданып сөйлем құра.
қаз, тер, мақта.
Осындай жұмыстарды түрлендіріп жүргізу тиімді болып табылады.
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роблема воспитания культуры поведения в дошкольном учреждении 
на современном этапе жизни общества приобретает особую актуаль-

ВОСПИТАНИЕ  КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

Р.САЛИМЖАНОВА, С.ТАРАСЮК,
воспитатели мини-центра «Солнышко»
КГУ «Средняя школа № 26»
   Усть-Каменогорск, Казахстан

П
ность и значимость.   Культура поведения – важная часть общечеловеческой 
культуры, нравственности, морали. Такие исследователи, как С.В. Петери-
на, И.Н. Курочкина, Л.Ф. Островская и др. говорят о значимости воспита-
ния культуры поведения у дошкольников.  Исследования В.И. Логиновой, 
М.А. Саморуковой, Л.Ф Островской, С.В. Петериной, Л.М. Гурович пока-
зывают, что одним из наиболее эффективных средств воспитания культуры 
поведения детей старшего дошкольного возраста является художественная 
литература.  Художественная литература воздействует на чувства и разум 
ребенка, развивает его восприимчивость, эмоциональность, сознание и са-
мосознание, формирует мировоззрение.  До проведения практической части 
нами были рассмотрены проблемы воспитания культуры поведения у детей 
старшего дошкольного возраста в психологической и педагогической лите-
ратуре, особенности восприятия произведений художественной литературы 
старшими дошкольниками, а также некоторые методические подходы к вос-
питанию культуры поведения средствами художественной литературы. На 
этапе эксперимента проводился с детьми старшего дошкольного возраста и 
заключался в выявлении уровня сформированности навыков культуры пове-
дения у детей старшего дошкольного возраста.  Целью  эксперимента явля-
лось выявление уровня сформированности навыков культуры поведения у 
детей старшего дошкольного возраста. Нами были поставлены следующие 
задачи:  

– проведение беседы с воспитателями,  с детьми;
– анкетирование родителей;
– наблюдение за поведением детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения;
– разработать критерии уровня сформированности навыков культурно-

го поведения детей старшего дошкольного возраста.
Для решения поставленных задач нами была проведена беседа с вос-

питателями и детьми, анкетирование родителей, наблюдение за поведением 
детей, анализ методических рекомендаций по вопросам воспитания куль-
туры поведения у дошкольников.  При проведении беседы с воспитателями 
мы стремились выяснить, используют ли они художественную литературу 
в работе по воспитанию у детей культуры поведения.  В беседе с воспита-
телями мы выяснили, что они считают важной и необходимой работу по 
воспитанию культуры поведения у детей в мини-центре. В числе средств 
воспитания культуры поведения называют и художественную литературу. 
Без труда привели примеры сказок, рассказов, поговорок, используемых 
для воспитания культуры поведения (например, «Волшебное слово» Осе-
евой, «Приключения Незнайки и его друзей» Носова и др.). Рекомендаций 
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по улучшению работы по воспитанию культуры поведения не называют, 
указывая, что в мини-центре созданы все необходимые условия.   Таким 
образом, на основе проведенной беседы можно сделать вывод о том, что 
воспитатели понимают смысл и значение воспитания культуры поведения 
у дошкольников, используют в своей работе произведения художественной 
литературы. 

Мы проводили анкетирование родителей. Анализ данных свидетель-
ствует о том, что родители понимают культуру поведения узко – в основном 
как умение вести себя в общественных местах. Работа по воспитанию куль-
туры поведения в семье ведется, но родители используют ограниченный 
набор средств. В частности, никто не назвал личный пример как средство 
воспитания культуры поведения. Все родители читают детям произведения 
художественной литературы, но некоторые не осознают их значимости для 
воспитания культуры поведения детей. Беседа с детьми показала, что все 
дети считают себя культурными. Однако, по их мнению, быть культурным, 
значит здороваться при встрече, быть вежливым в общении со старшими. 
Только один ребенок сказал, что культурный человек, это тот, который веж-
ливо разговаривает и со взрослыми, и со сверстниками, аккуратно выгля-
дит, умеет вести себя в общественных местах, за столом. То есть дети не до 
конца осознают понятие «культурный» и в этом направлении следует про-
должать работать. Также мы проводили наблюдение за поведением детей, 
а именно за их культурой общения, культурой деятельности, культурно-
гигие ническими навыками и культурой взаимоотношений.

Под культурно-гигиеническими навыками мы понимаем действия, свя-
занные с поддержанием чистоты и порядка. Условно разделим их на четыре 
разновидности: навыки личной гигиены, навыки культуры питания, навыки 
бережного отношения к вещам и навыки поддержания порядка и чистоты 
в окружающей среде. Наблюдение показало, что большинство детей само-
стоятельно, без напоминания воспитателя моют руки после прогулки, перед 
едой. За столом дети сидят аккуратно, не шумят, только двое детей во время 
приема пищи разговаривают, поворачиваются к другим детям. После про-
гулки не все дети аккуратно складывают одежду, большинство детей делают 
это только после напоминания воспитателя, а Альтаир  отказывается при-
браться в шкафу. Многие дети небрежно обращаются с книгами, вещами, 
игрушками, бросают их, не убирают на место. Только после неоднократной 
просьбы воспитателя, дети наводят порядок в групповом помещении.

Под культурой общения мы понимаем совокупность сформированных 
социально значимых качеств личности, которые определяют способ её су-
ществования, способность вносить изменения в действительность. Все без 
исключения дети здороваются и прощаются с взрослыми, используют веж-
ливые формы обращения, такие как «пожалуйста», «спасибо». Однако по-
ловина детей не использует эти навыки общения со сверстниками.  Но есть 
дети, которые обращаются друг к другу по имени, не обзываются.

Культуру деятельности мы наблюдали во время занятий, в играх, вы-
полнения трудовых поручений. Дети готовят к занятию необходимое обо-
рудование – достают ручки, блокноты и др., убирают рабочее место после 
занятия. Однако большинство детей делают это неохотно, подчиняясь тре-
бованию воспитателя. Алина, Айжан и Амира с удовольствием помогают 
воспитателю навести порядок в группе после занятий, например, моют ста-
канчики и кисточки после рисования, чистят доски от пластилина и т. п. 
У детей наблюдается тяга к интересным, содержательным занятиям. Они 
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умеют  подбирать  игровой  материал  в  соответствии с игровым замыслом.
Наблюдая за культурой взаимоотношений, мы выяснили следующее. 

Дети не всегда подчиняются требованиям педагога. Кирилл, Азамат, час-
то перебивают воспитателя, вмешиваются в разговор взрослых. В игре 
дети умеют договариваться о совместных действиях, решают конфликт-
ные ситуа ции часто без участия педагога. Дети не дерутся, если возникают 
спорные  вопросы, многие обсуждают ситуацию и приходят к общему мне-
нию, только иногда прибегая к помощи взрослого для решения конфликта. 
Однако дети не любят делиться игрушками, не уступают даже по просьбе 
воспитателя. При этом обижаются, когда другой ребенок что-нибудь им не 
даст, осуждают его поведение, несмотря на то, что сами ведут себя также.

А при согласии поделиться игрушкой, то обязательно требует что-нибудь 
взамен. Однако Женя, Айшуак бескорыстно делятся игрушками. Дети при-
ходят на помощь друг другу без напоминания воспитателя: подают руку, 
если кто-то упал, помогают застегнуть куртку, принести тяжелый предмет и 
др. Никто из детей не отказывает в помощи другому.  Используя методичес-
кие рекомендации ряда авторов – И.Н. Курочкиной, С.В. Петериной, А.М. 
Счастной и др., нами были определены критерии уровней сформированнос-
ти навыков культурного поведения детей старшего дошкольного возраста.

Низкий уровень – ребенок умеет содержать в порядке место, где он тру-
дится, занимается, играет, но у него отсутствует привычка доводить начатое 
дело до конца; он не всегда бережно относится к игрушкам, вещам, книгам. 
У ребенка отсутствует интерес к содержательным занятиям. Ребенок часто 
пренебрегает правилами гигиены. В общении со взрослыми и сверстниками 
ведет себя непринужденно, использует не всегда соответствующий словар-
ный запас и нормы обращения. Не умеет конструктивно решать конфликты, 
не учитывая интересы сверстника. Не умеет договариваться о совместных 
действиях. Отказывается прийти на помощь взрослому или другому ребен-
ку.  Средний уровень – дети  имеют  выраженную  привычку  доводить 
начатое дело до конца; бережно относиться к игрушкам, вещам, книгам. 
Дети уже осознанно интересуются чем-то новым, более активны на заня-
тиях. В процессе общения со взрослыми дети  основываются на уважении, 
доброжелательном  контакте, сотрудничестве, но это не всегда проявляется 
в общении со сверстниками.  Дети более самостоятельны, у них имеется не-
плохой запас слов, что помогает им в выражении своих мыслей и эмоций. 
Они всегда стараются соблюдать требования гигиены: следят за опрятно-
стью, содержанием в частоте лица, рук, тела, прически, одежды, обуви и 
др. Дети  пытаются решить конфликт,  выслушав мнение другого ребенка, 
но при  этом  продолжают настаивать на своем. У них не всегда получается 
договориться о совместных  действиях, они предпочитают, чтобы другие 
приняли их точку зрения, однако иногда уступают. Помогают другим детям 
или взрослым по просьбе воспитателя, не  проявляя  самостоятельной ини-
циативы. Высокий уровень – ребенок умеет содержать в порядке место, где 
он трудится, занимается,  играет;  имеет  привычку  доводить начатое дело 
до конца, бережно относится к игрушкам, вещам, книгам. У ребенка присут-
ствует естественная тяга к интересным, содержательным занятиям, он доро-
жит собственным временем  и  временем  окружающих  его  людей. Малыш 
в состоянии  регулировать свою деятельность и отдых, быстро и органи-
зованно выполнять гигиенические процедуры. В общении со взрослыми и 
сверстниками предусматривает выполнение норм, основанных на уважении 
и  доброжелательности, с  использованием соответствующего словарного 
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запаса  и  норм обращения, а также вежливое поведение в  общественных 
местах, быту.  В  споре  старается  учитывать  интересы  другого ребенка.  
Ребенок умеет договариваться о совместных действиях. Готов бескорыстно 
и  без  напоминания  воспитателя  прийти  на  помощь,  поделиться  игруш-
кой.

