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Педагогика ғылымы: зерттеулер

ілімнің сапасын көтеру, студенттердің кәсіби біліктілігін арттыру 
қазіргі білім беру жүйесінің түйткілді мәселелерінің санатына жатады. 

ӘОЖ (УДК): 81-139

АҒЫЛШЫН  ТІЛІН  ОҚЫТУДА  СӨЙЛЕУ 
ДАҒДЫСЫН  ДАМЫТУ   ЖОЛДАРЫ

Гүлзайнаб АХЕТОВА, 
Алматы энергетика және байланыс 
университетінің аға оқытушысы
   Алматы қаласы,  Қазақстан

Б
Осы орайда, нақты нәтижеге жету үшін оқу үрдісінде жаңа технологиялар-
ды қолданудың маңызы күн сайын артып келеді. 

Оқыту технологиясы дегеніміз – оқу  ақпараттарын дайындау, өңдеу, 
сондай-ақ алуан түрлі оқыту тәсілдерінің жиынтығы. Бір жағынан, оқыту 
үрдісіне қажетті технологиялық және ақпараттандыру құралдарын пайдала-
на отырып оқыту болып саналады. Оқытудың мазмұны мен әдістері – жеке 
бағдарлық білім беру мәселесін шешу жолдарымен қатар,  оқырманның 
дүниетанымын дамытып, әлемдік бәсекеге сай,  ой-өрісі жоғары, саламатты 
ұрпақ  тәрбиелеуді көздейді. Ұстаздың педагогтік шеберлігі оның керекті 
мазмұнды, бағдарламадағы материалды іріктей алуымен және оны оқытудың 
озық әдістерін пайдалана отырып қолдануымен белгіленеді. Қазіргі 
нарықтық экономиканың өрлеу шыңында шетел тілін, әсіресе, ағылшын 
тілін  оқуға деген сұраныс күн санап  артуда. Сондықтан, қалай оқыту, қай 
әдіс-тәсілді қолданып, қалайша нәтижелі оқытуға болады деген сұрақтар 
оқу үрдісінде оқытудың  өзіндік  тиімді  жолдарын қарастыруды  талап  
етеді.  Осы орайда, бүгінгі күнде оқу үрдісінде ағылшын тілін үйретудегі 
негізгі әдістемелік бағыттар оңтайлы натижелер беруде.  Атап айтар болсақ, 
ағылшын тілін оңайдан қиынға қарай  бағыттап оқыту, сонымен қатар 
тілдік материалдардың қазіргі өмір шындығынан алынған күнделікті тілдік 
қолданыста болатын, оқыту үрдісінде әбден шыңдалып, өңделген тілдік 
материалдардың  болуы оң нәтиже беруі мүмкін. Әрине, бұл жағдайда, оқу 
әрекеті мен сөйлеу әрекетін дамытуға баса назар аударылуы қажет.  Сөйлеу 
мен оқу әрекеттері арқылы дұрыс нәтижеге жеткен оқырман ғана  өз орта-
сында ағылшынша еркін сөйлеп, өз ой-пікірін еркін жеткізіп, тілді қатынас 
құралы ретінде пайдалана алады. Оқырманның сөйлеу дағдысын дамыту 
үшін төмендегідей әдістерді қолдану жемісті нәтижелер негізін құрайды:  
мысалы, сұрақ-жауап талқысы, салыстыра отырып әңгімелесу, мәселелік 
сұрақтарды талдау,  мәтін  не  әңгіме  бойынша өз ойын ортаға салу, ой 
алмасу, шарт қою, диалог түрінде сөйлеудегі ойды көрсете білу, пайымдау, 
өз ойын түйіндеп, дәлелдеу,  әртүрлі ойындар арқылы сөйлеу, сұрақтарға 
жауап беру, өз ойын  қорытындылау, өз пікірін ортаға  салу сияқты әдістерді  
атауға   болады. Мысалы,  ең тиімді  әдістердің  біріне жоғары  оқу орында-
рында мәтіндермен  жұмыс  тәсілін жатқызуға болады. Мәтін негізгі қарым-
қатынас құралы болып  саналғандықтан, бұл әдіс жоғары оқу орындарын-
да  кеңінен қолданылады. Мәселен, “ELECTRICITY” мәтініне тоқталатын 
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болсақ, әдеттегі pre-reading task тәсілін,  яғни мәтінді оқымас бұрын  мәтінге 
байланысты әртүрлі сұрақтар беріліп, ол сұрақтар бойынша сол мәтіндегі 
мәселеге байланысты оқырман не біледі, не білмейді, соны анықтай оты-
рып, сөйлеу дағдысының дамуына оңтайлы жағдай туғызуға болады. Мы-
салы, «Сan you imagine your life without eltctricity?»  деген сұраққа әр сту-
дент өз білім деңгейлеріне қарай жауап беруге тырысады. Бұл   жағдай, 
яғни оңайдан қиынға /оңай сұрақтан – қиын сұраққа қарай бағыттау арқылы 
студенттердің жеке ой-пікірлерін  ортада еркін  айтуға, талқылауға, өз ой-
ларын дәлелдеуге, қорытындылауға  итермелеп,  еркін сөйлеу әрекеттерін 
дамытуға мүмкіндік туғызады.  Әрине, бұл жағдайда студенттерді  еркін 
сөйлеуге төселдіру үшін  мәтінге байланысты сөздерді қайталау,  кейбір 
қиын дыбыстармен жұмыс жасай отырып, оларды еркін де дұрыс қолдана 
білуге үйрету,  дұрыс екпінде айтқыза алу оқытушының негізгі міндеттерінің 
бірі болып саналады.

Қорыта айтар болсақ, ағылшын тілі мұғалімі студенттердің шетел 
тіліне деген қызығушылығын арттыру үшін  тек қана оқулықты ғана емес, 
басқа да қосымша материалдарды, атап айтар болсақ,  интернет көздерін  
де  тиімді қолдануы тиіс. Студенттер материалды толық және тез меңгеру 
үшін мұғалім көп көрнекі құралдарды пайдала отырып, сабақты дұрыс 
ұйымдастыра білуі қажет. 

Әдебиет 
1. Сарбасова   Т.С.,  Сарбасова   А.Қ.,  Бейсенбаев  Ж.Т.  Білім   беру   модернизациясының 
 әлемдік  тәжірибесі  және оқытудың интерактивті әдістері//Оқу құралы. – Алматы, 2006.
2. Қазақстан мектебі//2008. – №5.

азіргі жаңа әлемдегі компьютерлік технологиялардың қарқынды дамуы 
қоғамның барлық саласын түбегейлі өзгеріске ұшыратып отырғаны 

ӘОЖ (УДК): 81-139

МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ  ОҚЫТУ
ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ  ТИІМДІЛІГІ

Индира ИЗЕМБАЕВА, 
Алматы энергетика және байланыс 
университетінің оқытушысы   
  Алматы қаласы,  Қазақстан

Қ
шындық. Оның ықпалы, әсіресе, білім беру жүйесінде айқын аңғарылады. 
Осының нәтижесінде телекоммуникациялық ақпараттандыру техникала-
ры қарыштап дамып, ақпаратты тарату мен өңдеу әдістеріне деген талап 
күн өткен сайын өсіп жатыр. Мультимедианың берері аз емес. Ол әртүрлі 
техникалық және бағдарламалық құралдар негізінде құрылып, білім 
алушыға көптеген игі әсерін тигізеді. Мысалы, ақпаратты өңдеп, көз алды-
на елестетуге, жадында сақтап, жаңа материалды егжей-тегжейлі түсінуіне 
жол ашады. Сабақтың қызықты әрі эмоционалды өтуіне, түсініксіз тұстарын 
қайта бағамдап, ақпараттың сапасын тексеруіне де мүмкіндік береді. Осы 
арқылы ізденушілер бойында өзіне деген сенім орнығып, қанағаттанады. 

Мультимедиа кең спектрдегі тәсілдерді қамтиды. Мәселен, білім алушы  
бір мезетте  оқырман, тыңдаушы, көрермен және де қатысушы бола ала-
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ды.  Демек бұл жағдай  білім алушының оқыту үрдісінің  интенсивтілігін 
көтеруге және оқыту ақпараттарын меңгерту мүмкіндіктерін арттыруға, 
оқу үрдісінің жаңа  педагогикалық білім парадигмасын құруда  тың 
инновациялық жұмыстар жүргізуге жол ашады. 

Сондықтан да қазіргі  таңда білім беру жүйесінде оқытудың 
мультимедиалық құралдары кеңінен қолдануда. Мысалы, көрнекілік құралы 
ретінде қолданылады. Таныстырылым, Web-беттер арқылы білім алу 
және өзін-өзі дамыту үшін электрондық энциклопедиялар, оқулықтар мен  
түрлі тестілеу бағдарламаларын  қашықтықтан оқыту құралдары   ретінде 
қолдану да кеңінен таралып,  жақсы нәтижелер беруде. Мысалы кез келген 
көрнекілікті  жасау аспабы ретінде Power-point құралын айтуға болады. 

Power point бағдарламасы слайдтар жиынын көрсетудің және 
құрастырудың таптырмас құралы  екені  бәрімізге мәлім. Әсіресе, шетел 
тілдерін  оқытуда  мультимедиалық  бағдарламаларды  қолдану  оқыр-
мандардың тілге деген қызығушылығы мен ынтасын арттырып, оңтайлы 
нәтижелер беруде. Жоғары оқу орындарының үрдісінде оқытудың 
мультимедиалық технологияларын қолдану студенттердің кәсіби 
даярлықтарын шыңдап, жетілдіру  маңызды ықпалдардың біріне айналып 
отырғаны бәрімізге мәлім. Студенттердің өз көзқарастарының қалыптасуына 
ақпараттық технологиялардың әсері  де айтарлықтай зор. 

Мультимедиалық және ақпараттық технологиялар арқылы жаса-
лып  жатқан  оқыту үрдісі  студенттердің жаңаша ойлау қабілеттерін 
қалыптастыруға итермелеп, өзіне қажетті мәліметтерді іздеп тауып, өз оқу 
жолын таңдай білуге жол салады. Бұл жағдай студенттердің өз бетімен оқу 
әрекетінің үлесінің артуына және білім алуға  деген  ынтасын  арттырып,  
белсенді болуға, ойлау қабілетінің дамуына, ақпараттық ортада өзін-өзі 
дұрыс ұстай алу қабілетін арттыруға, өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін жеке тұлға 
ретінде іс жүзінде көрсетуге итермелейді. 

Студенттердің коммуникативті бейімділігін, мысалы, қиын жағдайларда 
белгілі бір шешім қабылдап,  әртүрлі нұсқалар ұсыну қабілетін дамытуға, 
зерттеу-эксперименттеу қызметтерін жүзеге асырып, ЭЕМ-мен компьютерлік 
бағдарламалар құрастыруға немесе компьютерлік құрал-жабдықтардың 
пайдалану мүмкіндіктерін іске асыруға  ықпалын тигізеді.  Сонымен қатар, 
ақпараттық мәдениетті қалыптастыруға, ақпараттарды өңдей білуге және 
оны жүзеге асыра білуге, интегралды тұтыну пакеттерін, әртүрлі тізбектік 
және музыкалық редакторларды пайдалану мүмкіндіктерінің артуына әсер 
етеді. 

Қорыта айтсақ, мультимедиалық технологиясы  гипермәтін түріндегі 
нақты құрылымдалған, кез келген  сілтеменің нысанына – мәтін, графика, 
анимация, аудиофрагмент, видеофрагмент орындалатын технологиялар мен  
қарым-қатынас жасау мүмкіндігі бар оқу материалдарынан және теориялық 
материалдарды бекітуден, практикалық біліктіліктері мен дағдыларын 
дамытуға арналған сұрақтардан, грамматикалық  жаттығулардан, білім 
деңгейіне байланысты тест сұрақтарынан, қолданбалы бағдарламалар 
жиынтығынан, тілдік сөздіктерден және анықтамалардан тұрады.

Сондықтан бүгінгі таңда жеке комьпютерлер білім беру  жүйесінде ең 
қуатты құралдардың біріне айналды.  

Әдебиет
1. Сарбасова  Т.С.,  Сарбасова  А.Қ., Бейсенбаев   Ж.Т.  Білім   беру  модернизациясының  

 әлемдік тәжірибесі және оқытудың интерактивті әдістері//Оқу құралы. – Алматы, 2006.
2. Қазақстан мектебі//2008. – №6.
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истории химии уже давно утверждается, что при соединении элемен-
тов с кислородом происходит окисление. Например, многие металлы 

УДК (ӘОЖ):  542.943-92

НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ

Рахметолла НАСИРОВ1, 
доктор химических наук, профессор,
Гайни БАЙМУКАШЕВА1, 
кандидат педагогических наук,
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Аннотация. В этой статье рассмотрено применение новых способов окисли-
тельно-восстановительных реакций. 

Одно направление, в роли интермедиата в процессе прохождения органических 
реакций. При восстановлении слабой СН-кислоты трифенилметана натрием, в пер-
вой стадии образуется анион-радикал и после этого карбанион. 

Следующее направление – определение металла ванадия в нефти. В этом направ-
лении раньше использовался фотоколориметрический метод. Теперь, при сжигании 
нефтяных остатков из образовавшей золы (V2O5) взаимодействием соляной кислоты, 
образуется хлорид ванадия, который определяется с помощью ЭПР – спектрометра. 
Этот новый метод является более эффективным и точным, по сравнению с обычным 
фотоколориметрическим методом, применяемым в лаборатории. 

В последние годы, основываясь на экспериментах, проведенных в Атырауской об-
ласти, установили генетическую связь между нитратами и нитритными ионами. 
Члены кружка протестировали содержание нитрат-ионов в растениях с использо-
ванием дифениламин-4-сульфокислот натриевой соли. При воздействии реактивов со-
держащийся нитрат-иона в кислой среде сока растений окисляется и окрашивается 
от слабо фиолетового до темно синего цвета.

Ключевые слова. Анион – радикал, электронный парамагнитный резонанс, вана-
дий, зола нефти, фотоколориметрический метод, нитрат ион, нитрит ион.

В
под воздействием кислорода теряют свои свойства и подвергаются коррозии 
(разрушению).

Если железо лежит на влажном воздухе, то его поверхность покрывает-
ся красно-коричневой ржавчиной:

2Fe +     O2 + nH2O                 Fe2O3 · nH2O 
Аналогично, все элементы, за исключением инертных газов, реагируют 

с кислородом и образуют оксиды. В последнее время сложные физико-хи-
мические оборудования и исследования показали, что другие химические 
реакции приводят к аналогичному выводу. Например, металлический на-
трий не только реагирует с кислородом, но и взаимодействует с другими 
соединениями:

                                                 
2Na +  1/2O2 → Na2O

3
2

250C

 е  
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Или натрий реагирует с ядовитым хлором с образованием пищевой 
соли, обладающей уникальным вкусом и не имеет своего запаха:

2Na + Cl2 → 2NaCl
Также натрий реагирует с бензолом, и отдает ему один электрон и пре-

вращается в анион-радикал органической соли [1]: 

 

Это соединение имеет неспаренный электрон, который дает парамаг-
нитные свойства бензолу и имеет отрицательный заряд.

Теперь, при взаимодействии трифенилметана натрия щелочного метал-
ла натрия, это также случай бензола, который является парамагнитным, и 
является хорошо исследованным органическим анион – радикалом [2].

(C6H5)3CH              (C6H5)3 CH  � Na+

Для натрия этот процесс похож друг на друга. Так как в четырех случаях 
он отдает свой валентный электрон и окисляется. 

В первом случае кислород, во втором случае хлор, в третьем случае – 
бензол, в четвертом случае – трифенилметан являются окислителями. Эти 
реакции являются простыми способами окислительно-восстановительных 
реакций.

Реакция трифенилметана с натрием
Механизм образования карбаниона из соединений трифенилметана при 

восстановлении натрием происходит через стадию неустойчивого анион-ра-
дикала трифенилметана и регистрируется методом электронного парамаг-
нитного резонанса (ЭПР).

Из жирноароматических многоядерных соединений наиболее интерес-
ны свойства центрального углеродного «метанового» атома трифенилмета-
на (ТФМ). В самом трифенилметане водород, связанный с этим углеродом, 
сравнительно легко отщепляется в виде протона и при действии амальгамы 
натрия [3]:

(трифенилметильный анион
(красный); λ=480 нм

Устойчивость карбанионов (трифенилметильных анионов) с фенильны-
ми ядрами обусловлена сопряжением отрицательного заряда центрального 
атома углерода с π – электронной системой трех бензольных колец [3]. Три-

 е  

Na
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фенилметильный анион идентифицируется методом УФ-спектроскопией в 
тетрагидрофуране (λ=480 нм).

Реакция щелочного металла натрия с трифенилметаном при низкой 
температуре (-110оС) в тетрагидрофуране (ТГФ) дает новый ЭПР-спектр 
состоя щий из 10 линий [2]: 

N=2nІН+1 = 2 ∙ 9 ∙ ½ + 1 = 10 линия
и расстояние между линиями а=1,85 Гс (рисунок 1).
Этот неспаренный электрон в двух кольцах делокализуется и магнитно 

взаимодействует с эквивалентными  четыре-орто, четыре-пара и один-ме-
тин протонами  и  в результате образует десять линий (спин ядра водорода 
ІН = 1/2). 

В результате реакции трифенилметана с натрием образуются неустой-
чивый при низких температурах анион-радикал трифенилметана (темнозе-
леноватого цвета), а затем щелочной металл замещает водород и образуется 
карбанион:

(C6H5)3 CH       (C6H5)3 CH � Na+                             (C6H5) C
– Na+ + H∙

Описание предлагаемого основного механизма получения неустойчи-
вого анион-радикала трифенилметана в виде интермедиата было непосред-
ственно доказано спектроскопией ЭПР.

Предложенная схема также подтверждается визуальными наблюдения-
ми перехода зеленой окраски анион-радикала в характерный красный цвет 
карбаниона.

В конце прошлого века по предмету «Органическая химия» во всех выс-
ших учебных заведениях было известно, что реакция слабых СН-кислот с 
щелочными металлами приводит к образованию карбанионов, а о промежу-
точной частице не сказано ни слова [3]. При чтении лекций по органической 
химии необходимо прояснить механизм этой реакции. Это значительно по-
высит интерес студентов к науке.

Окисляющая способность  пентаоксида ванадия входящий в состав
нефтяной золы с соляной кислотой
С целью усовершенствования стандартного ГОСТ 10364-63 химичес-

кого метода определения ванадия в золах нефтей и нефтепродуктах нами 
предлагается более экспрессная методика для оценки общего количества 
ванадия в золах нефтей, основанная на окисляющей способности V2O5  в 
кислой среде концентрированной соляной кислоты [4–6]:

V2O5 + 6HCl = 2VOCl2 + Cl2 + 3H2O
В образующейся оксованадиловой группировке VO2+ центральный ион 

ванадия имеет один неспаренный электрон, в результате чего он обладает 
парамагнитным свойством. Оксованадиловый ион VO2+ отличается высокой 

Рисунок 1 - Спектр ЭПР анион-радикала трифенилметана зеленого цвета при 
температуре -110ºC с натрием.

Na
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устойчивостью и остается неизменным в ходе реакций, об этом свидетель-
ствует его ЭПР – спектр.

На рис.2а представлен анизотропный спектр ЭПР образующегося хло-
ристого ванадила из реактивного оксида ванадия. Такой же спектр получен 
из золы каламкасской нефти, скв. 52 (рис. 2б) и других нефтей.

Концентрация ванадия в изученных золах нефтей (табл. 1) Прикаспий-
ского региона определена из анизотропного спектра ЭПР хлористого ва-
надила, образующегося из пентаоксида ванадия при температуре жидкого 
азота (-1960С).

Как видно из табл.1, результаты определения ванадия в золах нефтей 
фотоколориметрическим (ФЭК) и ЭПР – методом в пересчете на нефть со-
гласуются с результатами определения ванадия в сырых нефтях методами 
РФА и ЭПР.  Метод ЭПР является более эффективным и точным, чем ис-
пользуемый в лабораториях традиционный фотоколориметрический метод 
[7]. 

Таблица 1 – Содержание ванадия в нефтях и их  золах, %
Нефть                   Выход золы     Количество ванадия в нефтях   Содержание 
                                       ванадия в золах
                                                                      РФТ           ЭПР 
Каламкас, 52     0,087                      0,0154     0,0148   17,5
Ботахан, 68     0,037                      0,0025     0,0022   12,9

Каражанбас, 851      0,09                      0,029      0,026                 28,9

Генетическая связь между нитрит и нитрат ионами
Исследовательская работа для студентов, интересующихся химией, в 

основном связана с потребностями Атырауской области. 
Накопление нитратов и нитритов выше нормы в растительной массе, 

кормах, овощах и в мясе, которые используются в качестве пищи, может 
оказывать неблагоприятное воздействие на животных и 

            
Рисунок 2 – Спектры ЭПР хлористого ванадила при – 196оС, полученные:
a – из V2O5; б – из золы  Каламкасской нефти, скв. 52, (здесь записаны сверхтонкие 

линии І┴ – 8┴  иона ванадила). 
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человеческие организмы, особенно свойства мутагенных нитритов в чело-
веческом организме чрезвычайно опасна.  Нитраты, которые поступают в 
организм человека или животного при употреблении растительной пищей 
восстанавливаются до нитрита. Образующийся ион нитрита блокирует по-
дачу кислорода в клетки и приводит к серьезным болезням организма. Еже-
дневное количество нитрата для живой массы должно составлять от 300 до 
320 мг или 4 мг/кг [8]. Члены кружка на основе собственных экспериментов 
установили генетическую связь между ионами нитратов и нитритов [9–11]:

            H.

NO3
-            NO2

-

           O
В ходе экспериментов выясняем, что более простой способ перехода от 

нитрата к нитриту восстановление нитрата водородом в кислой среде:
2СН3СООН + Zn (порошок) =2 H. + Zn(СН3СОО)2

KNO3+2H.  (в момент выделения) = KNO2+Н2О
Решаем обратную задачу:
5NaNO2 + 2 KМnO4 + 3H2SO4 = 5 NaNO3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2О
Восстановительные свойства азотной кислоты и ее соли исследуется по 

исчезновению розовой окраски KМnO4.
Мы можем проверить это уравнение, добавив к раствору реактив Грисса. 

Под воздействием ионов нитрита реактив Грисса окрашивается в красный 
цвет. Студентами разработана экспрессная визуальная методика для массо-
вого анализа нитрат – иона в соках растений. Для изготовления визуальной 
шкалы был использован водный раствор дифениламина – 4-сульфокислой 
натриевой соли с известным содержанием нитрат – иона [9].

Таблица 2-Визуальная шкала для определения нитрат – иона в ис-
следуемых пробах

Концентрация нитрат – иона                              Окраска раствора 
в растворе, мг/л

  <10      Ярко – синий
  30     Синий
     300     Темно-синий

Разработка экспресс – ионов также требует, кроме химических, знаний 
по физике (оптика), биологии, агрохимии и экологии.

Выводы
1. Механизм образования карбаниона из соединений трифенилметана 

при восстановлении натрием происходит через стадию неустойчивого ани-
он-радикала трифенилметана и регистрируется методом электронного пара-
магнитного резонанса (ЭПР).  Предложенная схема также подтверждается 
визуальными наблюдениями перехода зеленой окраски анион-радикала в 
характерный красный цвет карбаниона.

2. Предлагается использовать ЭПР – радиоспектроскопию не только для 
оценки количества четырехвалентного ванадия в нефтях, но также для оцен-
ки общего количества ванадия в нефтях. При массовых лабораторных анали-
зах, отличающихся селективностью, высокой точностью и экспрессностью, 
предложенный метод обладает преимуществами по сравнению с фотоколо-
риметрическим методом анализа ванадия в нефтях и нефтепродуктах.
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3. В кружке студенты осваивают и разрабатывают методику определе-
ния содержания нитратов и нитритов в растительных материалах.
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Түйін
Бұл мақалада тотығу-тотықсыздану реакцияларының жаңа қолданысы 

айқындалды. 
Бір бағытында  жоғары оқу  орындары химиясын оқуда органикалық реак-

циялардың жүру барысында интермедиат ретіндегі рөлі. Әлсіз СН – қышқылы 
үшфенилметанның натириймен тотықсыздануы кезінде ең бірінші сатыда анион – 
радикал түзілетіні ұсынылды, ал одан кейін карбанион өнімі алынады. 

Келесі бағыты мұнай химиясында ванадий металын анықтау ісі. Бұл ретте осы 
кезеңге дейін фотоколориметрлік әдіс қолданылып келді. Енді мұнайды жағып оның 
күлінен (V2O5) қойылтылған тұз қышқылымен әсер ету арқылы хлорлы ванадийді 
алып, оны ЭПР – спектрометрмен анықтау ісі. Бұл жаңа әдіс зертханада қолданылып 
жүрген дәстүрлі фотоколорметрлік әдіске қарағанда аса тиімді және дәлдігі де өте 
жоғары. 

Соңғы жылдары Атырау облысында өздері жүргізген тәжірибелер негізінде 
нитрат және нитрит ионы арасындағы генетикалық байланысты тағайындады.  
Үйірме мүшелері өсімдік суындағы нитрат ионды экспресті анықтау үшін екі фе-
ниламин- 4-сульфоқышқыл натрий тұзын сынақтан өткізді. Ол нитрат ионының 
реактиві ретінде қышқыл ортада өсімдік сөліндегі нитрат-ион әсерінен тотығып, 
оның мөлшеріне сай әлсіз күлгін түстен сиякөк түске дейін боялатын өнім береді.

