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Педагогика ғылымы: зерттеулер

В соответствии с утвержденной программой и планом с 4 по 29 июня 
2018 года был проведен курс совершенствования  практики примене-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  
С  НАЗАРБАЕВ  УНИВЕРСИТЕТОМ

Александр  СЕМЧЕНКО,
к.п.н., доцент, академик АПНРК,
зам. директора центра повышения квалификации и 
дистанционного обучения Каз НПУ им.Абая,
Дана МИРЗАХАНОВА,
магистр естественных наук
  г.Алматы, Казахстан

ния английского языка для ППС (профессорско-преподавательского соста-
ва)  КазНПУ им. Абая, ведущих занятия на английском языке совместно с 
Назарбаев Университетом (программа прилагается). Для этого с Назарбаев 
Университетом заключен договор (договор ЕЕС № 08118 от 12 июня 2018 г.) 
который успешно завершился в установленный срок.

Для проведения 4 недельного 120 часового курса совершенствования  
практики применения английского языка для ППС КазНПУ им.Абая, ве-
дущих занятия на английском языке, были приглашены тренера Назарбаев 
Университет Абдигаппарова Н.Ә. и Дуйсенбекова С.Т.

Для обучения учителей на курсах применялись система традиционных и 
инновационных методов обучения: лекции, наглядные презентации, интер-
активные занятия с использованием дискуссий, имитационных игр, группо-
вая и индивидуальная формы работы, практические и демонстрационные 
занятия, так же были использованы аудиоресурсы и видеоресурсы. Сово-
купность таких технологий в обучении обеспечивает его действенность, 
слушатели осваивают знания и у них вырабатывается ситуационный опыт 
их применения. Кроме того, интерактивный режим взаимодействия с лекто-
рами позволяет слушателям получить ответы на все имеющиеся вопросы.

Режим занятий – 6 часов в день, 5 раз в неделю, с 8:00 до 14:00.
Объем участников – 21 человек.
По окончании курсов слушатели отметили качество полученных зна-

ний, актуальность предложенного лекционного и практического материала 
по полноте сведений по интересующим вопросам, актуальность курсов, воз-
можность применения в практической деятельности, степени насыщеннос-
ти учебной программы.

Помимо мероприятий, отмеченных в учебном плане, слушателям были 
даны индивидуальные консультации. Преподаватели были мотивированы 
на обучение английского языка и в его дальнейшем применении в препо-
давании дисциплин.

На итоговой аттестации слушателями были представлены интересные, 
образовательные, познавательные презентаций по своим специальностям. 
В ходе презентации слушатели задавали вопросы, обсуждали актуальные 
проблемы преподавания иностранных языков, обменивались материалами.

Подводя итоги, преподавателям представляется необходимым разви-
вать:
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– Личностные знания и умения: эрудицию, внимательность, ответствен-
ность.

– Понять смысл задания, планировать свое письменное высказывание, 
реализовать его без нарушений логики, правильно строить стратегии пись-
менного высказывания, осуществлять самоконтроль и самокоррекцию свое-
го ответа.

– Строить письменную речь в соответсвии с нормами страны изучае-
мого языка, применить богатый лексический запас, правильно использо-
вать слова и словосочетания в контексте, формы неправильных глаголов, 
употреб лять времена, страдательный залог и т.д.

Опросы преподавателей о курсах совершенствования  практики приме-
нения английского языка для ППС КазНПУ им. Абая, ведущих занятия на 
английском языке показали заинтересованность в участии данных курсах. 
Преподаватели высказывались о необходимости регулярного проведения 
курсов английского языка для ППС. 

1 неделя занятий. Группа Pre-intermediate. Преподаватели изучают 
правила английского языка.

3   неделя   занятий.   Группа   upper-intermediate.   Тренер   Н.Ә.         
Абдигаппарова раздает материалы для изучения новых слов.  

На фотографии  Далаева  Тенлик,  Нұрман  Шолпан,  Калыбекова 
Манара, Мирзаханова Дана, Кулекенова Жанар, Нуржанова Сажила.
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4 неделя занятий. 
Работа в паре. 

1 неделя занятий. Группа Upper-intermediate. 
На фотографии Курмангали Аймен, Шуакаев Марат, Кулекенова 

Жанар, Нуржанова Сажила разбирают определенную тему.

2 неделя занятий. Группа Pre-intermediate. Преподаватели высту-
пают с презентацией (домашнее задание). На фотографии Арзикуло-
ва Рахат, Батырова Комус,  Жумагулова  Калампыр, Жунусова Ляззат. 
Выступает Опабекова Алмагул. 
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азревающие и имеющиеся проблемы в образовании стали для многих 
школ условием для проведения различных экспериментов связанных 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ

Лариса  КОЛОМЕЕЦ,
директор негосударственной
школы «Общественный фонд развития 
образования «Бэст»
         г. Алматы, Казахстан

Н
с оценкой учебных достижений учащихся. Официальными организация-
ми в сфере образования предлагались различные методики и технологии. 
Последней внедряемой стала технология предложенная «Назарбаев интел-
лектуальной школой». Тем не менее, проделанная  работа в этой области 
заслуживает внимания и оценивания.  Проведенное исследование и полу-
ченные результаты в негосударственной школе «ОФРО «Бэст» интересны и 
актуальны. Надеемся, что они для многих школ станут предметов заинтере-
сованного знакомства. 

Одной из проблем современного школьного образования   является   со-
вершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся. В 
обзоре ОЭСР «Среднее образование в Казахстане» было отмечено: «В сис-
теме оценивания отсутствует дифференцированные критерии оценивания и 
сравнение результатов обучения по различным предметам и, следовательно, 
не может быть  каких-либо  гарантий,  что двое учащихся,  получивших  
одинаковую оценку у двух  различных  педагогов в различных школах, име-
ют одинаковый уровень успеваемости в ходе школьного обучения». 

Школа «БЭСТ» с 2006 года работала над проблемой объективного оце-
нивания с использованием  электронных журналов и рейтингов учащихся, 
в основе которых были заложены проценты по аналогии с вузовской систе-
мой оценивания. С 2010 года школа «БЭСТ» начала активно участвовать в 
эксперименте по многобалльному оцениванию с созданием критериев оце-
нивания учебных достижений обучающихся. Опытно-экспериментальная 
работа по проекту Министерства образования и науки Республики Казах-
стан  «Правила системы оценивания учебных достижений обучающихся» 
с   01 сентября 2010 года по 31 мая 2012 года велась  в сотрудничестве с 
Национальной академией  им. Ы.Алтынсарина в соответствии с договором 
о совместной деятельности. В дальнейшем данная работа велась и продол-
жается в сотрудничестве с Филиалом АО НЦПК «Өрлеу» Республиканский 
институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических 
работников системы образования Республики Казахстан. Научный руково-
дитель – Семченко Александр  Александрович, кандидат педагогических 
наук, доцент, академик АПН РК., член-корреспондента Казахской академии 
образования.

В ходе данной работы были разработаны  критерии  оценивания по 
предметам. Проводилась  отработка механизма многобалльного оценива-
ния, включая порядок, формы и методы практического осуществления про-
цедуры оценивания  учебных достижений обучающихся, которые определя-
ют  результативность всех видов учебной деятельности ученика.

За основу данной работы были взяты основные положения проекта Ми-
нистерства образования и науки Республики Казахстан  «Правила системы 
оценивания учебных достижений обучающихся».  В проекте Правил пред-
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лагалась 10-балльная система оценивания по следующим уровням учебной 
деятельности

Уровни учебной                 Оценочное суждение                Отметки в баллах  
деятельности   
1-уровень                     ниже удовлетворительного  1-2 
Репродуктивный        удовлетворительно   3
             выше удовлетворительного  4
2-уровень           достаточно   хорошо   5
Продуктивный            хорошо    6 
             очень хорошо   7 
3-уровень           почти отлично   8 
Творческий            отлично    9
              превосходно   10

В ходе 8-летней опытно-экспериментальной работы педагогическим 
коллективом велась разработка критериев оценивания по всем предметам 
согласно предложенной балльно-накопительной системы.

Балльно-накопительная система оценивания учебных достижений уча-
щихся предполагает:

– дифференцирование уровней усвоения ЗУН-ов и знаний способов   
учебной деятельности учащихся  для отслеживания  их  конкретных   ре-
зультатов;

– разработку критериально-ориентированной шкалы  оценивания;
– обеспечение объективности оценивания;
– предоставление возможности учащимся для  осуществления   само-

оценки своих достижений;
– обеспечение  прозрачности в накоплении баллов как основы для    раз-

вития  мотивации к успеху в учении;
– соблюдение процедуры гласности оценивания.
Педколлективом была создана  критериально-ориентированная шкала  

оценивания учебных достижений учащихся, позволяющая определить, на-
сколько обучаемые достигли заданного уровня знаний, умений и компетен-
ций в рамках конкретного учебного процесса. 

Эксперимент показал, что критериально-ориентированная шкала  долж-
на быть создана не только по предмету, но и по разным видам деятельности. 
Например:

Нормы оценки диктантов

Балл   Основные критерии оценки.
 9   Работа выполнена без ошибок. Допускаются 1-2 аккуратных исправления.
 8   Выставляется за безошибочную, но небрежную работу или работа выполнена                               
            аккуратно, но допущена 1 ошибка    
 7   В работе допущено  2  грубых  орфографических ошибки                                                                                             
 6   В работе допущено  3-4 грубых орфографических ошибки                                                                                             
 5   В работе допущено  5-6 грубых орфографических ошибки                                                                                             
 4   В работе допущено  7 грубых орфографических ошибок                                                                                             

 3   В работе допущено  8-9 грубых орфографических ошибок                                                                                             

 2   В работе допущено   10-11  грубых орфографических ошибок                                                                                            

 1   В работе допущено  более 11 орфографических ошибок
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Оценка качества  выполнения работ на контурной карте по геогра-
фии

10       Контурная карта сдана на проверку своевременно. Все требования к оформ-
   лению контурной карты соблюдены. Задания рабочей карточки выполнены.
      Контурная карта заполнена аккуратно. Все географические объекты обоз-  
      начены верно. Выполнено дополнительное задание творческого характера
9       Контурная карта сдана на проверку своевременно. Все требования к оформ-     
               лению контурной карты соблюдены. Задания рабочей карточки выпол-
      нены. Контурная карта заполнена аккуратно. Все географические объекты   
      обозначены верно.
8              Контурная карта сдана на проверку своевременно. Все требования к оформ-
   лению контурной карты соблюдены. Задания рабочей карточки выполнены.
                Контурная карта заполнена аккуратно. Все географические объекты 
                обозначены, но имеются незначительные неточности нанесения их. 
7-6          Контурная карта сдана на проверку своевременно. Задания рабочей кар-
   точки выполнены. Отдельные нарушения требований к оформлению 
      контурной карты. Часть объектов нанесены неточно. 
5              Контурная карта сдана на проверку своевременно. Некоторые задания 
    рабочей карточки выполнены  с ошибками. Отдельные нарушения требо-               
    ваний к оформлению контурной карты. Часть объектов указаны неточно. 
4              Контурная карта сдана на проверку с опозданием. Некоторые задания 
       рабочей карточки выполнены  с ошибками. Имеются нарушения требова-  
       ний к оформлению контурной карты. Часть объектов нанесены неточно. 
3-2            Контурная карта сдана на проверку с опозданием. Задания рабочей карточки
   выполнены  с ошибками. Имеются нарушения требований к оформлению
               контурной карты. Многие объекты нанесены неточно. Работа выглядит 
               неряшливо.
1             Работа не сдана.