Выявляя уровень сформированности культурно-гигиенических навы-
ков, мы обращали внимание на то, опрятно ли дети одеты, моют ли руки и 
делают это самостоятельно или по напоминанию воспитателя. Наблюдали, 
бережно ли дети относятся к книгам, вещам, игрушкам. При определении 
уровня культуры общения мы наблюдали, как ребенок ведет себя во вре-
мя разговора, какие формы обращения использует, умеет ли слушать со-
беседника. Определяя уровень сформированности культуры деятельности, 
мы обращали внимание на то, как организует ребенок свое рабочее место, 
время, убирает ли за собой, какими видами деятельности предпочитает за-
ниматься. Выявляя уровень культуры взаимоотношений, мы прежде всего 
обращали внимание на то, как ребенок взаимодействует с другими детьми и 
взрослыми, договаривается о совместных действиях, решает конфликтные 
ситуации, соблюдает ли нормы культурного поведения. Чтобы выявить уро-
вень сформированности навыков культурного поведения у каждого ребенка, 
была введена шкала в баллах от 1 до 5: – низкий уровень; 2-3 – средний 
уровень; 4-5 – высокий уровень.

Таблица 1. Результаты констатирующего эксперимента по выявле-
нию исходного уровня сформированности навыков культурного поведе-
ния у детей старшего дошкольного возраста

Самира  3     1          1              1              1       3   1,7    С
Алишер               1     2          1              1 1       2     1,3    Н
Адема               4     4          3              3 4       4   3,7    С

Алина Д 5     5          5              3 4       5   4,5    В
Александр 3     4          3              3 4       4   3,5    С
Амира               4     5          4              3 4       4    4    В

Лиза                   2     3          3              2 3       3   2,7    С
Диас                   1     2          2              1 3       3   2    С

Алина Т 5     4          4              3 4       5   4,2    В
Алина М 4     2          2              4 3       3      3    С

Евгений               4     4          4              2 4       4   3,7    С
Айжан               4     5          4              3 4       5   4,2    В

Айшуак               4     5          4              3 3       4   3,9    В
Снежана             5    5           5             4                5      5   4,8    В
Болат                  4   4           4              4  4      4   4    В
                 3,5   3,7          3,3            2,7 3,4    3,9  3,4 

Фамилия           Культурно-    Культура      Культура    Культура      Средний     Общий    Уровень 
                          гигиени-        общения      деятель-     взаимо-         балл            балл
                          ческие                                 ности         отношений 
                          навыки Со взрос-

лыми
Со 
сверстни-
ками

 Взрос   Св
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Анализ результатов таблицы показал, что 46% детей имеют высокий 
уровень сформированности навыков культуры поведения, 46% - средний, и 
только 1 ребенок (что составляет 6% от числа детей) имеет низкий уровень. 
Также из таблицы видно, что лучше всего у детей развита культура взаи-
моотношений со сверстниками, а меньше всего - культура деятельности.   
Таким образом, результаты экспериментальной работы позволили нам вы-
явить исходный уровень сформированности навыков культуры поведения у 
детей старшего дошкольного возраста.

Литература
1. Бархатова. Воспитание культуры поведения / Дошкольное воспитание. – 20012. – №11. 2.
 Воспитание и обучение детей шестого  года  жизни: Кн. для воспитателя  дет. сада / Н.А.  

 Ветлугина, Р.С. Буре, Т.И. Осокина и др.; Под ред.  Л.А. Парамоновой, О.С. Ушаковой. –  
 М.: Просвещение, 1987.

2. Гурович Л. М.,  Береговая Л.Б.,  Логинова В.И. Ребенок и книга: книга  для  воспитателя  
 детского сада /Под редакцией В.И. Логиновой/. –  М.:1992.

3. Козлова С. Нравственное воспитание детей в современном мире // Дошкольное воспита- 
 ние. – 2001. – №9. – с. 98–104.

4. Курочкина   И.В.   О  культуре  поведения  и  этикете // Дошкольное  воспитание. – 2003.   
 – №11. – с. 61–65.

5. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. – М.:  
 1990.

6. Островская Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании  дошкольников. – М.:  
 1987. – с. 143.

7. Петерина С.В.  Воспитание  культуры  поведения  у  детей дошкольного возраста//Книга  
 для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1986. – с. 96.

8. Свадковский И.Ф. Нравственное воспитание. – М.: Учпедгиз, 1972. – с. 144.
9. Яковенко Т., Ходонецких З. О воспитании культурно-гигиенических навыков// Д/в №8,  79.

4. “Қазақстан мектебі” №7, 2018.

he aims and tasks of teaching English, the content 
and methods can’t be achieved without repeating and 

THE ROLE OF GAMES IN TEACHING
ENGLISH

Tatyana  PROHORENKO,
is a teacher at «Аrman» gymnasiym
  Shymkent city, Kazakhstan

Т
systematizing the necessary language material. In  the work 

the teacher uses various types of methods and techniques. The teacher must have a 
good professional level knowledge of the field and a great leadership potential. He 
teaches the pupils and student’s pronunciation, lexis, grammar, reading, speaking 
and writing. Great attention is paid to the developing of unprepared speech habits. 
The main objective of the learner is to be able to use the linguistic material to 
express his thoughts. 

The teacher should encourage each pupil to speak on the subject in his/her own 
way and thus develop pupils’ initiative and thinking. There are many techniques for 
stimulating pupils’ unprepared speech. And the teacher must choose the techniques 
most suitable for the pupils and students since he knows their progress in the 
language, the concrete material at which pupils and students are working. Young 
learners love to play, and they participate in a game with more enthusiasm and 
willingness than in any other classroom task. Yet, games are sometimes perceived 
as entertaining activities, playing which children are not really learning. 

There are teachers who fail to realize the importance of games, considering 
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them not a wealth of various techniques and an opportunity for real communication 
but an uncontrolled and noisy waste of time. However, children in general learn 
better when they are active. Thus, when learning is channeled into an enjoyable 
game, they are very often willing to invest considerable time and effort in playing 
it. Moreover, in view of diverse learning styles and preferences the students 
display, benefits from games seem to cater for everyone as children find playing 
activities much richer language studying work than doing other kinds of practice. 
If games are properly designed, they may become an excellent and essential part 
of a children’s learning program. Games offer students a fun-filled and relaxing 
learning atmosphere. After learning and practicing new vocabulary, students have 
the opportunity to use language in a non-stressful way. While playing games, the 
learners' attention is on the message, not on the language. Rather than pay attention 
to the correctness of linguistic forms, most participants will do all they can to 
win. Games are also motivating. Games introduce an element of competition into 
language-building activities. In other words, these activities create a meaningful 
context for language use. Games encourage, entertain, teach, and promote fluency. 
If not for any of these reasons, they should be used just because they help students 
see beauty in a foreign language and not just problems. Teachers should be very 
careful about choosing games if they want to make them profitable for the learning 
process. If games are to bring desired results, they must correspond to either the 
student's level, or age, or to the material that is to be introduced or practiced. 

Not all games are appropriate for all students irrespective of their age. Different 
age groups require various topics, materials, and modes of games. For example, 
children benefit most from games which require moving around, imitating a model, 
competing between groups and the like. Furthermore, structural games that practice 
or reinforce a certain grammatical aspect of language have to relate to students' 
abilities and prior knowledge. 

Games become difficult when the task or the topic is unsuitable or outside the 
student's experience. Games are often used as short warm-up activities or when 
there is some time left at the end of a lesson. At different stages of the lesson, the 
teacher's aims connected with a game may vary: Games also lend themselves well 
to revision exercises helping learners recall material in a pleasant, entertaining way. 
Language learning is a hard task which can sometimes be frustrating. Constant effort 
is required to understand, produce and manipulate the target language. Well-chosen 
games are invaluable as they give students a break and at the same time allow 
students to practice language skills. Games are highly motivating since they are 
amusing and at the same time challenging. Furthermore, they employ meaningful 
and useful language in real contexts. They also encourage and increase cooperation. 
Games are highly motivating because they are amusing and interesting. They can 
be used to give practice in all language skills and be used to practice many types 
of communication. 

There are many advantages of using games in the classroom:
1. Games are a welcome break from the usual routine of the language class. 
2. They are motivating and challenging.
3. Learning a language requires a great deal of effort. Games help students to 

make and sustain the effort of learning.
4. Games provide language practice in the various skills- speaking, writing, 

listening and reading.
5. They encourage students to interact and communicate.
6. They create a meaningful context for language use.'
Other reasons for including games in a language class are: 
– learning to listen to others;
– taking turns;
– having a feeling of security in a group;
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– speaking up in a group;
– co-operating with their group;
– making decisions to change a word or action;
– accepting that changes are permissible within a set of rules;
– using their imagination both physically and verbally;
– enabling leadership to emerge;
– thinking up responses;
– practicing verbal skills and vocabulary.
A game should be planned into the day's lesson right along with exercises, 

dialogues and reading practice. Modern language teaching requires a lot of work 
to make a lesson interesting for modern students who are on familiar terms with 
computers, Internet and electronic entertainment of any kind. As you know there are 
different kinds of games: lexical, grammar, role plays, the ABC games, phonetics 
games and so on. It is very important that before organizing a game the teacher 
must introduce some words and expressions to the pupils. Games should be an 
integral part of a lesson, providing the possibility of intensive practice while at the 
same time immensely enjoyable for both students and teachers.

Games are fun and children like to play them. Through games children 
experiment, discover, and interact with their environment.
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Түйін
Бұл мақалада ағылшын тілін мектепте оқытудың рөлі қарастырылады. 

Резюме
В этой статье рассматривается роль игровой деятельности в изучении английского языка 

в школе.

3. 12 жылдық оқыту үлгісіне көшу тәртібі түсінуге жеңіл. 5-6 жастағы 
балаларға нөлінші сынып (мектепалды даярлық) ұйымдастырылады. Осылайша, 
реттік нөмірі он екінші сынып болмайды. 12 жылдық оқыту үлгісі «0- сынып+11-
сынып» формуласымен енеді. 12 жылдықтың бұл үлгісін  2019 жылдың 1 
қыркүйегінен бастап енгізу жоспарланып отыр. Ата-аналар балаларын 0-сыныпқа 
(мектепалды даярлыққа) 5 немесе 6 жасынан беруге құқылы. Осыған байланысты 
ата-аналардың қалауына және балалардың дайындығына қарай 1-сыныпта 6 және 
7 жастағы балалар қатар оқи береді.