Summary
In this article, the application of new methods of oxidation-reduction reactions in three 

directions is considered.
Its first direction, in the role of an intermediate in the process of passage of organic 

reactions. When a weak CH-acid of triphenylmethane is reduced with sodium, in the first 
stage an anion-radical is formed and then a carbanion.

The second direction is the determination of the vanadium metal in petrochemistry. In 
this direction the photocolorimetric method was used before. Now, when burning oil residues 
from the ash formed (V2O5) by the interaction of hydrochloric acid, vanadium chloride is 
formed,  which is determined  by the EPR spectrometer. This new method is more  efficient  
and accurate,  compared to  the  conventional  photocolorimetric  method  used  in  the  
laboratory.

In recent years, based on experiments conducted in the Atyrau region, have established 
a genetic link between nitrates and nitrite ions. Members of the circle tested the content 
of nitrate ions in plants using diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt. When exposed to 
reagents, the nitrate ion contained in the acidic juice of the plant is oxidized and stained from 
slightly violet to dark blue.
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разеологизмы – весьма сложные лингвистические образования. Слож-
ность их объясняется не только множеством структурных типов и 

УДК (ӘОЖ): 81,25

ПЕРЕВОД   ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  ЕДИНИЦ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Улжамиля  СЕРИКБАЕВА,  
доцент Алматинский университет энергетики и связи
   г.Алматы, Казахстан

Ф
синтаксических моделей, но и тематической и семантической многопла-
новостью, а также способностью выражать самые различные эмоциональ-
но-экспрессивные оттенки мысли. Характерно, что этими особенностями 
наделены фразеологические единицы во многих языках, но не во всех они 
одинаковы. Именно они являются основными хранителями мудрости и 
культуры любого народа.

Фразеологические единицы называют предметы реальности, передают 
информацию, сохраняя внутреннее состояние говорящего и его эмоциаль-
ное отношение к предмету речи (А.В. Кунин).

При переводе фразеологических единиц переводчику необходимо пере-
дать его смысл и отразить его образность, находя аналогичное выражение и 
не потеряв его стилистическую функцию фразеологизма.

А.В. Кунин разделяет фразеологические эквиваленты с сопоставитель-
ной точки зрения на  двух типа: моноэквиваленты и выборочные фразеоло-
гические эквиваленты.

А.В. Кунин утверждает, что моноэквивалент – это единственно возмож-
ный фразеологический эквивалент и делятся на два типа: полные и частич-
ные фразеологические эквиваленты.

Полными фразеологическими эквивалентами являются русские моно-
эквиваленты английских фразеологизмов, совпадающие с ними по значе-
нию, лексическому составу, образности, стилистической направленности 
и грамматической структуре, например, the salt of the earth – соль земли, 
as cold as ice – холодный как лед, play with fire – играть с огнем, no smoke 
without fire – нет дыма без огня.

Перевод при помощи частичного фразеологического эквивалента не оз-
начает какой-либо неполноты в передаче значения, а лишь содержит лек-
сические, грамматические или лексико-грамматические расхождения при 
наличии одинокого значения и одной и той же стилистической направлен-
ности. Поэтому частичный фразеологический эквивалент по степени пра-
вильности перевода равноценен полному эквиваленту. Частичные фразео-
логические эквиваленты можно разделить еще на три группы:

1) русские фразеологические эквиваленты английских фразеологизмов 
совпадающие по значению, стилистической направленности и близкие по 
образности, но грамматическая структура может совпадать и не совпадать. 
Можно привести несколько фразеологических оборотов: kill the goose, that 
lays the  golden eggs – убить  курицу,  несущую золотые яйца, light as a 
feather – легкий как перышко, one swallow does not make a summer – одна 
ласточка весны не делает.

Некоторые из оборотов, к относящихся к данной группе, переводятся 
с помощью приема антиномического перевода, т.е. передачи негативного 
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значения с помощью утвердительной конструкции. Есть случаи, когда по-
зитивное значение передается с помощью отрицательной конструкции, на-
пример, don’t count your chickens before they are hatched – цыплят по осени 
считают.

2) русские фразеологические эквиваленты английских фразеологизмов, 
совпадающие с ними по значению, образности, стилистической направлен-
ности, но отличающиеся числом, в котором стоит существительное, или по-
рядком слов.

Расхождения в числе:
Fish in troubled waters – ловить рыбу в мутной воде, the game is not worth 

the candle – игра не стоит свеч, play into somebody’s hands – играть на руку 
кому-либо, there is no rose without a thorn – нет розы без шипов.

Расхождения в порядке слов:
All is not gold that glitters – не все золото , что блестит, if you run after 

two hares –, you will catch neither за двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь, not to see the wood for the trees- за деревьями не видеть леса, strike 
while the iron is hot – куй железо пока горячо.

3) русские фразеологические эквиваленты английских фразеологизмов, 
совпадающие с ними по значению, по стилистической направленности, но 
различающиеся по образности, здесь грамматическая структура может как  
совпадать, так и не совпадать. Подавляющее большинство английских об-
разных фразеологизмов переводятся при помощи частичных фразеологичес-
ких эквивалентов данного типа. Можно привести следующие обороты: be 
born with silver spoon in one’s mouth – родиться в сорочке, birds of a feather 
flock together – рыбак рыбака видит издалека.

Многие пословицы, относящиеся к этой группе переводятся при помо-
щи антонимического  эквивалента:  a  bird  in the hand is worth two in the 
bush  – не сули журавля в небе, а дай синицу в руки, faint heart never won fair 
lady – смелость города берет, murder will out – шила в мешке не утаишь.

Часто у английского фразеологизма имеется несколько различных фра-
зеологических эквивалентов в русском языке, и переводчику приходится 
выбирать  наилучший  для данного контекста. Стараясь облегчить зада-
чу переводчика,  нужно  подбирать  выборочные  эквиваленты:  birds  of a  
feather – люди одного склада, теплая компания, птицы одного полета, два 
сапога пара, из одного теста сделаны, одним лыком шиты, одного поля яго-
да, in for a penny, in for a pound – назвался груздем, полезай в кузов, взялся 
за гуж, не говори, что не дюж, my aunt! – вот те на!, вот так!, вот так штука!, 
вот это да!, ну и ну!, честное слово!, черт возьми!.

В английской художественной литературе широко распространён прием  
индивидуального стилистического обновления фразеологических единиц, а 
также является важнейшими стилистическими средствами, обеспечиваю-
щими выразительность и красоту формы. Образность фразеологии необ-
ходимо сохранить в переводе – текст, лишенный экспрессии, получается 
обыкновенным и будет считаться неполноценным представителем оригина-
ла. В таких случаях можно внести изменения в русский фразеологический 
эквивалент. Например, фразеологизм poke one’s nose into somebody’s affairs 
переводится «совать нос в чужие дела». В книге ‘’ Hard Times’’  Диккенс 
обновляет этот фразеологизм и вставляет в него прилагательное “officious”: 
How dare you go and poke your officious nose into my family affairs? Подобное 
оживление образа фразеологического штампа требует обновления русского 
фразеологического эквивалента, что достигается путем вклинивания при-
лагательного «длинный» – как вы смеете совать свой длинный нос в мои 
семейные дела?
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Таким образом, имея дело с фразеологическими единицами при пере-
воде, переводчик должен обладать не только знанием обоих языков, но и 
уметь анализировать стилистические и культурно-исторические аспекты 
исходного текста в сопоставлении с возможностями переводящего языка и 
культуры. 
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Резюме
В статье рассматриваются фразеологические единицы, которые являются лексически не-

делимые, устойчивые в своем составе и структуре, целостные по значению словосочетания, 
воспроизводимые в виде готовой речевой единицы.

Summary
This article is devoted to the idioms, which make the speech richer and more colorful and convey 

subtle shades of meaning or intention. Idioms are used often to replace a literal word or expression, and 
many times the idiom better describes the full nuance of meaning. Idioms and idiomatic expressions can 
be more precise than the literal words.

he relevance of poly linguistic education throughout the world for us is 
obvious. English is the official language in 53 countries. One-third of the 
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Т
world's population speaks English. For Europeans, it is common knowledge of 
two or three languages.

Having studied a sufficient number of articles, forums of teachers, 
methodologists, I identified two main problems that stand in the way of improving 
the quality of teaching a foreign language. They are:

• The problem of teaching a language
• The staff problem
1. The problem of teaching a language:
– At present, we have to work on books which were written by the domestic 

publishers, the level of some much to be desired.
–  It does not contribute to improving the quality of teaching a foreign language, 

the complete absence of courses to improve the skills with the involvement of 
teachers from abroad – native speakers.

– Low motivation of students to learn a foreign language.
2. Finally, the most acute problem of young cadres.

Key words: linguistic education, the way of improving the quality of teaching a foreign 
language, educational and extracurricular work, teaching students
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Every year, hundreds of young professionals come out of the walls of 
universities, but few are in a hurry to get a job in the specialty.

How to solve these pressing problems and how to improve the quality of 
teaching a foreign language. There are many ways:

1. One of the ways to improve the quality of teaching a foreign language at 
school is the early start of education in the framework of the system of continuing 
education. The beginning of teaching English to 6-7-year-old schoolchildren in 
the 1st grade of the general education school is caused by the desire to use the 
opportunities of the age most favorable for mastering the language.

Excellent imitative abilities, natural curiosity and the need for knowledge 
of the new, special sensitivity to linguistic phenomena, the ability to easily and 
firmly memorize a small amount of language material, as well as the absence of 
the so-called "language barrier" contribute to the effective solution of the tasks 
facing the academic subject "foreign language ". 

At the age of 6-7 years, children are gradually changing their leading 
activities, moving from gaming to learning.

At the same time, the game reduces its leading role. The most natural for 
children of this age in school life are the playful moments of educational activity, 
communication with the teacher and peers. 

Reliance on gaming activities provides a natural motivation for speech in 
English, makes even elementary statements interesting and meaningful. The 
game in teaching English is not opposed to learning activity, but is organically 
connected with it. 

2. An important task for the school is to improve the teaching of English and 
improve the quality of the teaching and educational process. To realize this task, 
the creation of a unified system of educational and extracurricular work in the 
English language is of particular importance. (This applies to children of any age, 
not just primary school)

2. Conducting refresher courses with the involvement of native teachers. 
English teachers constantly improve their knowledge, both in the language itself 
and in the methodology of its teaching. Each year, dozens of new textbooks are 
written, hundreds of new books are published to help the teacher, and numerous 
studies are conducted to solve the mystery of the process of teaching people the 
language. 

Throughout the world, the most popular method of teaching foreign 
languages is a communicative approach, which aims to teach the use of language 
for communication and for achieving students' goals.

Very often Russian or Kazakh -speaking English teachers who have received 
methodological and linguistic training in local universities face problems when 
using textbooks based on a communicative approach. They ask questions: how to 
explain the grammar; how to learn words not by list; what to teach if the lesson 
does not have new grammatical material; how to teach a lesson in English; how 
to avoid total translation of each phrase; How to organize work in groups and at 
the same time manage to control errors.

Undoubtedly, the course on the methodology of teaching English, heard in 
college years in a university is a necessary baggage for teachers, but, unfortunately, 
morally obsolete. Certain practitioners of Russian-speaking English language 
teachers, of course, need international standardization of the theoretical knowledge 
that a professional teacher should have.

3. The application of information and communication technologies in English 
classes is a requirement of the present day. The computer plays an increasing role 
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in modern education. The use of computers in educational and after-hour activities 
is one of the effective ways to increase the motivation and individualization of 
learning. Integrating a regular lesson with a computer allows the teacher to shift 
part of his work to the computer, making the learning process more interesting 
and intense. In this case, the computer does not replace the teacher, but only 
complements it.

The use of computer technology makes the lesson attractive and truly modern 
and allows you to make an informed choice of the best training option. Learning 
English using ICT allows children to participate in testing, quizzes, contests, 
olympiads conducted on the Internet, correspond with peers from other countries, 
participate in chats, videoconferences, etc. Students can receive any information 
on the problem they are working on, namely: linguistic and cultural material, 
news from the life of famous people, articles from newspapers and magazines, 
necessary literature, etc.

4. Increasing the motivation of students in learning a foreign language with 
the help of various forms, methods of teaching. The main among these problems, 
difficulties and shortcomings of the traditional teaching methods can be considered 
the following:

1. Low authority of the subject due to the non-optimal nature of the current 
teaching methods. With significant time and effort spent on teaching students to 
a foreign language, with a high educational level of teachers, and when classes 
are divided into groups, the results of this training as a whole do not stand up to 
criticism.

2. Low intensity of students' speech activity.
3. Superficiality in the formation of basic skills and the haste of transition 

from reproductive to productive work.
4. High degree of forgetting of educational material during the holidays and 

other breaks in training.
5. Lack of good practical recommendations for the elimination and prevention 

of gaps in the knowledge and skills of students.
6. The weakness of the existing system of assessing the work of the student.
• Studies of teaching methods have shown that all these problems are 

effectively solved if the development of various innovators is used to strengthen 
traditional teaching methods, which can significantly improve the quality of 
teaching foreign (particularly English) language.

• The most useful for this were the following principles, techniques and 
tools: open perspectives, conflict-free learning, self-management by subject, 
consultative mutual assistance, group control lessons, quiet and tape recorder; 
reference signals, the list of open accounting of knowledge, etc.

Used literature:
1. http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%94%D0%B5%D1%82% 

 D0%B8%20%20%D0%B
2. http://www.sixthsense.ru/our_teachers/
3. http://www.englishfirst.ru/teachers/

Түйін
Мақала шет тілін оқыту барысындағы  кездесетін қиындықтарды және оны шешу жол-

дарын сипаттайды. Автор өзінің тәжірибесінде кездескен қиындықтармен бөлісіп, оларды 
жақсатру мақсатында қандай іс-шара қолдану керектігін қарастырады. 

Резюме
Статья описывает некоторые трудности как – устарелые материалы, трудности рабо-

ты с аутентичными текстами, нехватки учебных часов при достижений поставленных целей 
при обучений иностранного языка.
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ussian language, rhetoric and linguistics are the three philological disciplines 
which are included in the curriculum of the Military Institute of the National 

ӘОЖ (УДК): 378.146:355//359 

SPECIFIC CHARACTER OF TEACHING
PHILOLOGICAL DISCIPLINES IN A MILITARY
INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

D.POLYAK,
senior teacher, 
Zh. ERZHANOVA,
Almaty university teacher of Power еngineering
and telecommunication
   Almaty, Kazakhstan

R
Security Committee of the Republic of Kazakhstan. In addition, cadets have 
other humanities such as philosophy, cultural studies, military history, foreign 
languages, pedagogy, and psychology. After graduating, cadets receive higher 
civil and secondary military education.

The role of the humanities in a military high school is very important for us. 
The lack of liberal education among officers is one of the problems of the modern 
army, as a result of it they are unable to work with people. At the same time, the 
combination of military disciplines and the humanities during the course of study 
causes the problem, because in some aspects they confront each other.

The subject of rhetoric is taught only to cadets of the 4th year study of the 
department «military psychologist» and for undergraduates. As we can see in 
practice, students of other departments also have insufficient level of speech of a 
cultured person.

The speech culture of the military environment has its own peculiarities. 
Taking this into account, a rhetoric program is being built in the military academy. 
The program on rhetoric includes the study of general concepts of rhetoric, the 
history of this science and a special section - military rhetoric.

 The teaching guide of Cheslav Dalezky on "Rhetoric" the definition of 
military rhetoric is explained the following way: "This is a specialized speech 
culture of the military professional environment aimed at mastering the military 
culture, adapting new generations to unusual living conditions and the activities 
of military personnel ... this is a system of knowledge, skills and communication 
skills using language in speech and verbal impact on military personnel "[1,21]

 Military rhetoric is the progenitor of general rhetoric. In the process of the 
formation of general rhetoric as a science and art, military rhetoric with its specific 
features and peculiarities began to be perceived as the degree of the possession of 
military personnel by verbal means. [1,77]

The language of orders, service regulations, instructions and manuals differs 
in the straightforwardness of interpretations, preciseness in understanding and a 
high degree of urgency. The speech of the military professional environment on 
the one hand is filled with common vocabulary, and on the other hand it has its 
own special vocabulary peculiar to this environment only. Moreover, common 
words in the military environment acquire a particularly especial significance. For 
example, the word "fire" - in the common sense, is understood as "the flame of 
a candle or lighters," "a burning bonfire," the light from illuminating devices, in 
a military environment – it means "rifle or artillery shooting" or "a command to 
open fire."
2. “Қазақстан мектебі” №8, 2018.
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Special understanding and interpretation also have other key words such as 
(detail, duty, guard mounting, posting of sentries, etc.).

Speech culture of the military professional environment has its own special 
characteristics.

The recipient of information in the military environment is a subordinate, a 
soldier. Emotional-shaped expressiveness of the officer's speech is achieved by 
laconic phrases, energetic stile, and audacious expressions. Subordinates respect 
if the commander has the ability to express unswerving determination in the most 
imperative speech form. Indistinctness, descriptiveness, verbosity, polysemy, 
synonymy from the mouth of an officer do not cause motivation for action, since 
they betray the character of uncertainty.

In the military-professional environment, the speech forms of communication 
of servicemen provide for a strict subordination and regulation of speech behavior.

A distinctive feature of the speech of the commander is his special status - 
one-man management. Whatever the speech of the military leader - no one has the 
right to make a remark to him, to point out the shortcomings of speech without 
fear of sanctions.

Another feature of speech in the military-professional environment is its 
monologue. Dialogue and argument are often not allowed. Therefore, we can 
hardly notice any sort of argumentation of the thesis in military speeches, the 
statement is a demand without any objections.

One of the tasks of the course of rhetoric is to teach cadets to communicate 
effectively in their environment and at the same time to expand their speech 
culture, to teach them to avoid unnecessary use of military clichés and clerical 
stereotypes.

One form of work at the lessons of rhetoric is a warm-up which improves 
pronunciation. Cadets are given cards with words (mostly military terms), which 
are often pronounced with errors. Each word has its coordinates, so when checking 
it is not necessary to say the right and wrong variant (‘доложИть’ or ‘долОжить’, 
‘маневр’ or ‘манёвр’ etc.), it is enough to name the coordinates of the word. One 
card contains words with stress-marks; the other one contains words without 
stress-marks. The cadets examine the pronunciation of each other, and then the 
teacher examines the cadets. The respondent uses a card, where the stress is not 
placed, reading the word correctly.

Another type of work that can be given at the beginning of the lesson on 
rhetoric is the lexical warm-up. The words used for lexical warm-up are always 
related to the topic of the lesson. The teacher reads out the lexical meaning of 
the word, and the cadets name the word. For example, for lexical warm-up to the 
practical lesson on the theme "Strategy of speech behavior" the following concepts 
are taken: appeal, boomerang, provocation, insinuation.

 Appeal (Latin Appeal - appeal, complaint) - 1. appeal of a court decision to a 
higher court; 2. request, with an appeal. Appeal to public opinion.

The cadet who named and wrote correctly the word on the blackboard gets 
100 points (cards are issued), if the word is named correctly, but written with 
an error, the respondent gets 50 points. Points earned on lexical warm-ups are 
registered and summed.

Military rhetoric demands the speaker to have a well-placed voice and a 
clear diction. Therefore, the methods of mastery of scenic speech are used during 
the lessons: pronunciation of tongue twisters (and one tongue twister must be 
pronounced with different intonations), recitation of poems, listening to audio 
recordings with samples of expressive speech.

Since the ability to argue in the military environment is poorly developed, one 
of the goals of the rhetoric course is to improve the ability to reason, discuss, and 
argue. Cadets learn to develop a strategy of speech behavior, object to provocative 
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questions, and avoid conflicts. The teacher offers cadets to compose persuasive or 
dissuasive discourse on a given topic and make a speech in front of the audience.

Themes are related to the problems of the modern army: "Is there a place 
for a woman in the army?", "Is it necessary to introduce a contract service in 
our country?" During the speech, cadets should use not only verbal, but also 
non-verbal means of influencing the audience: gestures, facial expressions, and 
eyes-contact. To develop non-verbal communication skills, the teacher offers role-
playing games. 

The speech culture of the military professional environment is a kind of 
subculture based on the official business style of service regulations, orders, 
instructions, and methods. In civil conditions, the norms of communication are 
regulated by linguistic and social norms (the requirements of philology, traditions, 
customs), whereas in the military-professional environment they are strictly 
prescribed for certain articles of service regulations, instructions, and regulations. 
Therefore, one of the speech problems in the military environment is the abuse of 
official and business clichés. To overcome this tendency, cadets study the basics of 
stylistics and learn stylistic editing. The classes on stylistics use written and oral 
kinds of work. One of the tasks is to write three texts in different styles, but on the 
same topic. Topics are related to the future profession of cadets.

The Russian language course at the Military Institute contains the revision of 
grammar of the school course (senior classes), taking into account the military-
professional orientation. The course consists of ten lexical topics, each of which 
is given a grammatical theme on revision. The lexical themes are aimed at the 
expansion of humanitarian knowledge and are connected with the military 
profession: "Language and Society", "Military Institute", "Spiritual World of the 
Officer" (art), "Office work", "Military Society", "Problems of Terrorism" etc.

The goal of the course is to improve the Russian speech of cadets in various 
spheres of communication (colloquial, socio-political, educational, professional, 
scientific), which implies the ability to use the language facilities in typical speech 
activities for the serviceman.

As during rhetoric classes such kinds of work as warm-ups with pronunciation 
practice and lexical warm-ups are used.

Thus, the task of the Russian language teacher when working with future 
officers becomes not only the development of communication skills within the 
profession, but also an increase in the overall level of cadets' speech culture, as 
well as the development of the ability to reason and prove one's point of view.

Литература
1. Далецкий Ч.  Риторика:  Заговори  и  я  скажу,  кто  ты//Учебное  пособие. – М.: Омега – 
 Л.: 2004. – с. 488.
2. Л. Тумина. Риторика делового общения // Высшее образование в России. – 2004. – №7. 

Түйін
Мақала әскери жоғары оқу орнында орыс тілі мен шешендік өнер теориясын оқытудың 

ерекшелігіне арналған. Осы мақалада курсанттармен жұмыс жасаған кезде оқытушы ал-
дына қойылатын мақсаттары мен міндеттері жайында, әскери ортада ауызекі сөйлесудің 
өзгеше ерекшеліктері туралы атап өтілген. Практикалық сабақта білім алушылармен 
жұмыс жасаудың әдістері мен формалары сипатталынған. Әскери-кәсіби ортада сөйлесудің 
дамымаған, әлсіз түрлері көрсетілген. Курсанттарды сабақта қызықтыратын және ең тиімді 
болып табылатын жұмыстардың түрлеріне назар аударылған.

Резюме
Статья посвящена особенностям преподавания русского языка и риторики в военном вузе. 

В статье говорится о специфических речевых особенностях военной среды, о целях и задачах, 
которые стоят перед преподавателем при работе с курсантами. Описаны методы, формы ра-
боты с учащимися на практических занятиях. Указаны формы речи, слабо развитые в военно-
профессиональной среде. Уделено внимание формам работы на занятиях, которые вызывают 
наибольший интерес и являются наиболее эффективными для курсантов.
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бразование как система передачи молодому поколению накопленных 
культурных ценностей общества существует с момента появления шко-

ТЕХНОЛОГИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  МЕТОДА 
КАК  СРЕДСТВО  РЕАЛИЗАЦИИ  СОВРЕМЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ  ОБРАЗОВАНИЯ

Людмила  ПЕТЕРСОН,
д.п.н., научный руководитель Института системно-
деятельностной  педагогики “Школа 2000...” 
ФГАОУ и ППРО
   г.Москва, Российская Федерация

О
лы как социального института. Однако перемены, произошедшие в России 
за последние годы определили новый  социальный заказ общества  на дея-
тельность системы образования. В начале 90-х годов прошлого века стало 
очевидным, что обеспечение адаптации к информационному взрыву, произо-
шедшему повсеместно, к новым социальным условиям не может пройти без 
коренного пересмотра целей образования, а вместе с ними и всей системы 
организации работы школы. Если  раньше приоритетной целью являлось «ус-
воение всей суммы  знаний, которое выработало человечество»1, то в новых 
условиях на первый план выходит личность ученика,  способность  его  к 
«самоопределению и самореализации»2, к самостоятельному принятию ре-
шений и доведению их до исполнения, к рефлексивному анализу собствен-
ной деятельности.

Вместе  с тем, единодушное понимание необходимости модернизации 
традиционной школы, с одной стороны, и разнообразие  подходов к методам 
и средствам реформирования, с другой, привело к разрыву образовательно-
го пространства и отсутствию у педагогов-практиков согласованных в науке 
технологичных инструментов организации своей деятельности, начиная  с 
подготовки  и проведения уроков, и заканчивая оценкой эффективности сво-
ей деятельности с точки зрения реализации новых целей образования.

Отсутствие единого понятийного базиса приводит к неразрешимым 
противоречиям между всеми звеньями системы образования. Дело дошло до 
того, что в одной и той же школе ребенок не может перейти из 2 «А» во 2 
«Б», так как в одном классе программа «традиционная», а в другом – «раз-
вивающая», или в одном классе «развивающая Занкова», а в другом – «раз-
вивающая Давыдова» и т.д. Еще более остро стоит вопрос при переходе из 
одной школы в другую и с одной ступени обучения на другую. Сегодня в 
начальной школе  имеется большое число учебно-методических комплектов, 
не согласованных между собой по понятийным основаниям, и их количество 
продолжает увеличиваться.