Баллы                                               Показатели оценки

Требования к оценке по литературе
ГОВОРЕНИЕ  (нормы оценивания устных ответов)

Хорошие знания 
теоретического 
материала и 
текста, умение 
их объеди-
нить в ответе.

Речь                              Изложение               Знание произведений и 
                                       материала  теоретического материала

10
 

ба
лл

ов Отличное владение
словарным запасом,
включающим 
синонимы, анто-
нимы, омонимы.  
Использование 
в речи эпитетов, 
метафор и 
сравнений.
Отсутствие в речи
слов «паразитов» 
и речевых повторов
Соблюдение  
норм  
произношения

Художественное оформление ответа 
с использованием дополнительного материала.

9 
ба

лл
ов

Уверенное изло-     Отличное знание   Отличные  знания
жение                     произведений       теоретического   
материала  без       (герои, хроно-      материала и 
опоры                     логия событий)    произведений,   
на конспект                                          умение их объе-                                                             
          динить в ответе.

8 
 б

ал
ло

в

Уверенное изло-
жение материа-
ла без опоры на 
конспект. Воз-
можны некото-
рые неточности. 
Дополнение ос-
тальных ответов 
во время урока.

Хорошее знание
 произведений 
(герои и 
хронология 
событий)



9

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Присутствовал
на уроке, 
листал учебник,  
ответа нет

7 
ба

лл
ов

Хорошее 
владение 
словарным 
запасом, 
включающим 
синонимы, 
антонимы,
омонимы. 

Уверенное 
изложение 
материала 
с использованием
конспекта во 
время подготовки 
к ответу. Возможны 
некоторые
неточности.

Знание 
произведений  
в кратком изложе-
нии , без подробнос-
тей второго плана 
(герои и 
хронология 
событий) 

Хорошие 
знания  либо 
теоретического
материала, либо 
текста и  умение 
взаимодополнять 
части

6 
ба

лл
ов

Небольшое
количество 
в речи слов
«паразитов» 
и речевых 
повторов
Соблюдение 
норм  произно-
шения

Материал изложен 
без помощи  
учителя, с некото-
рыми недочётами, 
неуверенно.
Используется 
конспект во время 
подготовки 
к ответу

Знание основных 
особенностей 
произведений 
(герои и 
хронология 
событий)

Не очень 
уверенный ответ 
с помощью ребят, 
есть неточности. 
Маленький 
объём

5 
ба

лл
ов

Хорошее 
владение 
словарным 
запасом. Нали-
чие в речи слов 
«паразитов» и 
речевых повто-
ров в объёме,
который не ме-
шает общему 
восприятию
текста слуша-
телями.

Материал изложен 
без помощи  
учителя частично, 
но не менее 1\2 
объёма. 
Используется 
конспект во время 
подготовки 
к ответу

Знание основных 
особенностей 
произведений 
(герои и 
хронология 
событий)

Не очень уверен-
ный ответ 
с помощью 
учителя, есть 
неточности. 
Маленький объём

4 
ба

лл
а

Маленький
словарный 
запас.  
Большое
количество
слов «парази-
тов» и речевых 
повторов, 
которые 
мешают 
общему 
восприятию
текста 
слушателями.
Нормы 
произно-
шения 
не 
соблю-
даются

Материал изложен  
по наводящим во-
просам учителя

Минимальное
знание 
произведений 

Полный ответ 
с частичным 
использованием
тетради Использо-
вание тетради для 
ответа по теории

3 
ба

лл
а

Материал изложен 
отрывочно по 
наводящим 
вопросам учителя

Отрывочное
знание 
произведений

Использование
учебника для 
подготовки 
к ответу по теории

2 
ба

лл
а Отрывочное знание 

произведений  
по материалам 
уроков.

Ответ с опорой 
на учебник 
(читает 
нужный материал)

1 
ба

лл

Знание имён глав-
ных герое в произ-
ведения.
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Разработанные  критерии    по  всем предметам  и видам    деятельнос-
ти  доступны всем учащимся, что дает возможность ученику самостоятель-
но оценивать результаты своей учебной деятельности и совместно с учи-
телем определять дальнейшую траекторию развития. Начиная с 1 класса, 
учащихся приучают работать с критериями оценивания.Для эффективного 
отслеживания реально достигнутых результатов обучения учащихся и пла-
нирования дальнейшей траектории развития, как каждого учащегося, так 
и класса, параллели и школы в целом были созданы электронные журналы 
(журналы предметников и классного руководителя) для 10-балльной систе-
мы оценивания. 

При разработке журнала учитывался механизм балльно-накопительной 
системы оценивания учебных достижений, предложенный в проекте Пра-
вил.   Из данного журнала видно, что отметка за четверть рассчитывается 
как суммарный балл тематического контроля («среза»,  контрольной или 
практической работы, мини-проекта) и среднего арифметического значения 
всех отметок в баллах, полученных учеником в течение данной четверти 
при текущем поурочном оценивании. По решению педколлектива в журна-
ле учитывается процент посещаемости. 

Выставление отметки в баллах по предметам за учебный год осущест-
вляется аналогичным образом: суммированием среднего балла в учебном 
году по результатам обучения учащихся за каждую четверть и баллов за 
выполнение каждого творческого задания (проектная работа или задачи 
творческого характера). Кроме  указанного в журнале, предусмотрено вы-
ставление оценок за экзамен и выведение итоговой оценки с учетом экзаме-
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национной. Итоговая оценка за год выводится как среднее значение годовой 
и экзаменационной оценок.

Практика показала, что многобалльная система оценивания более ин-
формативна, так как она точнее отражает уровень знаний учащихся по всем 
учебным предметам.  Это хорошо видно при сравнении  табелей успевае-
мости учащихся. Табель №1 заполнен в пятибалльной системе оценивания 
и никакой конкретной информации не несет. По нему невозможно понять 
реальный уровень данных оценок. То есть по ним  видно, на каком уровне 
(репродуктивном, продуктивно или творческом) находится ученик. Но не 
понятно, каково качество овладения в рамках этого уровня учебной деятель-
ности. 

А табель №2, заполненный в десятибалльной системе оценивания, четко 
отражает истинный уровень учебных достижений. Хотя учащийся остается 
на репродуктивном уровне, четко прослеживается динамика его роста и на-
личие объективных предпосылок для перехода на продуктивный уровень. 

     Табель №1         Табель №2

1 четверть          3         3,00

2 четверть          3         3,77

3 четверть          3         4,29

4 четверть          3         4,85

По табелю №1 у ученика не появляется внутренняя мотивация, так он 
не видит никакого отличия в оценках. А по табелю №2 учащийся видит 
даже незначительные изменения, отраженные в десятых и сотых долях. Это 
способствует возникновению мотивации у учащегося и желания улучшить 
свои результаты.

Обычно при выставлении итоговых оценок используются правила, за-
имствованные из старой оценочной системы. Так, при  наличии за четверти 
оценок 4,4,5,5 одному ученику выставляют 4, а другому 5. Аналогичная кар-
тина сложилась и при выставлении оценок в аттестаты.  А при заполнении 
аттестата в многобалльной системе оценивания наглядно виден реальный 
уровень знаний выпускников. И при конкурсном отборе в учебные заведе-
ния будет проще определять лучшего претендента, если в аттестате будет 
введен средний балл с десятыми и сотыми долями. Практика округления 
итоговых оценок  нивелирует разницу между результатами, что не является 
справедливым.  

В связи с введением обновленного содержания образования и исполь-
зованием суммативного оценивания за раздел (СОР) и суммативного оцени-
вания за четверть (СОЧ), которые оцениваются  в баллах возможно следует 
отказаться  от обратного перевода в старую 5-балльную систему оценива-
ния. А с учетом того, что выпускные экзамены в 11 классе оцениваются в 
10-балльной системе, обратный перевод в старую 5-балльную систему вы-
глядит не логично. Тем более, что в Государственной программе развития 
образования и науки Республики Казахстан  на 2016–2019 годы поставле-
на задача отказа от 5-балльной системы оценивания, которая также была 
подвергнута критике в Докладе ОЭСР. Кроме того, переход на многобалль-
ную систему оценивания будет означать наличие преемственности между 
школьной и вузовской оценочной системой.

Благодаря постоянному мониторингу учебной деятельности и опера-
тивной связи с родителями  за годы эксперимента качество знаний по школе 
стабилизировалось в диапазоне от 70% до 85 %. При этом по итогам 2016–
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2017 учебного года  из 17 классов   12 классов идут с показателем выше 90 
%, в том числе 7 классов с показателем 100%. По среднему баллу диапа-
зон составляет от 7 баллов до 7,5 баллов. Согласно шкале, предложенной в 
Правилах, 7 баллов относится к продуктивному уровню и оценивается как 
«очень хорошо».

При необходимости такой же мониторинг можно вести по отдельным 
учащимся, классам, по предметам и учителям. На основе полученных дан-
ных составляются рейтинги как классов, так и отдельных учащихся. 

Многобалльная система оценивания позволяет отслеживать результаты 
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качества преподавания предметов не только по отдельным классам, но и по 
отдельным учителям. Например:

Русский язык

классы                   5в      5б      6а       6б    6в Средний балл

Учитель 1  6,79   7,23    6,48     6,74    6,70  6,79
классы                  8а     8б      8в      9б  Средний балл

Учитель 2 7,92   6,82    6,27     7,46  7,12

классы                 7а    7б      7в      9а  Средний балл

Учитель 3 6,93   6,50    6,45     7,08  6,74

Средний балл по предмету                                            6,88

Математика

классы       5а     5в    6а         8в                    8в                        Средний балл
                                                                                 алгебра          геометрия  
Учитель 1   6,89   6,63 6,00        6,17              5,98         6,33

классы       5б    7а   7б        7в                                                  Средний балл

Учитель 2   6,48   6,29 5,60        6,27                       6,16

классы       6б    6в  8а                8а                 8б               8б             Средний балл
                                                      алгебра       геометрия         алгебра       геометрия

Учитель 3   7,08   6,82 8,04        8,42               6,75  6,98    7,35
Средний балл по предмету                                                               6,61

Из приведенных таблиц видно средний балл успеваемости учащихся по 
всем классам, в которых преподает данный учитель, общий средний балл 
по предмету. Это  позволяет выявлять проблемы и своевременно органи-
зовывать для учителей-предметников систему повышения квалификации, 
включающую в себя соответствующие курсы повышения квалификации, 
наставничество, взаимопосещения уроков и другую помощь. 