Бүгінгі таңда мұндай норма ҚР «Білім туралы» Заңында көзделген. Барлық 
балалар мектепалды даярлық бағдарламасынан өтуге тиіс. 12 жылдық оқыту 
негізінен 0- сыныпқа (мектепалды даярлыққа) арналған бірыңғай үлгілік білім 
беру бағдарламасын енгізуге бағытталған. 0-сыныптан өту мүмкіндігі мектепке 
дейінгі ұйымдарда да, мектептерде де сақталады. Бұл үшін ол ұйымдарда қажетті 
жағдайлар жасалуға тиіс. Қолданыстағы МЖБС- ті* өзгерту жоспарда жоқ. 
Біздің жоспарымыз бойынша 0- сынып балаларын оқытудың апталық жүктемесі 
вариативті бөлігін қосқанда 22 сағаттан аспайды. Биыл кадрларды даярлау процесі 
басталады. Жоғары сыныптарда (10-11 сыныптарда) қоғамдық- гуманитарлық 
және жаратылыстану- математика бағыттары бойынша бейінге бөлу өзгеріссіз 
қалады.

(Жалғасы 58бетте.)

Білім беру саласындағы өзгерістерді білесіз бе?



52

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

ас ұрпаққа – адамгершілік-рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие 
болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталу 

ДИДАКТИКАЛЫҚ  ОЙЫНДАР   АРҚЫЛЫ  БАЛАДА 
ҚАРАПАЙЫМ  ТҮСІНІКТЕРДІ  ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Набат  ҚАЛИЕВА,
«Балдырған» балабақшасының меңгерушісі
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Ж
керек. Балалардың танымдылық бала ойының құрылымы бойынша негiзгi 
математикалық түсiнiктердi (сан, есеп, пiшiн, көлем, бағыт) бiлуi қажет. 

Бала қандай да бiр нақты математикалық жағдайда дидактикалық 
ойындардың шарттарын пайдалана бiлуi керек. Баланың пайдаланылатын 
дидактикалық ойындар жайында түсiнiгi болуы қажет. 

Мiндеттерi:  мектепке дейінгі балаларда танымдық үдерістерiн (зейiн, 
есте сақтау, ой-өрiсiн, қиял, қабылдау) негiздерiн дамыту; дидактикалық ой-
ындар арқылы баланы ынталандыру.

Дидактика –  бұл  ежелгі  грек  сөзі,  яғни   didacticos  –  үйретуші,  
didascalos – мұғалім деген мағынаны білдіреді. Дидактика білім беру мен 
оқытудың теориялық  негіздерін зерттейтін педагогика ғылымының саласы. 
Дидактика – ойындар, сонымен бірге кішкентай балаларға тән оқыту форма-
сы болып табылады. 

Дидактикалық ойындар балалардың ойын әрекетіне тән құрылым 
элементтерінің бірі: ой – ниет, мазмұн, ойын әрекеттері, ереже, нәтиже бар. 
Дидактикалық міндеттің болуы ойынның оқыту сипатын, оның мазмұны 
балалардың танымдылық әрекетін дамытуға бағытталғанын атап көрсетеді. 

Дидактикалық ойындардың  маңызы балалардың дербестігін және ойлау 
мен сөйлеу белсендігін дамытатындай. Дидактикалық ойын элементтерінің 
бірі – ережелер. Ережелер оқыту міндеті мен ойын мазмұнына қарай 
белгіленеді және өз тарапынан, ойын әрекеттерінің сипаты мен тәсілін 
белгілейді, балалардың мінез-құлқын, тәрбиеші мен балалардың өзара 
қарым-қатынасын ұйымдастырады және бағыттайды. 

Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыруға арналған 
дидактикалық ойындар жиынтығы тәрбиешілер мен ата-аналарға көмек беру 
ретінде құрастырылған. Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді 
және нақты міндеттерді атқарады. Ойынның мақсаты – бағдарламада 
анықталған математикалық білім, білік және дағдылары жайында түсінік 
беру, оларды қалыптастыру, тиянақтау және бекіту, қайталау және пысықтау 
немесе тексеру сипатында болып келеді. Ойынның міндеттері баланың 
қызығушылығын туғызып, белсенділігін арттыратындай іріктеліп алынған 
нақты мазмұнымен анықталады. 

Ойынды тәрбиеші баланың ойлау іс-әрекетін жандандыруға арналған 
әдістемелік тәсіл ретінде қолданады. Жаңа тақырыпты түсіндіру, оны 
пысықтау және өткен тақырыпты еске түсіріп, қайталау үшін дидактикалық 
ойындарды пайдалану қажет. 

Мектеп  жасына  дейінгі балалардың жан-жақты дамуы  үшін  логикалық  
ойындардың  орны  ерекше. Ойын – мектеп  жасына  дейінгі кезден  бас-
талып  адаммен өмір  бойы ілесіп  жүретін ерекше қызмет  түрі.  Ойын – 
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балалардың   оқуға, еңбекке  деген  белсенділігін арттырудағы басты  құрал,  
балалардың   психикасында  сапалы  өзгерістер тудырады: бала  зейінінің   
жадының қалыптасуына, қиялдау  қабілетінің дамуына әсер  етеді, ойлау  
шығармашылық  және  таным  әрекетінің негізі  болып  табылады. 

Математика  балалардың  ой-өрісін, танымдылық  белсенділігін  артты-
рады. Балаларды тапқырлыққа баулып, зейінін, ойлау  қабілетін  дамытады.

Қазіргі  кездегі  ғылым  мен  техниканың  даму  деңгейі  әрбір  балада  
сапалы және  терең  білім,  іскерліктің  болуын, олардың  шығармашылықпен 
жұмыс  істеуін, ойлауға қабілетті  болуын  талап  етеді. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балаларға  арналған  ойындардың  ерекшелігі: 
дидактикалық  ойындар  баланың  математикалық  түсінігін  кеңейтеді,  
тереңдетеді, ойын  бекітеді; ойын – баланы  психологиялық  тұрғыдан  дамы-
тады; ойын – ақыл-ой  тәрбиесінің  маңызды  әдісі. 

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев: «Ойын ойнап ән салмай, 
өсер бала бола ма?», – деп айтқандай, бала өмірінде ойын ерекше орын алады. 
Баланың өмірі, қоршаған ортаны танып, еңбекке қатынасы, психологиялық 
ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады. Ойын үстінде баланың ертеңгі 
өмірге деген қабілеті байқалады. Олар ойын ойнау барысында өздерін еркін 
сезінеді. Ізденімпаздық, тапқырлық әрекеті байқалады. Әрбір ойынның бала 
үшін білімділік мақсаты ғана емес, тәрбиелік, танымдық мақсаты зор. Тиімді 
қолданылған ойын мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын оқушылардың 
зор ынтамен тыңдап, берік меңгеруіне көмектеседі. Өйткені, төменгі 
сыныптағы оқушылардың аңсары сабақтан гөрі ойынға ауыңқырап тұрады. 
Қызықты ойын түрінен кейін олар тез сергіп, тапсырманы ықыластана әрі 
сапалы орындайтын болады.

Мектепке дейінгі балалық шақ 3-тен 6-7-ге дейінгі жас – баланың 
дамуындағы мүлде айрықша кезең болып табылады. Дәл осы жаста ішкі 
психикалық өмір және жүріс-тұрысты іштей реттеу пайда болады. Бұл ішкі 
өмір жалпы түсініктер бойынша әрекет ету қабілетінде, баланың қиялында, 
ерікті жүріс-тұрыста, ересектер және құрдастар арасындағы мазмұнды қарым-
қатынаста танылады.Осы маңызды қасиеттер мен қабілеттердің барлығы, ере-
сектермен әңгімелесуде, мамандар сабақтарының барысында емес, сюжетті-
рөлді ойында туындайды.  Осындай ойында балалар ересектердің рөлдерін 
ойнап, өздері арнайы құрастырған ойын жағдайларында, қиялдан шығарған 
жағдайларда ересектердің іс-әрекеттерін және олардың арасындағы қарым-
қатынасты қайта орындайды.

Еркін сюжетті-рөлді ойын – мектепке дейінгі жастағы балалар үшін ең 
қызықты іс-әрекет. Оның тартымдылығы – ойнай отырып, бала субъективті 
еркіндікті сезінеді, тәжірибелік туынды іс-әрекеттегі қарсылықтарға тап 
болып, қиынға түсетіндердің барлығы – заттардың, әрекеттер және қарым-
қатынастардың оған тәуелді екенін сезінеді. Сонымен қатар, педагогикалық 
әдебиетте балабақшадағы балалардың ойын іс-әрекеті тиісті деңгейіне жете 
алмайтыны туралы мәселе бірнеше рет көтерілген болатын. Ойын – кез 
келген әрекет сияқты бей-берекет пайда болмайды, ересектер тарапынан 
қалыптастырылады. Балалар ойнай алу үшін олардың саналарында эпизод-
әрекеттердің жиынтығы тұрақталу тиіс. Балалар қандай әрекеттерді орын-
дау керек екенін білулері қажет және меңгерген білімдерінен тек осындай 
лайық сәттерді таңдай біліп, оларды қиялдан құрылған жаңа сәттер ойлап 
таба білулері тиіс.

Ойын арқылы бала өзін қоршаған ортамен, табиғатпен, қоғамдық 
құбылыстармен, адамдардың еңбегімен, қарым-қатынастармен таныстыра-
ды. Халқымыз ойындарды тек балаларды алдандыру, көңілін көтеру әдісі деп 
қарамай, жас ерекшеліктеріне сай олардың көзқарастарын, мінез-құлықтарын 
қалыптастыру құралы деп ерекше бағалаған.  Ойын, негізінен, балаларға 
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дене шынықтыру және эстетикалық тәрбие берудің маңызды құралы. Ойын 
балаларды ұйымшылдыққа үйретеді.  

Дидактикалық ойындар 3-топқа бөлінеді: заттық дидактикалық ойын-
дар – дидактикалық ойыншықтармен және түрлі ойын материалдарымен 
ұйымдастырылады;  үстел үстінде ойналатын дидактикалық ойындар;  сөздік 
дидактикалық ойындар. 

Дидактикалық ойындар сәбилер тобынан басталады. Мұнда жоғары 
топтарға қарағанда жеңіл түрлері ойнатылады. Мысалы: бала ойнап отырған 
машинаның дөңгелегі нешеу, түсі қандай?  Кубиктерді түсіне қарай топтас-
тыр, қане сен көк кубиктерді әкелші, үстелге апарып қойшы. Бұл жерде бала-
лар кеңістікті бағдарлауды үйренеді. 