Таким образом, в последние годы в связи с вариативностью образова-
тельных  систем остро встала проблема согласования технологии и учебно-
го содержания при переходе от одной образовательной программы к другой 
как по вертикали, так и по горизонтали. Восстановление единства образо-
вательного пространства, реализующего новую, деятельностную парадигму, 
является в настоящее  время одной из приоритетных целей развития системы 
образования на ближайшую перспективу3.

1 Дидактика, дидактические принципы. БСЭ, т. 14. – М.: Большая советская энциклопедия. – С. 320-321.
2 Федеральный Закон РФ Об образовании. – М.: Ось 89, 1999. – С. 13.
3Федеральная программа развития образования. Приложение к Федеральному закону от 10.04.2000, 

№51–Ф3//Официальные документы в образовании. – 2000. – №8, – С.21. 
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Интересно, что эта ситуация уже имела место в нашей истории на пре-
дыдущем витке развития системы образования. В середине  ХІХ века К.Д. 
Ушинский писал: «Лет восемь  тому назад педагогические идеи оживились у 
нас с такою силою, какой нельзя было ожидать... Мысль о народной школе, 
которая  удовлетворяла бы потребностям народа, вступившего в новый пери-
од своего существования,  пробудилась повсеместно. Читая педагогические 
проекты разного  рода и статьи, присутствуя при обсуждении  педагогичес-
ких вопросов  в различных собраниях, прислушиваясь к частным спорам,  мы 
пришли к убеждению, что все эти толки, споры, проекты, журнальные статьи 
выиграли бы много в основательности, если придавали одно и то же значение 
терминам, которые в них беспрестанно повторялись. Нам казалось, что иное 
педагогическое недоумение  или горячий педагогический спор могли бы быть 
легко решены, если бы, употребляя слова: рассудок, воображение, память, 
внимание, сознание, чувство, привычка, навык, развитие, воля и т.д., согласи-
лись сначала в том,  что разуметь под этими словами»4.

Таким образом, великий педагог однозначно указывает направление по-
исков: не исключение вариативности, в свободное развитие всех при усло-
вии выработки общих понятийных оснований. Однако отвутствие в указан-
ный период времени теоретических оснований, описывающих пространство 
дея тельности и изменение способностей человека как деятеля не позволило 
сформировать целестную и единую систему развивающего обучения. В на-
стоящее время это становится возможным благодаря успехам в философии и 
педагогике, психологии и методологии.

 Общим понятием для всех  имеющихся теорий развивающего обучения 
является понятие деятельности. Еще Сократ говорил  о том, что научиться 
играть на флейте можно только играя самому. Точно так же деятельностные 
способности формируются у ребенка  лишь тогда, когда он не пассивно ус-
ваивает новое знание, а включен в самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность. Об этом писали А.Дистерверг, К.Д. Ушинский, Д.И. Писарев, 
Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков и 
многие другие известные педагоги и психологи в нашей стране и за рубежом. 
«Именно понятие деятельности, – подчеркивал В.В. Давыдов, – может быть 
той исходной абстракцией, конкретизация которой позволит создать общую 
теорию развития общественного бытия людей и различные частные теории 
его отдельных сфер»5. Не случайно  большая часть педагогических исследо-
ваний последних десятилетий касается именно «активизации деятельности» 
детей на уроке.

Значит, для формирования у учащегося деятельностных способностей 
необходимо постоянно тренировать его в выполнении различных видов дея-
тельности. Но тогда сразу встают вопросы: а какие бывают виды деятельнос-
ти, какова их структура, условия организации? Только ответив на них можно 
построить научно обоснованную модель организации учебной деятельности 
ученика. Мы согласны с В.В. Давыдовом, что «... о развивающем обучении 
можно вести речь только в русле того или иного конкретного понимания 
деятельности (то есть опираясь на конкретную и разветвленную ее тео-
рию)»6.  В настоящее  время классификация видов деятельности  их поня-
тийное  описание  создано  в  российской  методологической  школе  (Г.П. 
Щедровицкий, А.А. Деркач, О.С. Анисимов и др.).

Идея простая: в универсуме деятельности  выделить ее виды деятельнос-
ти, которыми должен овладеть выпускник школы, и построить такую струк-
туру урока и дидактические условия его организации, которая бы системно 

4К.Д. Ушинский. Собрание педагогических сочинений: В 6 т. – Т, 5. – М.: Педагогика, 1990. – С.26-27.
5В.В. Давыдов. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1966. – С.14.
6 В.В. Давыдов. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1966. – С. 388.
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тренировало способности детей к осуществлению этих видов деятельности.
Эта идея реализовано на базовых площадках Ассоциации «Школа 

2000...» в Академии  повышения квалификации и переподготовки работников 
образования  Министерства образования  РФ и Департамента образования 
г.Москвы. На понятийных основаниях теории деятельности теоретически 
обосновано и практически апробирована дидактическая система развиваю-
щего обучения , в которой : 

1) осуществлен синтез идей ведущих отечественных педагогов и психо-
логов (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В.Занков и др.) о способах включе-
ния ребенка в учебно-познавательную деятельность;

2) обеспечена переемственность с традиционной моделью обучения, что 
позволяет перейти к ее реализации в практическом преподавании эволюци-
онным, а не революционным путем.

Что конкретно это дает педагогам и почему реализация данной модели 
возможна и необходима именно сейчас?

Любая система деятельности, в том числе и система образования, функ-
ционирует в соответствие с целями, которые реально контролируются в дан-
ной системе. С этой точки зрения, исторический процесс развития школы 
можно наглядно представить в виде следующей схеме (рис.1):

Догматическая 
система

Система 
наглядного 
обучения

Система 
развивающего 

обучения

Цель Воспроизведение 
знаний

Сознательное 
усвоение знаний

Готовность 
к саморазвитию

Метод Схоластический Обьяснительно-
иллюстративный Деятельностный

Многие противоречия современной системы образования, в том числе 
и указанные выше, связаны с тем, что мы находимся на этапе перехода от 
школы объяснения, или, как теперь ее принято называть, «традиционной» 
школы, к школе развивающего обучения: по целям образования, которые се-
годня научно обоснованы, социально значимы и нормативно закреплены За-
коном «Об образовании» каждая школа должна стать школой развивающего 
обучения. А по  реальной практике работы школ, системе подготовки и пере-
подготовки кадров, средством контроля результатов обучения мы в школе 
«знаниевого» типа.

Переход к новой парадигме образования не можеть быть реализован без 
четкого и внятного ответа на вопрос «Как обучать?». Учитель должен по-
лучить конкретный и понятийно обоснованный алгоритм своей деятельнос-
ти по подготовке  и проведению уроков, который, с одной стороны, не раз-
рушал бы его личный практический опыт, вписывался в уже имеющиеся у 
него представления о том, что хорошо для детей, что помогает ребенку стать 
успешным и счастливым в будущей его взрослой жизни. С другой стороны, 
этот инструмент должен включить в себя имеющиеся в педагогике и пси-
хологии научные знания об общих закономерностях эффективного развития 
детей, которые сегодня напоминают рассыпанную мозаику.

Что же мы сегодня имеем? Каждый учитель подготовлен к работе в «зна-
ниевой» парадигме: у кого есть четкое представление о структуре деятельнос-
ти по передаче знаний (сообщение темы и цели, актуализация, объяснение, 
закрепление, контроль), соответствующая система дидактических принципов 
(наглядности, доступности, научности и т.д.), которая обеспечивает созна-

Рис.1
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тельное усвоение сообщенных знаний, соответствующая система контроля 
и оценки и собственный опыт активизации деятельности детей, описанный 
в том или ином психолого-педагогическом исследовании (проблемное введе-
ние знаний, создание «коллизий», использование материализованных моде-
лей и т.д.). А вот согласованного в науке на вопрос о том, как обучать детей в 
деятельностной парадигме образования, как проверить эффективность урока 
с точки зрения новых образовательных целей – у учителя нет. 

Нынешнюю ситуацию в образовании можно представить в виде следую-
щей схеме (рис.2).

Дидактическая система, разработанная в Ассоциации «Школа 2000 ...» 

в рамках эксперимента, проведенного на базе Академии повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования МО РФ и Депертамента 
образования г. Москвы как раз и дает ответ на этот вопрос (рис.3).

Есть два способа построения систем: эмпирическое обобщение  и тео-

Система наглядного 
обучения

Система развивающего 
обучения}?

1) Принцип наглядности. 
2) Принцип доступности. 
3) Принцип научности.
4) Принцип преемственности.
5) Принцип системности.
6) Принцип сознательного 
    усвоения знаний. и т.д.

?

Рис.2

Система наглядного 
обучения

Система развивающего 
обучения}

1) Принцип наглядности. 
2) Принцип доступности. 
3) Принцип научности.
4) Принцип преемственности.
5) Принцип системности.
6) Принцип сознательного 
    усвоения знаний. и т.д.

Рис.3
ретическая разработка на основе понятий. Понятийный уровень позволяет 
устранить случайные выводы и интегрировать пакопленный потенциал. Ин-
струментальное использования полной, непротиворечивой и независимой 
системы понятий позволяет перейти от уровня эмпирического обобщения к 
теоретическому уровню. Этим требованиям в наибольшей степени сегодня 
удовлетворяет  Азбука теории деятельности, разработанная в методологии 
(О.С. Анисимов, А.А. Деркач, Г.П. Щедровицкий и др.).)7.

1) Принцип деятельности
2) Принцип непрерывности
3) Принцип целестного 
    представления о мире
4) Принцип минимакса
5) Принцип психологической  
    комфортности
6) Принцип вариативности
7) Принцип творчества

7 О.С. Анисимов. Гегель: мышление и развитие (путь к культуре мышления). – М.: Агро-Вестник, АМБ-
агро, 2000. – С. 787–791.

(Продолжение в следующем номере.)
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

лбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласы ұлттың алдағы кезеңдегі жүріп өтер айқын 

ӘӨЖ (УДК): 371.4

РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУДАҒЫ  «ӨРЛЕУДІҢ»  ҮЛЕСІ

Ұ.ИСМАЙЛОВА, 
С.ЖОЛШЫБЕКОВА, 
«Өрлеу» БАҰО АҚФ ОҚО бойынша ПҚБАИ 
инновациялық технологиялар мен  
жаратылыстану-ғылыми (гуманитарлық)
пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының 
аға оқытушылары
    Шымкент қаласы, Қазақстан

«Инемен құдық қазғандай қиын да күрделі,  
орасан қажыр-қайрат пен ерік-жігерді 
талап ететін білімсіз  өмір – тұл».
            Н.Ә. Назарбаев

Аннотация. Аталмыш мақалада «Өрлеу» БАҰО-ның рухани жаңғыру бағдар-
ламасы аясында атқарып жатқан іс-шаралары жөнінде айтылады. 

Е
жолын көрсететін тарихи құжатқа айналғаны сөзсіз. Сана-сезімі биік, 
дүниетанымы мол, парасаттың, мәдениеттің, салт-дәстүрдің құндылығын 
түсінген адамға бұл мақалада ұлттың алдағы кезеңдегі жүріп өтер жолы 
айқындалған [2].

Ал адамның жан қазынасын, адамгершілік болмысын қалыптастыруда 
кей адамдардың түрлі жағдайлармен бір-бірін түсінбеуі де сіз бен бізді 
толғандырады. Өйткені, біз сол қоғамның ішіндеміз, яғни оның мүшесіміз. 
Иә, бұның бәрі шындық десек артық болмас. Бәсекеге қабілетті ұрпақты 
жан-жақты қылып тәрбиелеу үшін алдымен жан қазынасы негіздерінің бірі, 
сенімділік пен шындықтың бастауына үңілу керек шығар.

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

«Өрлеу» БАҰО АҚФ ОҚО бойынша педагогикалық  қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру институты шын мәнінде, Елбасының саясаты мен 
жаңашыл бастамаларын қолдап, облыс мұғалімдерінің жаңашылдығына 
ықпал ететін бірден-бір ұйым. Инновациялық технологиялар мен 
жаратылыстану-ғылыми (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі ка-
федрасында  ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау «Өрлеу» БАҰО АҚ   
ғылыми саясатының басты тапсырмаларына сәйкес жүзеге асырылады, 
ол стратегиялық көзқарасқа, 2011–2020 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасының білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына, 
Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» Заңның ережелеріне, 
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
нормативтері туралы» Жарлығына,  Қазақстанның 2020 жылға дейінгі 
стратегиялық даму жоспарына және Н.Назарбаевтың ұлт жоспары – 
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100 қадам атты бес институционалдық реформаларын жүзеге асыруға 
негізделген.

«Өрлеу» БАҰО АҚФ ОҚО ПҚБАИ-ның 2017 жылдық жұмыс жоспа-
рына сәйкес, ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» бағдарламалық мақаласындағы жаһандық бәсекеге қабілетті 
әлемдік дамыған 30 елдің қатарына қосылу жағдайында рухани сананы 
жаңғырту бағыттарын іске асыру мақсатында кафедрада төмендегідей іс-
шаралар атқарылған болатын:

– «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында Т2 – оқыту қазақ тілінде 
емес мектептердегі қазақ тілін  оқытудың құзырлылық тәсілдерін тиімді 
пайдалану жолдары мен мүмкіндіктері» онлайн режиміндегі облыстық 
дөңгелек үстел. Мақсаты: ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту  жағдайында 
Т2 –  оқыту қазақ тілінде емес мектептердегі қазақ тілін  оқытудың 
құзырлылық тәсілдерін  тиімді пайдалану жолдары, озық тәжірибелер 
мен мүмкіндіктердегі ортақ сұрақтарды  талқылау арқылы мұғалімдердің 
педагогикалық шеберлігін жетілдіру мен дамыту.

– «Орта білім  беру мазмұнын жаңарту контекстінде «математи-
ка» және «жаратылыстану» пәндері бойынша педагог қызметкерлердің 
кәсіби құзыреттілігін арттырудың өзекті мәселелері» онлайн режиміндегі 
республикалық семинар. Мақсаты: Қазақстан Республикасында орта білім 
мазмұнын жаңарту бағдарламасының құрылымын, бағалау тетіктерін 
түсінудегі мұғалімдердің білім деңгейлерін анықтау, математика және жара-
тылыстану пәндерінің оқу бағдарламаларының аспектілерін және белсенді 
оқыту әдістерін қолдану.

– «Білім беру мазмұнын жаңарту аясында 5–7 сыныптарда 
гуманитарлық пәндерді оқытудың әдістемелік аспектілері» онлайн 
режиміндегі республикалық семинар. Мақсаты: білім беру мазмұнын 
жаңарту жағдайындағы 5–7 сыныптарда гуманитарлық пәндерді оқытудың 
әдістемелік мәселелерін талқылау, педагог қызметкерлердің жаңартылған 
бағдарламаны практикалық тұрғыдан меңгеруіне әдістемелік қолдау көрсету 
және өзара тәжірибе алмасу.

– «Химия және биология пәндерінде критериалды бағалауды қолдану – 
оқушының білім сапасын арттырудың негізі» облыстық форумы. Мақсаты: 
білім берудегі химия және биология пәндерінде критериалды бағалауды 
қолданудың перспективаларын қарастыру және қиындықтарын талдау.  

2018 жылға жоспарланған іс-шаралардың да бірқатары орындалды. 
Ағымдағы жылдың ақпан айында мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» тақырыбындағы бағдарламалық 
мақаласын  орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында жаңғыртуды  
жетілдіру негізінде  «Отаным – тағдырым» тақырыбында  облыстық сырт-
тай эссе байқауы өткізілді. Мақсаты: ұлт жоспарын және жалпыұлттық 
патриоттық «Мәңгілік Ел» идеясын іске асырудағы ұстаздар алдында тұрған 
міндеттерді сезіну, шығармашылық ойлау мен өз ойларын жеткізу дағдысын 
дамыту, қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі пәні  
мұғалімдерінің кәсіби мәртебесін көтеру. 

Осы жылдың сәуір айында «Химия және биология сабақтарында 
оқушылардың зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру» атты облыстық  
форум өткізіліп, www.orleu_uko.kz порталына ақпарат берілді. Соны-
мен қатар, кафедра қызметкерлері рухани жаңғыру бағытында облыстық, 
республикалық,  халықаралық  басылымдарға көптеген мақалалар жария-
лауда.

Қазақстанның әлемдік үрдістерге кіруі, дамыған елдердің стандарт-
тарына деген ұмтылысы білім беру жүйесінің жаңа сапалық деңгейге өту 
қажеттілігін арттыруда. Біліктілікті арттыру жүйесінде мұғалімдердің 
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функционалдық сауаттылығы – қазіргі білім берудегі жаңа және нақты 
жағдайға икемделу дегенді білдіреді [3]. 

Елбасымыз «Рухани жаңғыру» мақаласында қазіргі заманды және 
болашақты терең түсіне алатын білімді адамдар ауадай қажет деп көрсеткен 
болатын. Сондықтан еліміздің әрбір азаматы мемлекетіміздің күшті де 
қуатты болуына сүбелі үлесін қоса білуі тиіс. Бүгінгі өскелең жас ұрпақ 
ұлттық рух пен ұлттық сананы жаңғыртуда болашаққа бағытталған үкілі 
үміт, асқақ арман, абыройлы парыз деп қана қабылдамай, төл міндет және 
тегеурінді талап деп ұғынғандары жөн. Ал «Өрлеу» БАҰО  АҚФ  ОҚО 
бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты 
алдағы уақытта да рухани жаңғыру бағытындағы іргелі істерін жалғастыра 
беретіндігі даусыз. 
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В этой статье рассматриваются мероприятия, проводимые по направлению духовного 
возрождения ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПКПР по ЮКО.

Summary
This article discusses the activities carried out in the direction of the spiritual revival of FAO 

NCPC "Orleu" IPPC in South Kazakhstan region.

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
САБАҚТА ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Роза КОМАНДИР,  
М.Ғабдуллин атындағы №3  көптілде оқытатын 
кәсіби мектеп-гимназиясы директорының 
ғылыми-әдістемелік жұмыстары жөніндегі 
орынбасары

  Көкшетау қаласы, Қазақстан

азақстан Республикасының «Білім» туралы Заңының 8-бабында: 
«Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа тех-Қ

нологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық желілерге шығу», – деп атап көрсетілген. Сондықтан, 
қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдына оқыту үрдісін технология-
ландыру мәселесін қойып отыр.

Қоғамда туындап отырған жаңа экономикалық қатынастарға орай білім 
беруді реформалау мәселесі туындайды. Реформалаудың басты мәселесі 
білім мазмұнын толық жаңғыртып, жетілдіруді талап етеді. Ол білім беру 
стандарттарын, базалық оқу жоспарларын жасау және тәжірибеге енгізу 
арқылы жүзеге аспақ. Стандарттар барлық тұрпаттағы оқу құралдарының 
қай түріне жататынына қарамастан, кадр даярлаудың жоғары біліктілік са-
паларын үйлесімді атқаруы тиіс. Бұл күнде өмір өлшеусіз өзгереді. Қазақ 
халқы егемендігін алып, болашағы болып табылатын жастардың білім мен 
тәрбие ісіне көңіл бөліп, өзіндік бағыт ұстап, жасампаздық жолға меңзейтін 
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әдістер ұсынуда. Солардың бірі: өз мүддесі мен қоғамдық мүдделерді 
ұштастыра білетін, зиялы, адамгершілігі мол, денсаулығы мықты жеткіншек 
тәрбиелеу [ 1]. 

–  Оқушылардың санасына патриоттық сезім ұялатып, ұлттық рухты 
сіңіру. Сондай-ақ тілі мен әдебиетін, тарихы мен өнерін қастерлеп, салт-
дәстүрін меңгерту.

– Әр оқушыны дара тұлға деп танып, олардың бойына үнемі оқып 
үйренсем деген ізденімпаздық қасиет дарыту, оларға өздігінен білімдерін 
тереңдету тәсілдерін жаңа технологиялармен байланыстыра отырып үйрету.

Қоғамның өзгеруіне байланысты білім беру әдістері де, білім көлемі де 
үнемі құбылып отырады. Ол білім беру заңдылықтарына қарай дамиды. Біз, 
ұстаздар қауымы қандай болмасын жаңалыққа құлақ түре жүретініміз анық. 
Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашанда жолға 
қоярымыз белгілі. Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болып кел-
се, ал қазіргі оқушыны өздігінен білім  іздейтін тұлға етіп қалыптастыруға 
ерекше мән береміз. «Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол – 
үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер», – деп Ж.Аймауытов айтқандай, 
Қазақстан Республикасындағы үлкен өзгерістердің білім беру саласында 
қамтылуы маңызды болып отыр. 

Педагогикалық шеберлікті арттыру орталығының ұйымдастыруымен 
«Назарбаев зияткерлік мектебі» курсы бағдарламасынан түйгенім, біздің бас-
ты мақсатымыз – оқушыға қалай оқу керектігін үйрету, соның нәтижесінде 
еркін, өзіндік дәлел-уәждерін нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, 
сыни ойлай алатын, пікір-көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технология-
ларда құзырлылық танытатын оқушы қалыптастыру болуы керек. «Нағыз 
білім – өз бетінше оқып үйренген білім» деген халық даналығы [ 2]. 

Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер
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 пайда-

лану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер
Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер «Диалог негізінде 

оқыту және оқу» және метасана немесе «Қалай оқу керектігін үйретуді» 
қарастырады. Білім беру әдістері ішінде ерекше орын алатыны – диалог. 
Өзім сабағымда диалогтық оқыту әдісін көп қолданамын. Диалог барысын-
да оқушыға қойылатын сұрақ жоғары дәрежелі болса, сұраққа жауап беру 
үшін сыныптағы өзге де оқушылар сыни тұрғыдан ойлана отырып, жа-
уап беруге әрекеттенеді. Диалог бастауыш сынып  оқушылардың сөйлесу 
әрекетін, сұрақты дұрыс қоя білуде, ақпарат алмасуда, жалпы, тіл үйренуде 
таптырмас жұмыс түрі. Әртүрлі тақырыпта диалог құрғызу мынадай нәтиже 
береді:

– сабақта белсенділік жоғарылайды;
– сөздерді есте сақтау қабілеті дамиды;
– дұрыс сөйлемдер құрауға дағдыланады;
– оқуға қызығушылығы артады.
«Қалай оқу керектігін» үйретудің қозғаушы күші метатану болып табы-

лады. Метатану дегенде индивидтің қалай ойлайтынын қадағалау, бағалау, 
бақылау және өзгерту қабілетін түсінеміз. Білім алуды үйрету өз бетімен 
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оқуды ойластыру және ойлау нәтижелерін сабақта қолдана алу үдерісі бо-
лып табылады. Бұл үдерісте мұғалім оқушыға:

– білім міндеті қоятын талаптарды түсінуге;
– жеке ойлау үрдісін және олардың жұмыс қағидаттарын зерттеуге;
– міндеттерді орындау стратегияларын әзірлеуге және ойластыруға;
– нақты міндет үшін сәйкес келетін стратегияларды таңдауға көмектеседі.
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы
Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз не?
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасы 

бойынша ол:
– шыңдалған ойлау, кез келген даму деңгейіне байланысты мәселелерге 

сын көзбен қарау;
– күрделі мәселелерді шешуге, аса маңызды, жауапты шешімді 

қабылдауға құштарлық;
– үйрету мен үйрену бірлігінен, үйренудің қызығушылығынан тұратын, 

үйренушінінің сеніміне негізделген құрылым.
«Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту» технологиясын қолдану төмендегідей 

нәтиже береді:
– білім алушының белсенділігін арттыру;
– пәнге қызығушылығын ояту;
– өзіндік көзқарасын білдіруге мүмкіндік беру;
– зерттеуге икемділігін дамыту;
– сөйлесім әрекеті белсенділігін арттыру;
– білім алушылар бір-бірімен қарым-қатынас жасай біледі;
– басқаларды тыңдауды, кез келген жауапқа сыйластық, түсіністікпен 

қарауға.
   Жалпы, сыни тұрғыдан ойлайтын оқушылар белсенді болады, 

олар сұрақтар қойып дәлелдерді талдайды. Бастауыш сынып мұғалімі  
қаншалықты білімді, шығармашыл болса, оның құзыреттілік аясы соғұрлым 
кең болмақ. Құзыреттілік дегеніміз өзін қазіргі заман талабына сай педагог 
қауымның өзін-өзі өзгерте алу қабілеттілігі деп түсіну.

1.    Басқарушылық       Проблеманы шешу қабілеті
2.    Ақпараттық            Білімді өз бетінше тауып, таңдап алуы, өмір бойы білім алуы,  
             өзіндік таным қабілетін дамытуы
3.   Коммуникативтік   Үш тілде ауызша, жазбаша, нәтижелі қарым-қатынас жасауға  
             қабілеті
4.   Әлеуметтік             Әлеуметтік өзара іс-қимыл жасауға қабілеті

5.   Тұлғалық                Өзін-өзі жетілдіру, өмірлік және кәсіби өзін-өзі анықтау,
             төзімді болу қабілеті
6.   Технологиялық      Ғылыми, сандық технологияларды пайдалану қабілеті
7.   Пәндік                     Оқу пәні шеңберінде меңгерілген берік білім, іскерлік, 
             дағды қабілеті

 №  Құзырет                                             Қолынан не келеді?

Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау 
Болашақ ұрпақты тәрбиелеу мен білім беруде бағалау маңызды бо-

лып отыр. Бағалау – оқыту нәтижесін анықтау үшін қолданылатын тәсіл, 
оқушының берілген тақырыпты меңгерудегі кемшіліктерін жоюда, оның 
үлгерімінің нәтижелі болуына ықпал ететін фактор. Мектеп тәжірибесіндегі 
бағалау баға қоюмен ғана шектелетін тәсіл емес, ол материалды меңгеру, 
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меңгермеу фактісімен қатар оның себептерін анықтауға мүмкіндік беретін 
оқытудың маңызды құрамды бөлігі болып табылады. Бағалау оқыту үшін 
бағалау және оқытуды бағалау деп екіге бөлінеді. Формативті бағалау 
әр сабақта жүзеге асатын үрдіс. Формативті бағалау сабақ барысындағы 
барлық іс-әрекет бойынша оқушының білім, білік деңгейіне қоса дербес ой-
лауы, түсінігі, тіпті тәртібі, т.б. бағаланады. Ал, сумативті бағалау немесе 
жиынтық бағалау оқушының белгілі бір кезеңдегі бақылаулар, білімді тек-
серу тестісі кезінде көрінетін білім деңгейінің өлшемі. 

Бағалау әділ болу үшін критериалды бағалаудың рөлі ерекше. Крите-
рий арқылы бағалағанда оқушының оқу жетістіктері пән бойынша деңгейі 
белгілі болады. Әрбір пән бойынша дескриптер дайындалып баллмен 
бағаланады.

Білім  беруде  ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайда-
лану

Ақпараттық-коммуникациялық технологияның тиімділігі – келешек 
ұрпақтың  жан-жақты  білім  алуына,  іскерлігі  мен  шығармашылығын 
еркін дамытуға  жол  ашатын  педагогикалық-психологиялық жағдай жаса-
уында.

Сондай-ақ, интерактивті тақта арқылы әртүрлі грамматикалық тапсыр-
маларды орындау, мәтіндермен, жаңа сөздермен түрлі жұмыстар жүргізуге, 
сөздерге талдау жасауға, уақытты үнемді пайдалануға, оқушылардың ын-
тасын арттыруға қажетті әрі пайдалы құрал. Әртүрлі тест тапсырмала-
рын жүргізіп, оқушылардың білім сапасын бақылауда да компьютерлік 
технологияның үлесі зор.

 Талантты және дарынды балаларды оқыту 
Дарындылық – адамның өз бейімділігі арқылы, шығармашылықпен 

жұмыс істеу арқылы қалыптасатын қасиет. Көбінесе «дарынды оқушы – 
жақсы оқитын оқушы» деген пікір қалыптасқан. Белгілі ағылшын психологі 
П.Торранстың зерттеулері бұл пікірдің мұғалімдер арасында жиі кездесетінін 
анықтады. Оларға оқуда қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, ұйымшыл, 
білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты және түсінікті жеткізе алатын 
оқушылар көбірек ұнайды. Ал қисынсыз сұрақ қоятын, өз жұмысымен ғана 
айналысатын, тәуелсіз, көбіне түсініспеушілік туғызатын, қияли, әр нәрсеге 
көзқарасы бөлек оқушылар ұнамайды. П.Торранстың зерттеулері нақ осы 
қасиеттер оқушының шығармашылық дарындылығын көрсететін және оның 
нашар оқитын оқушылардың арасында да аз емес екендігін айқындаған. 
Сондықтан мұғалімдер осы зерттеулердің нәтижесін есте ұстағаны жөн.

Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты – олардың шығар-
машылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. 
Ал мақсатқа жету – оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушылардың 
танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады. 

 
Дарынды, талантты балаға мұғалім 

не ұсынады?

Топтағы жұмысты 
құрылымдау

Тапсырмаларды 
күрделендіру

Жеделдете оқыту 
жоспарын құру

Оқу бағдарламасын 
өзгерту

Қолданатын  әдісті өзгерту
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«Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың кесірінен жо-
йылып кетеді. Олар дарынның табиғи құбылысына терең бойлай алмай, 
тұлпарды есекке айналдырып құртып тынады» деген сөзді Плутарх 
айтқан. Міне, ұстаз осындай келеңсіздікке жол бермеуі керек. Мұғалім тап-
сырманы,  сыни тұрғыдан берілген тапсырманы оқушылардың қабілетіне, 
жас ерекшеліктеріне, білім деңгейлеріне байланысты дайындау қажет. 
Ақпараттық-коммуникациялық  технология дамыған заманда тапсырма 
қағаз түрінде емес, аудио-визуалды бейнелер арқылы, интернет арқылы 
ақпарат алу, ғаламтордан да тапсырмалар беруді енгізу керек. Сонымен  бас-
тауыш сынып оқушылары үшін оқу деген не?

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту
Еш нәрсеге бейімділігі жоқ, қабілетсіз бала болмайтыны педагогикада 

дәлелденген. Мысалы, төрт жасар балалар көп сұрақ қояды және «қайда», 
«не», «кім», «неге», «қашан» сияқты көптеген сұрақтар пайдаланады. Олар 
бес сөзден тұратын сөйлемді пайдалана алады және олардың 1500 сөзден 
тұратын сөздік қоры бар. Бес жасар балалар бағыныңқы бөліктері бар алты 
сөзден сөйлем құрай алады және 2000 сөз пайдаланады. Бірінші сынып 
оқушылары 6000 сөзге дейін пайдаланады, ал ересектер 25000 сөз пайдала-
нады және 50 000 сөз біледі.

Жалпы шәкірт бойына білім нәрін сіңіруде, ең бастысы, оқушының 
жас ерекшеліктерін ескеру қажет. Топтық жұмыс немесе диалог барысында 
оқушының жас ерекшелігін ескере отырып жұмыстану – мұғалімнің жан-
жақты ойластырылған шеберлігін қажет етеді. Оқушылардың өз бетімен 
ізденуі негізінде шығармашылығы шыңдалады, қызығушылығы артады.

Білімнің сандық
ұлғаюы – 
көп білу

Пән мен шынайы
өмір арасындағы 

байланыс

Қайта өндіруге 
болатын есте 

сақталған ақпарат

Әлемді өзгеше 
қырынан 

танып білу

Қажет болған 
жағдайда қолдануға 

болатын факт

ОҚУ

Қалай оқыту керек?

Тиімді оқыту
Мұғалім бағдар
беруші, оқушылар
өздігінен білім 
алушы

Табысты оқыту
– Білім, білік
дағдыны дамыту
– Жүрек жылулығы
– Құзырлы мұғалім 
құзырлы оқушы
дайындайды

Сапалы оқыту
Оқушылардың
алған білімдерін
өмірде қолдануы
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Мұғалімнің көшбасшылық қабілеті, ең бірінші, сабаққа даярлықтан 
басталады, яғни, өтілетін сабақтың жоспарын құру, оны өткізу әдістемесі, 
оқушылардың қабілеттерін, жас ерекшеліктерін ескере отырып, иллюстра-
ция, техникалық құралдарды, дидактикалық материалдарды пайдалану. 
Мұғалімнің осы шығармашылық әрекеті арқылы оқушының шығармашылық 
қабілеті қалыптасады. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың 
білім дағдысын емес, оның тұлғасын, білім алуы арқылы дамуын қойып 
отыр. Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі – баланың 
тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға 
ұмтылу. Қазіргі мектептің басты сипаты инновациялық технологиялар бо-
лып табылады. Оқу-тәрбие үрдісінде баланы жаңаша әдіспен оқыту үшін 
әр мұғалім сол жаңа технологияларды толық түсініп, меңгеріп алуы керек. 
Соның нәтижесінде ғана бастауыш білім беретін мазмұны жаңарып жоғары 
деңгейге көтеріле алады.

Ал, көшбасшылық қабілет шығармашылық елес, шығармашылық ойлау 
арқылы жүзеге асады. Оқушыны шығармашылық ойлауға, жылдамдыққа, 
икемділікке, тапқырлыққа үйрету мұғалімнің әр сабағында қалыптасып 
отыратыны анық.

Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана 
шәкірт жанына нұр құя алады»  деген сөзі ізденімпаз, жаңашыл ұстаздарға 
арналғандай. Мұны әрбір мұғалім жадында сақтауы тиіс.

Әдебиет 
1. Білім беру жүйесін жаңғырту атты мақалалар жинағы//Өрлеу БАҰО, 2013. 
2. Мұғалімге арналған нұсқаулық, үшінші деңгей//Назарбаев Зияткерлік мектебі. 
3.  Алматы ұстазы ақпараттық-әдістемелік журнал//2013. №3 (28). 
4.  Қазақстан мектебі журналы// 2012. – №7.

Білім саласындағы өзгерістер

Оқытушы бір жылда екі рет тест тапсырмайды, екі кезеңнен өтеді. 
Біріншісі, квалл тест. Оны кез келген мұғалім тапсыра алады. Тіпті 
балабақшада, мектепке дейінгі оқыту мекемелерінде, өнер саласында, т.б. 
қызмет етіп жүрген ұстаздарға да қатысты. Бұл – оқытушыға ешқандай 
кесірін тигізбейді. Тестен өтпей қалғанның өзінде осыған дейін алған ка-
тегориясы сақталады. Заң бойынша, біліктілікті бес жылдың ішінде тар-
тып алуға ешқандай құқық жоқ.

Мынаны ескерген жөн: егер мұғалім тезірек дәрежесін көтеру керек 
болған жағдайда, қазірдің өзінде бұл тәсіл кезектен тыс жүзеге асып жа-
тыр. Ал, кезекті аттестацияны жұмысқа енді ғана орналасқан мұғалім де 
тапсыра алады. Бұл жерде ұстаздың қалауына қарайды. Тесті тапсыру 
құны әзірге нақты бекітілген жоқ.

Екіншісі, кешенді қорытындылау жүйесі бұрыннан енгізілген. 
Мұғалімдерге жаңалық емес. Жылда арнайы оқыту орталықтарына 
(курстарға) барып оқып келгендегі сертификаттары, түрлі конкурстардағы 
мақтау қағаздары жинақталатын еді. Үйреншікті тәсіл бәз қалпында қала 
береді.

Осы екі кезеңнен өткенде ғана мұғалім жалақысын 20–50 пайызға 
көтере алады.
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Мерейтой

енің анамның күн-түн қарбаласқан уақыты ешқашан толастаған емес. 
Сонда да отбасының ішкі-сыртқы тірлігіне де араласып, шешімін та-

ТӘРБИЕ  ТАМШЫСЫ – 
ҰСТАЗДАН

Ақерке  АБДРАСІЛ, 
Тараз мемлекеттік педагогикалық 
университетінің  студенті                                                                                        
 Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Қазақстан

Тәрбие тамшысы – ұстаздан бастау алса да,  ал мен үшін адами тәлім-
тәрбие анашымның тал бесікті тербете салған  әсем де, әуезді әлдиімен енген 
дер едім.

М
уып отырады.  Ұланғайыр қазақ даласындағы әрбір үйдің ұйытқысы болған 
менің анамдай аналардың арқасында тіршілік-тынысымыз  жарасым тауып 
отыр деп ойлаймын.                                                                                                    

Мемлекетіміздің алға қойған мақсаттарының бірі – тек қана жан-жақты 
дамыған, білімді жас ұрпақ тәрбиелеуге бағытталып отырғаны барлық 
ұстаздар қауымына  мәлім. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың  әрбір мұғалімнен 
үлкен жауапкершілік пен төзімділікті, біліктілікті талап етуі, жаһанданудың 
заманауи талаптары. Жаңа мазмұнды жаңартылған бағдарламамен өскелең 
ұрпақты оқыту  рухани жаңғыру аясындағы  атқарылатын істердің бірі.                                                                                                                        

Өнер қайраткері Сұлтанбек Қожахметов айтқандай: «Эстетикалық 
тәрбиенің ең бірінші мақсаты – оқушылардың сезім мүшелерін тәрбиелеп, 
дамыту және олардың қабілеттілігін күшейту» – өмірдің  өшпес  
заңдылығы.  Жаны жайсаң, бала тілін түсініп, әр шәкіртінің  жан сара-  
йына үңіле білетін  Меркі ауданында ұстаздық жолын жалғап келе жатқан   
музыка пәнінің мұғалімі,  менің анам  Абдрешова Манат Смайлқызының 
ұстаздық жолында елеулі еңбектері баршылық. Өз пәнін жанындай сүйіп, 
уақытпен санаспайтын, өнерге талпынған  балапандарын жетелей, өнер 
жолына бағыттаудан ешқашан шаршаған емес. «Бұлақ көрсең – көзін аш» 
деген халқымыздың дана сөзін өз еңбегінің басты шарты,  еңбек жолының 
өмірлік  өзегіне  айналдырған  Манат  Смайлқызы  мектеп табалдырығынан 
енді аттаған бүлдіршін бойынан ерекше өнер ұшқынын көре біледі. Еңбек 
еткен мектеп  түлектері, өнерге құштар шәкірттері  қазіргі таңда  білім алу-

Редакциядан.
“Сегіз қырлы бір сырлы”, жаңашыл ұстаз АБДРЕШОВА Манат 

Смайлқызы бүгінде 60 жасқа толып отыр. Өнер мен ақындықты бо-
йына дарытқан асыл ана,  сүйікті әже, білімді де талантты ұстазды 
мерейлі мерекесімен құттықтап,  деніне саулық, отбасына амандық 
тілейміз! Әлі де талай биіктерден көрініп, талантты шәкірттерді 
қанаттандырудағы еңбегіңіз жемісті болсын демекпіз!

Манат Смайлқызы туралы жүрекжарды туындыны шәкірті әрі 
сүйікті қызы Ақерке Абдрасілдің мақаласынан оқи аласыздар.  
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мен  қатар,  үлкен  оқу  орындарындарының   сахналарынан  көрініп  жүр.  
Олар – Қанат  Ержет, Құсайынова Ардақ, Манапалы Айзада,   Мырзахан  
Айжан, Сексенбаева Жұлдыз, Түсіпбек Ұлжан. Балғын шақтан  Манат  
апайынан  алған тәлім -тәрбиемен  сусындаған Төреқұл  Жақсылық  өнер 
жолын  таңдай  білді. Ол Алматы қаласындағы Ахмет Қуанұлы  Жұбанов 
атындағы музыка мектебіне 5-сыныптан қабылданып,  қазіргі таңда  өнер 
колледжінде оқитын  өнерлі де үздік оқушы  және  Алматы қалалық, 
республикалық  және халықаралық  жарыстардың  жеңімпазы атанып та 
үлгерді. Ал, Дүйсебай  Айзада   аудандық «Балдәурен» байқауынан бастау 
алған  «Тараз жұлдыздары» байқауының  І  орын  жеңімпазы  атанған  балғын  
әнші,  өнерлі шәкірті. Сонымен қатар өнерге деген балғын қанаттарын жа-
йып келе  жатқан  шәкірттері де баршылық. Оларды атай кетсек,  Қайнарбек 
Аружан, Манапалы Жанерке, Сауытбек Аяулым, т.б. Бұл әрине, өнер 
әлеміне алғаш баулыған ұстазы  Манат Смайлқызының еткен  еңбегінің  
нәтижесі  және  Меркі ауданы мен ата-аналарының, оған қоса,  білім беретін   
алтын ұя мектебінің  мақтанышы мен мерейі.  Манат  Смайлқызы  аудан, 
облысымыздың   ардақты  да тәжірибелі ұстазы. Әр кезде  ізденіс  үстінде 
жүретін, шығармашыл,  жаңалыққа  жаны  құмар  білікті ұстаз. Әр сабағына 
жаңа технологияларды пайдаланып, түрлендіріп өткізуді мақсат еткен және 
фортепиано, домбыра мен сырнай аспабын  меңгерген   ұлағатты ұстаз.  
Соның бір дәлелі, Н.Оразахынованың «Сатылай кешенді талдау» техноло-
гиясын  музыка  пәніне  пайдаланудың тиімділігі»  еңбегі  облысымыз  және  
республикамыздың  озық тәжірибелі мұғалімдерінің  еңбектері жазылған   І 
томы жинағына басылып,  таратылды.  Бірінші  республикалық  педагогтер 
оқуы  байқауына қатысып,   ІІІ дәрежелі диплом  және «Алғыс хатпен»  ма-
рапатталды.  2014 оқу жылында аудандық байқау «ОСКТТ» жаңа техноло-
гиясын  пәндер  бойынша  сабақ барысында  пайдалануда  аудан бойынша  
музыка пәнінен ізденімпаз ұстаздың   оқушыларымен  көрсеткен  еңбегін 
аудандық білім беру әкімдігі  ескере отырып  ІІІ орын және «Алғыс хатпен» 
марапаттады.  Ал,  оқушысы  Дәбер Әнелді  ғылым жолына жетелеу бары-
сында  ауданымызда  өткен   мектепаралық  «Жас ғылыми зерттеушілер» 
байқауында  биіктен көрсете біліп, ІІ орынды иеленді.  

3. “Қазақстан мектебі” №8, 2018.

Өнерлі  отбасында  дүниеге  келіп,  бала жасынан әкенің домбыра тар-
тып, ән айту  шеберлігінен  және анасының шешендік қасиеттерінен тәлім 
алған  анам  Манат  Смайлқызының шабыттана жыр шумақтарын төге 
білетін ақындық  және  жүрегін тербеген әсем әуен  сазын нотаға түсіріп,  
ән  жазатын  да  қасиеттері бар. Облыстық «Білім шуағы» газетінде  және 
ауданымыздың ақпарат көзі болған «Меркі тынысы», «Меркі Ақиқат» газет 
беттерінде де  жарияланып тұрады.  Балаларға арнап  патриоттық тақырыпта  
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жазылған  «Қазақ елім»,  «Тәуелсіздік жыры», «Желтоқсан таңы»,  «Нұрлы 
Отаным», «Мәңгілік ел – қазағым»  әндерімен қоса,  арнау әндері – «Ана-
шым»,  «Сұлу Меркі»,  «Асыл мектебім»,  «Туған елдің ұлымын»,  «Мың 
алғыс», т.б. бірнеше әндерін  оқушылар сүйсіне орындайды.  Маржан  
сөзден  зер тоқитын, Жазушылар Одағының мүшесі, жергілікті  ақын  апа-
мыз  Шырын Мамасерікованың  сөзіне жазылған  «Болмасын, соғыс бол-
масын», «Апатайым», «Қоштасу», «Ауылым» әндері де мектеп сахнасында 
орындалып жүр. Сонымен қатар анам, әрбір мектептің төлқұжаты болатын 
гимнін  жазып қалдырған дара тұлға деп те айта аламын. №16 орта мектебіне  
арналған гимнінің сөзі мен әнін жазса, ал  А.Қосанұлы атындағы №18 орта 
мектебінің гимнінің  (сөзі Б.Қылышбековтікі)  әнін  жазған  ақын-сазгер  
ұстаз, ол менің анам. Менің мақтанышым!

2015 оқу жылының басында  Қазақстан Республикасы білім және ғылым  
қызметкерлерінің кәсіподақ төрайымы М.Т. Амантаева  «Еңбек күні» ая-
сында жарияланған республикалық байқауға белсене қатысқаны үшін  
«Ұстаздар туралы ең үздік өлең шығарма» атты дипломмен марапаттады.   

Қазіргі  еңбек етіп жүрген  № 22 жалпы білім беретін мектепте  ұстаз өмірі 
көптеген жас мамандар мен өскелең ұрпаққа үлгі деп айтсам  нұр үстіне нұр 
болар еді.  Сонымен қатар,   еңбек етіп жүрген  мектебінде білім алып жүрген 
және өнерге деген ынталары  зор бірнеше шәкірттері  ұстаз  еңбегінің жемісі.                           
Олар:  Қалмаханбетова Диана, Шөңкебай Айнұр, Ерқали Мейіржан, Айдар-
хан Көркем, Ергеш Назерке, Демесін Қуаныш.  Өз мамандығын «тек қана 
шәкірт тәрбиелеу мен өнерге деген құштарлығын дамыту» деп ұғатын Ма-
нат анамның  осы аттары  аталған оқушылары  халықаралық «Бейбітшілік 
әлемі»  өнер фестивалінің, республикалық   байқаулар: «Ұлы дала дарыны»,  
«Дарабоз»,  «Самға, Самұрық!»,  «Ғұмырдария», «Жұлдыз болғың кел-
се»  атты байқауларының жүлделі орындарын  иеленген  жас лауреаттары 
атанды.  Бүлдіршін – үйренуші шәкірті  6 жастағы  Пермебай  Жалғас  ән 
орындау жанры (вокал) бойынша Алматы, Астана , Тараз қалаларында бо-
лып бірнеше дүркін лауреат атанып отыр. Ал  небәрі 5 жастағы  «Балбөбек» 
шағын орталығының  тәрбиеленушісі  Жәнібек  Жанболат  көркем сөз 
оқудан халықаралық «Бейбітшілік әлемі» фестивалінен  бас жүлделі орын 
алып биіктен көріне білді.  Жан дүниесін тербеген  әуезді  әндері ән мен күй 
боп төгіліп, «Тәуелсіз – елім бақытым» атты әндер жинағы 2016 жылы Тараз 
қаласындағы баспадан жарық көрді. Кеудесінде жарқыраған  «Бейбітшілік 
әлемі»  медалі,  «Үздік ұстаз» медалі, «Ыбырай Алтынсарин»  медалі  
анамның  тынымсыз еткен еңбегінің адал жемісінің дәлелі.                                                                                                                                      

Отбасында үш бала тәрбиелеп отырған аяулы  анам 4 немерелерінің де 
ардақты әжесі.  Анама сүйсіне қарап, ақ жүзіне түскен өмір өрнектерінен,  
шәкірт тәрбиесіндегі 40 жыл  еткен еңбегін оқығандай боламын. Ұстаздық  
жолының  тәлімін  өзінен   кейінгі  жас  буын  мұғалімдерге үйретуден де 
жалыққан емес. Бар өмірін  ұстаздық жолына арнап, самайын ақ шалса 
да әр кезде күлімдеп  балалардың  ортасынан табылып,  тынымсыз еңбек 
етіп  жүретін  анам – Абдрешова  Манат  Смайлқызы біздің отбасымыздың 
мақтаны.  

Сөз соңында, айтылар ойдың  түйіні: 
«Өнермен өмір жолын кестелеген, Анашым мен өзіңді мақтан тұтам,
Өнерлі шәкірттерін дестелеген. Қайыспай білімімен өрге өрлеген» –.

деп, балалық жүрегімнен жарып шыққан осы жыр жолдарымды жеткізгім 
келеді.  Мен анамның ұстаздық  жолына шығармашылық  табыс және  
құшағы гүлге толған қуанышты сәттер бола  берсін деп тілек тілеймін.    
Ұстаз жеткен жеңіс – еңбегінің жемісі!
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ас  ұрпақтың  азамат  болып  қалыптасуы,  оның шығармашылықпен  ай-
налысып, дамуының түп-тамыры тәрбиеден бастау алады. Қазақстанның 

АРМАНДАР   ОРЫНДАЛАДЫ

Саид ДАУЛЕМБАЕВ, 
Ақмарал ТЕМІРХАН, 
Даниал  ЕСЕНГЕЛДИЕВ
«Болашақ TIMES» газетінің жас тілшілері

    Шымкент қаласы, Қазақстан

«Болашақ» мектебіне – 20 жыл

Ж
ертеңі мен ұлттық қауіпсіздігі, қоғамның құндылық бағдарлары жайлы сөз 
қозғағанда тәрбие мәселелері ерекше назар аударуды қажет етеді. Елба-
сы Н.Ә. Назарбаев  айқандай:  «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің 
бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық-ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу. Болашақта 
өркениетті, дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім 
қажет. Қазақстанды дамыған елдердің қатарына жеткізетін, терезесін тең 
ететін – білім». Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында 
оқыту үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр.

Осы кезеңде болашақ ұрпақ тәрбиесіне, білім алуына бей-жай қарамай, 
ұстаз деген ардақты атты сақтап қалуға талпынғандар санатында Қуашбай 
Саттардың еңбегі ерекше дараланды. 1998 жылы ондаған жылдық 
педагогикалық ізденістермен шетелдік, әсіресе, Ұлыбритания елінің білім 
беру жүйесін зерттеген Қуашбай Саттар Шымкент қаласында дамыған 
шетелдік тәжірибеге негізделген «Болашақ» мектебінің іргетасын қалады. 
Облыс бойынша жылу мен коммуникация, электр энергиясымен қамтамасыз 
ету мәселелері тығырыққа тірелген кезеңдердегі қиыншылықтарға төтеп 
беріп, жыл сайын мектептің материалдық-техникалық базасын нығайтуда 
теңдессіз жұмыстар атқарылды. Елімізде үш тілде тереңдете оқытудың үлгісі 
болған «Болашақ» мектебіне биыл 20 жыл толды.
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«Болашақ» үздіксіз  білім  беру  орталығының президенті – Қуашбай 
Саттар   Қуашбайұлы.  «Нұр Отан» партиясының  Шымкент қаласы әл-
Фараби аудандық филиалының төрағасы, экономика ғылымдарының докто-
ры, профессор, Шымкент университеті Экономика институтының директо-
ры, елге сіңірген еңбегі лайықты бағаланып, 2006 жылы «Құрмет» орденімен 
марапатталған; «Оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы», «Шым-
кент қаласының құрметті азаматы», «Төлеби ауданының құрметті азаматы», 
«ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері», «ҚР білім беру ісінің үздігі»; «Нұр 
Отан» партиясының медалімен, «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы», «Оңтүстік 
Қазақстан облысына сіңірген еңбегі үшін» және басқа да медальдардың иегері; 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің, Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 
және облыстық, аудандық мәслихаттар грамоталарымен марапатталған. 
«Болашақ» білім ордасының 20 жылдығы қарсаңында «Болашақ TIMES» 
газетінің жас тілшілері – Даулембаев Саид, Темірхан Ақмарал және Есенгел-
диев Даниал Саттар Қуашбайұлынан сұхбат алуға келген едік.  Төменде сол 
сұхбаттан үзінді жариялап отырмыз.