 1
. А

ли
ев

а 
А

эл
ин

а

 2
. А

лм
ат

бе
к 

Е
лд

ан
а

 3
. В

ас
ил

ьк
ов

  
Н

ик
ит

а

 4
. Д

ау
то

ва
 Д

ая
на

 5
. Д

ж
ан

ку
ра

зо
ва

 
А

дэ
м

а

 6
. Д

ж
ан

ку
ра

зо
ва

 
М

ар
иэ

ль

 7
. К

ат
ал

ов
а 

А
ле

кс
ан

др
а

 8
. К

ур
ни

ко
ва

 
Е

ли
за

ве
та

 9
. Р

им
ха

нұ
лы

 
Е

лм
ұр

ат

 1
0.

 Ф
ра

йг
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 .
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4-И  ИИИИ .
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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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Большую информативную насыщенность имеет сводная ведомость 
успеваемости по классу. По данной ведомости хорошо анализировать не 
только результаты отдельных учащих выводится, но и в целом результаты 
всего класса, а также результаты класса по отдельным предметам. На ос-
нове данной ведомости выводится не только рейтинг класса, но и рейтинг 
каждого учащегося.

Эксперимент  показал,  что благодаря  рейтингам  наши  учащиеся         
постоянно  улучшают свои результаты не только по предметам, но и в целом 
свой  средний  балл успеваемости, который позволяет увидеть динамику 
роста или падения  вплоть до  десятых  и сотых показателей.  За  8  лет  
экспериментальной  работы   в  школе  стабилизировалсь   показатели   по  
успеваемости.

Учебный год            отличники       ударники             троечники
2011-2012           8,24%                    72,53%             19,23%
2012-2013           11,80%                    73,03%             15,17%
2013-2014           11,96%                    65,22%             22,83%

2014-2015           11,00%                    63,50%             25,50%
2015-2016           13,18%                    66,36%            20,00%

2016-2017           15,35%                    66,23%            18,42%
2017-2018            14,75%                   70,49%             14,75%

Из данной таблицы видно, что уменьшается процент учащихся, имею-
щих тройки, и увеличивается процент отличников.

Рейтинги учащихся школы составляются на основе общего среднего 
балла за четверть или год подобно  GPA (Grade Point Average), усредненный 
балл всех оценок в  дипломе/аттестате за время обучения, как это принято в 
американской системе образования. Анализ  рейтингов за годы эксперимен-
та показал, что по общему среднему баллу  в репродуктивной зоне остаются 
1-2% учащихся. 

Учебный год                 от 8 баллов         5-7 баллов            до 5 баллов
2011-2012                      30%                            68%                  2%

2012-2013                      30%                            68%                   2%

2013-2014                     29%                            70%                  1%

2014-2015                      26%                             72%                   2%
2015-2016                     32%                             67%                    1%
2016-2017                     29%                             70%                   1%
2017-2018                    31%                              68%                     1%

Эксперимент показал, что у учащихся появляется двойная мотивация, 
а именно мотивация по поднятию своего общего среднего балла (средний 
балл по всем предметам) и по отдельным предметам. В школе появилась 
традиция отслеживать свой рейтинг и соревноваться за то, чтобы показать 
лучшую динамику продвижения на более высокие места в рейтинге. Так, 
есть учащиеся, которые за одну четверть улучшают свои позиции в диапазо-
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не от 15 до 40 показателей. Это именно ученики, которые стремятся перей ти 
из репродуктивного уровня в продуктивный или творческий.

Данная система также  ценна  тем, что она  позволяет родителям и са-
мим учащимся  видеть  малейшее  продвижение  даже в рамках одного уров-
ня. Помимо этого  при  поступлении  в западные  колледжи и университеты 
в характеристиках от учителей-предметников требуется  указать  рейтинго-
вую позицию  ученика  по предмету. Эта система позволяет  дать  совершен-
но четкую  информацию, а при  необходимости в прогрессе.  Предпочтение 
в  этих  учебных   заведениях   отдают   табелям   с  критериальными  оцен-
ками. 

По многочисленным отзывам выпускников данная критериальная сис-
тема  оценивания  с  выведением  рейтингов  позволяет  им  без  труда  
адаптироваться   к  условиям  высшей  школы  как  в Казахстане, так и за 
рубежом.

Особенность многобалльной системы заключается в том, что она позво-
ляет успешно работать с отличниками. Например:

       Ученик 1                      Ученик 2
1 четверть                                   8,12                                         9,50
2 четверть                                   8,67                                         9,17
3 четверть                                   9,00                                        8,89

4 четверть                                   9,20                                        8,05

Как видно из данной таблицы, оба ученика показывают отличные ре-
зультаты и находятся на творческом уровне. Но, если первый ученик улуч-
шает свои результаты, то у второго ученика прослеживается снижение бал-
лов, хотя еще находится на творческом уровне. Благодаря учету знаний в 
многобалльной системе, можно вовремя заметить понижение результатов, 
найти причины этого и помочь такому учащемуся.

       Ученик 1                         Ученик 2
1 четверть           5                                            5

2 четверть           5                                            5
3 четверть           5                                            5

4 четверть           5                                            5

А по пятибалльной системе оценивания подобная работа невозможна, 
так как показатели обоих учащихся не отличаются.

В ходе многолетнего эксперимента педколлективом были  созданы и 
успешно используются в работе  критерии оценивания учебных достиже-
ний   для проведения различных видов  контроля по всем учебным предме-
там. Критериальное оценивание  способствовало  повышению мотивации,  
развитию критического мышления и способностей к самооценке. Система 
понятна и доступна для понимания не только учителей, но и учащихся и их 
родителей. Она адаптирована к новому формату оценивания в форме СОР 
и СОЧ.

Мониторинг достижений  учащихся в многобалльной системе оценива-
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ния позволяет  отслеживать динамику роста учебных достижений, как в раз-
резе школы, класса, так и отдельных учеников в расширенном диапазоне, 
что сложно сделать в пятибалльной системе оценивания.

Адаптация к 10-балльной системе оценивания проходила беспроблем-
но, так как она была понятна и доступна не только учителям и родителям, 
но и учащимся. На современном этапе, когда уже разработаны критерии 
оценивания не только по всем предметам, но и по видам деятельности, 
пользоваться ей легко и удобно. Это объясняется тем, что система является 
балльно-накопительной и позволяет прогнозировать даже с помощью каль-
кулятора свой результат за четверть и за год и выстраивать траекторию даль-
нейшего развития.

Многобалльная накопительная система оценивания учебных достиже-
ний предоставляет равные возможности учащимся для успешного обуче-
ния. Учащимся со слабой нервной системой излишняя тревожность мешает 
им показывать высокие результаты при написании тестов и контрольных 
работ. Тоже можно сказать о  гиперактивных детях с дефицитом внимания. 
В таком случае данные учащиеся в своем спокойном размеренном темпе за-
рабатывают баллы в ходе текущего оценивания.

В настоящее время существует настоятельная необходимость дальней-
шего совершенствования системы оценивания в рамках обновленного со-
держания образования. В Государственной программе развития образова-
ния и науки Республики Казахстан  на 2016–2019 годы в пункте 14 записано: 
«Пятибалльная система оценивания не отражает реальный уровень знаний 
обучающихся. Она не позволяет разработать индивидуальную траекторию 
обучения школьника с учетом имеющихся трудностей, мотивировать их на 
устранение пробелов в усвоении учебной программы». 

В связи с постепенным введением обновленного содержания образо-
вания и нового формата оценивания во всех школах страны актуальность 
данной проблемы сохраняется. Новый формат оценивания значительно от-
личается от практиковавшейся в школах многие десятилетия системы оце-
нивания, что вызывает затруднения в первую очередь у учителей. У них 
нет единого и понятного для всех инструмента формативного оценивания, 
позволяющего  проводить  мониторинг  учебной  деятельности  со  всеми         
вытекающими последствиями. 

Отказ от выставления текущих оценок ведет  за собой необходимость 
создания иных обозначений уровня достижений обучающихся. На практике 
это были смайлики, различные цвета и символы, которые воспринимают-
ся неоднозначно каждым по-своему. Для обеспечения единых подходов в 
формативном оценивании все используемые символы необходимо описать 
по уровням обученности. В противном случае у учащегося не формирует-
ся навык оценивания и самооценивания в соответствии с критериями, что 
по таксономии Блума входит в самый высокий уровень мыслительных про-
цессов. И соответственно  критериальная система оценивания не достигнет 
своей цели.

У   большинства   родителей   в  течение  четверти  отсутствует четкая 
информация  об  успехах  учащихся, что   ослабляет  контроль  с  их   сто-
роны. 

У обучающихся может сложиться ошибочное мнение о действительных 
результатах обучения, что скорее всего приведет  к низким итоговым оцен-
кам.
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2. “Қазақстан мектебі” №9, 2018.

современных теоретических исследованиях по фразеологии насчи-
тывается значительное количество определений фразеологических 

УДК (ӘОЖ): 81”25

ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ПРИ 
ПОМОЩИ ПЕРЕМЕННЫХ И ПЕРЕМЕННО- 
УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ СЛОВ 

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

Аннотация.  В  статье  рассматривается  анализ  перевода  и  виды  фразеологи-
ческих единиц. 

Ключевые слова. Калькирование, переменный, переменно-устойчивый, описа-
тельный.

В
единиц. По утверждению А.В. Кунина, «фразеологическая единица – это 
устойчивое сочетание лексем с полностью или частично переосмысленным 
значением».

Фразеологическая единица, идиома, устойчивое сочетание слов, кото-
рое характеризуется постоянным лексическим составом, грамматическим 
строением и известным носителям данного языка значением (в  большин-
стве случаев – переносно- образным), не выводимым из значения состав-
ляющих фразеологических компонентов. Это значение воспроизводится в 
речи в соответствии с исторически сложившимися нормами употребления. 

Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунцевич утверждают, что в целях, объяснения 
смысла фразеологической единицы, которая не имеет в русском языке ни 
аналога ни эквивалента и не подлежит дословному переводу, и поэтому пе-
реводчик вынужден прибегнуть к описательному переводу.