Дидактикалық ойындар ересек топтарда төменгі топтарға қарағанда 
күрделеніп жүргізіледі. Ойын шарттары мен көрнекіліктерін пайдалану 
арқылы ойын әрекетін дамытуға болады. Дидактикалық ойындар баланың 
ақыл-ойын, ойлау қабілетін, қабылдауын, есте сақтауын, зейінін дамытуға, 
салыстыруға, жіктеуге, өзін-өзі бақылауға үйретеді.  Мысалы, «Теле-
фон» ойы нында диалогтік сөйлеудегі әңгіменің мақсаты бір нәрсе жайын-
да сұралып, баланы оған жауап беруге белгілі бір әрекетке түрткі болуға 
үйрету болып табылады.  Ойын қызықты, тартымды өту үшін дидактикалық 
ойындарды дұрыс ұйымдастыру керек. Ойынға керекті құралдар әр балаға 
жеткілікті болу керек, сонда ғана балаларға түсінікті болады. Дидактикалық 
ойындардың құралдары ұзақ уақыт сақталу үшін эстетикалық, гигиеналық 
талаптарға сай әдемі қораптарда, қалталарда тұру керек. Ұйымдастырылған 
оқу іс-әрекеттерінде дидактикалық ойындарды қолдансақ мақсатымызға 
жетеміз. 

Дидактикалық ойындардың бір түрі слайд көрсету. 
Мақсаты: дидактикалық ойындарды ойнату арқылы балалардың  

қызығушылықтарын арттыру, тілдерін дамыту, сөздік қорларын молайту,  
дүниетанымын қалыптастыру, эстетикалық тәрбие беру. 

Дидактикалық ойындардың түрлері. 
1. Заттық дидактикалық ойынның түрлері төмендегідей заттармен ой-

натылады.  Ойыншықтармен ойнатылатын дидактикалық ойындар кіші 
топтардан бастап ойнатылады. Мұнда балалар ойыншықтарды қолымен 
ұстап, көзімен көріп, сипап сезу арқылы ойнайды. Немесе ойыншық заттар-
ды сипаттауға болады. Мысалы: доп домалақ, ол күнге ұқсайды. Доппен біз 
қызықты ойындар ойнаймыз, т.б. 

Киім түрлерімен ойнатылатын дидактикалық ойындар: киімдерді 
балаларға таныстырумен қатар киіну дағдыларын қалыптастыруға үйретеміз. 
Мысалы: «Қуыршақты серуенге шығарайық» ойынын ойната отырып 
киімдерді ретімен киіну және жыл мезгіліне сай киінуге үйретеміз. 

Ыдыстарды қолдана отырып жеке және жалпы атауын айта білуге ба-
лаларды үйретеміз. Сонымен қатар «Қуыршаққа тамақ дайындаймыз» ойы-
нын ойната отырып ыдыстарды қолданудың әдістерін үйретеміз. Мысалы: 
қасықты оң қолға ұстаймыз, тарелкені екі қолмен ұстаймыз, т.б. 

Заттық жеміс-жидектерді қолдану: заттық жеміс-жидектерді қолдана 
отырып балалармен бірнеше ойындар өткізуге болады. Мысалы: «Ғажайып 
дорба» ойынын алатын болсақ, онда жемістер мен көкөністерді сипап сезу 
арқылы оның пішінін анықтау, түсін анықтау және атын атауға үйретуге бо-
лады. 

Заттық үй жануарларды қолдана отырып балалардың зейінін, есте сақтау 
қабілетін дамытамыз. 

Мысалы: «Үй және жабайы аңдарды  ажырат»  ойыны арқылы заттық үй 
жануарларын қолдануға болады. Мұнда балалар жануарларды ажыратып, өз 
орындарына қолымен ұстап орналастырады. 
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Үстел үсті дидактикалық ойындары таңертеңгілік балаларды қабылдау 
кезінде ойнатылады. Балалардың есте сақтау қабілеті таңертеңгілік уақытта 
жақсы қабылдайды. Сондықтан заттардың атын жаттау немесе жалғасын 
табу, құрастыру, орнын табуға байланысты ойын түрлері ойнатылады. Мы-
салы: «Қуыршақ Шолпанға киінуге көмектес», «Жартыларды құрастыр», 
«Тышқанның үйін тап», т.б. 

Сөздік ойындар. Суреттермен ойналатын дидактикалық ойындар барлық 
білім беру саласы бойынша ойнатылады. Суреттер арқылы балалар сөйлем 
құрастыруға үйренеді. Белгілері бойынша ажыратады. Жалпы атауын айтып 
үйренеді. Мысалы:  «Суретте қай жыл мезгілі бейнеленген?» суреттерін ала-
тын болсақ, балалар оған қарай отырып өз ойларын білдіреді. 

Тәрбиешілер семинар  барысында дидактикалық ойындарды қолдануды 
өз тәжірбиелерімен бөлісті. Ойын қызықты, тартымды өту үшін дидактикалық 
ойындарды дұрыс ұйымдастыру керек. Ойынға керекті құралдар әр балаға 
жеткілікті болу керек сонда ғана балаларға түсінікті болады. Дидактикалық 
ойындардың құралдары ұзақ уақыт сақталу үшін эстетикалық-гигиеналық 
талаптараға сай әдемі қораптарда, қалталарда тұру керек. Ұйымдастырылған 
оқу іс-әрекеттерінде дидактикалық ойындарды қолдансақ мақсатымызға 
жетеміз.

ліміздің  ертеңгі   болашағы –  өсіп келе жатқан 
жас ұрпақ болғандықтан ұрпақ тәрбиесіне аса 

“АҚБОТА” – БАЛАБАҚША МЕКЕНІ

Гүлмира  ЖҮНДЕБАЕВА,
«Ақбота» балабақшасының меңгерушісі

  Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қазақстан

Е
жауапкершілікпен қарау жауапты міндетіміз. Елбасы  Н.Ә. Назарбаев 
«Қазіргі  заман талабына сай,  жанжақты жетілген, бойында ұлттық 
сана мен ұлттық психология қалыптасқан, имандылық әдебі, парасаты бар 
ұрпақ тәрбиелеу, өсіру, білім беру бүгінгі отбасының, балабақшаның, бар
ша елдің, халықтық міндеті», – деп атап көрсетті. Жас ұрпақтың жан-жақты 
қалыптасуының негіздері мектепке дейінгі мекемеден бастау алады, мектеп 
жасына дейінгі баланы қалыптастырып, дамыту үшін оның ішкі дүниесі мен  
қыр-сырын анықтап, мүмкіншіліктері мен қабілеттерінің дамуына жағдай 
туғызу қажет. Баланың қабілетін қаншалықты ерте ашып, дамытса оның 
нәтижесі соншалықты жемісті болмақ.  Осы мақсаттарды жүзеге асырып келе 
жатқан біздің «Ақбота» балабақшасы 140 орынға арналған. Балабақшада бес 
тобымыз бар, оның үшеуі қазақ тобы, екеуі орыс тобы.

Балабақшаның мақсаты: мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жұмыстарын 
ұйымдастыруға жаңашыл тәсілдерді пайдалану, мамандардың педагогикалық 
шеберліктері мен құзырлығын жетілдіру, оны дамыту үшін жағдай жасау.                                                                  

Міндеттері: жаңа технологиялар негізінде баланы салауатты өмір сүру 
салтына тәрбиелеу және дене шынықтыру жаттығуларын күнделікті дағдыға 
айналдыру, денсаулық сақтау технологиясын қалыптастыру; балаларға 
экологиялық білім беруде педагогтердің кәсіби құзыреттілігін инновациялық 
технологияларды енгізу арқылы көтеру және балаларға экологиялық білім 
беруде тәжірибені жалғастыру.  

Балабақшада он екі педагог қызметкерлер жұмыс жасап келеді. 
Оның жетеуі жоғары білімді, алтауы арнаулы орта білімді. Балалардың 
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жас ерекшеліктерін ескере отырып, топ бөлмелері әсем безендірілген. 
«Ақбота» балабақшасының педагог қызметкерлері жалпыға міндетті білім 
беру стандартының бес білім саласы бойынша жемісті жұмыс атқарып 
келеді. Педагог қызметкерлер балалардың қарапайым мәдени дағдыларын 
қалыптастыруға, өздерін  көпшілік арасында дұрыс ұстай білуге және 
мінез-құлқы мен еркін тәрбиелеуге, ой-өрістерін кеңейтуге, ақыл-ойын да-
мыту мақсатында жұмыс жасауда. Сондай-ақ тәрбиеші іс-әрекет кезінде 
шығарманың бар әсерін  балаларға түгел жеткізуге және олардың көркем 
әдебиетке деген қызығушылық сезімдерін жетілдіру мен дамытуға тырысуда.                                            
Балалардың сөйлеу нақышына  және сөздерді анық, дұрыс айтуына көп көңіл 
бөлінеді.  «Бала жүрегі кішкентай күйсандық. Сондықтан кілтін тапсақ 
ғана ашылады. Тәрбиешінің қолында әр кезде сол кілт жүруі керек», – деп  
М.Шаханов айтқандай, біздің тәрбиешілеріміз бүлдіршіндер тәрбиесіне өз 
үлестерін қосып қана қоймай, оларға өз ата-анасындай мейірімділік  таны-
тып, балапандарды бауырына тарта біледі.  Балабақшамызда балаларға білім, 
тәрбиемен қатар, салт-дәстүр, тіл үйрету жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ, 
балалардың уақытында тамақтануы, мезгілінде ұйықтап, күн тәртібін сақтауы 
бала денесінің дамуына әсер етеді. Біздің балабақшада баланың жеке  тұлға 
ретінде қалыптасуына барлық жағдай жасалып отыр. Бүгінгі таңда ата-ана 
мен  тәрбиеші арасындағы ортақ мәселе – бала тәрбиесі екені баршамызға 
мәлім.  Балабақшамызда ата-аналармен ынтымақтаса жұмыс жүргізілуде 
олардың қатысуымен түрлі сайыстар, ашық есік күндерін өткізеді. Бала 
дегеніміз – болашақ.  Балаларамызды қалай тәрбиелесек, болашағымыз 
сондай болмақ. «Жас ұрпақ келешектің қожасы», – деп  В.Г. Белинский 
айтқандай, болашағымыз бен келешегіміздің қожасы балаларымызды білімді 
де мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, кішіпейіл де қарапайым етіп тәрбиелеу өз 
қолымызда.

Әр бала жұлдыз сынды көктегі, Жұлдыз болып жана бер деп тілейді,
Сөнбейтұғын көңілінің көктемі. «Ақбота» балабақша мекені.

бщепризнанным является факт, что ведущей формой организации 
обучения в дошкольном образовательном учреждении является 

ЗАНЯТИЕ КАК ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Сандугаш  РАХИМГАЛИЕВА,
учитель русского языка 
санаторный ясли-сад №46 "Самал"

      г.Астана, Казахстан

О
занятие, а в школе – урок. Имея опыт работы в школе учителя русского 
языка, хотела поделиться с коллегами своими впечатлениями  работы 
учителя – предметника в  ясли-саду.