– Сәлеметсіз бе, Саттар Қуашбайұлы! Сізді қаламыздағы ең абырой-
лы мектептердің бірі – «Болашақ» мектебінің 20 жылдық мерейтойымен 
құттықтай отырып, Сізден «Болашақ TIMES» газетіне сұхбат алуды жөн 
көрдік. Туған жеріңіз бен білім алған ордаңыз туралы айтсаңыз? 

– Рақмет, мерекелер құтты болсын. Сұрағыңа келер болсақ, мен де бала 
болдым, оқушы болдым. Мен Төлеби ауданында дүниеге келіп, 8 жылдық 
мектепті тәмамдап, кейін жалпы орта білім алу үшін 9-10 сыныпты Леңгір 
қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы №2 қазақ орта мектеп-интернатын 
бітірдім. 

– Сіз бала кезіңізде бос уақытыңызда немен айналыстыңыз? 
– Біз мектепте оқып жүргенімізде бос уақытымыз болған емес, себебі әке-

шешемізбен ауылда тұрдық, мал шаруашылығымен айналысып, үй шаруа-
сына көмектестік. Ауылдың тыныс-тіршілігінен бос уақытымыз болмайтын. 
Жайлауға баратынбыз, кешке қол босаған кезде футбол немесе велосипед 
тебетінбіз. 

– Сіз жалпы нені армандадыңыз? 
– Негізі, армансыз адам болмайды, арман адамды алға жетелейді. Сол 

арманның орындалуы үшін сен барынша жақсы оқып, еңбек етуің керек. 
Мен мақтанғаным емес, мектепте жақсы оқыдым, сабақта мұғалімдердің 
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сабақтарын мұқият тыңдап, озат оқушылардың қатарынан табылдым. Оқуға 
барынша құштар болдым. 

Мемлекетіміздің өсіп-өркендеуіне өз үлесімізді қосу мақсатында 
2003, 2006 жылдары шетелде болдым, үшінші рет Америкаға бардым. 
Ғасырлық тарихы бар Кэмбридж, Хартфорд, Лондон мектептерін, Берлин 
университеттерін, колледждерін араладым. Сол кезде мен «Шіркін-ай, мен де 
осындай мектеп ашсам екен», –  деп армандадым. Әрине, мен онда шақыру-
мен бардым, бірақ іссапарларға өз қаражатыма баруға тура келді. Дегенмен, 
өкінбеймін. Өйткені, бүгінде сол кезде армандаған арманым орындалып, 
мектебімнен бірнеше түлек ұшып, өмірде өз орнын тауып жатқаны қаншама. 

Сондай-ақ, тәжірибе алма-
су мақсатында алдымен олар 
бізге келіп сабақ өтті, бізді де 
шақырып, барып көрсек деген 
ниетпен оқушыларды жыл са-
йын жіберіп отырдық. Мен алдын 
ала мектептермен келісетінмін. 
Ташкентке жіберіп, ол жақтан 
Лондонға барып, сол қалада 
келісім бойынша мектептегі 
әріптестер күтіп алатын. 18 күн, 
1 ай немесе 1,5 ай оқып, тілдерін 

дамытып, ой-өрістерін кеңейтіп қайтатын. Оларға ата-ана тарапынан қолдау 
көрсетілетін. Адам есейген сайын оның арманы да күрделене түсері сөзсіз. 
Мәселен, мектептен бөлек балабақша ашу, бүлдіршіндерді кішкентайынан 
тәрбиелеп, қанаттандыру, мектепті кеңейту, жеке типография ашу, шебер-
ханалар мен заманауи компьютерлендірілген зертхана ашып, үлкен білім 
комплексін жасауды армандадым. Бүгінде сол армандарымның біразы ты-
нымсыз, қажырлы еңбектің, күш-қайраттың арқасында орындалып келе 
жатқанына көз жеткізіп келемін. Иә, мен көп нәрсені армандаймын... Біздің 
білім ордамызға келген шәкірттер тарыдай болып кіріп, таудай болып шығу 
мақсатында балабақшадан  мектепке, мектептен колледжге, одан универси-
тетке түсіп, білімдерін жетілдіруге заманауи жағдай жасалып жатыр. 

– Қазақтың ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсаринның ізін қуып, 
мектеп ашып, оны жүзеге асыруда қиындықтар кездеспеді ме? 

– Негізі, менің мамандығым – мұғалім. Мұғалім болған соң, менің 
міндетім балаларды оқытып, келешек ұрпаққа сапалы білім мен саналы 
тәрбие беру болды. 

Егеменді еліміздің астанасы – Астана қаласына көшіп, көптеген 
жаңалықтармен толысып жатқанда, біз де өз еліміздің болашағы үшін осыдан 
20 жыл бұрын 1998 жылы өздеріңдей оқушылар білім алсын деп, болашақта 
үміт ақтайтын азаматтар тәрбиеленсін деп, болашақтары зор болсын де-
ген ниетпен «Болашақ» мектебін аштық. Әрине, қиындықтар болды, бірақ 
жылдан-жылға өсіп-өніп, бірлігі жарасқан ұжымның арқасында ол белестер-
ден өтіп жатырмыз. 

– Алдағы мақсаттарыңызбен бөліссеңіз?
– Алға қойған мақсаттарым әлі де көп. Заман дамыған сайын білім 

де жаңарып отырады. Қазір білім саласында жыл сайын түрлі өзгерістер 
орын алып жатыр, сондықтан үнемі ізденіп, үздіксіз білім беруді дамытып 
келеміз. Педагог мамандардың беделін көтеру, білім беруді бақылау мен 
қанағаттандыру жүйесін қалыптастыру, білім аламын, оқимын, ізденемін де-
ген жастарға қолдау көрсету. 
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– Мектептің болашағын қалай көресіз? 
– Мектебіміз жыл сайын өсіп-өркендеп келеді. Қазіргі таңда тек қалаға 

ғана емес аудан, облыстарға да жақсы қырынан танымал болып келеді. 
Оқушыларымыз түрлі аудандық, облыстық спорттық жарыстарға, ғылыми 
жобаларға қатысып, мектебіміздің беделін көтеруде. Алдағы уақытта да 
шәкірттеріміз білімді, балабақшадағы бүлдіршіндеріміз қылықты болып өсе 
берсін. 

Түлектерімнің аяққа тұрып, еліміз ары қарай өркендеп, өздеріңдей 
шәкірттерім көбейіп, сол шәкірттердің қуанышына шаттанып жүрсем 
деймін. Әртүрлі деңгейдегі іс-шараларда жастар келіп сәлемдесіп, «Сіздің 
түлегіңізбін!» – деп айтқанда, марқайып қаламын. Осы сезім маған демеу бо-
лып, рухани серпіліп қаламын. 

– Қазіргі жастарға қандай кітаптарды оқуға кеңес бересіз? 
– Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, тарихы мен 

тағылымының алтын сандығы. «Кітап дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың артқы 
ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті...», – деп Ғабит Мүсірепов айтқандай, біз 
ең әуелі еліміздің тарихын, әдебиетін, мәдениетін білуіміз керек. 

Кітап –  сенің асып-таспайтын асыл досың. Себебі, кітаппен дос болған 
адамның ой-өрісі кең, сөз мәдениеті жоғары, саналы, жан-жақты болып 
тәрбиеленері сөзсіз. 

Шынында, өз басым қазақ әдебиетін сүйіп оқыдым. Абайдың терең 
мағыналы өлеңдері әлі күнге дейін есімде. («Желсіз түнде жарық-ай» өлеңін 
нақышына келтіріп, айтып берді.) Білімнің нәрі – кітапта. Кітап оқымайынша 
зейін ашылмайды, адам рухани байымайды. Өздеріңдей дарынды, талантты 
ұл-қыздарға әдеби кітаптар оқуға кеңес берер едім. «Кітап маған тақтан да 
қымбат», – деп көрсеткен Шекспир. Бұл сөзден түйер ойымыз, адамға жан 
азығы, рухани байлығы бола білген – кітап.

– Жалпы қазіргі жастарға қандай кеңес бересіз? 
– Қазіргі жастарға мен қызығамын, себебі, қазіргі жастар талантты да 

жігерлі, барлық мүмкіндіктері бар. Мысалы, біз оқып жүргенде интернеттің 
не екенін білмедік. Одан кейін ең жаман нәрсе ол жалқаулық, бүгін бітіретін 
нәрсені ертеңге қалдырмау керек. «Еңбек – қуаныш, жалқаулық – айырыл-
мас азап», – деп Абай айтқандай жалқаулықтан, ұйқыдан арылу керек, іздену 
керек, жан-жақты болу керек. Бүгін сендер үшін бүкіл әлем ашық, үлкен 
мүмкіндіктер бар. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дегендей, 
ешқашан ерінбеу керек. 

Елбасымыздың үштілділік жоспарын іске асыру мақсатында ана 
тілге деген сүйіспеншіліктерін арттыруға, орыс, ағылшын тілдерін жетік 
меңгеруге, сөз байлығын арттыруға, өз елінің патриоты болуға, қазақ тілін 
құрметтеуге, шетелге барып оқуға үндеймін. Түркияның Измир қаласындағы 
Гидез университетімен келісім жасадым, сол университетте біздің түлектер 
білімдерін жалғастыра алады. 

– Жалпы өзіңізді бақытты адаммын деп санайсыз ба? 
– Аллаға шүкір, мен бақыттымын. «Анасы бар адамдар ешқашан 

қартаймайды» дегендей, жанымда асыл анам, адал жарым, өмір-өрнегімді 
жалғастырар ұрпағым бар. Балаларым көз алдымда, мені тек жақсы 
жақтарымен қуантады. Сендер сияқты жастарға тәрбие беріп отырмын. 
Бұдан артық қандай бақыт керек?! 

– Алтын уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат бергеніңізге рақмет! 
Бұдан да биік белестерді  бағындырып, арман-мақсаттарыңызға жете 
беруіңізге тілектеспіз.
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Тұлға

байдан кейін қазақ поэзиясына тың жол салып, әлем әдебиетінің ал-
тын қорына өз үлесін қосқан пайғамбар ақын  Мағжан Жұмабаев өз 

МАҒЖАН – АҒАРТУШЫ,  ШЕБЕР  ҰСТАЗ

Cабыр СЕҢКІБАЕВ, 
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
           Көкшетау  қаласы, Қазақстан

Аннотация. Мақалада ақын М.Жұмабаевтың педагогика саласындағы еңбегі мен 
оның тәлімдік-тәрбиелік ілімдері сөз етіледі. Оның 1922 жылы жазылған «Педагоги-
ка» оқулығы сарапталады. Сонымен қатар Мағжанның 1920  жылдары Петропавлда 
мұғалімдерді даярлау ісімен айналысқаны және оның алғашқы директоры екені тура-
лы  сөз болады. 

Түйінді сөздер. Дарын,  тәрбие, ұлт, педагогика, ұстаз-ағартушы, этномәдени 
құндылық. 

А
кезегінде ақын ғана емес, ұлы педагог-ұстаз да болғаны белгілі. Оған оның 
өз өмір жолы куә.  

ХХ ғасырдың 20-30 жылдары қазақ халқы үшін үлкен қасіретті кезең 
ғана емес, ояну  кезеңі де   болды. Дәл осы  уақытта халықтың білімге де-
ген көзқарасы да, ынтасы да өсе түсті. Бұған   қазақ зиялыларының үлесі 
мол болды. Олар өздерінің бар білімін, жігер, қайратын халықты сауат-
тандыру мәселесіне арнады. Осыған орай, олардың бірі ұстаз болса, енді 
біреуі әдістемелік оқу құралдарын жазды. Үндеулері мен өлең-жырларында 
халықты оқу, білімге шақырды. Тек сауаттылықтың арқасында ғана 
егемендікке қол жететіндігін  халыққа түсіндірді. Сондықтан, оқу-тәрбие 
жүйесінде қазақ ағартушыларының педагогикалық ой-пікірлерін, ілімдерін 
үнемі пайдаланып отыру бүгінде аса қажет. Әрине, қазақтың ойшыл-
ағартушылары ХХ ғасырдың 20-30 жылдары ғана пайда болған жоқ [1]. 

Жалпы, оқу-ағарту ісіне  ертеден-ақ қазақ даласында ерекше көңіл 
бөлінгені белгілі.  Ортағасырлық  ағартушы ғұламалар – Әбу Насыр әл-
Фараби, Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласағұни, Ахмет Жүйнеки, Қожа Ах-
мет Иасауи, Хорезми, Сараи, т.б. атауға болады. Олардың дүниетанымдық  
ілімдерін, ХІХ ғасырдың 2-жартысынан бастап қазақтың жазба әдебиеті 
мен ұлттық тәлім-тәрбиесін қалыптастыруда А.Құнанбаев, Ш.Уәлиханов, 
Ы.Алтынсарин еңбектерінің тарихи маңызы зор.  Ал ХХ ғасырдың алғашқы 
ширегінде Ә.Диваев, Ш.Құдайбердиев, Ғ.Қарашев, С.Көбеев, М.Дулатов, 
Ж.Аймауытов, Ә.Бөкейханов, М.Жұмабаев жалғастырып, ұлттық педагоги-
ка ғылымының туып, қалыптасуына көп еңбек сіңірді [2].  Олардың есімдері 
мен еңбектері еліміз егемендікке қол жеткізгеннен кейін ғана қайта орал-
ды. Әсіресе, өткен ғасырдың 20-30 жылдары ұлттық педагогика әлемінде 
айрықша із қалдырған М. Жұмабаевтың орны ерек.  Мағжанды ақын ретінде 
ғана тану қате ұғым. Оның ақындығы туа біткен табиғи дарындылығы болса, 
өмірдегі негізгі мамандығы мен кәсібі ұстаз болған [3]. 1917 жылы Омбының 
мұғалімдік семинариясын бітірген соң, ол осы қалада қазақ жастары үшін 
ашылған мұғалімдер курсында тарих, әдебиет пәндерінен дәріс оқиды. 
1920 жылы Петропавлда мұғалімдер курсын басқарып, педагогика, қазақ 
тілі, әдебиет пәндерінен тыңдаушыларға сабақ береді. Архив деректері мен 
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өзінің анкеталары мұның айқын дәлелі бола алады. Сондай-ақ, профессор-
лар – Шериаздан Елеукенов пен Тұрсынбек Кәкішевтің, басқа да зерттеуші 
ғалымдардың еңбектерінде егжей-тегжейлі жазылған. 1920 жылы Петро-
павл қаласында қазақ мұғалімдерінің Омбы губерниялық курсы ашылғанда 
Мағжан өз қолымен толтырылған анкетадан, негізгі мамандығым «киргиз-
ская словесность» дегеніне қарамай, педагогикадан, қазақ тілі мен ұлт тари-
хынан лекциялар оқып келгенін жазыпты  Ал жұмыс стажы деген бапқа «7 
лет литературной национальной деятельности. Был лектором педагогичес-
ких курсов 1918 г. в Омске, в 1918-19 г.г. заведовал  2-х годичными педаго-
гическими курсами в Омске, читал лекции на краткосрочных курсах в 1919 
г. в с. Белиевка (Полтавка) Омского уезда, сотрудничал в журнале «Айқап» в 
с.Троицке по общепедагогическим вопросам» – дейді. Бұдан байқағанымыз, 
Мағжан Омбыдағы кезеңін оқу-ағарту жұмысын ұйымдастыруға арнаған. 
Мәселен, 1918 ж. 24 қыркүйекте өткен Омбы облыстық Советінің 8 атқару 
бюросының халыққа білім беру мәжілісінде М.Жұмабаев 11-ге жуық мәселе 
көтерген. Ол құжат «Выписка постановления 8-исполнительного бюро Ом-
ского областного Совета по народному просвещению от 24 сентября сего 
года» деп аталады. Сол мәжілістің күн тәртібіндегі он бір мәселені Мағжан 
көтерген.   Оған ақынның «Заявление времен, заведов. Инородческом отде-
лом Жумабаева о назначении двух инструкторов по школьному инородчес-
кому образованию персонально по представлению областного киргизско-
го учительского съезда» деген жазбасы да куә. Яғни, осы кезеңде Мағжан 
облыстық халыққа білім беру бұратаналар мектебі бөлімінің жетекшісі 
болған [4].  Оның көтерген мәселелерінің ішінде Омбы және Атбасар 
қалаларында тұрақты екі жылдық мұсылмандарға арналған педагогикалық 
курс ашу да болған. Осы құжат негізінде Мағжанның тек қана ұстаздық 
қызметпен емес, оқу-ағарту мәселесін ұйымдастыру жұмысымен де тікелей 
айналысқанын, Омбыда бұл курстың ашылғанын, онда М.Жұмабаевтың курс 
директоры болғанын және тыңдаушыларға әдебиеттен дәріс оқығандығын 
білеміз. Мағжанның бұл кезеңдегі ұстаздық қызметі туралы белгілі жазушы 
С.Мұқанов  «Өмір мектебінде» атты мемуарлық еңбегінде тиісінше дерек-
тер  берген.  Бұл  жөнінде Т.Кәкішев  те  жоғарыда  аты  аталған  «Мағжан–  
Сәкен» эссесінде терең зерттеулер жүргізіп, дәйекті дәлелдер келтірген. 
М.Жұмабаевтың осындай игі істерінің нәтижесінде Омбы, Атбасар, Петро-
павлда халықты сауаттандыруға байланысты оқу-ағарту саласында көптеген 
жұмыстар атқарылады. Солардың көш басында мұғалімдер даярлау ісі 
тұрды. 1919 жылдың 1 мамырында «Бұратаналар» бөлімінің меңгерушісі 
М.С.Арсыланов «О киргизских летних краткосрочных педагогических кур-
сах» деген мәселе көтергенде, Ақмола облыстық Земской Управаның атқару 
бюросы мынадай шешім қабылдаған: «Просить киргизские организации и 
частных лиц, принимающих живое участие в деле просвещения, не найдут 
ли они возможным субсидировать необходимые средства на устройство о 
назначенных курсов сроком на 3-4 месяца, а так же просить уездные земские 
управы Акмолинской области, часть расходов по устройству курсов взять на 
себя». 1920 жылы 17 мамыр күні «Подотдел просвещения национальных 
меньшинств просит не отказать в выдаче предъявителю сего, лектору губерн-
ских курсов по подготовке учителей – киргизов т. Кеменгерову имеющихся 
в распоряжении отдела печатных материалов по географии киргизских об-
ластей. По окончании курсов все представленные в пользование материалы 
будут с благодарностью возвращены!» – деп, орыс география қоғамының 
Батыс-Сібір бөліміне қатынас қағаз жазған. Оны 21 мамыр күні «Отдел на-
родного образования просит представителям сего тт. Мухаметову Уразбеку  – 
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инструктору Атбасарского уотнароба и Жумабаеву Магжану – инструктору 
губподотдела нацменьшинств экстренный отзыв на проезд грузом, предназ-
наченным  для открывающихся в г.г. Атбасаре и Петропавловске киргиз-
ских педагогических курсов» – деп, губерниялық революциялық комитетке 
жазуы тап осы кезде Мағжанның губерниялық аз ұлттар бөлімінде инструк-
тор болып қызмет істегенін көрсетеді. Осындай жұмыстардың нәтижесінде 
қызыл мұғалімдердің 4 айлық курсы Қызылжарда ашылып, онда Мағжан 
Жұмабаев курс жетекшісі болып тағайындалған. Қызылжардағы курс ди-
ректоры болған (1920 ж.) кезінде Мағжан тыңдаушыларға «Педагогика», 
«Киргизская словесность» және «Национальная история» пәндерінен 
дәріс оқыған. М.Жұмабаевтың осы кезеңі туралы Шериаздан Елеукенов: 
«Қызылжарда 1920 жылы мұғалімдердің советтік курсы ұйымдастырылды. 
Оған әдебиет пен педагогика курсынан сабақ беруге Мағжан Жұмабаев 
шақырылды. Бірақ, көп ұзамай «Ертегі» поэмасын оқығаны үшін Кенеса-
ры мен Сыздықты дәріптедің» – деп, Мағжанды оқытушылықтан босата-
ды» – деп жазған [5].   Әрине, Мағжанның жұмыстан кетуіне С.Мұқановтың 
да ықпалы көп болды. Ол туралы С.Мұқановтың өзі зор қуанышпен өзінің 
«Өмір мектебі» трилогиясында еске алады [6].    

Мағжан – қилы тағдырдың адамы. Оның өмірі әрқилы драмалар мен 
қайғы-қасіретке толы болған. Жастық шағынан қарсылық көріп, маңдайына 
жазылған тағдыр тәлкегіне түсіп, өз жолын өзі таңдап, сол биігіне жету үшін 
ең соңында өмірін де қиған болатын. Оның қым-қиғаш жолын тәптіштеп 
жазудан бас тартып, бұл мақалада тек Мағжанның ұстаздық жолына көңіл 
аударуды жөн көрдік.  

Мағжанның Омбының мұғалімдер семинариясын     бітіруі, сол кездегі 
аумалы-төкпелі уақытпен тура келді. Жік-жікке бөлінген әртүрлі партия-
лар соғысының нәтижесінде Мағжан «Үш жүз» партиясының қаулысымен  
тұтқындалып, 1917 жылы 19 қазанда түрмеге қамалып, 5-6 айдай түрмеде 
отырып шығады. Кейін Омбыны Колчак басып алғанда, босанып шығады 
[4]. Түрмеден босанып шығысымен Мағжан оқу-ағарту ісімен тікелей ай-
налысады. 1918 жылы жаз айына қарай Омбы қаласында қазақ-қырғыз 2 
айлық қазақ тілінде педагогикалық курс ашылады.   Жоғарыда жазылғандай, 
Мағжан осы   курста тарих, әдебиет пәндерінен дәріс оқып,  бір жағынан 
жетекшісі болады. Айта кететін мәселе, Сәбит Мұқанов осы курста оқып, 
Мағжанның үйінде тұрады. Мағжан оған жағдай жасай отырып, кей 
уақыттарда Сәбитке өзінің дәрістерін беріп, оқытқан. Сонымен қатар өз 
дәрістерін  Сәбитке баяндап, жаздыртып та отырған.   Омбыны Колчак 
басып алған уақытта, Омбының Совдепы Қызылжарға көшіріледі. Кейін 
Қызылжарды Колчак уақытша басып алғанда, Совдептің барлық мүшесін 
(25 адамдай) тұтқындап, осы қаладағы «5-Жар» деп аталып кеткен жерде 
бәрін атып тастайды. 

Осындай  аласапыран  уақытта  Омбыда  ұйымдастырылған педаго-
гикалық курсты Қызылжарға көшіру туралы шешім қабылданады. 1920 
жылы көктем-жазда қысқа мерзімді 4 айлық  қазақ мұғалімдерін дайындау 
курсы қайтадан басталып, Омбыдан Қызылжар мен Атбасарға ауыстырыла-
ды. Бұл туралы Омбы архивінде деректер баршылық [5].   Мағжан осы қысқа 
мерзімдік курс жетекшісі болып қайтадан тағайындалады. Мағжанның 
өтінішімен осы курсқа қажетті оқулықтар мен оқу құралдары әкелінеді. 
Атап айтқанда, М.Дулатовтың «Қирағат китабы», А.Байтұрсыновтың «Тіл   
құралы», Ғ.Ибрагимовтің «Грамматика татарского языка»,  сондай ақ «Пе-
дагогика және Дидактика» оқулықтары жеткізіледі. Бар-жоғы 6600 дана оқу 
құралы осы курста болады. Мұнда 163 курсант тіркеледі. Олардың ішінде 
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А.Айсарин, Б.Ізтолин, Е.Тлеулин, С.Мұқанов, Н.Әуелбеков, т.б. болады. 
Кейін бұл курс тыңдаушылардың талабы бойынша 2 айлыққа қысқартылған. 
Бұл жөнінде де архив құжаттарында көрсетілген. Яғни, губерниялық оқу 
бөлімінің «Аз ұлттар бөлімінің меңгерушісі» М.Арслановтың қарсы болғаны 
туралы дерек бар: «со своей стороны подотдел считает, сокращение продол-
жительности  курсов  крайне не желательным, дороговизна и недостаток 
средств еще не является  достаточными и уважительными мотивами для 
этого т.к. теперь мы все обязаны нести известную долю повинности и жерт-
вовать кое-чем для общего блага, для борьбы на фронте военном, или хо-
зяйственном, или же на фронте невежества» (Т.Кәкішев. «Мағжан – Сәкен», 
191-бет.)   (Омбы  архиві. 318-фонд, 69-іс, 43-бет) [6] .  

Курсқа байланысты  Мағжанның жазған хаты да бар. 
Тов. Махмуд!
Не буду жаловаться, дела на курсах пока идут удовлетворительно. Мно-

гих дефектов, обыкновенно неизменно сопровождавших киргизские курсы 
\казахские\ ныне на наших почти  не наблюдается. Главное, курсанты до-
вольны составом лекторов и их лекциям. Образцовая школа при курсах  сре-
ди курсантов  3 группы. Только одно известное вам печальное явление, лень 
киргиза и непривычка его к городской жизни, воздуху и столу,  да сенокос,  
курсанты в последнее время начали требовать скорого прекращения заня-
тий. Совет курсов в своем заседаний от 29 июля постановил: продолжить 
курсы до 15-го сентября. .. Словом вопрос еще окончательно не решен. Кур-
санты  все же просят закрыть курсы перед Курбан  Айт, или к 1-сентября. 
Если закрыть по их требованиям курсы, то программа не будет пройдена 
полностью и от образцовой школы пользы будет мало. ... Еще о зимних кур-
сах что нибудь известно вам?, напишите. 20 г. 7 . 08.  М. Жумабаев. (Архив 
құжаттары. Т.Кәкішев)  (Омбы  архиві. 318-фонд, 69-іс, 43-бет) [6].