Описательный перевод – это передача значения фразеологической еди-
ницы при помощи переменного сочетания слов. В этом случае неизбежна 
утрата образности и выразительности оригинала. Этот вид перевода осо-
бенно удобен при переводе терминологических фразеологизмов, не допус-
кающих других видов перевода, например, cross the floor of the House – 
перей ти из одной партии в другую, accept the Chiltern Hundreds – слагать с 
себя полномочия члена парламента. Описательный перевод может допол-
няться примечанием, например, high jinks – старинная игра в фанты ( обык-
новенный фант платил тот, на кого бросанием кости падал жребий позаба-
вить компанию или выпить залпом большой бокал вина).

Для перевода без эквивалентной лексики и фразеологизмов применяет-
ся другой прием – калькирование.

И.С. Алексеева, Л.С. Бархударов утверждают, что калькирование это 
один из приемов перевода, состоящий в том, что слова и выражения одного 
языка на другой путем точного воспроизведения средствами ИЯ их морфем-
ной или словесной структуры.

Калькирование или дословный перевод используется в тех случаях, ког-
да фразеологический оборот нельзя перевести при помощи других видов 
перевода, например, promises are like piecrust, made to be broken – обещания, 
что корка от пирога: их на то и пекут, чтобы ломать потом, a fair face may 
hide a foul heart – за красивой внешностью может скрываться низкая душон-
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ка, the moon is not seen when the sun shines – луны не видно, когда светит 
солнце.

Калькирование, важность которого подчеркивает К.И. Чуковский,  при-
меняется и в тех случаях, когда в русском языке имеется фразеологическая 
единица с таким же значением, но его использование привело бы к руси-
фикации английского оборота, к одной потере им своего колорита. В таких 
случаях перед русским «ложным эквивалентом» ставится ср.(сравни), на-
пример, argues come on horseback but go away on foot – беда к нам верхом, а 
от нас пешком ( ср. болезнь входит пудами, а выходит золотниками).

Калька английских фразеологизмов относится не к переменным сочета-
ниям слов, а к переменно – устойчивым, так как от фразеологических еди-
ниц их отличает отсутствие устойчивости применения, т.е. они не входят во 
фразеологический состав русского языка.

К.И. Чуковский утверждает, что от переменных сочетаний слов их от-
личает единичность, т.е. структурно-семантическая немоделированность и 
относительная стабильность лексического состава. Такие образования лег-
ко переходят во фразеологические единицы, например, blue stocking – синий 
чулок, вот где собака зарыта – это с немецкого.

Также по словам К.И.Чуковского – единственным способом перевода 
фразеологизма является перевод его при помощи одного слова: the body 
politic – государство, bunch of fives – пятерня, кулак, knife and fork – еда, 
едок.

Помимо кальки, описательного перевода существует, как утверждают 
исследователи – это использование комбинированного перевода.

Комбинированный перевод применяется в тех случаях, когда фразео-
логическая единица не полностью передает значение английского фра-
зеологизма или же имеет особый колорит места и времени, в этом случае 
переводчик должен прибегнуть к калькированному переводу и затем к опи-
сательному переводу,  т.е. это сочетание  фразеологического эквивалента 
и описательного  перевода,  например,  a  good  horse  cannot  be  of a  bad 
colour – хорошая лошадь не может быть плохой масти ( т.е. мелкие недостат-
ки не умаляют достоинств),  lay not all the load on the lame horse – не следует 
класть весь груз на хромую лошадь (т.е. не возлагай надежд на что-либо 
непрочное).

Другим видом комбинированного перевода является перевод при помо-
щи как фразеологизмов, так и слов, например, keep one's distance – знать 
свое место, держаться в стороне, подальше, держаться на почтительном рас-
стоянии, чуждаться, сторониться.

Итак, исходя из выше изложенного следует сказать, что при переводе 
фразеологических единиц могут потребоваться разные виды перевода. Ос-
новная  роль в переводе принадлежит переводчику. Он должен ощутить себя 
той частью культуры, вжиться в него, иметь свое мышление реалий чужой 
культуры и изложить чужие мысли, используя все богатство языка, на кото-
ром говорит он сам и перевести исключительно неповторимо.
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Summary
The article deals with the comparative analysis of phraseological units and their translation 

into Russian. Some similarities in phraseological unit structural and componential organization 
are revealed, cases of coincidence of their functionally stylistic connotation are recorded, in spite of 
typological difference of translated equivalents.
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s we all know it is possible to learn a foreign language with a teacher in a 
classroom or without anyone’s help with books and dictionaries. There is 

ӘОЖ (УДК):  378.016:802.0:004 

SOME NEW METHODS AND APPROACHES 
OF LEARNING ENGLISH 

H.NURKHODZHAYEVA,
associate professor of AUPET,
Zh. ERZHANOVA,
senior teacher,
D.POLYAK,
senior teacher Almaty University of Power Engineering and 
Telecommunications 
   Almaty, Kazakhstan

А
another way, to go abroad and to learn language there. But there are examples, 
when students improved their language staying at home. Of course, they used 
different approaches and teach-yourself English books. But if you are not an 
English teacher and start your learning independently, you should be patient and 
the process of study may consume lots of time.  But if you decided to acquire 
knowledge and skill on your own initiative rather than through formal instructions 
or training, you’d better learn some rules which may help you.

To learn a foreign language without teacher’s help is easy and at the same 
time it’s rather difficult. You should organize your study in a proper way, choose 
a more reliable approach, take good books and dictionaries – and your study may 
become your hobby.

But you’ll have to solve some serious problems. Lots of people tried to learn 
language this way. But very few succeeded. You may ask ‘why?’ The firs problem 
is that no one controls you.  Sometimes, not to miss your regular learning you’ll 
have to use your will-power and strength of mind. Everything can distract your 
attention, such things as watching a favorite film on TV or a sudden need to meet 
your friends and go out with them. You should have a timetable of your study and 
you shouldn’t miss your lessons. 

There is another serious problem – errors. If a teacher doesn’t help you in 
your study, you must be very attentive, even pedantic. Learners are not all the 
same. They do not all learn in the same way. For example if a teacher controls 
you and you made a mistake you will be corrected instantly. If no one controls 
you, you are not corrected; you learn the new material with mistakes and wrong 
pronunciation. It will be harder to re-learn. 

Using the wrong approach, may exhaust the learner in case he used too much 
time for study and got tired, such lessons will seem unpleasant for the learner, 
and all learners’ efforts won’t have any effect. It is necessary to have a timetable 
of your study. You must choose convenient hours not to miss your lessons.  It is 
better to have lessons every day; the duration of each lesson should be an hour or 
an hour and a half with short breaks for five or ten minutes. Everyone has his own 
special timetable, but don’t forget the principle “often short study is much better 
than long and rare”. Daily lessons lasting twenty minutes during the two weeks 
may turn rather effective, rather than single “storm” for five hours. Yuor timetable 
should be in the public eye. 

Aim and motivation contribute to fast and effective learning of a foreign 
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language.  Find your aim – and use all your efforts to achieve it. Why do you 
want to learn English? You would like to correspond with business partners? You 
want to read your favorite books unabridged? You need online communication? 
Or you’d like to go abroad and work there?

During the lesson it’s a good idea to combine reading, writing and grammar 
activities, at the same time don’t forget to develop your skill to express your 
opinion and thoughts. The most often activities are those that you like better. If 
your aim is to learn to communicate, then do it as often as it possible. If you see 
the result of your work, it may inspire you for future work and achievements. 

Finding a proper approach is also an idea. To do it better you’ll have to 
become a teacher and to learn something about methodology. There are two basic 
approaches to learn a foreign language: “traditional” and “communicative”. 

Traditional approach is a combination of audio-linguistic and grammar-
translation methods. 

If you learned a foreign language at the university then you are acquainted 
with grammar-translation method. Grammar exercises, text retelling (or even 
learning by heart), enriching your vocabulary with the list of new words, and lots 
of translation. Audio-linguistic method is much more effective than the former 
one.  All you have to do is to listen to the recorded dialogues; they are the basis of 
grammar and the way how to pronounce. 

Communicative approach combines all the methods and teaches us how to 
use language. You’d better take textbooks aimed at communicative approach of 
learning. 

To learn English you should find a good dictionary. Online dictionary is not 
enough, its resources are limited.  

You should use a dictionary of over 50000 words and phrases, not less, if 
more then it’s much better. Be careful with edition, so that it will contain examples 
of using the new words.   

Listening to audio materials and CDs will be useful for your pronunciation, 
learning new vocabulary better, developing your communicative skills. Even if 
you are not good in listening, nevertheless it’s a good idea to vary your learning 
process with different types of activities. If the lessons are interesting, the results 
are better. 

If you are an autonomous learner of English, then you can use materials of 
online courses. Use distance education system and receive tasks on your e-mail, 
after finishing the tasks you have to send them back to the teacher, and you will 
see you mistakes. Such courses teach us to be disciplined and not to miss our 
lessons. That’s not bad for beginners.    

If you know your level of English, you may find special books for your 
language development at the bookstores. Watching films in English is delightful. 
Choose those films with subtitles, with explanation of what is being said and 
check your understanding. If your level of English is low and it’s hard for you 
to understand dialogues, start watching cartoons instead, where dialogues are 
for children and much easier for understanding. Compile your own vocabulary 
during watching. 

If you want to be successful in your learning, you should study regularly 
and don’t forget about revision.  Try to use different textbooks, new sources of 
unknown texts. Re-read your books and textbooks after a certain period of time 
and decide if your language improved. 

List of literature
1. Bagramuova  N.V.  Communicative-interactive  approach  as  the  way  how to learn a foreign  

 language. – М.: 2001.
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Резюме
В статье рассматривается метод коммуникативного обучения, который широко исполь-

зуется на занятиях иностранного языка. Применение данного метода позволило преподавате-
лям больше внимания уделять не грамматике и переводу, а разговорной речи и в связи с этим обо-
гащению словарного запаса. В статье обобщается опыт работы и рекомендации зарубежных 
преподавателей относительно видов деятельности и упражнений, презентации новой лексики 
и основ грамматики таким образом, чтобы новый материал лучше усваивался студентами. 
Отмечается роль вспомогательных и раздаточных материалов, которые должны быть непре-
менным атрибутом на занятиях иностранного языка. В заключение подчеркивается, что, не-
смотря на наличие разнообразных методов обучения разговорному языку, коммуникативный ме-
тод является приоритетным, так как наиболее полно отвечает поставленным целям обучения.