К.Д. Ушинский психологически обосновал и развил дидактические 
принципы обучения детей на занятиях, он подчеркивал,  что  уже в 
дошкольном возрасте необходимо отделить серьезное учение от игры 
«нельзя учить детей играя, учение – это труд». Поэтому задачами до-
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школьного обучения, по мнению К.Д. Ушинского, является развитие 
умственных сил (развитие активного внимания и сознательной памяти) 
и дара слов детей, подготовка к школе.

В ДОУ преобладают наглядные и игровые методы в сочетании со 
словесными. Различия в обучении в школе и в ДОУ диктуются возраст-
ными особенностями детей. Поэтому я не смешиваю процесс обуче-
ния с игрой, т.к. в игре ребенок  в большой мере овладевает способами 
общения, осваивает человеческие отношения. 

Занятия должны носить развивающий характер, обеспечивать мак-
симальную активность и самостоятельность процесса познания.

Занятия провожу в определенной  системе, связываю их с повсед-
невной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются 
в свободной деятельности).

Переключаю внимание детей на предстоящую деятельность, сти-
мулирую интерес к ней, создаю эмоциональный  настрой. Слежу за 
умением правильного культурного взаимоотношения детей между со-
бой.

Моя творческая тема «Роль загадок в воспитании дошкольника».
Влияние  загадок  на  речевое  развитие  детей  дошкольного  воз-

раста очень велико. Главная особенность загадки состоит в том,  что 
она представляет собой словесно-логическую задачу.

Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, т.е. совершить слож-
ную мыслительную операцию. Предмет, о котором идет речь в загадке 
скрыт, зашифрован и способы его расшифровки различны.

Загадка – одна из малых форм устного народного творчества в ко-
торой, предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие ха-
рактерные  признаки предметов или явлений.  

Загадки – наши старые и добрые знакомые. Отгадывание и приду-
мывание загадок оказывает влияние на разностороннее развитие речи 
детей. Обогащают словарь за счет многозначности слов. 

При отборе  загадок для работы с детьми учитываю, прежде все-
го, доступность их содержания, опыт ребенка, психологические осо-
бенности возраста. Изучая  различные темы по познавательному раз-
витию, помогаю детям придумывать загадки на все предметы. Детям 
очень нравится вид этой  работы. 

Эффективность занятия в большей степени зависит от того на-
сколько эмоционально оно организовано. Поэтому, если вижу, что дети 
немного устали и у них рассеивается внимание, применяю здоровьес-
берегающую технологию.  А если быть точнее – использую  динами-
ческие паузы  (физкультминутки).  Которые могут включать в себя эле-
менты гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики. Наряду с этим 
применяю  сказкотерапию. Сказку может рассказывать взрослый, либо 
это может быть групповое рассказывание. Гимнастика пальчиковая: – 
рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами.

В своей деятельности ставлю следующие задачи:
1. Учить детей новому мышлению, методам познания и самоорга-

низации.
2. Выявить возможности дошкольников в изучении русского языка.
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Білім беру саласындағы өзгерістерді білесіз бе?

5. Ағылшын тілін оқытудың заманауи әдістемесі. Қазақ тілін оқытудың 
жаңа әдістемесі сияқты ағылшын тілін оқытудың заманауи әдістемесі енгізіледі. 
Әдістеме коммуникативті оқытуға көшуді білдіреді. Бұл әдістеме бастауыш 
білімнің жаңартылған мазмұнына енген және 2016 жылдың 1 қыркүйегінен 
бас тап қолданылады.

Жаңа әдістеме бойынша жасалған оқулықтар дайын, ағылшын тілі 
мұғалімдері қажетті оқудан өтті. 2017 жылдан бастап аталмыш әдістемені 
2,5 және 7 сыныптарға енгізу жоспарлануда. Осыған орай ағылшын тілі 
мұғалімдері тиісті біліктілікті арттыру курсынан өтеді. Жыл сайын білім және 
ғылым министрлігі ағылшын мұғалімдерін және пәндерді ағылшын тілінде 
оқытатын мұғалімдерді қайта даярлауға 10 мың орын бөледі. Үстіміздегі 
жылдың күзінде мұғалімдерді ағылшын тілінің заманауи әдістемесіне үйрете 
бастаймыз. Бұл жұмыс 3 жыл бойы жалғасады. Тілдік біліктілікті арттыру кур-
сы (өндірістен қол үзіп оқу) ағылшын тілін игеру деңгейіне қарай 1 айдан 5 
айға дейін өткізеді. Бұл кезде мұғалім жалақысы сақталып, қонақ үйде тұруы 
мен іссапар шығыстары өтеледі. Қазақстанның барлық облыс орталықтарында 
тілдік орталықтар ашылады. Еліміздің барлық мектептері міндетті түрде жаңа 
оқулықтар және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз етіледі: 2016 жылғы 
1 қыркүйекте- 1- сынып; 2017 жылғы 1 қыркүйекте- 1,2,5,7- сыныптар; 2018 
жылғы 1 қыркүйекте- 1,2,3,4,5,6,7,8,10- сыныптар; 2019 жылғы 1 қыркүйекте- 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11- сыныптар; 2016-2019 жылдардағы өтпелі кезеңде 
мұғалімдерге әлі міндетті бола қоймаған сыныптардың жаңа ағылшын тілі 
пәнінің оқулықтарын қосымша әдебиет ретінде қолдануға құқық беріледі.
                                  (Жалғасы. Басы 7, 19, 51беттерде.)

Вот и год незаметно 
    промчался,
Детвора повзрослела на год.
Год занятий, дружбы, 
    работы,
Год знакомства и разных 
                                 хлопот.

Год, когда с детками вместе
Разучивали стишки и слова,
Которые им не понятны,
Но встречаются всюду, всегда.

Год, знакомства с различными
              темами:
Мир животных, игрушек, 
          картин.

3. Формировать коммуникативную компетенцию, умение поддер-
живать разговор, отвечать собеседнику и получать от него нужную. 

4. Привитие навыков перевода, способности соотносить один язык 
с другим.

Год, полученных знаний и 
                                      навыков,
Год покорения высот и вершин.

Год подготовки к открытым
                                           урокам,
К праздникам, что радуют 
                                             детей,
К встрече родителей и гостей
                             долгожданных,
Когда бывают «дни открытых
                                        дверей».

Год веселья, радости, грусти,
Год сомнений, надежд и забот.
Верю, в следующий год будем
                                         вместе
С нашим садом, что «знаний
                                         оплот».

* * *
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Кітап және кітапхана

ілім мен технология қарыштап дамып, мүмкіндіктер көбейген са-
йын кітап оқуға деген қызығушылықты күшейту, оны насихаттау аса 

БҮГІНГІ ОҚЫРМАН – ЕРТЕҢГІ ҚАҺАРМАН

Құралай ҚАСҚАРАУОВА, 
«Үшарал» орта мектебінің кітапханашысы
   Алматы облысы, Панфилов ауданы,  Қазақстан

Б
маңызды міндеттердің біріне айналып отыр. Осыған орай, жас өскіннің 
кітапқа деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында арнайы дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды. Ұлы адамдардың кітап туралы нақыл сөздері мен әртүрлі 
көрмелер көрнекілік ретінде пайдаланылып, әртүрлі сұрақтарға жауап 
ізделінді.  

Пайда ойлама, ар ойла,        Артық білім кітапта
Талап қыл артық білуге.       Ерінбей оқып көруге, – 

деп  ұлы  Абай  атамыз  айтқандай,  білім  адам жанының азығы десек, 
кітап – сол білімді алудың басты құралы. Білімді болумен қатар, рухани жан 
дүниеміз бай, ойымыз жүйрік, ізгі де қайырымды бола алсақ, нұр үстіне 
нұр. Ізгі  де  қайырымды,  әділетті әрі ақылды ететін жақсы дос – кітап. 
Кітап – рухани байлығымыз. Кітап – адам баласының ақыл-ойынан туған 
рухани байлықты сақтап, оны ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отыратын, білім 
мен тәрбие беретін құрал.

Компьютер, теледидар және ұялы телефон ғасырында кітап бұрын-
ғысынша әрқайсысымыздың ең сенімді серігіміз болып қала береді. 
Өйткені, кітап – сарқылмас қазына. Ол адам баласына білім сыйлайды. Кітап 
беттерінде адамзат тірлігінің сан қилы сырлары сақталған. Кітап біздің алға 
жылжуымызға, адамгершіліктің биік шыңына көтерілуімізге өлшеусіз үлес 
қосады. Оқушының жан-жақты дамуы, жарасымды қалыптасуы оқыған ор-
тасына, алған біліміне байланысты. 

Кітап – адал пейіл, асыл дос. Олай болса, біз барлық білімді кітаптан 
аламыз. Ол сенің айыбыңды ашпайды, сырыңды сыртқа шашпайды. Саған 
әр уақытта үндемей көмектеседі. Әрдайым айтқаныңа көнеді, айдауыңа 
жүреді, ақы сұрамайды. Сондықтан да кітаппен дос болсаң, білім нәріне 
кенелесің. Әлемдегі қызықтың бәрін, қоршаған ортаны, жаратылыс сырла-
рын, табиғат ғажайыптарын, адам қолынан жасалған кереметтің барлығын 
кітаптан табуға болады. Кішкене ғана кітап, сыр сандықшаға бәрі қалай 
сыйып кеткен деп те таңданасың. Өзінің биік, таза, рухани қасиетімен кітап 
мәдениет пен руханиятты қорғауда теңдесі жоқ қару болып табылады. 

Дөңгелек үстелде кітаптың маңыздылығы туралы жан-жақты әңгіме 
өрбітіліп, мынадай сұрақтар қойылды.  

1. Қазіргі таңдағы кітап оқуға байланысты ең өзекті мәселе қандай?
2. Кітап пен компьютердің айырмашылығы неде?
3. Кітап оқуға деген қызығушылықтың төмендеуі неліктен?
4. Қазіргі ақпарат дамып тұрған заманда кітап керек пе?
5. Сен қайсысын қалайсың, кітап оқуды ма, би кешіне баруды ма, әлде 

компьютер ойнауды ма, теледидар көруді ме?
6. «Менің атым – Қожа» повесінің авторы кім?
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7. Саған қандай кітаптар ұнайды? 
8. Соңғы рет қандай кітап оқыдың?
9. Кітап туралы толғау.
Жоғарыда келтірілген сұрақтарға оқушылар егжей-тегжейлі жауап 

берді. Әртүрлі пікірлер айтылып, тартысты ойлар да ортаға салынды. Жас 
оқырмандар дөңгелек үстел барысында айтылған салмақты әңгімеден тиісті 
ой қорытып, көп ой түйді деуге болады.