Осы арада айта кететін жайт,  Омбыдағы курс Қызылжарға жаз ай-
ында көшірілген уақытта,  уақытты текке оздырмау үшін жол бойы сол 
кездегі Омбы уезінің Беливка (Полтавка) селосында қысқа мерзімді курс өз 
жұмысын бастап кетеді.   Курс  директоры  болған  кезде Мағжан 26 жаста  
екен.   

Мағжан  педкурстан  кейін әртүрлі әлеуметтік, оқу-ағарту мәселелерімен 
айналысқаны белгілі.   «В начале  1921 года  я  переехал  в  Петропавлск  как  
редактор  областной  газеты»  (Қараңыз:  Ш.Елеукенов. Мағжан. 1995, 52-
бет).  Осы  дерекке  қарағанда, 15 қыркүйекте  курсанттарды  таратқаннан  
кейін  Мағжан  Омбы  губерниялық  оқу  бөліміндегі  инструкторлық  
қызметіне  қайта  оралып, басқа да  іске  тартыла  бастаса  керек.  

Осы айғақтар негізінде М.Жұмабаевты тек  ағартушы-ұстаз ғана емес, 
мұғалімдер курсының  жетекшісі және оның Петропавлда, яғни Солтүстік 
Қазақстанда мұғалімдерді даярлау, қайта даярлау институтының тұңғыш 
ұйымдастырушысы және бүгінгі күндегі облыстық «Өрлеу» институтының 
(филиалының)  ең бірінші директоры деп айтуға  толық мүмкіндік бар. 
Осының негізінде бұл СҚО мұғалімдер даярлау және қайта даярлау 
институтының (филиалының) тарихы кем дегенде 1920 жылдан бастала-
ды. Яғни, Мағжанның ұйымдастыруымен және басшылығымен болған 
дүние екені нақты. Енді екі жылдан кейін бұл институттың 100 жылдық 
мерейтойын атап өтуге болады. Осыған орай «Өрлеу» филиалына, я бол-
маса республикалық «Өрлеу» институтына ұлы ақын, ағартушы педагог 
М.Жұмабаевтың есімі берілсе, артық болмайды. Осыны бүкіл қоғам болып 
ойластырған жөн.
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Жалпы, ХХ ғасырдың 20-жылдарынан бастап, Мағжаның саяси жұ-
мыстан шығармашылық жұмысы басымырақ болады. Бұл жылдары ол 
әртүрлі басылымдарда өзінің жаңа туындыларын көптеп басып шығаруға 
тырысады. Мағжан қазақтың бақытқа жетер жолы біреу-ақ, ол ұлттық 
тәуелсіздік деп ойлайды. Сондықтан ол өз шығармаларының арқауы етіп 
қазақ халқының ерлігін, өткендегі баянды істерін алады.  Тағы бір айта 
кететін жай, «Туған жерім – Сасықкөл» деген өлеңінде Мағжан «қазақ 
халқының тапқа бөлініп жіктелуі анық болмаған, қазақтың байы мен кедейі 
бір-біріне қарама-қарсы тап емес» деген ойын аңғарамыз.

Білмеймін не боларын, қайран көлім,             Итиіп қарашекпен келіп қонса,
Жарайды тең болмаса күн мен түнің,           Басыңнан құсың ұшып кетер сенің, – 

деп, ел болашағына алаңдайды. 
М.Жұмабаев – заманынан озып туған педагог. Ол өзінің 45 жылдық 

ғұмырының тең жартысын, осы оқу-ағартуға, яғни педагогикаға арнаған. 
Оған оның сол кездегі жазған мақалалары мен еңбектері, әсіресе, «Педаго-
гика» оқулығы куә [8]. Жалпы бұл кітап туралы сол кезде алғашқы сын ай-
тушы Молдағали Жолдыбаев: «Не дегенмен, кітаптың шығуы аса пайдалы. 
Ахметтің «Сауат ашқыш», «Әліп-билеріне» қосымша саяси сауат аша-
тын орындардың бұл кітапты алдырулары керек-ақ» дейді. Ол өзінің «Пе-
дагогика» оқулығында тұңғыш рет ұлттық педагогиканы психологиямен 
байланыстыра оқытудың тәсілдерін қарастырып, бала тәрбиелеудің және 
олармен қарым-қатынас жасаудың жолдарын ғылыми тұрғыдан көрсетті. 
Оның озық ойлы сол кездегі айтқан  тұжырымдары бүгінгі күні де өзекті. 
«Баланы заманына лайық етіп отырып тәрбиелеу керек» деген Мағжанның 
ойы бүгінгі күн үшін айтылғандай. Бүгінгі атом, компьютер, космос зама-
нында оқушы ғылымның соңғы жаңалықтарын  біліп қана қоймай, оны иге-
ре білуге тиіс, ол – өмір талабы. Педагог-ақын өзінің әрбір шығармасы 
арқылы оқушыларды отансүйгіштік қасиеттерге тәрбиелеуге бағыттады. 
«Педагогика» оқу құралынан басқа «Ана тілі», «Бастауыш мектепте ана 
тілін оқыту методикасы», «Сауатты бол», 1931 жылы шыққан «Ересек ша-
ласауаттылар программасы», «Жазылашақ оқу құралдары hәм мектебіміз», 
«Бала тәрбиелеу жолдары», т.б. еңбектері бар. Бұл еңбектеріндегі ең басты 
қағида – бала тәрбиесі. «Педагогика»  оқулығы туралы осы жолдардың ав-
торы диссертациялық жұмысында, одан басқа да еңбектерде кеңінен 
тоқталып өткенін ескерте кеткен жөн деп санаймыз. Керек болған жағдайда 
сол еңбектерге қарауға болады. (С.Сеңкібаев, 2005 жыл, кандидаттық дис-
сертация. М.Жұмабаев, «Педагогика», Алматы, 1992 ж.) М.Жұмабаев бала 
тәрбиесінде ұлттық психологияны қалыптастыру, халық педагогикасының 
негізінде оқу-тәрбие жұмысын жүргізу қажеттілігін басты назарда ұстау ке-
рек  екендігін  айтады.  «Әр  тәрбиешінің  қолданатын  жолы – ұлт тәр-
биесі», – деп тұжырым жасайды. «Ішкі  сезім яки көңіл көріністері» 
бөлімінде бала психологиясын қалыптастыруда ата-ана тәрбиесінің үлгілі 
болуын аңғартады. «Ата-ана қатал болса, бала да қатал, ата-ана жұмсақ 
болса, бала да жұмсақ». «Баланың маңындағы адамдар да дұрыс мінезді 
болу керек», – деп тұжырымдайды. (М.Жұмабаев, “Педагогика”, Алматы, 99 
ж.) Ұлт тәрбиесінің балаға берері көп екенін айтпаса да болады. Ол ең алды-
мен – адамгершілік, ар-ұят, кішіпейілдік. Орыс мектебін бітірген бала мен 
қазақ мектебін бітірген баланың түсінігі де, ой-өрісі де өзгеше болады. «....
Әрбір  ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет 
қылатын болғандықтан, тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие 
қылуға міндетті...»  дейді.  Мағжанның педагогика саласындағы әрбір 
еңбегінде қазақ халқының ежелден келе жатқан тәрбиесі, даланың табиғи 
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мінезі ерекше көрініп тұрады. Ол өзінің педагогикасында оқушыларды 
ұлтқа деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу керектігін  ерекше  айтады. «...
Тәрбиедегі басты мақсат баланы ұстаздың дәл өзіндей етіп қорқытып 
тәрбиелеуінде емес, қазіргі және болашақ өмірге сайма-сай тәрбиелеуінде». 
Мағжанның бұл сөздері  XX ғасырдың  1920 жылдары айтылса да,  бүгінгі 
күн үшін маңызын жойған жоқ.     Бүгінгі және болашақтың ұрпағын қалай 
тәрбиелеп, оқытып шығару керек?  Егеменді  еліміздің ұрпақтарын ұлылыққа 
баулу – бүгінгі мектептің парызы. Президент Н.Назарбаев өзінің 
«Қазақстан–2030» Жолдауында: “Оқушыларды қазақстандық патриотизм 
мен шығармашылық жағынан дамыған жеке тұлға ретінде тәрбиелеу аса 
қажет, бүгіннен бастап ұлттық мінез-құлық, биік талғампаздық, 
тәкаппарлық, тектілік, білімділік, биік талғам, ұлттық  намыс қасиеттерін 
сіңіріп қалыптастыруымыз керек» деген болатын [7].  Президентіміздің 
бұл сөзі мұғалімдер үшін негізгі бағыт, бағдарлама сияқты болуға тиісті. 
М.Жұмабаев кезінде осы бағытты меңзеді, егеменді елдің егемен мектебі  
болуын қалаған. Өйткені оқушыны ұлттық рухта тарбиелеп шығару тек ұлт 
мектебінің қолынан ғана келеді. Кешегі өткен ұлы бабаларымыздың  істері 
бүгінгі ұрпақ үшін үлгі болуға тиіс.   Олар   ұлан-байтақ жерімізді қасықтай 
қаны қалғанша  қызғыштай қорғап, бүгінгі ұрпаққа аман-есен тапсырды. Ал 
сол жеріміз бен егемендігімізді бүгінгі еліміздің жастары солай қорғай ала 
ма? Міне, мәселе осында.   Патриотизм мен ұлылықты қалыптастыру құрғақ 
сөзбен жасалынбайды. Оған жүйелі жұмыс, кешенді оқу-тәрбие қажет. 
Мағжан өз  «Педагогикасында»: «Баланы ешбір уақыт қорқытпау керек. 
Баланы қорқыту қып-қызыл зиян. Жасында қорқытылып үйренбеген бала, 
өскенде ер болады. Ерлікке, іспен үйрету керек. Баланы ұру, соғу ісі 
адамшылыққа ұнамайтын іс»  дейді. Ендігі жерде мектептерімізге ізгілік, 
демократияландыру принциптері етене енуі тиіс. Ұлттық қағидаларды оқу-
тәрбие ісіне терең кіргізе отырып, оны әлемдік алдыңғы қатарлы өркениетті 
идеяларымен қабыстыру қажет. Ол үшін тілдерді тереңдете оқу, әсіресе, 
қазақ, шетел тілін үш-төрт жастан оқуды қолға алу маңызды. Тәрбиенің бас-
ты ұстанымдары жалпыадамзаттық құндылықтарды және тұлғаны  
қалыптастыру, өз халқының мәдениетін, әдебиетін, тілін, салт-дастүрін сүю 
арқылы басқа халықтардың да тілі мен мәдениетіне құрметпен қарайтын 
адам қалыптастыру.   Жалпы, Мағжанның бала тәрбиесіндегі идеясы «Балаға 
тәрбиені өзінің шамасына, жаратылысына қарай беру керек. Тұрмыста 
түйінді мәселелерді тез шеше білетін, тұрмыстың тұңғиық   теңізін қайратпен 
кеше білетін, адалдық жолға құрбан бола білетін, қысқасы, адамзат 
дүниесінің керек бір мүшесі бола алатын төрт жағы түгел кісі қылып шығару, 
баланы мұндай адам  ету үшін тәрбиеші бар күшін, бар білімін жұмсап, 
жалықпай, шаршамай үйрете білу керек».  Ғасыр басында Мағжан Жұмабаев 
өзінің «Жазылашақ оқу құралдары hәм мектебіміз» деген еңбегінде «...біз-
дің  дағдарып тұрған мектебімізді бастап алып кететін даңғыл жол жоқ. 
Сондықтан оқу құралын жазып жатқан азаматтар  бұл оқу құралы қандай 
мінезді мектепке  арналады, сол туралы ой жүгіртсе игі болар еді. Кең 
қазақ мектебіне негіз іздегенде, таза пәк кезінен, яғни мектеп құрылысының 
қазақ жанына қабысуы  жағынан келуі дұрыс болар еді», – деп жазады. 
(М.Жұмабаев. Шығармалары. Алматы, 1989  ж. 300-б.) Мағжан Жұмабаевтың 
бұл ойы қазіргі күнде бағасын жоғалтқан жоқ.  Себебі оқулық – мектеп үшін 
де, оқушы үшін де, қоғам үшін де ең басты құрал. Өкінішке орай, бүгінгі 
оқулықтар көп көңілінен шығып тұрған жоқ. Мектептегі жөндейміз деп 
соқыр еліктеуден аулақ болу керектігін де Мағжан көрегендіктен ескертіп 
кеткен-ді. Ол: «...Мектебімізге негіз саламыз дегенде ескертетін іс – соңғы 
кезде соқыр еліктеу ауруы біздің жанымызға сіңіп барады. Міне, осыдан 
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сақтау керек», – деген. (Бес арыс. Алматы, “Жалын”, 1902 ж. 264-бет.) Бізге, 
бүгін ғылыми тұрғыдан дәлелденіп, сыннан өткен, халықтың ойынан 
шығатын, мемлекеттің концепциясынан туындайтын мектеп қажет.  
Адамзаттың Мағжаны атанған ұлы ғұлама педагогтің тәрбие жөніндегі ой-
лары бүгінгі егемендіктің негізінде  ғана бостандық алып, еліне қызмет 
атқаруда.  Мағжан Жұмабаев – ғасырлар белесiнде әр заманда бiр қылаң 
берiп қоятын көркемдiк ойлау әлемiндегi Абайдан кейінгi үлкен бiр кұбылыс. 
Бүгiнгi таңда елiмiздiң жас ұрпағын ұлтжандылық пен отансүйгiшiтiкке 
тәрбиелеу проблемасы алдымызда тұрғанда, Мағжан Жұмабаевтың өмiрi 
мен шығармашылығын қазақ тілді мектептерде оқып үйрену, одан нәр алу 
ұлы парыз.  М.Жұмабаевты  қазақ  педагогикасының  негізін  қалаған  және 
оның  көш бастаушыларының  бірі  деп  айтуымызға әбден болады. 
М.Жұмабаевтың өнегелі өмірі мен тәлім-тәрбиелік ой-пікірін оқу-тәрбие 
жұмысына енгізудегі басты мақсат, оқушы жастардың бойына адамгершілік 
пен ұлылық қасиеттерді дамыту. Әртүрлі жаман, теріс пиғылдардан араша-
лау, ізгілік пен инабаттылық сезімдерді жүректеріне ұялату, сөйтіп ұлтын, 
елін, жерін  сүйетін  арлы  азамат  тәрбиелеу.  Осы  тұрғыдан келгенде, 
М.Жұмабаевтың ұлттық тәлім-тәрбие, тіл, дін, діл, мәдениет туралы айтқан 
ойларының осы заманда да өміршең екендігі даусыз. М.Жұмабаев – өз 
ғасырынан озып туған ғұлама адам. Ол – ұлы ұстаз, ақын, философ, 
әдебиетші, тарихшы. Оны оқып, зерттеу бүгінгі ғалымдар  мен ізденушілер 
үлесіне тиесілі болмақ. Мағжанның әділ бағасын беру ісі бүгінгі ұрпақ 
үлесіне тиісті. М.Жұмабаевтың өмірі мен өнегесін, оның әдеби-
педагогикалық мол мұрасын жүйелі түрде оқу-тәрбие ісіне енгізіп, жас 
жеткіншектерді тәрбиелеуде қолдансақ, олардың жан сезіміне, Отанға, ел-
жұртқа деген сүйіспеншілік, нық сенім, ұлтжандылық, ұлы адами 
құндылықтарды қалыптастырамыз. Тағдыры тәлкекке түсіп, қасірет пен 
қайғы шырмауынан шыға алмай, қатыгез заманның құрбаны болған осынау 
аяулы жан, әлі де болса, қоғамнан өз бағасын толық алған жоқ, оның бізге 
айтып кеткен аманатын әлі орындаған жоқпыз.  Мағжан  еңбектері  мектеп  
бағдарламаларына  енгізіліп, оның  шығармалары  оқулықтардан  тұрақты  
орын  алып  отыр. Бірақ, оларды  оқып  үйренудің  тиімділігін  арттыру  үшін 
М.Жұмабаевтың  тәлімгерлік  ой-пікірінің  педагогикалық-психологиялық   
негіздерін де  оқып  үйренген  жөн. Тағдыры  тәлкекке  түсіп, қасірет  пен  
қайғы  шырмауынан шыға  алмай, қатыгез   заманның  құрбаны  болған  осы-
нау  аяулы  жан, әлі де  болса,  қоғамнан  өз  бағасын  толық  алған  жоқ. 

Оның:
«Болмаса  басыма  да  бармас  па   екен?        Дариға,  сол  кездерде  күнім  қараң,
Атымды  аузына  да  алмас  па   екен?           Қазақ  елі, бір  ауыз  сөзім  саған.  
Қарайып  жапан   түзде  жалғыз  тұрған,    Болғайсың,  сыншы  болсаң, әділ  сыншы, 
Молама  көз  қырын да  салмас  па  екен?       Кінәлі  жүрек  қой, кінә  қойма  маған, – 

деп  айтуы, қазақ еліне  аманат  іспеттес. Менің «Мағжан  әлі де  бол-
са қоғамнан  өз  орнын  толыққанды  тауып, жаны  тынышталған  жоқ» 
деуімнің  өзі  осында  еді. 95-шы  жылдары торғайлық  азаматтар  дамыл-
сыз  зерттеу, іздеу  жұмысын  жүргізе  жүріп, өз  жерлестері  М.Дулатовтың 
сүйегін  сонау Карелия  жерінен  іздеп  тауып, арулап  өз  елінің  топырағына  
тапсырды. Мағжанды  жырлайтын да, іздейтін де, әуелі,  оның  жерлестері. 
Ешбір  ел  өзінің  даналарын  аяқасты етпейді.  Ақынын  іздеген, аяулы  
ұлын  іздеген  мемлекеттің тұғыры  берік те  биік болады. Ұсыныс  айта-
тын болсақ,  меніңше, ел  болып, үкімет  болып, Мағжанның  жеке  қорын  
құруымыз  қажет. Мағжанның  педагогикалық  ілімі  басшылыққа  алынып, 
жас  жеткіншектер  Мағжан  рухында  тәрбиеленсе,  еліміздің  шынайы  па-
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триоттары  шығары  анық. Осы  жолдың  авторы  кезінде  М.Жұмабаевтың  
ұстаздық  әлемін  танып  білу  үшін  1993 жылы «Мағжантану»   
бағдарламасын  жасап, білім  департаментінің  бұйрығымен  барлық  облыс  
мектептеріне  ұсынып  еді. Сол  жылдары, әсіресе, ақынның  жүз  жылдық  
мерейтойы  уақытында  конференциялар, семинарлар, әртүрлі  оқулар, зерт-
теу  жұмыстары  жүргізіліп  еді. Өкінішке  орай, кейінгі  жылдары  осының  
бәрі  әлсіреп, аяғы  құрдымға  кеткендей. Халықаралық дәрежеде «Мағжан  
оқуларын» жүйелі  өткізу, республикалық  дәрежеде  семинарлар, ғылыми  
конференциялар  ұйымдастыру, оның «Педагогика» оқулығын көп данамен 
шығара отырып, барлық мектептерге тарату және оны орыс тіліне аудару, 
өлеңдерін ағылшын тіліне аударып, халықаралық сыйлықтардың біріне 
ұсыну, Мағжан  бейнесін  сомдап,  қойылымдар  қою, өлеңдеріне  әндер  
жазу, тағы басқа  шаралар жүргізу  қажеттілігі тууда. «Мағжан ізімен» тари-
хи экспедиция ұйымдастырылып, оның болған жерлеріне арнайы іссапарлар 
ұйымдастырылса, архивтерде іздеу жұмыстарын жүргізе отырып, оның 
мәңгілік жерленген жерін іздестіру бүгінгі  күн  тәртібіндегі  дүниелер  
болуға  тиісті. Өзі айтқандай, айдалада «төмпешік болып» еш  белгісіз  бо-
лып  жатқан   ұлы  тұлғаның  сүйегін  іздеп  тауып, елінің  топырағына  тапсы-
ру  борышымыз  болуға  тиісті. Міне, бұл да  Мағжан  рухының  алдындағы  
қарызымыз   деп   білеміз. Сонымен қатар, Петропавлда «Мағжантану» 
ғылыми-зерттеу орталығын ұйымдастырудың да кезегі келгендей.  

Қазіргі  жаһандану дәуірінде Қазақстан бірнеше сырт мемлекеттердің 
қоршауында тұрғаны анық. Олай болса, Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  сөзімен айтсақ: «...біздің ұрпағымыз өзіне 
тән тектілігімен, бұлалығымен, жасқануды білмейтін тәкаппарлығымен, 
батылдығымен, айлалығымен дараланатын Барыс болмақ. Ол, ешкімге 
бірінші болып шабуыл жасамайды әрі тікелей соғыстардан тартына-
тын болады. Бірақ, ол өзінің еркіндігі, тұрағына, ұрпағына қатер төнген 
жағдайда, ол бұларды басын тігіп, бойындағы барын салып қорғайтын бо-
лады. Ол сыптай да серпінді болуға және семіздік пен жалқаулыққа бой 
алдырмауға тиіс, әйтпеген күнде ол қатаң табиғи ортада өмір сүре алмай-
ды», – деп тұжырымдаған [ 9]. Ендеше, бүгінгі жас ұрпақты   ұлттың ұлы 
ұлдарының, оның ішінде ақиық ақын, ғұлама ұстаз Мағжан Жұмабаевтың 
үлгісінде оқытып, тәрбиелеу қазіргі заманның алға қойып отырған 
міндеттерінің бірі болса керек. 
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В данной статье говорится о педагогических   идеях   М.Жумабаева как педагога, просве-

тителя  в начале 20-века. Дается научный анализ учебнику «Педагогика» написанный М. Жума-
баевым 1922 г. В тоже время в статье говориться о том, что М. Жумабаев был организатором 
и первым руководителем  краткосрочных педагогических курсов в Петропавловске в 1920 годы.
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“Табысты менеджер – 2017” республикалық байқауы 

азіргі   уақытта    басқарушылық   ықпалды   жүзеге  асыру-
да психологиялық жағдай  ерекше  орын  алады, ол басшы мен 

ЗАМАНАУИ  БАСШЫ: 
ТАБЫС  ФОРМУЛАСЫ 

Айнагүл  БАЛТАШЕВА,
М.Ғабдуллин атындағы №3 көптілде                
оқытатын кәсіби мектеп-
гимназиясының директоры
  Көкшетау қаласы, Қазақстан

«Алға жылжу өзгеріссіз болмайды,
ал өз көзқарасын өзгертпеген адам
ештеңені де өзгерте алмайды».
       Б.Шоу

Қ
қызметшілер арасындағы әрекеттестікті тиімді жүзеге асыруда, соны-
мен қатар үдерістің өзінен ләззат алатындай деңгейде ұйымдастыруға 
мүмкіндік береді. Ол үшін басқарушылық жұмысты түсінікті 
психологиялық мазмұнмен толықтыру қажет, оны ескеріп отыру – замана-
уи басшыларға қойылатын міндетті талаптардың бірі. Заманауи білім беру 
ұйымының басшысы жұмысының тиімділігі бір жағынан, қызметкерлерді 
дұрыс бағалау, екіншіден, олардың мінез-құлықтарының себептерін 
анықтау,  тұлғасының ерекшеліктерін жақсы білу машықтарына байланыс-
ты болса, басқа жағынан – өз еңбегін психологиялық тұрғыдан дұрыс 
ұйымдастыруына байланысты болмақ. Басшының басқару үдерістерінің 
табиғатын түсінуі, басқару тиімділігін арттыру тәсілдерін, қызметкерлерді  
басқаруға қажетті ақпараттық технологиялар мен құралдарды білуі, ол 
үшін  еңбек ұжымының қызмет етуінің әртүрлі жағдайлар мен ортада 
басқарушылық шешімдерді қабылдай біліп, адамдармен жұмыс істеудің 
психологиялық ерекшеліктерін міндетті түрде ескеріп отыруы тиіс. 
Сондықтан да ұжымдағы психологиялық ахуал басты назарда болуы шарт.  

Басшының психологиялық басқарушылық мәдениетін қалыптастыру 
мен дамытуды мен осы мектепке, ұжымға келгенде түсініп, дағдыландым 
деп айтуға болады. Басқарудағы жаңа жол, оның ішінде жаңа ұжымды 
басқару, танып білу көп ізденуді талап етті. Осы жолда біліктілік пен 
білімділік, парасаттылық пен мәдениеттілік көп рөл атқарады. Ұлы дана 
Абай айтқандай, «ақырын жүріп, анық басу» мен үшін ұстанымға айнал-
ды. Заманауи басшы болу  үшін бұрынғы  жүйенің көзқарасын жаңаша  
басқару керектігін түсіндім. Бұл жаңалыққа ұжымды бағыттау, өзіңе сенім 
артқан талай адамды дұрыс жолмен алып жүру сияқты жауапкершілігі 
мол екендігіне де көзім жетті.

Басшының мақсат-мүддесі ұжымның талап - тілектеріне тікелей бай-
ланысты. Ұжымның жоғары біліктілік деңгейін ескере отырып,   талап- 
тілектерін саралау арқылы басшы болашақта  не істеу керектігін болжай 
алады. Бүгінгі озық тәжірибелерді алға қойып, заман талаптарын меңгерту 
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ісін ұжым алдына қалай жеткіземін деген сұрақтарды өзіне қоя отырып, 
одан шығар жолды іздейді.