Түйін
Берілген мақалада қазіргі таңда шет тілін ауызша үйрету түрінің кеңінен колданылаты-

ны жайында айтылған. Ұсынылып отырған тәсілді қолдану арқылы оқытушылар грамматика 
мен аударманы ғана қамтып қоймай, сөздердің дұрыс айтылуы мен сөздік қорға басты назар 
аударады. Шетел оқытушыларының кеңестері мен жұмыс тәжірибесі қарастырылды. Сөйлеу 
машығы мен сөздердің жазылуын дамытуға негізделген жаттығулар берілген мақаланың бас-
ты бөлігінде шетел оқытушыларының жаңа лексика мен грамматика бастамасын жақсы 
үйретуге бағытталған көзқарастары, студентке жаңа материал жақсы есте сақтауға 
арналған ағылшын тілі оқытушысының қосымша материалдарының тізімі жайында айтыла-
ды. Кез келген оқу үрдісінің тиімділігі аталып өтіп, тұрақты тәжірибенің рөлі талқыланды. 
Қорытындысында, оқытудың негізгі әдістерінің бірі – оқылым мен аударылым болатыны 
ескеріледі.

УДК (ӘОЖ): 81-139

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Гүлзайнаб АХЕТОВА, 
старший преподаватель Алматинский университет 
энергетики и связи

   г.Алматы,  Казахстан

настоящее время государственная политика в образовании заключает-
ся в системном решении проблем  модернизации содержания и струк-В

туры  образования, его управления, повышения профессионализма учащих-
ся высшего и специального образования. Модернизация образовательного 
процесса закономерно привела к разработке новых методических приемов, 
цель которых-достижение положительного результата.

Для того чтобы подготовить специалистов, способных решать сложные 
задачи, анализировать, мыслить масштабно принимать ответственные  ре-
шения, способных работать самостоятельно, следует отойти от традицион-
ной  образовательной системы  количественного накопления знаний, умений 
и навыков и перейти  к системе самостоятельного, творческого  добывания 
знаний. Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой состав-
ляющей части образовательного процесса в высшем учебном заведении.

В своей работе Т.Т. Галиев отмечает, что самостоятельная работа над 
учебным материалом являются  главными в учебной деятельности каждо-
го обучающегося. Преподавание в данном случае осуществляется с целью 
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оказание помощи им в организации, а также рациональном, эффективном 
осуществлении активной самостоятельной деятельности.

Овладение навыками самостоятельной работы и умениями рациональ-
ной организации учебного труда свидетельствует  о сформированной  куль-
туре умственного труда, которая  включает в себя  культуру мышления, 
проявляющуюся в умениях анализа и синтеза, сравнения и классификации, 
абстрагирования и обобщения, «перенося»  полученные  знания  и приемы  
умственной деятельности в различные новые условия.

Для достижения этой цели, всячески внедряются  в образовательные 
учреждения различные формы и методы обучения, которые выявляют опти-
мальные пути интеграции учебно-воспитательного процесса и научно-про-
изводственной сферы, а также появляются  новые и эффективные  формы 
организации самостоятельной работы студентов СРС.  Одним из новых под-
ходов организации СРС является внедрение в учебный процесс информаци-
онно-коммуникационных технологий, что относится к виду инновационных 
технологий.

 Внедрение компьютеров активизирует и рационализирует процесс обу-
чения иностранным языкам, дает  возможность получить в учебных услови-
ях языковую среду, наиболее приближенную к естественной, и тем самым  
содействует улучшению и ускорению процесса практического владения  
иностранным языком.

Как известно, с помощью  компьютера преподавание превращается в 
действенное направление повышения качества обучения иностранному 
языку.

В современной практике обучения иностранному языку  используется  
различные виды информационно-коммуникативных технологий:  эксперт-
но-обучающие системы,  электронные справочно-информационные сис-
темы, представление  на различных носителях электронные средства 
образовательного  назначения,  локализованные  на  жестких  носителях        
-CD-ROM –  образовательные WEB – сайты и распределенные ресурсы.

Например, при изучении английского  языка  студенты  используют ре-
сурсы Интернета, которые поддерживаются  автоматизированной системой 
поиска  по разделом электронных толковых словарей и справочников, под-
готовленных WEB – ссылок в Интернет. 

С помощью интернета студенты нашего вуза получают неограничен-
ный доступ не только к интересным, страноведческим материалом, но  и к 
информации в области тепло- и электроэнергетики, радиотехники и связи. 
Информация из интернета позволяет студентом не только выполнить семес-
тровые задания, но и участвовать в исследовательских и научных и творчес-
ких проектах.

Уже несколько лет в обучении английскому языку используется мульти-
медийная обучающая программа «English Discoveries» которая представля-
ет собой серию из 12 компактных дисков для изучения английского языка.  
Диски соответствуют пяти основным уровням владения иностранным язы-
ком. По этой программе могут заниматься как студенты,  имеющие началь-
ные знания, так и школьники из специализированных школ в зависимости 
от их уровня, а также магистранты при подготовке к сдаче таких серьёзных 
экзаменов, как TOEFL и  IELTS. 

Как  нам всем известно, что процесс обучения английскому языку яв-
ляется  сложной,  постоянно развивающейся системой.  Компьютеризация 
обучения иностранному языку  помогает облегчить доступ к информации и 
сократить время изучения языка. Надо отметить, что виды самостоятельной 
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деятельности обучаемых также должны быть разнообразными, индивиду-
альными, парными, групповыми  обучениями в малых группах или со всей 
группой курса.

В заключение хочется сказать, что  взаимодействие человека и компью-
тера становится явлением  социальным и приставляет не просто  общение 
человека с техникой, а активный процесс взаимодействия обучаемого с ин-
формационным  богатством, накопленного веками,  человеческого опыта.

Компьютер – это не только окно  в мир или всемирная библиотека, но и 
активный партнер, соперник, помощник и педагог. 
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азіргі  уақытта жалпыға ортақ жаһандану жағдайында экономиканың, 
ғылымның, сауданың күрт өсуі гуманитарлық ғылымдардың рөлінің 

ӘОЖ (УДК): 81-272

ҚАЗІРГІ  КЕЗДЕГІ  «ҮШ  ТҰҒЫРЛЫ  ТІЛ  САЯСАТЫНЫҢ»
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ  ЖӘНЕ  ОНЫҢ  ТІЛДЕРГЕ  ТИГІЗЕТІН  
ӘСЕРЛЕРІ МЕН  МҮМКІНДІКТЕРІ

А.ИЗЕМБАЕВА,
Алматы энергетика және байланыс университетінің 
оқытушысы
   Алматы қаласы, Қазақстан

Қ
дамуына  әкеп соқты,  бұл таңқаларлық жағдай емес, өйткені ХХ ғасырдың 
техникалық  ашылулары  қарым-қатынас жасаудың қашықтығын қысқартып, 
жаңа формаларымен және түрлерімен қамтамасыз етті, жаһандану жолында 
тілдік пен мәдени кедергілерді жою барысында көптілділік мәселесін алдыға 
қойды. Қазіргі заманғы антропоцентристік парадигманың белсенді түрде 
әзірленуіне мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелері, шетел тілдерін 
меңгеруде  психолингвистикалық ерекшеліктері, олардың ұлттық тілге әсері  
мен олардың қарым-қатынасы себеп болды. 

Қазақстанда белсенді түрде болып жатқан қоғамдық-саяси үде-
рістердің қарқындылығы,  тілдік  жағдайды  елеулі түрде өзгерістер 
социолингвистикалық зерттеулердің қажеттігін туғызды, атап айтқанда, 
тілдің әлеуметтік факторларға байланысты қызметі және дамуы, әдіснамалық 
негізіндегі тіл білімінің жаңа бағыттары; тілдегі адам факторының негізгі 
рөлі яғни адамның іс-әрекетін тілмен не байланыстырады деген сұраққа жа-
уап беретін  немесе қоғамдық-саяси жағдайдағы өзгерістер тілдік жағдай мен 
тілдік саясатқа әсері.

«Үш тұғырлы тіл саясатының» негізгі талабы – ел азаматтарының қазақ 
тілін меңгеруі. Бұл тілдік саясаты орыс тіліне де ерекше мән береді. Өйткені 
орыс тілі – халықаралық тілдердің бірі және БҰҰ-да кеңінен қолданылады. 
Әлемдік үстемге ие тілдік саясаттың үшінші элементі  ағылшын тілі болып 
табылады. Ағылшын тілі қазақстандықтарға жаһандану әлеміне жол аша-
ды. Қазақстан  халықаралық үдерістер  мен  байланыстарға кеңірек және 
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тереңірек енеді. Қазіргі қоғамда  ағылшын тілін білу кәсіби өсуде үлкен 
маңызға ие екендігі бәрімізге мәлім.

Ағылшын тілі әсіресе, техникалық жоғары оқу орындарында үлкен 
сұранысқа ие. Егер ондаған жылдар бойы біз  осы салада орыс тілінде 
айтарлықтай тиімді қолдансақ, бүгінгі таңда жаңа заманауи технологиялар, 
үздік ғылыми әдебиеттердің көбісі ағылшын тілінде. Сондықтан  да ағылшын 
тілін білмеуі озық білім алуда негізгі тежегіш болады және ертеңгі күні 
еңбек нарығында біздің мамандарымыз қажетсіз болуы мүмкін. Осылайша, 
үштілділік саясаты қазақстандық мамандардың біліктілік деңгейін көтеру 
үшін сұранысқа ие. Өйткені, қазіргі техникалық терминологияны орыс не-
месе ағылшын тілдерінде білмесең, өндіріс саласында жұмыс істеу мүмкін 
емес. Сонымен оқытылатын пәндерді  үштілділік негізінде ескере отырып 
енгізу басты мәселе болып отыр. Мысалы, тарих пен әдебиет және басқа да 
гуманитарлық ғылымдарды барлық оқу топтарында қазақ тілінде, жараты-
лыстану ғылымдары мен арнайы пәндерді орыс тілі мен ағылшын тілінде 
оқытылуға мүмкіндік туғызу.

Қазіргі таңда жаһандану кезеңінің талабы бүгінгі күнмен өмір сүру ғана 
емес,  қарқынды өзгерістерге толы болашаққа мән беретін, өмір шындығына, 
болашақта  үлкен мүмкіндіктерге қол жеткізетін, өзін-өзі жетілдіруге 
көмектесетін айтарлықтай ой-өрісі кең және өз еліне барынша пайдалы 
ұрпақты дайындау. «Үш тілділік саясат» осының  бірден-бір  жолы болып 
табылады.