жылдың көктемінде әлемдік бестселлер кітаптардың қазақ 
тіліндегі аудармасы таныстырылып, Елбасы оған жоғары баға 

«100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ» – БОЛАШАҚҚА 
БАСТАМА

Мария  БОТАЕВА, 
Б.Жолбарысұлы атындағы 
№18 орта мектеп-лицейінің кітапхана меңгерушісі
   Алматы облысы,  Талдықорған қаласы,  Қазақстан

2018

«Біз қазір дүниенің өскенөркендеген елдерімен тең боламыз деп 
жүрміз. Бірақ та, орыс тілінен аударған кейбір Батыстың заманауи 
оқулықтарынан басқа,  қазақ  тіліне  аударылған ешбір оқулық жоқ. 
Тек қана өз тарихымызды емес, әлемнің үздік оқулықтарын аудару
ды жаңа Тәуелсіздік алған мемлекеттер арасында тұңғыш рет қолға 
алып отырмыз». 

                Нұрсұлтан  Назарбаев

берген болатын. Расында да, қазақтілді аудитория үшін дүниежүзінің 
ең үздік білімінің бастауы болып табылатын кітаптардың берері аз емес. 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының аясында аударылып 
жатқан гуманитарлық салаларға тиесілі 100 жаңа оқулықтың маңызын 
оқушыларға ұғындыру мақсатында кітапханамызда арнайы дөңгелек 
үстел ұйымдастырдық. Тың жобаларды оқып-үйренуге талпындырып, 
жаңа мүмкіндіктердің арналарын жас өскінге көрсету қазіргі кез келген 
ұстаздың, оның ішінде кітапханашылардың да міндеті болып табылады. 
Назарларыңызға кітапханада өткен дөңгелек үстелдің жазбаша мәтінін 
ұсынып отырмыз. 

А.Д. Есболатова, №4 орта мектептің кітапхана меңгерушісі:  
– Құрметті кітап сүйер қауым, әріптестер, бүгінгі  «100 жаңа оқулық – 

болашаққа бастама»  атты  дөңгелек  үстелге  қош келдіңіздер! Елбасымыз 
Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:  рухани жаңғыру»  бағдарламасы 
арқылы  іске асырылып жатқан  қоғамдық  сананы  өзгерту  ісінің тірегі 
жаңа мазмұнға  сүйенетін  білім беру жүйесі  екенін  алқалы жиындар-
да  атап  айтып  жатыр. Осыған  орай  қала  мектеп  кітапханшылары  
Елбасының «Жаңа гуманитарлық  білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 
жобасын  оқырмандарға  насихаттауда  кітап  көрмелерін,   дөңгелек үстел, 
пікірсайыстарды  ұйымдастырып, өз үлестерін қосуда. Біз бүгін «100 жаңа 
оқулық – болашаққа бастама» жобасы осы отырған әрқайсымызға қандай 
ой салды, еліміздің  болашағына, адамзаттың  дамуына  не  береді деген 
мақсатпен жиналып отырмыз. Бүгінгі дөңгелек үстелдің қонақтары – Алма-
ты облыстық білім басқармасының бас маманы Бостан Айдос Мұқатайұлы, 
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Талдықорған қалалық білім бөлімінің бас маманы Какимбаева Қарлығаш 
Демесінқызы және Ескелді, Көксу аудандарының кітапханашылары мен 
мектеп оқушылары. Ал енді әріптестеріміз бен оқушыларға сөз кезегін 
берейік. Өз ойларыңызды ортаға сала отырыңыздар.  

Бақытгүл Кебекбаева, №11 орта мектептің кітапхана меңгерушісі: 
– Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай,  ХХІ  ғасыр – мәдениеттің, 

ғылым мен білімнің ғасыры. Барлық білімнің қайнар көзі – кітапханада 
деп  айтылуының өзінде үлкен сыни көзқарас бар. Өйткені, өркениеттің 
өзегі ғылым, білім, тәрбие екенінде ешкімнің таласы жоқ. Осыған орай   
Талдықорған  қаласындағы  білім  беру  бөлімі  саласында  26  мектеп  
кітапхана  ошағының  кітапханашылары  Қазақстан  Республикасының  
Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  «Үздік  100  жаңа  оқулық» жобасын  жас  
ұрпақ  жеткіншектерге   таныстыру  мақсатында үлкен  іс-шараға  үлес  
қосып   жатырмыз. Бұл – жас  ұрпақты  ұлттық  жаңғыруға  дайындау. Бүгінде 
бәсекеге  қабілетті  болуы  үшін  адам  жан-жақтан  келіп  жатқан  ғылыми 
ағымдарды  анық  түсініп, ақ-қарасын  ажырата  білуі  қажет. Яғни  біздің  де 
мақсатымыз  бәсекеге   қабілетті  жастарды  қалыптастыру, олардың  білім  
қоржынын  молайту болып табылады. Біз,  кітапханашылар  өз  кезегімізде  
болашақта  аударылған  кітаптарды  мұғалімдер мен оқушыларға  насихат-
таймыз. Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани  жаңғыру»  мақаласы  ая-
сында  әлемдегі  ең  үздік  100 оқулықпен  қамту, әртүрлі  тілдерден  қазақ  
тіліне  аудару   жобасы  бәрімізді  бей-жай  қалдырмауы  керек. 

Біз  болашақ  жастарымыздың  отансүйгіш, ұлтжанды  азамат  болғанын  
қалаймыз. Болашақта   жастардың  саяси  белсенді, мәдениетті,   төзімді, 
діни  сауатты, өз  құқықтары мен  бостандықтарын білетін, қоғамды  сыйлап, 
Отанын  құрметтейтін нағыз  азаматқа  айналғанына  куә  болғымыз келеді. 
Міне, сондықтан да Елбасымыз «Болашаққа  бағдар: рухани  жаңғыру» атты  
мақаласында  жаңаша  гуманитарлық  білім  беруге  ерекше  мән  беріп  отыр  
деуге болады.   

Жанел Жақсыбекова, №4 орта мектептің 9 «Ә» сынып  оқушысы: 
– Ел болашағы  жастардың білім алуына, алдыңғы қатарлы мемлекет-

тердің озық тәжірибелерін оқу үрдісіне енгізу бағытында атқарылуға  
тиіс жұмыстар Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасында тізбектеліп айтылған. Сондықтан Мемлекет басшысы 
«Гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»  жобасын  қолға   алу-
ды тапсырды. Гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі 
ең үздік 100 оқулықты  әртүрлі  тілдерден  қазақ  тіліне аударып, жастарға 
дүние жүзіндегі  таңдаулы  үлгілердің  негізінде  білім  алуға  мүмкіндік жа-
сау. Білім саласындағы жаһандық бәсекеге неғұрлым бейімделген  маман-
дарды даярлау – болашаққа жасалатын ең басты бағдар. Сондықтан әлемнің 
үздік 100 оқулығын Ұлы дала елінің  тілінде  сөйлету,  әрине,  құптарлық  
дүние. 

А.Д. Есболатова:   – Расында да, Қазақстанның 100  жаңа оқулық жобасы 
әлемнің түрлі елдерінің біз білмейтін кітаптарын қазақ тіліне аудару болып 
табылады. Елбасымыз  дамыған 30  елдің  қатарына  кіреміз, сол елдермен 
тең боламыз деп айтып жатыр.  Яғни «100 жаңа оқулық»  жобасы  аясында  
қазақстандықтар әлемдегі дамыған  елдердің  тарихын, білімін, философия-
сын, әдебиетін қазақ тілінде оқи алуына мүмкіндік ашып отыр. Бұл жағдай 
Тәуелсіздік  алған  мемлекеттер арасында тек біздің еліміз Қазақстан ғана 
тұңғыш қолға алып отыр. 

Арапат Дүйсенбек, №18 орта мектеп-лицейінің 11-сынып оқушысы: 
– Жоба  жастарға  тың серпін  беретін басым бағыттардың біріне 
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айналмақ. Аталмыш жоба әлемдегі таңдаулы оқулықтарды қазақ тіліне ау-
дарып, оқу үрдісіне енгізеді. Сөйтіп, ең бастысы, жастардың гуманитарлық 
салаға деген қызығушылығын арттыра түсері хақ. Елбасының сарабдал сая-
саты мен ұлт жолындағы ұстанымдары болашаққа бағдар көрсетумен  қатар  
алдағы  рухани  дамуымыздың өзегіне айналарына сеніміміз  зор. 

Бүгінде Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласының маңызын бүкіл қоғам терең түсініп, еліміздің 
рухани тәуелсіздігін  нығайтатын  стратегиялық құжатқа балап отыр. 
Жаһандану жағдайында өзіміздің мемлекеттілігімізді, тілімізді, дінімізді, 
ділімізді, салт-дәстүрімізді, жалпыұлттық ерекшеліктерімізді қалай сақтап 
қаламыз деген мәселе әрбір азаматты толғандыратыны сөзсіз. Біз жастар 
әлемдік әдебиет пен мәдениетті бағамдауда аударманы өз ана тілімізде 
оқысақ, нұр үстіне нұр болар еді. Келешекте өзіміз осы жобаның іске асуы-
на үлесімізді қосарымыз анық.

А.Д. Есболатова:  – Жаңа  гуманитарлық  ғылымның ішіне экономика, 
философия, психология оқулықтары бірінші болып таңдалып  алынғандығын  
көріп отырмыз. Ал екінші  педагогика, тарих, мәдениет пен өнерге  қатысты 
оқулықтар алынады екен. Кез келген адам, ең алдымен, қоғам мүшесі. Ал 
сол қоғамда өмір сүрудің қыр-сырын гуманитарлық  ғылымдардан  оқып 
үйренеміз. Қазіргі жаһандану заманында  аударылып жатқан оқулықтардың  
басым бөлігі Англия университетінің баспасынан алынып отыр екен. Ал 
аударылуға тиіс оқулықтар  «Экономика», «Менеджмент», «Кәсіпкерлік», 
«Бизнеске» байланысты  екендігін білеміз.  Рухани  жаңғырудың негізінде 
экономикалық жаңғыру  да бар. Бәсекеге қабілетті ел болу үшін әлемдік 
экономикамен бірге дамуымыз керек екен. 