Білім беру ұйымдарында жаһандану талаптарына сай заманауи 
сипатқа ие болу үшін қойылған  мәселелер басшының мынау жылдам 
өзгеретін кезеңде жаңа басшыға тән  менеджер дағдыларын іске асы-
ру, сонымен болып жатқан өзгерістердің сипаты мен мәнін, олардың 
нормативтік- құқықтық қамтамасыздандырылуын, заңнамалық базаның 
барлық өзгерістерін  жақсы меңгеруі тиіс екендігін белгілеп отыр. Осы 
айтылғандарды жинақтайтын болсақ, білім беру ұйымы басшысы – өзінің 
ісін жүзеге асыруда, жетілдіруге ұмтылған коммуникативті, әлеуметтік 
тұлға ретінде, қасиеттері жоғары деңгейімен сипатталатын белсенді, 
сауатты, рухани-адамгершілігі жоғары, шығармашыл  болуы тиіс. За-
манауи басшы  ұжымға үлкен күш-қуатпен келуі тиіс. Ол ұжымда  жал-
пы және кәсіби білімнің қажеттілігін дамытуда ғылым, білім, мәдениет 
жетістіктерін  пайдаланып, кәсіби даярлық шеңберін кеңейтуі қажет. Бас-
шы өзінің кәсіби міндетін атқаруда азаматтық белсенділік, саяси жүйені 
түсіне білу  сияқты іс-әрекеттерді  қамтитын, мәліметті өз  бетінше іздеу, тал-
дау, өзгерту сияқты іс-әрекеттерді  қамтитын  ақпараттық-технологиялық, 
оқу-танымдық, тұлғаның өзін-өзі дамыту  құзыреттілігі сияқты маңызды 
сапалардың меңгеруі тиіс екені белгілі. Сонымен бірге басқарушы өзімен 
бірге іске барынша пайдасын тигізетін өзіндік мүмкіндіктерін толық 
ашуға ұмтылатын қызметкер тұлғасын таңдап тани  отыра,  заманауи бас-
шы басқару  заңдылықтарын білуге міндетті. Ол адамдар әрекеттестігінде, 
тұлғааралық қарым-қатынас пен ұжымдық іс-қимылда көрініс табады. 
Жанына сенімді әріптестер  мен қолдаушылар табу – бұл да замана-
уи басқарудың бір ұстанымы. Өз қызметімде  толықтай бұл әдісті көріп 
келемін. Әр орынбасарымды көшбасшысы ретінде көре отырып, бірлесе  
ұжымды жинақтау және басқару бағытын дұрыс жолға қою көзделді. 

Әр орынбасардың өзіндік стилі мен функциясын нақтылау арқылы 
ұжымның тәртібі мен жауапкершілігін дұрыс жолға бағыттауға бола-
ды. Басқару психологиясының негізгі заңдылықтары да бар.  Басшы 
ұжымдағы адамдардың  әртүрлі уақытта бір әсерді әрқалай қабылдауы 
мүмкін екендігін білуі тиіс. Қабылдау  заңдылығын ескере отырып, 
басқарушылық қызметті жүзеге асыруда басшылар  адамдармен тіл та-
бысу   ұстанымдарын  қолдануы  тиіс:  бұл   тұрғыдағы  менің  ұстаны-
мым – «Дарынсыз, қабілетсіз адамдар жоқ. Өз ісімен айналыспай жүрген 
адамдар бар» деген қағиданы басшылыққа алу.Ұжымдағы шығармашыл  
әріптестерді тани біліп, оларды  мектеп-гимназияның мүддесі мен мис-
сиясына тарту арқылы көп жетістіктерге де  жетіп келеміз.  Мектеп-гим-
назия ұжымының шығаршашылықпен табысқа жетуі де  осы заңдылықты 
ұстануымда екендігіне сенімім мол.

ХХІ ғасыр – жаңашылдардың ғасыры. Қарап отырсақ, жылдап, айлап 
емес, күн санап жаңарулар мен өзгерістер енгізілуде. Ендеше өзім сияқты 
білім ошағын басқарып отырған  әр  мектеп басшысы бұндай өзгерістерді 
іске асыру үшін өзіміздің білім ошағымыздағы рөліміздің  қандай екенін  
қайта қарап, оны кеңейту жөнінде міндеттеме алуымыз қажет. Соның 
нәтижесінде ғана біз оқыту мен оқу туралы барынша хабардар бола оты-
ра, өз ұжымымыздағы барлық мұғалімдердің  анағұрлым тиімді жұмыс 
істеуіне бастау жасап отыруға тиістіміз.

Мектепте өзгеруге бейім, жаңалықтарды тез қабылдай алатын топтар 
құрып, сол топтар көмегімен жаңашыл ұжым жасауға мүмкіндік туғызуға 
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болады. Білікті мұғалімдерден топ құра отырып, мектептің даму жоспа-
рына жыл сайын өзгерістер енгізу үстіндеміз. Жоспар жасау алдында 
оқушылар мен ата-аналар, ұстаздар тарапынан алынған сауалнамалар 
нәтижесіне жүгіну арқылы  үштараптың да (ата-ана, оқушы, мұғалімдер)  
пікірі ескеріліп отырса, оң өзгеріс болатындығы даусыз. Диагностикалық 
карта арқылы мұғалімнің өзін-өзі бағалауын, кәсіби өсу деңгейін анықтауға 
мүмкіндік алдым. Екіншіден, мектеп әкімшілігі тарапынан мұғалімдердің 
даму деңгейін анықтап, кәсіби өсуіне жағдай жасауға, қолдау көрсетуге 
септігін тигізетіндігін аңғардым. Жаңа сипаттағы жұмыстардың бірі – 
зерттеу және рефлексия жұмыстары, сынып деңгейінде жүргізілетін зерт-
теу жұмыстары және кері байланыс. 

Іс-әрекеттегі зерттеу – анықталған мәселе бойынша бір мұғалімнің 
пән бойынша бір сыныптағы жүргізетін зерттеу нысаны. Бұндай зерттеуді 
мектеп-гимназия психологтары мен деңгейлік бағдарламалар бойынша 
сертификатталған барлық педагогтер жүргізеді. Міне, осы тұрғыда мен 
басшы ретінде кадрлармен жұмыс істеудің әртүрлі формаларын: жеке 
жұмыс түрлерін (топта болып, соңынан онда көріп-білгеніне талдау жа-
сау, өзара араласу, кеңестер, жұмыстың әдістері мен тәсілдерін жеке өзінің 
көрсетіп беруі сияқты) және ұжымдық жұмыс түрлерін (педагогикалық 
кеңестер, семинарлар) қолданамын.

Басқарудағы қарама-қайшылықтарды жоюға ықпал етуші фактор-
лар да бар.  Ұйым  стратегиясында: нақты,  айқын және қайшылықсыз 
мақсаттардың болуы; ұжым ішінде оның барлық мүшелеріне 
шығармашылық орта құру; барлық жұмыс түрін, қызметін дұрыс жоспар-
лау; кадрларды дұрыс бөлу;  адами факторды ескеру; директордың білікті 
орынбасарларын  іріктеу болса, менің басқаруымдағы ұжым осы бағытпен 
жүреді.  Басшының мінез-құлығы мен іс-қимылында: топ қызметіне деген 
назары; ұжымды біріктіру бойынша мақсатты бағытталған іс-әрекеттері; 
дұрыс ақпараттандыру; ұжым мүшелерімен игілікті қарым-қатынас;  
жағымды психологиялық ортаны құру; қызметкерлерді  басқарудың қатаң 
әдістерінің болмауы; қызметкерлердің шығармашылық қызметіне деген 
оң көзқарас; ұжымды жетістікке дұрыс ынталандыру; әрбір қызметкердің 
жұмысын дұрыс бағалау басты назарда болу керек. Ұжымның іс-
қимылында: ұйымдастырушылық мақсаттарды қабылдау; ұжым ішінде 
белсенділік пен ұйымшылдықтың болуы; ұжымның барлық мүшелерінің 
жүріс-тұрыс нормаларын орындауы; ұжым мүшелері мен басшы 
арасындағы қарым-қатынас адалдық; тәртіптілік; басшыға деген сенім; та-
бысты қызметке ұмтылушылық; ұжымның құнды-бағдарлы бірлігінің бо-
луы; жұмысқа деген жауапты көзқарасының болуы шарт. Басқарушының 
әлеуметтік-психологиялық мәдениеті оның басқарушылық қызметіне 
қажетті белгілі тұлғалық әрі іскерлік қасиеттерінің болуын болжайды. 
Оларды өз бетімен білім алу және өзін-өзі жетілдіру арқылы дамыту – 
білім беру жүйесіндегі заманауи басшының кәсіби-тұлғалық өсуінің ажы-
рамас бөлігі болып табылады.

Қазіргі жағдайда тиімді басқару үшін оның теоретикалық негіздерін 
білу, іс-тәжірибелік тәжірибе жинақтау және теория мен іс-тәжірибені 
шығармашылық тұрғыда қолдана білу, яғни басқару ғылымы мен өнерін 
меңгеру қажет. Ал, мектепті  басқарудың  мемлекеттік сипаты «Білім ту-
ралы» заңмен 2020 жылға дейінгі «Білім» бағдарламасын басшылыққа 
ала отырып, мынадай ұстанымдарды ұстанамын. Олар: білім берудің 
гуманистік сипаты, жалпыадамзаттық құндылықтарды, адам өмірін, 
4. “Қазақстан мектебі” №8, 2018.
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оброго времени суток, мой дорогой читатель! Пишу разделить свое 
мнение о современном руководителе, который, наверное, должен  

СОВРЕМЕННЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ: 
ФОРМУЛА  УСПЕХА 

Майра НУРТАЗИНА, 
директор КГУ СОШ №30
  г.Караганда, Казахстан

«Задача лидера в том, чтобы было больше лидеров, а не в том, 
чтобы было больше тех, кто следует за лидером».

               Ральф Нейдер

Д
знать свою формулу успеха …

Формулы бывают точные, но здесь очень сложно вывести ее. Кто же 
он, современный руководитель…? Психолог? Стратег? Тактик? Хороший 
организатор? Аналитик? Или мастер своего дела, который имеет способ-
ность видеть перспективу?  

Думаю, нет однозначных ответов на данные вопросы, так как каждый 
прокладывает свой путь, и путь этот проходит сам, потому что это – его 
путь, его личный опыт. 

У каждого человека есть самое дорогое и важное на этом свете – это 
семья. Семье мы уделяем особое внимание, чтобы здесь всегда царили лю-
бовь, счастье и взаимопонимание.

Но у каждого из нас есть и профессия, которую мы выбираем на всю 
жизнь. Поэтому место, где мы работаем, становится вторым домом, где 
тебя тоже ждут, любят и понимают. Это – мой коллектив, учащиеся и их ро-

денсаулығын  қорғау; Отанға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу; мемлекеттегі 
мәдени және білім кеңістігінің біртұтастығы; білімнің жалпыға бірдейлігі 
және қолжетімдігі, тиімділігі; білім беруді басқарудағы демократиялық 
ізгілік және қоғамдық сипаты мен дербестігі. 

Білім беруді басқаруда міндетті түрде жергілікті басқару ұйымдарына 
сүйенемін. Мемлекетіміздің білім саясатын іске асыруға атсалысамын 
әрі ұжымды сол бағытқа бағыттаймын, сонда ғана табысты нәтиже 
беретіндігіме  сенемін, себебі,  табыстың формуласы: заманауи басшы. 
Бұл – өркениет үрдісі.Ал, қазіргі өркениетке ілесетін басшы өмір бойы 
жаңалыққа  ұмтылуы тиіс.

Жас ұрпақ тәрбиесі – адамзаттың мәңгілік тақырыбы. Бізге ой-өрісі 
жоғары дамыған зерделі, жан-жақты, парасатты, дені сау ұрпақ керек 
екені бұлтартпас шындық, бұлжымас ақиқат. Тәрбие мен оқу – бір-бірінен 
бөлек алынып қаралмайтын үрдіс. Жаңа заманның жаңашыл басшысы 
екі үрдісті бірдей теңестіріп алып жүруі оның шеберлігі мен іскерлігін 
көрсетеді.

Аристотельден кейінгі екінші ұстаз, ғұлама, ойшыл әл-Фараби 
айтқандай, «басшыға ынталылық пен табандылық қажет. Өйткені 
бұлар, тамшысымен тас тесетін бейнебір су тәрізді».
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дители. А когда понимаешь, что тебя ждут, любят и понимают, то чувству-
е шь ответственность за всех и знаешь, что они смотрят на тебя с надеждой. 
Ведь успешный руководитель является вдохновителем для всех участни-
ков образовательного процесса, который должен продвигать все новые и 
новые идеи.

Первая  трудность,  с  которой  я столкнулась в  руководящей должнос-
ти – это неуверенность многих педагогов и детей в своих творческих спо-
собностях. Сложно было убедить их в том, что все получится. Но со време-
нем мы стали добиваться результатов не только на районном и городском, 
но и на областном, республиканском и даже на международном уровнях.

Решением данной проблемы, думаю, стало управленческое решение – 
развивать профессиональные навыки своих коллег через участие в различ-
ных проектах; повышение квалификации, используя внутренние и внеш-
ние ресурсы. Всем известны внешние ресурсы, когда учителя повышают 
квалификацию за пределами школы в институтах повышения квалифика-
ции или посещают семинары других школ, но необходимо было создать 
условия именно в школе для взаимодействия коллег с целью обмена опы-
том и создания коллаборативной среды.

Первые шаги стала делать сама, ведь я должна быть лидером, который 
является путеводителем: совещание при директоре в форме семинара, пе-
дагогический совет в форме коучинга. В этом мне помогли курсы   повы-
шения квалификации руководителей общеобразовательных организаций 
Республики Казахстан в г. Астане, разработанные  Центром педагогичес-
кого мастерства  АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» совместно с 
факультетом образования Кембриджского университета.  

Со временем стали присоединяться мои опытные коллеги, которые 
стали разрабатывать мастер-классы и научные семинары для всего коллек-
тива. Таким образом развивались лидерские качества у педагогов и соз-
давалась ситуация успеха для них. Если педагог почувствовал ситуацию 
успеха, то он создаст его и своим ученикам.

Думаю, это было большим толчком для многих, потому что все ждали 
эти мероприятия и делали для себя выводы.   

Особую роль в моей работе сыграл семинар «Что такое функциональ-
ная грамотность?» в №38 гимназии, который проводил Рудик Георгий 
Алексеевич, профессор, доктор педагогических наук из Канады.  

В конце семинара Георгий Алексеевич предложил для школ два про-
екта, где могли участвовать все школы. Один из проектов, который я вы-
брала, был «Школа – зеленый остров функциональной грамотности». Это 
был международный проект. Руководителями проекта являлись: со сторо-
ны Канады – Рудик Георгий Алексеевич, профессор, доктор педагогичес-
ких наук (контакт – pedagogiemoderne@mail.ru) и со стороны Казахстана – 
Жайтапова Алтынай Алибековна, профессор, доктор педагогических наук 
(a.zhaitapova@mail.ru). Договор был подписан в Национальной академии 
образования им.Ы.Алтынсарина, где были проведены два круглых стола 
с участниками проекта. В результате 33 педагога школы получили между-
народные сертификаты, и в школе открыта экспериментальная площадка 
«Развитие функциональной грамотности учащихся посредством использо-
вания в УВП кейс-технологий» при поддержке отдела образования г. Ка-
раганды.

Учитывая, что на сегодняшний день согласно графику внедряется об-
новленное содержание образования, для активизации педагогической дея-
тельности были организованы курсы критического мышления с приглаше-
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нием тренеров Казахстанской Ассоциации по Чтению. У всех педагогов 
была возможность пройти уровневые курсы и курсы по обновленному со-
держанию образования. Эти курсы помогают педагогам использовать но-
вые подходы в обучении. 

Успешный руководитель должен постоянно создавать условия для раз-
вития профессиональных навыков своих коллег. А коллеги, в свою оче-
редь,  направят  все  свои  полученные знания на ученика. Ведь именно 
он – наша главная цель.

Как известно, хорошими руководителями не рождаются, а становятся. 
Именно поэтому мне необходимо постоянно работать над собой, над раз-
витием своих профессиональных и личностных качеств. Моим жизненным 
кредо является высказывание великого китайского мыслителя Конфуция: 
«Кто повторяет старое и узнает новое, тот может быть предводите-
лем». Если внимательно вдуматься в каждое слово, воплощенное на листе 
бумаги философом, то перед нами возникнет глубокая мудрость веков. А 
мудрый взгляд на современное образование – это именно то, что должен 
нести в себе успешный руководитель, ведь быть руководителем – это не 
только «лавры и почет», это еще и огромная ответственность, непрерыв-
ное общение с людьми, трудности, возникающие в процессе реализации 
управленческих решений.  «Мой секрет успеха заключается в умении по-
нять точку зрения другого человека и смотреть на вещи и с его, и со своей 
точек зрения», – сказал великий английский изобретатель Генри Форд. Я 
полностью разделяю его слова.

Умение управлять эмоциями, компетентность, коммуникабельность,  
внимательность в отношении к сотрудникам, смелость в принятии ре-
шений, способность творчески решать проблемы, убежденность в своих 
идеях  – вот далеко не весь список того, чем должен обладать грамотный 
и успешный руководитель. Однако, несмотря на это, я не могу предоста-
вить универсальную формулу успеха, потому что у каждого руководителя 
она своя. Нельзя обозначить лидерство какой-то формулой. Это – искус-
ство, мастерство, умение, талант. Некоторые люди обладают им от при-
роды. Другие – обучаются этому. А третьи никогда этого не постигают. Но, 
вопреки всему, каждый находит свой стиль. Один динамичен, обаятелен, 
способен воодушевлять других. Другой спокоен, сдержан в речи и поведе-
нии. Но оба они могут действовать с равной эффективностью - внушать к 
себе доверие и добиваться того, чтобы работа выполнялась быстро и качес-
твенно. 

Руководителем меня делает мой коллектив и успешна я, благодаря кол-
лективу. Очень много стремлений на работе, что-то получается, где-то бы-
вает провал, но я знаю, что коллектив всегда со мной. 

Современный директор – это творческая личность, способная созда-
вать и использовать инновационные управленческие технологии, преодо-
левать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих 
перед школой задач;  это – стратег, видящий перспективу развития сво-
ей организации на несколько лет вперед, исходя из имеющихся социаль-
ных условий и ресурсов; это – носитель организационных перемен, вы-
рабатывающий новые подходы к решению проблем, пропагандирующий   
ценности «Мәңгілік Ел», одержимый идеей, готовый преодолевать ради 
ее воплощения в жизнь длительные трудности, а трудности, согласно из-
речению Джо Мейнарда Кейнса, английского экономиста, «заключается 
не столько в разработке новых идей, сколько в том, чтобы отойти от 
старых». 
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Мы сейчас оказались в том времени, когда происходят глобальные 
изменения в сфере образования: переход на обновленное содержание об-
разования. Время требует новых подходов в обучении. Мы переходим на 
другую парадигму образования, а именно, переход от знаниевого подхода 
в обучении к личностно-ориентированному подходу. Данные изменения 
вызывают споры среди родительской общественности. Безусловно, всег-
да возникают вопросы, когда внедряются новые реформы. И эти вопросы 
должны быть, ведь при любых реформах бывают трудности, а моя задача 
их преодолеть. Помочь родителям, педагогам, детям. 

Успешный руководитель всегда является примером для подражания, 
поэтому я стараюсь делать то, что требую от своих коллег: соблюдение 
нормативно-правовых актов, участие в профессиональных конкурсах, пу-
бликации научных статей, постоянное самообразование, оказание методи-
ческой помощи коллегам, обмен опытом.

Верю, что с каждым годом наша школа будет уверенно укреплять свои 
позиции, добиваясь новых высот в системе образования, а я,  как  руково-
дитель, буду способствовать тому, чтобы в коллективе под моим руковод-
ством «было больше лидеров, а не тех, кто следует за лидером».

Наша школа находится в городе Караганде, где работают 79 педагогов 
и обучаются 1167 учащихся. И формула моего успеха проста: быть лиде-
ром и любить свою семью и свою работу. Ведь любовь всегда творит чу-
деса! 

Білім саласындағы өзгерістер

2019 жылдың қыркүйегіне дейін 10-11 сынып оқушылары физика, химия, 
биология, информатика пәндерін ағылшын тілінде оқытылады деп күтілуде. 

   Министрлік білім беруді үш тілде біртіндеп көшіруге дайындықты 
қамтамасыз ету мақсатында:

– жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқытуды енгізуге арналған 
пилоттық мектептер жобасын іске асыру;

– үш тілде оқыту үшін педагогикалық колледждер және жоғары оқу орын-
дарында педагогикалық кадрларды даярлау;

– үш тілде оқытатын мұғалімдердің біліктілігін арттыру жүйесі;
– ағылшын тіліндегі жаратылыстану циклінің пәндері бойынша оқулықтар 

мен ОӘК-ті апробациялау;
– үш тілде оқыту үшін қажетті педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету 

мәселелері бойынша жұмыс жүргізу.
Қазақша түсіндіргеннің өзінде қиналып қалатындықтан, оқушы ол қиын 

пәндерді ағылшын тілінде қалай қабылдайды екен деген үрейдің бары сөзсіз. 
Бірақ, осы төрт пәнді таңдаған болашақ түлектер ағылшын тілін еркін меңгеруі 
керек. Сол кезде ғана білікті мамандардың шоғыры қалыптаса бастайды. Мы-
салы, сұранысқа сай құрылғыны ойлап табу үшін ағылшын тілін жетік білмесе 
болмайды. Себебі, оның ішкі құрылысы ағылшын тіліндегі бағдарламалар 
арқылы басқарылады.

Қазіргі таңда әлемде адамдардың басым бөлігі (2016 ж. – 1,5 миллиард) 
ағылшын тілінде сөйлеседі. Жаңа ғылыми әлемде интернет желісінің жартысы-
нан астамына (55,7%) ағылшын тілінде қол жеткізуге болады.

Ғалымдардың пікірінше, медициналық білімнің 30% әр бес жыл сайын 
жаңартылып отырады. Ондай ақпараттың ағынына ешқандай ел ілесе алмайды. 
Мұндай жаңа ақпаратты аударуды ешқандай елдің бюджеті көтере алмайды. 
Дәл осылай ақпараттық технологиялар био және нанотехнологияда, самолет 
құрастыру, робототехника және т.б. салаларда дамып жатыр.
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Мұғалім  тәжірибесінен

ілім беру үдерісі тәрбие тағылымдарынсыз жүзеге аспайтыны белгілі. 
Өйткені, іргесі тәрбиемен қаланбаған білімнің болашағы бұлдыр. Осы 

МЕЙІРІМДІЛІК – ҒАЖАЙЫП ӨМІР ЕСІГІ

Дамира ЕСЕНОВА, 
А.Тайманов атындағы  №34 мектеп-гимназияның 
өзін-өзі тану пәні мұғалімі
   Орал қаласы, Қазақстан

Б
орайда, мектебімізде жалпыадамзаттық құндылықтарды жас өскіннің бойы-
на сіңіру мақсатында мамыр айының 14-інде «Мейірімділік – ғажайып өмір 
есігі» атты сахналық қойылым көрсетілді. Аталмыш іс-шараға мектебіміздің 
45 оқушысы қатысты. Адамгершілік пен тәрбие ұстанымдарына арналған 
қазақтың аңыз-әңгімелерін жаңғыртып, сахнаға шығару бүгінгі рухани 
тұрғыдан қайта түлеуді бетке алған шақта да айрықша маңызды болып са-
налады. Кейіпкерлерді сомдай отырып оқушылар тәжірибе арқылы рухани 
адамгершілік құндылықтарды өз бойларынан өткізеді; ізгі қасиеттерді та-
нып біліп, ой мен сөз һәм іс-әрекет үйлесімділігін сақтауды үйренеді. Сол 
арқылы сенімділігі артып, азаматтық ұстанымдары қалыптасады. 

Қойылымға қатысқан оқушылардың жалпыадамзаттық құндылықтар 
туралы түсінігі қалыптасып, рухани кемелденуге қадам басты деуге негіз 
бар. Өйткені, жас шәкірттер өздерінің алған әсерін жасырып тұра алмай, 
ой-пікірлерін ашық білдіріп жатты. Көрермен болған оқушылардың ерекше 
әсерге бөленгенін олардың шарадан кейінгі өз арасында айтылып жатқан 
әңгімелерінен де байқауға болатын еді. Мысалы, Жұлдыз есімді оқушы: 
«Бұл құндылықтар бәріміздің бойымызда бар. Біз енді тек оларды жарыққа 
шығарып, мейірімге толы әрекет етуіміз керек!», – деп өз ойын ортаға салды. 
Ал Азиз деген оқушы, расында да, құндылықтар адам өмірінің әр кезеңінде 
шешуші рөл ойнайтынын, адам тағдыры оның құндылықтар жүйесімен 
ғана мәнді бола түсетінін тілге тиек етті. Сол екілді, Назым есімді қыз бұдан 
былай тек ар-ұжданды басшылық етіп, қашанда ақиқат жолында жүруге ба-
рымды саламын деп уәде етті. 