Әрине, социолингвистикалық зерттеулердің объектісі болып саналатын 
үштілділік мәселелерін де атап өткен жөн, тілдік және әлеуметтік факторлар-
ды ескеріп ғана қоймайтын, сонымен қатар мәдени ерекшеліктерін, ұлттық 
ерекшелігін, тілдік әлем бейнесі, этникалық негізделген стереотиптер сөйлеу 
мәдениеті және т. б. мәселелерді шешуде кешенді тәсілдерді талап етеді. 
Социолингвистикалық және этнолингвистикалық зерттеулерде көптеген 
мәселелер анықталады және ол тағы бір өте жас психолингвистика ғылымына 
әкеп соғады. Дәл осындай күрделі, кешенді мәселеге көптілділік, яғни поли-
лингвизм жатады, ал дәлірек айтсақ – поликультуризм. Кез келген шетел тілін 
меңгеру – өте күрделі үдеріс, әр тілдің өзіндік  ерекше әлем бейнесіне ие, ал 
тілдік тұлға сөздердің мазмұнын сол бейнеге сай ұйымдастырады. Қазақстанда 
мәдениетаралық коммуникация үрдісінде  үштілділік үлкен үлесін қосады 
және кез келген салада табысты кәсіби әрекетін ұйымдастыруда көптілді 
білетін мамандар қажет, өйткені үнемі өзгерісте болатын әлемде көптілді 
білетін маманға көптеген неологизмдерді, қоғамдық-саяси және техникалық 
терминдерді ана тілінде де, орыс тілінде және мәдениетаралық қарым-
қатынас үшін ағылшын тілінде білуі тиіс. Әсіресе көптеген неологизмдер 
ғылым мен техниканың қарқынды даму нәтижесінде ғылыми-техникалық 
тілінде пайда болуда. Мысалы, орыс тілінде авиацияның пайда болуынан 
туындаған сөздер: ұшақ, ұшқыш, қону және т. б. радионың  пайда болу сал-
дарынан: радиоқабылдағыш, радиокедергі және т. б. атом энергиясының да-
муы да өзара жаңа терминдер әкелді: атомоход, дезактивация, дозиметр және 
т. б. ағылшын тілінде неологизмдердің саны өте көп. Жоғарыда келтірілген 
мысалдарға салыстырмалы түрде жақында пайда болған: televiewer телезри-
тель atomic pile атомдық реактор half-life жартылай ыдырау кезеңі tracer atom 
меченый атом to dieselize  дизельді орнату немесе дизельмен жабдықтау де-
ген сөздерді айтуға болады. Осындай мамандарды дайындауда техникалық 
жоғарғы орындарында тіл мамандарының қызметі артатыны сөзсіз.

 Қорыта келгенде, «Тілдердің үш тұғырлылығы» бағдарламасының 
негізгі мақсаты мемлекеттік тіл – қазақ тілін орыс және ағылшын тілдерінің 
деңгейіне дейін көтеріп, бәсекелестігін арттыру болып табылады. Өскелең 
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ліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, білімнің қарқынды да-
муы, ақпарат ағынының әр сағат сайын үдей түсуі және ақпаратты  

ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ  МАЗМҰНЫМЕН  
МЕКТЕП  ЕСІГІН  АШАМЫЗ 

Эльмира МӘУЛЕН, 
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың
математика, физика және информатика 
институтының  4-курс студенті
   Алматы қаласы, Қазақстан

Е
таңдау мен өңдеу арасындағы қиындықтар білім беру саласына да әсер 
етпей қоймайды. Әсіресе, мектептегі 40 минуттық сабақта оқушылардың 
аталған қиындықтардан оңай шығу мәселесі өзекті болып отыр. Бүгінгі мек-
теп мұғалімдерінің беталысы да, сөздері де, әрекеттері де  басқаша болып 
көрінгендей. Мемлекеттік емтиханды тапсырып, енді диплом аламыз  деп 
отырған сәттегі  Абай атындағы ҚазҰПУ біліктілікті арттыру орталығының  
біздер үшін ұйымдастырған «Жаңартылған мазмұндағы орта білім беру 
бағдарламаларының ерекшеліктері» тақырыбындағы  біліктілікті  арттыру 
курсы біздерді бір қадам мектеппен жақындата түсті. 

Курс барысында  жалпыға міндетті білім стандартындағы білім алу-
шылардан күтілетін нәтижелердің алты түрлі құндылыққа бағытталуын, 
білім бағдарламаларындағы оқу мақсаттарының  жүйесі мен кең ауқымды 
дағдыларды  дамытудың  әртүрлі әдістерін оқу, талдау, бір-бірімізге түсін-
діру арқылы  өзіміздің  дағдыларымызды дамытуға мүмкіндік алдық. 
Мұғалімдік қызметіміз үшін ең негізгі құжаттармен жұмысымызды  бастап 
кеттік, – деп  толық  айта аламыз.       

Құжаттарды оқу, талдау барысында түйгеніміз – 4 жыл бойы алған 
білімімізді  өзімізді мұғалім ретінде көрсету үшін емес,  оқушы өзі тер 
төгіп ізденетіндей  тапсырмаларды  ойластырып, өз  қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға бейімдеу керектігі. Тағы да біз үшін құнды болған 
тағылым: барлық  өзгерісті алдымен өзіңнен бастау және өзіңнің әр 
қадамыңа есеп беру керектігі.  Курс барысында құрбыларымның алдында  
өмірлік тәжірибеммен, біліміммен бөлісу,  сұрақтар қою арқылы  өзіме де-
ген сенімділігімді арттыра алдым. Курс жетекшісі Күлзада Саекқызының 
курс барысындағы әртүрлі жағдайлар арқылы біздерді тығырыққа тірей 
отырып ойландыруы, іздендіруі, әрекеттің әртүрлі әдістер арқылы 
ұйымдастырылуы біздің бірнеше қырымыздан көрінуімізге  түрткі болды. 
4 жылда байқалмаған кейбір қабілеттеріміз  бен  қасиеттеріміз,  «Өзіндік 

ұрпақтың үш тілді: қазақ тілін – мемлекеттік тіл, орыс тілін ұлтаралық 
қатынас тілі және ағылшын тілін халықаралық тіл ретінде оқып үйренуге 
ұмтылыс жасауы – замана талабы, болашақ ұрпаққа қажеттіліктен туын-
дап отыр. Осыдан келе, көптілді білім беру бағдарламасы аясында үштілді 
меңгеру тәжірибесін жинақтап, әлемдік деңгейге көтерілуіміз қажет.

Әдебиет
1. Алтынбекова О.Б.  Этноязыковые  процессы  в Казахстане [Текст]/ О.Б. Алтынбекова // 

 монография. – Алматы: Экономика. 
2. Аюпова Л. Л. Языковая ситуация: социолингвистический аспект Текст]/ Л.Л. Аюпова//.  

 –  Уфа: Восточный университет, 2010
3. http://aikyn.kz/2017/12/05/35309.html
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Меніміз» ашыла түсті. Бұл курс бізге тек өз мамандығымыз  бойынша 
білімнің бүгінгі бала тәрбиесіне аздық ететіндігін көрсетті.

 Әр күнгі сабақ  соңында алынған рефлексиялық  кері байланыстар-
да біз өз ойымыздың тереңдеп, педагогикаға бейімделіп отырғанымызды 
байқаймыз. 

«Ұстаз  өз  пәнін қаншалықты мықты білсе де, мектептің талаптарына 
жауап бере алмайды, сондықтан мектепке қойылатын талаптарды түсініп, 
басқаға түсіндіретін дәрежеде болуымыз керек» (Холисхон). «Сабақтың 
ықпалы күшейе түскендей,  менің педагог болуға деген құлшынысым артып 
келеді» (Ақжол). «... санамызға құйды ғой, екі күнде екі жылдық  ақпарат» 
(Айгерім). «Осы 5  күнде сізге соншалықты бауыр басып қалғаным сіздің 
адами болмысыңыз» (Сардор).  

Курс соңында 3 адамнан топ құрып минисабақтарды жоспар-
лау, ұйымдастыру, қадағалау, бақылау, бағалау біздің мұғалімдік қыр-
сырымызды өзара талдау, саралау, өзімдегі өзгерісті неден бастау керек 
екендігін айқындай түскендей болды. 

Ж.Аймауытовтың:  «...Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол 
үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер» дегеніндей, жаңадан жаңаны 
таба білуге жетелеген ұстазымыз, курс жетекшісі Күлзада Саекқызына 
алғысымыз  шексіз.  Жақсы ұстазға кезігіп, тәлім-тәрбие алған шәкірт өмір 
майданында мойымай күресіп, мақсатқа жету жолында бағытынан таймасы 
анық. 

современной образовательной парадигме на первое место помещена 
деятельностная компонента процесса образования. Анализ онтологе-

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

В
мы мира деятельности показывает, что существует три вида  деятельности, 
отличающихся отношениям к норме: самоопределение, нормотворчество и 
нормореализация.

Самоопределение предполагает соотнесение предложенной нормы дея-
тельности с актуальным уровнем способностей и системой ценностей. Само-
определение бывает как положительным, так и отрицательным. При положи-
тельном самоопределении фиксируется наличие способностей к реализации 
данной нормы деятельности и потребности к включению в эту деятельность.

Нормореализация (исполнительская деятельность) предполагает воспро-
изведение известной нормы деятельности, ее итогом является преобразован-
ный продукт.

Нормотворчество (управленческая деятельность) предполагает постро-
ение новой нормы деятельности.

Под самореализацией понимается процесс нормореализации в услови-
ях выполнимости известной нормы и нормотворчества в условиях кризиса 
известной нормы. Сформированность способностей к нормореализации и 
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8 Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие (путь к культуре мышления). – М.: Агро-
Вестник, АМБ-агро, 2000. – С. 15–292.

9 Там же, стр. 788-789.

нормотворчеству гарантирует обучающемуся достижение поставленных в 
деятельности целей независимо от актуального уровня способностей, то есть 
обеспечивает его способность к самореализации.

Таким образом, на основе Азбуки теории деятельности базовые поня-
тия самоопределения и самореализации, использованные в формулировке 
деятельностных целей Закона РФ "Об образовании", получили понятийное 
описание.

В качестве метода, обеспечивающего реализацию этих целей, выбран 
развернутый цикл рефлексии, построенный на основе диалектического ме-
тода Гегеля8. Выведенная структура учебной деятельности (схемы №5, 6)9  
включает в себя все виды деятельности (самоопределение, нормореализа-
цию, нормотворчество) и рефлексию учащимися собственной деятельности, 
а значит, обеспечивает системный тренинг деятельностных способностей во 
всей полноте.

Схема, описывающая разработанную структуру учебной деятельности, 
представлена на рис. 4:

}

1
2 5 6 7

8

И К П

3
4

1) Самоопределение к деятельности 
    (организационный момент)
2) Актуализация знаний 
    и фиксация затруднения в деятельности
3) Выявление причин затруднения 
    и постановка цели деятельности 
   (постановка учебной задачи)
4) Построение проекта выхода из затруднения 
    (“открытие” детьми нового знания)
5) Первичное  закрепление во внешней речи
6) Самостоятельная работа 
    о самопроверкой по эталону
7) Включение в систему знаний и повторение
8) Рефлексия деятельности (итог урока)  

Технология деятельностного метода

Рис. 4
Технология деятельностного метода включает в себя следующую после-

довательность деятельностных шагов:
1. Самоопределение к деятельности (орг. момент).
На данном этапе организуется положительное самоопределение ученика 

к деятельности на уроке, а именно: 1) создаются условия для возникновения 
внутренней потребности включения в деятельность ("хочу"); 2) выделяется 
содержательная область ("могу").