Ажар Нұржанқызы, №1 орта мектеп гимназиясының 9 «А» сынып   
оқушысы: 

– Кез келген адам, ең алдымен, қоғамның мүшесі. Техник, механик, 
математик, физик, химик және т.б. мамандық иелері қоғамда қауымдасып 
өмір сүреді, бірлесіп еңбек етеді, қоғам дамуы үшін ғылыммен айналысып 
ізденеді. Ал сол қоғамда өмір сүрудің қыр-сырын гуманитарлық ғылымдар 
оқытып-үйретеді. 

А.Д. Есболатова: – Биылғы  жылғы  жоспар бойынша 20 кітап ауда-
рылып, 2018-2019 жылғы оқу бағдарламасында оқытылады. Келесі жылы 
20-30 оқулық  жоспарланып отыр екен. Аманшылық болса, 5-6 жылда «100 
жаңа оқулық» жобасы өз жемісін береді. Жаңа оқулықтар нағыз энциклопе-
дия болады. Ал биылғы аударылған оқулықтарда  слайдта көрсетілуде. 

Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы  №18 орта мектеп-лицейінің 
кітапханашысы  Мария Данабатшақызы Ботаева  «Жаңа гуманитарлық 
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы туралы қысқаша мәлімет 
беріп, кітаптарға шолу жасады. 

1. Джонстонның «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан 
Дерридаға дейін». 

2. Энтони Кеннидің «Батыс философиясының жаңа тарихы». 
3. «Антика философиясы» І томы және «Батыс философиясының жаңа 

тарихы». 
4. «Орта ғасыр философиясы» ІІ томы.
5. Реми Хесстің «Философияның таңдаулы 25 кітабы».
6. Дэвид Бринкерхоф, Роуз Уейтс, Сюзан Ортеганың «Әлеуметтану 

негіздері». 
7. Джордж Ритцер, Джеффри Степницкидің «Әлеуметтану теориясы». 
8. Эллиот Аронсонның «Көпке ұмтылған жалғыз». 
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9. «Әлеуметтік психологияға кіріспе». 
10. Дуэйн Шульц, Сидней Эллен Шульцтің «Қазіргі психология тари-

хы». 
11. Дэвид Г. Майерс, Жан М. Туенждің «Әлеуметтік психология».
12. Н. Грегори Мэнкью, Марк П. Тейлордың «Экономикс». 
13. Дональд Ф. Куратконың «Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика».
14. Рикки У. Гриффиннің «Менеджмент». 
15. Алан Барнардтың «Антропология тарихы мен теориясы».
16. «Құдайтану баяны». 
17. Виктория Фромкин, Роберт Родман, Нина Хайамстың «Тіл біліміне 

кіріспе».
18. Клаус Швабтың «Төртінші индустриялық революция».
Қарлығаш Какимбаева, қалалық  білім  бөлімінің  бас  маманы: 
–  Әлеуметтік-гуманитарлық  салада  100 жетекші оқулық аудар-

масы – прагматизм мен бәсекеге қабілетті  рухани жетілдіруде жаңа 
Қазақстан  ұрпағын  қалыптастыруда  нақты  қадам болып табылады. «Жаңа 
гуманитарлық білім.  Қазақ тіліндегі 100 оқулық» жобасының маңыздылығы 
төмендегідей.Біріншіден, 100 оқулық аудару нәтижесінде ғылыми контент 
қоры көбейіп, қазақ тілінің ғылыми қоры халықаралық ғылыми лексикамен 
байытылады. Екіншіден, жоғары оқу орындарындағы білімнің мазмұны 
әлемдік деңгейге көтерілуге мүмкіндік алады. Үшіншіден, бұл жоба 
Қазақстандағы аударма мектебін күшейтуге зор үлес қоспақ. 

Жобаның басты мақсаты – келер  ұрпақты  ұлттық  жаңғыруға  да-
йындау. Бәсекеге қабілетті жасты қалыптастыру. Сондықтан, таяу жылда 
қойылған міндеттің бірі  – «қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. Білім 
саласындағы жаһандық бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды даяр-
лау – болашаққа жасалатын ең басты бағдар. Сондықтан әлемнің үздік 100 
оқулығын Ұлы дала елінің тілінде сөйлету әрине құптарлық дүние деген 
көзқарастамыз.

А.Д. Есболатова: – «100 жаңа оқулық»  бағдарламасы дамыған 
мемлекеттердің тарихын, философиясын, мәдениетін, экономикасын 
өзіміздің қазақ тілінде  оқып білуге жол ашады. Әсіресе, мұның жастарға 
берері көп. Қазақстанның  азаматы  ретінде  өсіп,  қызмет бабымен  шет елге 
яғни сол  дамыған  мемлекетке   барып  жатса  сол  мемлекеттің  тарихын, 
экономикасын,  мәдениетін, классиктерінің   шығармаларын  біліп тұрса, ол 
елдің де   Қазақстанға  деген  көзқарасы да жоғары болады. Еліміздің мәдениеті 
мен  тарихына, экономикасына  да басқа  мемлекеттің  қызығушылығын оя-
тар  едік деп ойлаймын. Ал, құрметті оқырмандар,  әріптестер, сіздерге ерек-
ше алғыс білдіргім келеді.  Арнайы  дөңгелек  үстелімізге  келіп қатысып, өз  
пікірлеріңізді  білдіргендеріңіз  үшін  ризашылымығызды  білдіреміз. 
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

8 (727) 291-33-36,
8 747-503-12-32.

Ұялы тел.:  

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

Басуға 30.06.2018 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы       . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 55.

Пішімі 70x108  1/
16

. 

Қағазы офсеттік. 

Шартты баспа табақ 4.

Авторлық баспа табақ 6. 

Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
бет таңбасы 6,87. 

Бағасы келісімді.

Журнал материалдары 
редакцияның компью-
тер  орталығында теріліп, 
беттелді.

Әріп түрі Times New Roman.

Мақала авторларының 
пікірлері редакция көзқара-
сын білдірмейді.

Тапсырыс дайын диапози-
тивтерден басылды.

Меншік иесі — Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі.

Журнал ЖШС РПБК
“Дәуір” баспаханасында 
басылды.

Қолжазба қайтарылмайды, 
мақалаларға пікір жазыл-
майды.

© “Қазақстан мектебі” 
№7, 2018 ж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Редакция



65

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz



66

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz



67

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz



68

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

алқымыз «Балаңа бес жасқа дейін патшаңдай қара» деген сөзінде де 
тәрбиенің терең мәні жатыр деуге болады. Баланың патшадай көңіліне 

БҮЛДІРШІНДЕРДІ  САЛАУАТТЫ  ӨМІР
САЛТЫНА  ТӘРБИЕЛЕУ

Роза  ВАСИЛЬЕВА,
«Балауса» балалар бақшасының меңгерушісі
   Ақтөбе облысы, Темір ауданы Қазақстан

Х
адамгершілік қасиетін ұялату әрбір ата-ананың міндеті болса, тәрбиеші мен 
ұстаздардың парызы сол ақылға ақыл қосу. Адамның бары да, байлығы 
да бала екені көзге көрініп-ақ тұрады. “Балам аман болсын, басқасының 
барлығы табылады” дейтіні де осыдан шығар. Өмірдің өзі балалармен мәнді 
де сәнді. Көңілің күрсінгенде, баланың бір күлгенін көріп, жаның жай та-
бады. Балалардың балалығына даналық қосуға, салауатты өмір салтында 
тәрбиелеуде балабақшаның үлесі зор деп білеміз.

Біз бүкіл адамзат қауымы-XXI ғасырда өмір сүріп отырмыз. Жаңа 
ғасырда өркениетті елдер қатарынан орын аламыз десек,біздің халқымыз 
салауатты қоғамда өмір сүруі тиіс.

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың еліміздің халқына жолдауында рухани 
байлықтың, денсаулықтың қажеттілігін атап көрсеткені мәлім.

Жас ұрпақтың бойына тазалық пен сергектік, салауатты өмір құнды-
лықтарын сіңіру-біздің міндетіміз. Сондықтан бала денсаулығын 
нығайтып,психологиялық сақтандыруды жүзеге асыру және оны насихаттау 
шараларын белсендірек жүргізу балабақшадан басталғаны абзал.

Салауатты өмір сүруі үшін төмендегідей шарттарды орындау қажет:
1. Ертеңгілік жаттығу  4. Жақсы әдет қалыптастыру.
2. Шынығу   5. Дұрыс тамақтану
3. Жеке бас гигиенасы
Жеке тұлғаның дамуы үшін мектепке дейінгі  қолайлы кезең болып са-

налады, себебі оқу-тәрбие үрдісін салауаттандыру мақсатын жүзеге асы-
руда, балалардың жеке психологиялық, физиологиялық  денсаулықтарын  
сақтауды ескеру аса маңызды. Өйткені, оқу материалдарының көлемі мен 
мазмұны оқу-танымдық әрекеттің әдістері мен формаларын балалардың 
жеке және жас ерекшеліктеріне сәйкестендіру, олардың салауатты өмір 
салтына деген дұрыс көзқарасын қалыптастыру, сол арқылы дені сау 
тұлғаны тәрбиелеу және дамыту оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың басты 
ұстанымы.

Салауатты өмір салтын дұрыс қалыптастыра алмау(режимнің дұрыс 
сақталмауы, қимыл-қозғалыстың аз болуы, дұрыс тамақтанбау,жағымсыз 
жағдайлардың көп болуы)қоғамымыздағы келеңсіз жағдайлардың фактор-
лары. Сондықтан салауатты өмір сүруді қалыптастыру мақсатында 2010–
2013 оқу жылдарынан бастап Ақтөбе облысы, Темір ауданы «Балауса» 
балалар бақшасы «Салауатты өмір салты мотивациясын қалыптастыру» 
тақырыбында эксперимент алаңында жұмыстанды. Осы орайда бірқатар 
жұмыстар қолға алынып нәтижесі педагогикалық құрамның көңілінен 
шығып,қолдау тауып балабақшаның жұмысына еңгізілді, қазіргі таңда бұл 
жұмыстар өзінің оң нәтижесін беруде.  

Аудандық «Балауса» балалар  бақшасында «Жаңашылдық-заман та-
лабы» атты «Балапан 2017» ашық есік күні болып өтті. Ашық есік күніне 
аудандық балабақша әдіскерлері мен тәрбиешілері қатысты. Театр және 
драматизация  бағытында жұмыстанған «Балауса» ұжымы шараның ашылу 
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салтанатында балапанның қайдан келгенін көлеңке театр арқылы жеткізді. 
Ашық  есік күнінің маңызды бөлімі ол әрине, педагогтардың тәжірибесі 
көрінетін оқу іс-әрекеті болып табылады. Балауса балабақшасы бір жылдық 
жұмыс қорытындысын 3 бағытта көрсетті. Олар: ұйымдастырылған оқу 
қызметтері, тәжірибелік жұмыс,теориялық бөлім.