Сахналық қойылым шарасы оқушылардың  жанына  жақын   тақырып  
болды.  Оқушылар қойылымға қызығушылықпен қатысып, белсене ат- 
салысты. Әр сынып берілген құндылықтардың мән-мағынасын ұға оты-
рып, сахналық қойылымдарды шебер сомдады. Барлық оқушы ерекше 
қатынасып, өз рөлдеріне  жауапкершілікпен қарады. Аңыз әңгімелер, 
ертегілер көрермен жүрегінен ерекше орын алды. Ал, ән айту кезеңінде 
«Бес құндылық» әні баршамызға ой саларлықтай әсер етті. Шара соңында 
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«Құндылықтар  шеруі» атты қорытынды бөлімі болып, онда оқушылар әрбір 
құндылыққа жеке тоқталып, түсініктеме берді. Одан соң жалпыадамзаттық 
құндылықтар шеруіне белсенді қатысқан сыныптар марапатталды. Сондай-
ақ,  шараға  қатынасқан  сынып  жетекшілері де өздерінің пікірлерін  айтып  
жатты. Адам  бойындағы  жалпыадамзаттық құндылықтарды  тамашалап,  
біз де оқушылармен  қатар  рухани адамгершілік қасиеттерді бойымызға  
дарытып, тәлім-тәрбие алдық  деп, мұғалімдер жүректен шыққан сөздерін 
жеткізді. 

Жалпыадамзаттық құндылықтарды білім беру жүйесінен оқшау алып 
қарастыруға болмайды. Екеуі егіздің сыңарындай қатар жүретін ұғымдар. 
Міне, осындай мәселелер біздің мектебімізде де үнемі ескеріліп, арнайы 
шаралар ұйымдастырылып тұрады. Біз, мұғалімдер қашанда осы мәселені 
қаперде ұстап, білім беру үдерісін тәрбие ұстанымдарымен суарып отыруға 
барымызды саламыз. 

Адамның  ішкі  жан  дүниесіне  әсер  беріп,  содан  ол  жақсы  ой  
түйсе, демек нәтижелі іс болғаны. Өткізілген сыныптан  тыс  шара арқылы 
оқушыларымыздың бойындағы жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа 
шығарып, адамгершілікке баулыдық.  

ЖАРҚЫРА,   ЖАС  МАМАН!

Гүлмира  АҚМАҒАНБЕТОВА, 
№85 орта мектебі 
директорының ғылыми-әдістемелік 
жұмыстар жөніндегі орынбасары
          Қызылорда облысы,  Төретам кенті, Қазақстан  

Бойында жігері бар жас мамандар,       Арманың бар сендердің аласармас,
Дара жолдан даңғылға бастағандар.     Алатаудың шыңы емес аспанды алар.

азіргі кезде жас мамандардың кәсіби біліктілігін арттырып, оларға 
ерекше қолдау көрсету, ынтасын оятып, құзырлылығын дамыту Қ

аса маңызды міндет болып отыр. Әрбір жас маманның педагогикалық 
шеберліктерін дамыта отырып, технологияны жетік меңгеруіне жол ашу, 
сондай-ақ теориялық білімін мектеп тәжірибесінде  қолдану дағдыларын 
қалыптастыру біздің мектеп ұжымы үшін де маңызды мәселенің бірі болып 
отыр. 

Төретам кентіндегі  №85  орта мектебінде  12   жас маман  еңбек етеді. 
Олардың бәрі оқу жылы барысында мектепте өткен  әртүрлі шараларға 
ғана емес, аудандық деңгейде өткен қоғамдық жұмыстарға да белсене 
араласты. Алған білімдерін оқушыларға үйретіп, білмегенін бекітілген 
тәлімгерлерден сұрап, өз білім-тәжірибесін арттырып отырды.  Жылдың 
қорытынды шараларының бірі ретінде мектебімізде 24–28  сәуір  күндері 
жас мамандар апталығы өтті. Апталық барысында  жас мамандар ашық 
сабақтар  мен сыныптан тыс жұмыстар өткізді. Барлығы өз сабақтарында 
жаңартылған білім мазмұны негізінде оқушылардың  өз ойын ашық ай-
тып, логикалық ойлау деңгейін арттыру негізінде  интерактивті  әдістерді   
қолдана білді. Сабақтарға  мектеп әкімшілігі, пән мұғалімдері, тәлімгерлер 
қатысты. Барлық сабақтар бағаланып, әдістемелік көмектер берілді. Соны-
мен бірге, кәсіби, педагогика-психологиялық білімдерін байқау мақсатында   
тест алынды.  Апталық  «Жарқыра, жас маман – 2018»  тақырыбындағы 
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кешпен қорытындыланды. Кеште  мамандар бірнеше турдан тұратын  кезең 
бойынша сайысқа түсті. Өзін таныстыру, ситуациялық жағдаяттар, өз өнері, 
тәлімгермен жұмыс, мұғалім портфолиосы  негізінде  сараланды. Байқау  
мәресінде «Үздік жас маман – 2018»  атағын  математика пәнінің   мұғалімі   
Назерке иеленді.  І орынмен ағылшын тілі пәні мұғалімі Айшолпан, ІІ  
орынмен  өзін-өзі  тану мұғалімі   Фариза Мақатай, ІІІ орынмен бастауыш  
сынып  мұғалімдері  Эльмира  Тиыштыбаева  мен  Эльза Бимурзаева ма-
рапатталды. Сонымен қатар   жас мамандар  мектебінде  3 жыл тәжірибе 
жинақтаған ағылшын тілі мұғалімі Әйгерім Мұзапбароваға жас мамандар 
мектебін бітіруші куәлігі тапсырылды. Кеш соңында  мектеп директоры   
Шаттық   Мұхамбетқалиқызы  жас мамандарға жылы лебізін арнап, үлкен 
сенім білдірді. «Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға, Ұстаздық 
қылған жалықпас, үйретуден балаға»,  –  деп ұлы Абай айтқандай, жаңа 
заманға сай сауатты маман болады деп сенім артып, еңбек жолына сәттілік 
тіледі. 

егодня большое внимание уделяется формированию информационной 
компетенции школьников. И это вполне оправдано тем, что информация 

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
и научные знания стали факторами, определяющими общий стратегический 
потенциал общества. Задача учителя заключается в том, чтобы научить детей 
самостоятельно искать и осваивать знания, которые необходимы для подго-
товки 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 
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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 качес-
твенную оценку информационному продукту, указав его достоинства и недо-
статки;

– 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»;



58

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

– 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 «Лингвистичес-
кий 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).

he main symbol of our high hopes for the development of the 21st century 
is the development of science and education in the direction of innovative 

EFFICIENCY OF EARLY LEARNING 
FOREIGN LANGUAGE

Aisulu  CHUCHEKOVA, 
MSO «Kokozek secondary school-gardens» 
еnglish language teacher
  Kokozek village, Urdzharsky district of East Kazakhstan region, Kazakhstan

Т
technologies.

The future of the educated country will not be blurred, the conscious, 
meaningful, moral education and upbringing of the younger generation - today's 
requirement.

Our President N.A. Nazarbayev announced the idea of the Third Trinity at 
the XII congress of the Assembly of People of Kazakhstan in October 2006. 
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In his 2007 Message, he suggested step-by-step implementation of a cultural 
project called "Trinity of languages".

The purpose of this idea is to recognize Kazakhstan as a highly educated 
state with the use of three languages the people of the world: they are: the 
Kazakh language - the state language, the Russian language - the language of 
interethnic communication, the English language is the language of integration 
into the global economy. We develop the state language, support the Russian 
language and learn English.

In the academic year 2013-2014, Kazakhstan has started teaching English 
from the 1st class, as an independent nation, the world civilization is developing.

Psychological development of speech and memory.
According to research, the better the results can be achieved, especially 

when it comes to teaching the child language at an earlier age. The sooner it 
starts the more strength and the time it will take. The primary goal of learning 
the language is to improve the language of speech.

Of course, there are many goals that each teacher can face.
Including:
"There are two things we can give our children. The English version of 

“One is roots the other one is wings”. Well, it's just a matter of man, to put a 
stick on a luggage, you need coronaries and wings. Educating our country - our 
country - loving, well-developed, learning the language and teaching the future 
of the Kazakh people, respecting their language.

 The number of hours spent with the English language plays a big role. The 
main prerequisite for early English language teaching is to stimulate language 
learning, to stimulate interest.

If The 4-year-old boy is 15 minutes a day, a 5-year-old child is 20 minutes 
a day, and a 6 year old child is 25 minutes a day spends with English, if the 
tutor carries out a kindergarten, and a teacher will teach 3 hours a week – per 35 
minutes. The material to be taught is one after the other. In elementary grades, 
the student's low thinking ability. Their memory is weak. To keep in mind, the 
teacher needs to use the elements of the game, role-playing games, refreshing 
moments, competitions, competitions, colorful illustrations, music, and various 
exercises. 

It is important for the student to increase his interest in English and not 
miss the child. It is a good idea to prepare a lesson plan. There is a question 
as how the picture is attractive. And if the picture is moving and speaking, it 
would be great fun for the pupil.

An important condition for early English language teaching is that the 
teacher and student have a friendly attitude so that the student can achieve 
good results. A teacher who knows the best psychological and pedagogical 
peculiarities of elementary schools pupils, can reach good results.

Nowadays there is a need for new methods of language development in 
elementary grades. It does not seem to be necessary to use the earlier methods. 
This is the basis for the development of a new methodology, such as learning, 
repeating, repeatedly reciting different phrases, and other types of work that tire 
and annoy the student.

That's why the use of games in the English language will help to lessen 
the student's distrust and increase the motivation to learn the language. The 
outstanding teacher Sh. Amonashvili said that the game should be used more 
often. For example

1) The teacher writes one word to the board incorrectly, and the pupil 
corrects the mistake.
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2) The student looks at the original title of the item in the picture.
     B - bread, bag, boy
     A- apple, ant, alarm clock
In each lesson you need to select what kind of didactic games you can use 

in accordance with the content, purpose, age. For example: At the beginning 
of the study, a pupil could easily master the language material, and gradually, 
due to the complexity of the material, the student faces various difficulties. The 
challenge is to provide the student with the help of the game types.

A student who does not speak at a glance, a poorly trained student, wants 
to improve his relationships with others, and demonstrate the ability to speak.

For example:
You can play "Shoe Shot", "Shoot The Ball", 
"Who is fast?" Using the modal verb.
- Can you dance?
- Yes, I can
- Can you count?
- No, I can’t
To be able to detect sounds:
MAN -CAN - MEN - FAN
CAT - FAT - RAT - NOT
SHIP - SHEEP - SHIP
It's enough to spend 4-5 minutes on the game
Of course, reading and learning English can not be formed immediately. 

Teaching English is not an easy task for a child who does not fully understand 
his native language. At this point, the teacher has a great responsibility. At first 
learning, the game helps the learner to master the linguistic material easily. In 
teaching English, it is important to first teach children to listen and to speak 
through listening and listening.

It is necessary to write a picture, even if you do not recognize the child's 
letters, hanging differently, and saying verbal reading. The door opens if the 
door or the item in the cabinet is inserted, for example: door DOOR, window 
WINDOW, BLACKBOARD on the board, wall to WALL, FLOWER to 
FLOWER. When he sees it, he sees what it is called, but he also remembers, 
even though he does not know the letter.

One of the most effective ways of learning and learning in foreign language 
is the use of dialogue.

Dialogue contributes to the increase of students' interest in the classroom, 
as well as their level of knowledge. Studies show that interactive relationships 
with adults and working with friends can affect children's learning and cognitive 
development.

By asking questions in the following ways:
Encourages students to contribute to the topic and to constructive speech.
* Determines students' interest.
* Develops learning enthusiasm and stimulates research
* Helps form knowledge
* It contributes to critical thinking and helps
* learn to learn from each other, to respect others, to value the game
* Identifies difficulties and misunderstandings
When using computer, electronic textbook, interactive whiteboards to teach 

English
* Learns lexicon
* Improves speech rhythm and memory
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* The vocabulary 
Singing, singing, reciting songs - carries out educative, educational, 

educational goals of education. It is a psychological and emotional state of the 
class, stimulates tiredness, motivates to work. Music plays an important role in 
shaping communication skills. Teacher Jan Amos Kamensky said " a person, 
who does not understand it,  is illiterate."

For younger children, a multimedia computer can be used to teaching songs 
and listening to the ears by listening to songs, watching cartoon, video, because 
the person is able to learn the language faster by hearing, hearing. Hearing by 
the English language is fast and without accent.

It is necessary to work individually with highly educated children and 
pupils in progress. Purpose and objective of the teacher: to teach students to 
literacy: to master theoretical knowledge with practical work; analytical work; 
Increasing students' interest in the subject; bringing them into the national 
process; to analyze the level of education of the child and engage in creative 
work; motivating students to education; the relationship between teacher and 
student, mutual trust; monitoring and evaluation of students' work; Using a 
separate approach to each student.

However, learning English is a major reason why pupils can not easily and 
effectively use the English language - the main reason why they do not use the 
English language in their mid-afternoon. So, in the 35-minute lesson, focusing 
on student learning, speaking skills, writing skills, self-discipline The ability to 
work is related to the teacher's skill.

In addition to being written, other words, even English words, make it 
difficult for a student to learn. In the aftermath of a disaster, the child's desire to 
learn a language is diminished.

To achieve the highest level of English proficiency, the student can achieve 
great success only if he / she teaches regularly at each classroom, using different 
methods and games.

Each teacher is self-seeking to teach students to speak, write and read 
English fluently. Therefore, there are several methodological recommendations. 

1. The student should know what the teacher is asking for. At the end of 
each lesson, the teacher should discuss what should be learned in this lesson.

2. Do not mix Kazakh and English together. If necessary, the Kazakh 
language can be used to explain grammar

3.  When the student answers, you do not have to correct the error and split 
it up. The correct way to fix a bug is to comment on the responses

In the end, the Third Trilingual Language policy is a requirement of 
modernity and we should not be afraid to master it. Of course, it is good to 
know English. It is similar to knowing the language of the world that day is 
English. Teaching subjects in English - I think it is a good option for a lot of 
national competitiveness, even for winning.

Language is the main treasure of the people. We should not forget that the 
policy of the "three-language language" should not be limited to the Kazakh 
language in our country. The wise words "Know the language, respect your 
language," come back to our minds. Knowledge of linguistics is wealth.

To summarize, from a moral point of view, a teacher should treat each 
student as an individual.

It is not only important  what I teach
It is  also important   to consider 
How   I relate  to others in  my teaching 



62

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

алқымыздың «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» балабақшасының 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 шарала-
рын белсендірек жүргізу балабақшадан басталғаны абзал.

Салауатты өмір сүруі үшін мынандай шарттарды орындау қажет: 
ертеңгілік жаттығу; шынығу; жеке бас гигиенасы; жақсы әдет қалыптастыру; 
дұрыс тамақтану.

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 фак-
торлары. Сондықтан салауатты өмір сүруді қалыптастыру мақсатында 
2010–2013 оқу жылдарынан бастап Ақтөбе облысы, Темір ауданы «Балау-
са» балабақшасы «Салауатты өмір салты мотивациясын қалыптастыру» 
тақырыбында эксперимент алаңында жұмыстанды. Осы орайда бірқатар 
жұмыстар қолға алынып, нәтижесі педагогикалық құрамның көңілінен 
шығып, қолдау тауып балабақшаның жұмысына енгізілді, қазіргі таңда бұл 
жұмыстар өзінің оң нәтижесін беруде.  
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Аудандық «Балауса» балабақшасында «Жаңашылдық – заман тала-
бы» 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 
салтанатында балапанның қайдан келгенін көлеңке театр арқылы жеткізді. 
Ашық  есік күнінің маңызды бөлімі ол әрине, педагогтердің 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 пішіндегі ойыншықтар бейнесіне түсініктеме берді. Бұл көрсетілген 
әр педагогтің 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-
гогтер көңілді суреттер салды. Әдіскер Айсұлу Мақсотқызы педагогтерге 
«Алғашқы қар» әдістемелік тренингін ойнатып,  бүлдіршіндер  кірпілер, 
чунга-чанга билерін билеп, барлығына көтеріңкі көңіл күй сыйлады.

Келесі кезеңде  педагогтеріміз теориялық бөлімнің жаңаша бағытына 
куә болды. Бұл бөлімде әдіскер А.Жанекешова «Жаңашылдық – заман та-
лабы» тақырыбында түрлі әдіс, технологиялардың қыр-сырын түсіндірсе, 
Н.Кенетаева «Кіші топтағы балалардың саусақ моторикасын дамытудың 
жолдарын» (жалпы бұл әдіс  арқылы балалардың қол маторикасын дамы-
тып, өз беттерінше жұмыстар атқарып, қиыншылықтарды жеңе білуге, еркін 
ойлауға тәрбиеленуге ықпалы зор екен), А.Тобылова  Дьенештің блокта-
рын қолданып, балалардың ақыл-ой белсенділігін арттыруды, Г.Сүгіралина 
бейнелеу өнеріне қажетті құралдарды қолдан жасаудың маңыздылығын  
теориялық тұрғыда мазмұнды, тәжірибелік тұрғыда үздік көрсете білді. Мек-
тепке дейінгі ұйымдардағы дарынды балалармен жүргізілетін жұмыстардың 
жобасы  флеш таныстырылымы арқылы көрсетіліп, 3 Д қаламмен жұмыс 
жасалды.  «Балаусаның» жеңісті күндері бейнеролик арқылы көрсетіліп, 
жас мамандар «Экспресс-редакция» жұмысымен таныстырды.

Бұл тақырыпқа сай бір күнде бір жылдық оқу іс-әрекеттерінің жұмыс 
қорытындысы жаңа инновациялық үдерістер арқылы жүзеге асты. Әр 
көрсетілген оқу іс-әрекетінде кез келген оқыту технологиясындағы ақпарат 
құралдары да талапқа сай. Осындай заман талабына сай көрсетілген   оқу 
іс-әрекетінен кейін жаңалыққа жаны құмар «Балауса» балабақшасының 
меңгерушісі Роза Нариманқызы білімқұмар балапанды «Балдәурен» 
балабақшасының меңгерушісі Ақбалиева Бибігүл Мұстафақызына аманат-
тап 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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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

8 (727) 291-33-36.

Ұялы тел.:  

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

Басуға 06.08.2018 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы       . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 56.

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” 
№8, 2018 ж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Редакция
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 Ф
ра
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ан

г 
С

оф
ия

№ Предмет
ИИИИИИИ И  

ИИИИ  ИИ
4-И  ИИИИ .

ИИИИИИИ И  
ИИИИ  ИИ

4-И  ИИИИ .

ИИИИИИИ И  
ИИИИ  ИИ

4-И  ИИИИ .

ИИИИИИИ И  
ИИИИ  ИИ

4-И  ИИИИ .

ИИИИИИИ И  
ИИИИ  ИИ

4-И  ИИИИ .

ИИИИИИИ И  
ИИИИ  ИИ

4-И  ИИИИ .

ИИИИИИИ И  
ИИИИ  ИИ

4-И  ИИИИ .

ИИИИИИИ И  
ИИИИ  ИИ

4-И  ИИИИ .

ИИИИИИИ И  
ИИИИ  ИИ

4-И  ИИИИ .

ИИИИИИИ И  
ИИИИ  ИИ

4-И  ИИИИ .

средний 
балл 

1 Қазақ тілі / Казахский язык 8,38 7,18 6,64 6,19 6,75 6,75 7,86 5,93 7,75 6,86 7,03

2 Қазақ әдебиеті / Казахская литература 8,89 6,32 6,08 6,25 7,25 7,57 7,15 6,15 7,95 6,14 6,98

3 Орыс тілі / Русский язык 8,25 4,58 5,75 5,93 6,43 6,57 6,96 7,58 6,25 6,64 6,50

4 Орыс әдебиеті / Русская литература 9,20 8,18 9,00 7,63 7,67 8,00 8,55 7,89 8,43 8,90 8,34

5 Шетел тілі / Иностранный язык 8,91 6,50 9,37 8,00 7,61 8,33 7,63 5,79 7,17 8,07 7,74

6 Алгебра 8,75 5,38 8,42 6,40 4,95 5,45 7,00 6,00 7,75 7,30 6,74

7 Геометрия 8,75 6,63 7,75 6,50 6,00 6,00 7,90 6,25 8,75 5,88 7,04

8 Информатика 8,33 7,25 8,20 8,17 8,00 8,33 8,75 7,83 7,35 6,58 7,88

9 География 8,83 7,08 8,00 8,17 7,83 8,00 8,67 7,83 7,92 8,00 8,03

10 Биология 8,80 6,50 8,20 6,75 8,60 8,50 9,08 7,83 8,89 8,10 8,13

11 Физика 6,71 5,58 7,43 6,29 6,33 6,33 7,75 5,42 8,18 5,71 6,57

12 Химия 8,11 4,67 8,43 5,83 5,86 5,71 7,29 4,86 6,95 5,14 6,28

13 Қазақстан тарихы / История Казахстана 8,60 6,95 8,50 8,00 6,40 7,25 8,55 5,75 8,25 7,20 7,55

14 Дүние жүзі тарихы / Всемирная история 8,17 5,15 7,46 6,60 7,25 7,25 8,57 6,00 8,25 6,00 7,07

15 Өзін-өзі тану / Самопознание ИИИИИ ИИИИИ ИИИИИ ИИИИИ ИИИИИ ИИИИИ ИИИИИ ИИИИИ ИИИИИ ИИИИИ

16 Технология 8,88 7,75 8,33 7,57 8,13 8,22 7,75 8,14 8,61 8,18 8,16

17 Дене шынықтыру / Физическая культура 8,46 8,20 8,27 8,09 8,18 И/И 8,22 8,25 И/И 8,24

8,50 6,49 7,84 7,03 7,07 7,28 7,96 6,72 7,92 6,98 7,39

4 четверть
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Кітап және кітапхана

Е лбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай,  ХХІ  ғасыр – мәдениеттің, ғылым 
мен білімнің ғасыры. «Барлық білімнің қайнар көзі – кітапханада» 

ЖҮЗ  ОҚУЛЫҚ – ЖАҢҒЫРУ  КЕПІЛІ

Б. КЕБЕКБАЕВА, 
Есжан Берліқожаұлы атындағы 
№11 орта мектептің кітапхана меңгерушісі 
   Еркін ауылы, Алматы облысы, Қазақстан   

деп  айтылуының өзінде үлкен сыни көзқарас бар. Өйткені, өркениеттің 
өзегі ғылым, білім, тәрбие екенінде ешкімнің таласы жоқ. Осыған орай, 
Еркін ауылындағы Е.Берліқожаұлы атындағы №11 орта  мектеп  кітапхана  
ошағының  кітапханашылары  Қазақстан  Республикасының  Президенті  
Н.Ә. Назарбаевтың  «Үздік  100  жаңа  оқулық» жобасын  жас  ұрпақ  
жеткіншектерге   таныстыру  мақсатында үлкен  іс-шара ұйымдастырды. 

Елбасымыздың «Болашаққа  бағдар: рухани  жаңғыру» бағдарламасы 
аясында «100 жаңа  оқулық» жобасының жүзеге асырылуы жаңаша  
гуманитарлық  білім  беруге  ерекше  мән  беріліп жатқанын дәлелі бола 
алады. Оның сыры тереңде жатыр. Әлемдегі  ең  таңдаулы  100  оқулықты  
қазақ  тіліне  аударып, жастарға  үздік  үлгілердің  негізінде  білім  алуға  
мүмкіндік  жасау алдағы бірнеше  жылдың    үдерісіндегі  мақсат-міндет  
болып  табылады.

Бұл – жас  ұрпақты  ұлттық  жаңғыруға  дайындау. Бүгінгі  күні  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.   

Бастысы,  жүз  мыңдаған  білім  алушы  жаңа  сапалық  деңгейде білім  
ала алады. Бұл  білім  саласындағы  жаһандық  бәсекеге  бейімделген  ма-
мандарды  даярлау деген сөз. Қазіргі  уақытта жоба  аясында  18  туынды  
аударылды. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен  көпшілікке таны-
стырылды. Дерек Джонстонның «Философияның қысқаша тарихы: Сократ-
тан Дерридаға дейін», Дэвид Майерстің «Әлеуметтік психология», Грегори 
Мэнкью мен Марк П.Тейлордың «Экономикс», Карен Армстронгтің «Иуда-
изм, Христиандық пен Исламдағы 4000 жылдық ізденіс: Құдайтану баяны», 
Светлана Тер-Минасованың «Тіл  және мәдениетаралық коммуникация», 
Клаус Швабтың «Төртінші индустриялық революция» деген оқулықтары 
аударылды. 

Ал,  біз  кітапханашылар болашақта  аударылған  кітаптарды  оқыр-
мандарға   насихаттаймыз. Елбасының «Болашаққа  бағдар: рухани  жаңғыру»  
бағдарламасы  аясында  әлемдегі  ең  үздік  100 оқулықпен  қамту, әртүрлі  
тілдерден  қазақ  тіліне  аудару   жобасы  бәрімізді  бей-жай  қалдырмауы  
керек.                                                                                              

Біз  болашақ  жастарымыздың  отансүйгіш,  патриот, 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  
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жаңғыру» атты  мақаласында  жаңаша  гуманитарлық  білім  беруге  ерек-
ше  мән  беріп  отыр  деп  қорытындылауға  болады. 100 оқулық – білімнің 
қайнарбұлағы, көзі,  ғылымның нұрлы шырағы.  100 оқулық  – әлемдік  
білімнің биік шыңы. 

Ұмтылып биік шыңдарға,              Жастарымыз арманның отын жаға берсін, 
Сенімнен шығып сындарда.  Қазақ елі әрдайым алда бола берсін!  



70

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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, өнер-білімге құштар, 
аса қанағатшыл, жаны таза және әділ, жұртқа жақсылық жасап, үлгі 
көрсететін, қорқу мен жасқануды білмейтін батыл, ержүрек болуы керек» 
деген сөздерімен дәйектеуге болады. Яғни, осы бір қасиетті мамандық иесінің 
ұрпақ тәрбиесіндегі алар орны ерекше.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

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

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

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

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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