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.
Данный этап предполагает, во-первых, подготовку мышления детей к 

проектировочной деятельности: 1) актуализацию знаний, умений и навыков, 
достаточных для построения нового способа действий; 2) тренировку соот-
ветствующих мыслительных операций. В завершение этапа создается затруд-
нение в индивидуальной деятельности учащихся, которое фиксируется ими 
самими.
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3. Постановка учебной задачи.
На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым 

способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе выявля-
ют и фиксируют во внешней речи причину затруднения. Учитель организует 
коммуникативную деятельность учеников по исследованию возникшей проб-
лемной ситуации в форме эвристической беседы. Завершение этапа связано с 
постановкой цели и формулировкой (или уточнением) темы урока.

4. Построение проекта выхода из затруднения (‘‘открытие” детьми 
нового знания).

На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения 
проблемной ситуации, и на основе выбранного метода выдвижение и про-
верка ими гипотез.

Учитель организует коллективную деятельность детей в форме мозгово-
го штурма (подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.). После постро-
ения и обоснования нового способа действий новый способ действий фикси-
руется в речи и знаково в соответствии с формулировками и обозначениями, 
принятыми в культуре. В завершение устанавливается, что учебная задача 
разрешена.

5. Первичное закрепление во внешней речи.
Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые 

задания на новый способ действий с проговариванием установленного алго-
ритма во внешней речи.

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма ра-

боты: учащиеся самостоятельно выполняют задания на применение нового 
способа действий, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с об-
разцом, и сами оценивают ее.

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации 
успеха, способствующей включению учащихся в дальнейшую познаватель-
ную деятельность.

7. Включение в систему знаний и повторение.
На данном этапе новое знание включается в систему знаний. При необхо-

димости выполняются задания на тренировку ранее изученных алгоритмов и 
подготовку введения нового знания на последующих уроках.

8. Рефлексия деятельности (итог урока).
На данном этапе организуется самооценка учениками деятельности на 

уроке. В завершение фиксируется степень соответствия поставленной цели 
и результатов деятельности и намечаются цели последующей деятельности.

Проведенное теоретическое исследование и практическая реализация 
данной технологии на экспериментальных площадках Ассоциации "Школа 
2000..." показало, что включение ребенка в учебную деятельность на основе 
метода рефлексии создает условия не только для формирования у него готов-
ности к саморазвитию, но и для формирования устойчивой системы знаний 
и системы ценностей (самовоспитания). Этим обеспечивается выполнение 
социального заказа, отраженного в положениях Закона РФ "Об образовании". 
Разработанную последовательность деятельностных шагов мы называем тех-
нологией деятельностного метода.

Интегративный характер технологии деятельностного метода обосновы-
вается реализацией в ней как традиционного подхода к обучению (этапы 1, 2, 
5–8), так и введением в практику работы учителей идей из новых концепций 
развивающего образования П.Я. Гальперина (этапы 3–7), Л.В. Занкова (завер-
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шение этапа 2), В.В. Давыдова (этапы 3, 4, 6, 8) и др.10 Таким образом, пред-
лагаемая технология может использоваться в качестве синтезирующего пре-
диката, предоставляющего учителю метод подготовки и проведения уроков в 
соответствии с новыми целями образования, а управленцам – ту критериаль-
ную базу, которая обеспечит оценку эффективности деятельности учителя в 
новых условиях.

Система дидактических принципов, обеспечивающих реализацию раз-
работанной технологии обучения, были установлены на основе выделения 
условий воспроизводимости акта деятельности в процессе обучения. При-
менительно к системе образования, включающей базовый процесс преобра-
зования способностей и системы ценностей обучающего и управленческую 
деятельность учителя по  организации базового процесса, нами выделены 
следующие условия успешного функционирования системы, сформулиро-
ванные в виде дидактических принципов:

1) Принцип деятельности заключается в том, что формирование лич-
ности ученика и продвижение его в развитии осуществляются не тогда, когда 
он воспринимает готовое знание, а в процессе его собственной деятельности, 
направленной на "открытие" им нового знания.

2) Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, 
когда результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает 
начало следующего этапа. Непрерывность процесса обеспечивается инвари-
антностью технологии, а также преемственностью между всеми ступенями 
обучения содержания и методики.

3) Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка 
должно быть сформировано обобщенное, целостное представление о мире 
(природе – обществе – самом себе), о роли и месте каждой науки в системе 
наук.

4) Принцип минимакса заключается в том, что школа предлагает каж-
дому обучающемуся содержание образования на максимальном (творческом) 
уровне и обеспечивает его усвоение на уровне социально безопасного мини-
мума (государственного стандарта знаний).

5) Принцип психологической комфортности предполагает снятие 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уро-
ке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей пе-
дагогики сотрудничества.

6) Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариа-
тивного мышления, то есть понимания возможности различных вариантов 
решения проблемы, формирование способности к систематическому перебо-
ру вариантов и выбору оптимального варианта.

7) Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 
творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими 
собственного опыта творческой деятельности.

Подчеркнем, что представленная система дидактических принципов 
обес печивает передачу детям знаний в соответствии с основными дидактичес-
кими требованиями традиционной модели школы. При этом она включает в 
себя идеи об организации развивающего обучения ведущих российских пси-
хологов и дидактов  –  В.В. Давыдова (принцип деятельности), Л.В. Занкова 
(принципы минимакса, вариативности), Ш.А. Амонашвили (принцип психо-
логической комфортности) и др. Таким образом, разработанная дидактичес-
кая система не отвергает традиционную дидактику, а продолжает и развивает 
ее в направлении современных образовательных целей.

10 Петерсон Л.Г. Теория и практика построения непрерывного образования. – М.: УМЦ 
"Школа 2000...", 2001. – С. 110–113.
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Анализ показывает, что перечисленные дидактические принципы явля-
ются в определенной мере необходимыми и достаточными для организации 
процесса обучения в новой парадигме образования. Так, принцип деятель-
ности выделяет деятеля в базовом процессе и устанавливает требования к 
развивающим и воспитательным целям обучения; принцип непрерывности 
обеспечивает инвариантность реализуемой нормы; принцип целостного 
представления о мире устанавливает требования к содержательным целям 
обучения; принцип вариативности предусматривает возможность различ-
ных уровней достижения целей в соответствии с самоопределением обучаю-
щихся; принцип минимакса регламентирует процедуру контроля достижения 
образовательных целей; принцип творчества определяет границы высокого 
уровня подготовки по предмету; принцип психологической комфортности 
устанавливает требования к организации взаимодействия между учителем и 
учеником. Таким образом, к каждому элементу системы предъявлены требо-
вания, обеспечивающие воспроизводимость его функций, что обосновывает 
их достаточность. С другой стороны, они являются независимыми друг от 
друга, что обосновывает их необходимость. Следовательно, сформулирован-
ные выше дидактические принципы задают систему необходимых и доста-
точных условий функционирования системы образования в деятельностной 
парадигме, а значит они, подобно аксиомам, составляют  теоретическую 
базу в педагогике развивающего обучения.

В настоящее время описанная технология обучения и система дидактичес-
ких принципов реализуется в непрерывном курсе математики для дошколь-
ников, начальной школы и 5-6 классов основной школы программы "Школа 
2000...".11 Данный курс рекомендован Министерством образования РФ, вхо-
дит в Федеральный перечень учебников, широко апробирован в России, по-
лучил заключение Государственной СЭС РФ № 77.99.02.953.Т.000670.07.01 
от 30.07.01 о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам. Имеется опыт его апробации на Украине, Белоруссии и др. странах 
СНГ. Интегративный характер концепции позволяет использовать данный 
курс математики с широким спектром курсов по другим учебным предме-
там12.

Итак, понятийный уровень построения дидактической системы позволя-
ет синтезировать имеющийся опыт, объединить усилия в реализации стоя-
щих перед нами целей. Преимущество современного переходного периода 
по сравнению с предыдущими состоит именно в том, что в арсенале средств, 
применяемых в инновационных системах управления образованием, мы име-
ем методологические законы, интегрирующие в себе передовые достижения 
всех наук – как гуманитарных, так и естественно-математических. Истори-
ческий опыт развития систем образования лишь усиливает наши позиции и 
дает уникальный шанс реализовать новые цели и задачи образования на мак-
симально высоком уровне с наименьшими временными потерями.

11 "Школа 2000..." Математика для каждого: концепция, программы, опыт работы//Вып. 3. 
–  М.: УМЦ "Школа 2000...", 2000.

"Школа 2000...". Математика для каждого: технология, дидактика, мониторинг//Вып. 4 – М.: 
УМЦ "Школа 2000...", 2002.

12 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Учебное пособие для детей 3-4 лет. – Ч. 1-2. 
– М.: Баласс, 2000.

Петерсон Л.Г. Математика, 1–4 классы: Учебник для начальной школы. – Ч. 1-12. – М.: 
Ювента, 2002.

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика, 5-6 классы: Учебник для средней школы.– М.: 
Ювента, 2001.

Петерсон Л.Г. Теория и практика построения непрерывного образования. – М.: УМЦ "Шко-
ла 2000...", 2001.
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р халық ұрпағының ұжданды, арлы да адал болғанын армандайды. Содан 
да талшыбық кезінен барын салады. Қазақ халқының да бала тәрбиесі 

«МӘҢГІЛІК  ЕЛ»:   ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ  ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Айгүл НАУАТОВА, 
Ы.Алтынсарин атындағы №65 мектеп-
гимназиясының  өзін-өзі тану пәні мұғалімі
   Шымкент қаласы, Қазақстан

“Тегінде адам баласы адам баласынан  ақыл, 
ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. 
Одан басқа нәрсемен оздым ғой  демектің 
бәрі де ақмақшылық”.
           Абай Құнанбайұлы 

Ә
жөніндегі ежелгі дәуірлерден бері сақталып келе жатқан бай тәжірибесі бар. 
Бүгінгі жаһандану заманында жас ұрпақты өз тарихы мен тілін, дәстүрі мен 
салтын білетін, төл құндылықтарын қастерлейтін шығармашылық тұлға 
етіп тәрбиелеудің мән-маңызы арта түспесе, еш кеміген жоқ. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру 
жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, 
ғылым мен практика жетістіктері  негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 
дамытуға және кәсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім үшін қажетті 
жағдайлар жасау; жеке адамның шығармашылық, рухани және күш-
қуат мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының 
берік негіздерін қалыптастыру, даралықты дамыту үшін жағдай жасау 
арқылы ой-өрісін байыту» деп атап көрсетілген.  Адамзат бойындағы 
құндылықтарды танудағы ең қиын мәселе – нағыз құндылықтарды 
жалғандарынан ажырата білу. Құндылықтар әр адам үшін әртүрлі бола-
ды. Реттілігіне қарай, маңыздылығына қарай өзгеріп отырады. Петра-
кова құндылықтарды үш түрге бөледі: табиғи, жүре пайда болатын және 
абсолюттік. Табиғи және жүре пайда болатын құндылықтар тәрбие жүзінде 
адам бойында қалыптасады. Ал, абсолюттік – уақытқа бағынбайтын, 
өзгермейтін, бүкіл адамзат үшін маңызы зор мәңгілік құндылықтар [1].  
Жалпыадамзаттық құндылықтар адам бойында  тумысынан болады. Әр 
адамда рух бар. Рух болмаса, дене жоқ.  Рух дегеніміз – жалпыадамзаттық 
құндылықтардың жиынтығы. Табиғи құндылықтар мен жүре пайда болатын 
құндылықтар жалпыадамзаттық құндылықтарды  жоя бастайды. Негізгі бес 
жалпыадамзаттық құндылықтарды атап айтар болсақ: ақиқат, сүйіспеншілік, 
дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау [2]. Адам бойында осы бес 
жалпыадамзаттық құндылықты қалыптастыру  арқылы біз ұлттық тәрбиені 
сіңдіреміз. Ұлттық тәрбие деп жеке тұлғаның ұлттық сана-сезімі мен 
мінез-құлқының ана тілін, ата тарихын, төл мәдениетін және ұлттық салт-
дәстүрлерді меңгеруі негізінде қалыптасуын айтамыз.