Бірінші бағытта тәрбиеші Ы.Артықбаева кішкентай балапандарға балық 
туралы мағлұмат беріп, бейнесін жасауды үйретсе, тәрбиеші Б.Алтыбаева  
«Жабайы жануарлардың қысқы тіршілігі» тақырыбында оқу іс-әрекетін 
көрсетті. Түстердің артында жасырылған тапсырмалар арқылы, жануарлар 
туралы мағлұмат беріп, бақбақ гүлінің бейнесін құрастырды. К.Алчурина 
бүлдіршіндермен ғажайып ойыншықтар дүкеніне саяхаттап, әртүрлі 
пішініндегі ойыншықтар бейнесіне түсініктеме берді. Бұл көрсетілген әр 
педагогтың оқу іс-әрекетінен жаңашылдықты, ал балақайлардың сабаққа 
ынталы, белсенді екені бірден байқалды.

Бұл ұйымдастырылған оқу қызметтерінен кейінгі қызықты сәт, 
тәжірибелік жұмыстар болды. Балаусаның жайма шуақ жаз мезгіліндегі 
қызықты сәттері «Көңілді жаз» слайд-шоу, «Көңілді көбіктер» практикалық 
жұмысы интерактивті тақтадан көрсетіліп, осы көңілді көбіктермен педа-
гогтар көңілді суреттер салды. Әдіскер Айсұлу Мақсотқызы педагогтарға  
«Алғашқы қар» әдістемелік тренингін ойнатып,  бүлдіршіндер  кірпілер, 
чунга-чанга билерін билеп, барлығын көтеріңкі көңіл-күй сыйлады.

Келесі кезеңде  педагогтарымыз теориялық бөлімінің жаңаша бағытына 
куә болды. Бұл бөлімде әдіскер А.Жанекешова «Жаңашылдық-заман та-
лабы» тақырыбында түрлі әдіс, технологиялардың қыр сырын түсіндірсе, 
Н.Кенетаева «Кіші топ балалардың саусақ моторикасын дамытудың жол-
дарын» (жалпы бұл әдіс  арқылы балалардың қол маторикасын дамытып, 
өз беттерінше жұмыстар атқарып, қиыншылықтарды жеңе білуге, еркін 
ойлауға тәрбиеленуге ықпалы зор екен), А.Тобылова  Дьенештің блоктарын 
қолданып, балалардың ақыл-ой белсенділігін арттыруды, Г.Сүгралина бей-
нелеу өнеріне қажетті құралдарды қолдан жасаудың маңызды теориялық 
тұрғыда мазмұнды, тәжірибелік тұрғыда үздік көрсете білді. Мектепке 
дейінгі ұйымдардағы дарынды балалармен жүргізілетін жұмыстардың жо-
басы  флеш презентация арқылы көрсетіліп, 3 Д қаламмен жұмыс жасалды.  
«Балаусаның» жеңісті күндері видиоролик арқылы көрсетіліп, жас маман-
дар «Экспресс-редакция» жұмысымен таныстырды.

Бұл тақырыпта сай бір күнде бір жылдық оқу іс-әрекеттерің жұмыс 
қорытындысы жаңа инновациялық процестер арқылы жүзеге асты. Әр 
көрсетілген оқу іс-әрекетінде кез-келген оқыту технологиясындағы ақпарат 
құралдары да талапқа сай. Осындай заман талабына сай көрсетілген 
көрсетілген оқу іс-әрекетінен кейін жаңалыққа жаны құмар «Балау-
са» балабақшасының меңгерушісі Роза Нариманқызы білімқұмар бала-
панды «Балдәурен» балабақшасының меңгерушісі Ақбалиева Бибігүл 
Мұстафақызына аманаттап тапсырды.

Баланың туған елге, жерге, халқына сүйіспеншілігі зор, патриоттық 
сезімді, жан-жақты тұлға ретінде жетілген азамат болып шығуына керекті 
ұзақ жолда ата-аналар мен ұстаздарға мейірімділік, шыдамдылық, ал 
балаларымызға еңбекқорлық қабілетін тілейік. Бала тәрбиесі - баршаның 
ісі!
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егодня большое внимание уделяется формированию информационной 
компетенции школьников. И это вполне оправдано тем, что информа-

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА  УРОКАХ  РУССКОГО  ЯЗЫКА

Динара КАДЫРОВА, 
учитель русского языка и литературы КГУ 
Шубаркудукской  школы-гимназии №1 
 Актюбинская область, Темирский район, Казахстан

С
ция и научные знания стали факторами, определяющими общий стратегиче-
ский потенциал общества. Задача учителя заключается в том, чтобы научить 
детей самостоятельно искать и осваивать знания, которые необходимы для 
подготовки их к успешной жизни в информационном обществе.          

Опыт показывает, что у обучающихся, активно работающих с различ-
ными источниками информации,  формируется более высокий уровень са-
мообразования, развиваются творческие способности, школьники свободно 
ориентируются в потоке информации, учатся выделять главное, обобщать 
материал и делать выводы. Поэтому роль учителя в раскрытии возможностей 
новых информационных  технологий очень важна.

При использовании современных информационных технологий  меня-
ется вся существующая в традиции педагогическая ситуация: учитель пере-
стаёт быть для ученика источником информации, он становится партнером, 
помощником. Между учеником и учителем складываются отношения сотруд-
ничества. Учитель не «отменяется», он координирует, направляет, руководит 
и организует учебный процесс, воспитывает.

Главной целью дисциплины «Русский язык» является  овладение рус-
ским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной дея-
тельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 
и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овла-
дение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осу-
ществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиогра-
фический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста. 

Уровень информационной культуры обучающихся по предмету «Русский 
язык» определяется уровнем его компетенций в данной информационной об-
ласти.   Эти  компетенции развиваются у учащихся постепенно, проходя сле-
дующие уровни:

– уровень исполнительской компетентности: умение точно и правильно 
создавать информационный продукт или совершать над ним заданную опера-
цию по известной схеме, образцу;

– уровень технологической компетентности: умение самому спланиро-
вать, придумать схему создания информационного продукта или операций 
над ним;

– уровень экспертной компетентности: умение дать обоснованную каче-
ственную оценку информационному продукту, указав его достоинства и не-
достатки;
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– уровень аналитико-синтезирующей компетентности: умение на основе 
анализа готового информационного продукта  и технологии обращения с ним 
предлагать изменения в структуре самого продукта или технологии его из-
готовления.

Понятно, что  не каждый учащийся сможет достичь высшего уровня ком-
петентности. Но первые два уровня вполне доступны выпускникам средней 
школы.

К навыкам обращения с информацией, которыми овладевает ученик в 
ходе учебной деятельности, относят: 

– умение организовать поиск необходимой информации;
– умение структурировать, систематизировать, обобщать;
– умение представлять в другом виде отобранную информацию.
Получение навыков поиска информации по русскому языку в основной 

школе  начинается в 5-6 классах через: 
–  систему специальных упражнений, которые стимулируют активную 

мыслительную деятельность обучающихся, необходимую для формирования 
общей информационной компетентности (развивающие упражнения, кейсы, 
синквейны, карточки-конверты, кластеры,  а также кроссворды и ребусы),  
создающие условия для повышения интереса к изучению предмета «Русский 
язык»;

– использование компьютерных учебников, различных словарей, спра-
вочников, энциклопедий, Интернет-ресурсов, мультимедийных продуктов, 
формирующих способность к самостоятельной деятельности по получению 
знаний и развитию умений; 

–  организацию проектной деятельности: данная методика является наи-
более очевидным способом формирования ключевых компетенций обучаю-
щихся, в том числе информационной;

– нетрадиционные формы занятий: урок-проблема по решению кейсов, 
урок-соревнование «Лингвистическая олимпиада», урок-игра «Лингвистиче-
ский КВН»... Данные формы позволяют решать такие задачи, как: развитие 
интереса к информационным объектам, усиление мотивации обучающихся 
к изучению дисциплины «Русский язык», формирование информационно-
коммуникативных навыков. Нетрадиционные формы занятий проводятся в 
рамках Декады гуманитарных наук.

Подобные  методы, приемы и формы работы с информацией на уроках 
русского языка позволяют:

– использовать новые информационные технологии в качестве формиро-
вания  поисковой и творческой деятельности обучающихся; 

– создать основу для организации самостоятельной деятельности уча-
щихся по анализу и обобщению материала при широком использовании ин-
дивидуальных и групповых форм организации учебного процесса; 

– представить обширный и самый разнообразный материал, выбрать по-
следовательность  знакомства с предлагаемой информацией и степень глу-
бины этого знакомства, “извлечь” любой материал и использовать его в са-
мостоятельных работах учащихся, озвучить любой текст (гостевые  книги, 
сайты);

– практически  применять  знания,  умения;   делать  обобщения и систе-
матизацию  изученного;  контролировать и корректировать знания, умения; 

– формировать информационную компетентность,  культуру,  грамот-
ность  школьников,  развивать умение осуществлять обработку информации  
(в  процессе  совместной, а затем самостоятельной подготовки отдельных 
тем).
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ліміз жасампаз, жаңа дәуірге аяқ басқан бүгінгі күн айрықша тарихи 
сәт. Қазақстанның түкпір-түкпірінде, өзге де алыс-жақын шетелдерде 

«АҚТӨБЕ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» 

Елеусін  САҒЫНДЫҚОВ
экономика ғылымдарының докторы, 
профессор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ыбырай Алтынсарин

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

адамы – мұғалім. 
Ғ. Мүсірепов

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

шәкірттей сезінемін. 
Серке Қожамқұлов

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

ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым.
 Александр Македонский

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

Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Халықтық педагогика – тәрбиенің қайнар бұлағы
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сыншама ұланғайыр 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,  «жылыжылы сөйлесең, 
жылан да інінен шығады»  дегенін  әр бағытта  шала түсініп, оның  ұрпақ  
тәрбиесіндегі таптырмас  құрал  екенін  білмей-ақ  өтер ме едік?  Не  үш  тілек 
пен  үш  бағытты ұстанып,  үш  әрекетке бастаған  жолына түспей, бейхабар боп 
одан да кетер ме едік?  

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

“Алақай” топтамасы
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лбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Біз бүкіл 
елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне 

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3сурет.                                            4сурет.

5сурет.                                          6сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7сурет.                                          8сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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