Жеке тұлғаны ұлттық құндылықтар арқылы тәрбиелеуде бірнеше 
мақсатты алға қоюға болады:

– өз халқының мәдениеті мен дәстүрлерін мақтаныш тұтатын Қазақстан 
азаматын тәрбиелеу;

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер
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– жалпыадамзаттық негіздер мен құндылықтарды құрайтын саналы 
көзқарастары мен қағида ұстанымдарын тәрбиелеу;

– Қазақстан Республикасының азаматын тәрбиелеудің үлгісіне сәйкес 
этнопедагогика, этнопсихология, этномәдениет негізінде тәрбие үрдісін 
ұйымдастыру;

– оқушыларды табысты іс-әрекетке бағыттау, олардың шығармашылығы 
мен білімқұмарлығын дамыту, қолдау.

«Өзін-өзі  тану  әлемінде» әр баланы керемет рухани күш иесі деп 
қарап, демеу жасасақ, қуаттандырсақ, жүрегі нұрға толы, жан-жағына 
шуағын шашып тұрған мейірімді, адамгершілігі мол, үнемі талпынып 
тұратын, өз елін, өз жерін, өз  тілін, өз  отбасын сүйетін, еңбекқор, адал 
адам тәрбиелейтініміз сөзсіз. Білім беру мен тәрбиелеудің мақсатын 
айқындау үшін қазақ білімпазының  Жүсіпбек Аймауытовтың сөздерін еске 
алғаны жөн. Ол: “Мектеп бітіріп шыққан соң бала бүкіл әлемге, өзгенің 
және өзінің өміріне білім жүзімен ашылған саналы ақыл көзімен қарай 
білсе, міне, білімдендірудің көздейтін түпкі мақсаты осы. Мектеп осы 
бағытта баланың келешекте жетілуіне  мықты  негіз салуы керек”  де-
ген екен. Ақын  Мағжан Жұмабаев: «Баланы тәрбиеші дәл өзіндей  қылып 
емес, келешек заманына лайық қылып шығаруы қажет»  деген ойлары 
арқылы тәрбиені келер күн талабымен  ұштастыру керектігін айтады. Қазақ 
халқының тәрбие дәстүрі қай халықтың тәрбиесінен кем түсіп көрген емес 
[3]. Олай болса, бүгінгі ұрпағымызды халқымыздың баға жетпес бай салт-
дәстүрлері  негізінде  тәрбиелеу, оларға ата-бабамыздың озық дәстүрін 
сіңіру – мойнымыздағы парыз.  

Жеке тұлғаны ұлттық құндылықтармен суарып тәрбиелеу үшін халық 
ауыз әдебиетінің қарапайым үлгілерін біртіндеп күрделендіре отырып 
оқытуымыз керек. Тұлғаның рухани дүниесіне әсер ете отырып, ең алды-
мен, әдептілігіне аса назар аудару қажет. Өйткені, әдептілік – халқымыздың 
ұлттық психологиясының өзегі. Оның қалыптасуына ұлттық ойындары-
мыз бен мақал-мәтелдеріміздің тигізген әсері аз болмаған деп ойлаймыз. 
Тұлғаны қайырымдылыққа баулып, жанашырлық, аяушылық сезімдерді 
туғызып тәрбиелеуде ертегілердің рөлі де жоғары. Себебі ертегі халық ауыз 
әдебиетінің құрылымы жағынан алғанда қарапайым, ал рухани құндылығы 
жағынан баға жетпес, аса қымбат, көркем туынды болып есептеледі. 
Ертегілерді оқыту, көріністер даярлау арқылы оқушы сөз байлығының  баға 
жетпес інжу-маржанын жинап, қиялына қанат бітіріп, өсіп-жетілуіне қажет 
нәрсенің мол қорын ала алады. 

Сократ философияның мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп түсінді 
және адам оған өзін тану және өзін сынау арқылы жете алады деп сенді. 
Оның әйгілі «Менің білетінім – мен ештеңе білмеймін, басқалар оны да 
білмейді», «Өзіңді-өзің танып біл!»,  «Әр адамның бойында күн бар, нұр 
бар, тек оның нұрлануына мүмкіндік беріңдер» деген  қағидаларының 
негізгі мазмұны да осы [4]. 

Жас ұрпақты рухани адамгершілік білімнің нәрімен сусындатып, әр 
баланың, әр адамның жүрегіне ізгілік нұрын құйып, болашағын сәулелі 
күйде елестетіп, алға ұмтылатын, арманшыл, қиялы асқақ, рухы биік азамат 
тәрбиелеген ел – мәңгілік жасайтынына кәміл сенемін.

Әдебиет
1. Абайдың қара сөздері. 
2. Назарбаева С. Өмір әдебі. – Алматы, 2002.
3. Өзін-өзі тану  пәнінің  мұғаліміне  арналған  әдістемелік  құрал. –  Алматы  қаласы:  
 ҰҒПББСО  Бөбек, 2010.
4. Амонашвили Ш.А. Ізгілік педагогикасы туралы ойлар. – Москва, 1996.
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3. “Қазақстан мектебі” №9, 2018.

алай тарланмен бірге жүріп, қанатын кең кеңістікке керіле сермеген, 
көптің құрметіне бөленіп, бала десе, балқұрақтай тербелген ағамыз 

БАЛА  ДЕСЕ,  БАЛҚҰРАҚТАЙ 
ТЕРБЕЛГЕН  ҰСТАЗ  ӘРІ   ҒАЛЫМ

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

Т
сексеннің сеңгіріне шығып, тауға өрмелейтін спортшылардай өзін жақсы 
сезінеді. Жас баладай жан-жағына көз салып,  әр нәрсенің сырын білгісі 
келіп талпынады. Ұқыптылығы мен білімге деген құмарлығы соншалық, 
иненің жасуындай өзіне керек деген дүниені көзінің қарашығындай 
сақтап, керегінде сарыла іздеп тауып алғанша тыным таппайды. Бұл 
зат біреуге қажетсіз нәрсе болып көрінсе, біреуге құнды дүние көрінуі 
мүмкін. Сонда олар:  әкесі – Балмағанбетұлы Елубай мен шешесі 
Үміттің кілтін ашқанда сыңғыр ете қалатын, алтынға да сатылмайтын 
сандықшасы және  Сәбетбай әкесінің өзі істеген, көз жауын алатындай 
құралдарын салатын   топсалы қобдишасы. Беті оюланып, түрлі сырмен 
әсемделген, сіркеңді синусоидамен тербететін  Сәбетбай шешесі Зиба 
Сағымбайқызының сандығы тағы бар. Жеңсік астай сілекейіңді ағызып, 
әкесі Елекеңе «Пәлі!» дегізген, темірден түйін түйген бесаспап үлкен 
ағасы Жылқыбайға әкесі 1932 жылы істеген, Сәкеңнің кіші немересі 
Ерал пайдаланған сүйек шүмегі. Балалық бал дәурен шақтағы Үміттің 
арқасында жүргені, әжесінің құм төбесіне шығып: «Қасқыр, қасқыр 
қаулақ, Біздің қойдан аулақ. Байдың қойын арала, Бір тоқтысын жара-
ла», – деп әндететіні әлі есінен кетпейді. Шыныаяғына шай құйып алып, 
немерелерін қасына алып отырып, дастарқандағы бас шекерді тістеуігімен 
уатып, Сәкең мен Сағынтайға беретіні де көз алдына елестейді, жадын-
да жаңғырады. Оюланып, өрнегі шеберлікпен қиюластырылған ағаш 
керуетінің үстіндегі құстөсегіне аунап, құсжастығы астынан көрген 
құсмұрынды жүзігін келіні Зиба, Зиба келіні Салтанат тақса, Салта-
нат мыс сандықшасындағы  енесінің күміс тісшұқуышын кімге, қалай 
қияды?! Болмаса әкесінің мәсі, көксауырлы, биік тақалы кеуіш, ер адам 
киетін саптама  етік, қыз-келіншек киетін қайқыбас қонышты етік тігетін 
құралдары: неше түрлі ағаш қалыптарды, мұрынсаларды, аралықтарды, 
біздерді, атауыздарды, қайшыларды, іскектерді, инелерді, тарамыстар-
ды, оймақтарды,  бестемірлерді, шарқайрақтары мен майда қайрақтарды, 
болат төстерді, балғаларды, шапошотты,  қылпыған ұстараны, 
мұрындықтарды, тескіштерді, қысқыштарды  қалай отқа жағады немесе 
қоқысқа тастайды? Қолсалы орағын, әтешкері мен көсеуін, түйе мойын 
терісімен қаптаған келісін, келісабын, ішкенде мейірің қанатын сарыағаш 
салынып шұбатын ашытқанда  өңезі  мен  көбігі  ернеуіне  шығарып, 
төгіп тұратын, жез сыммен шарыған күбісін, бір сөзбен айтқанда,  әкесі  
мен шешесінің көзіндей көреді. 
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Сәкең бірде отбасы көктемде көшіп барып, күзге дейін отыра-
тын Құмды ауылға машинамен барып, үй орнынан кесе мен аққұман 
сынықтарын жинап қайтып, балаларына көрсетіпті. 

– Аға, бұл неге керек? –  деп сөз бастадым. Сонда бала тәрбиесінің 
бапкері: 

– Оны өзіңіз де түсінесіз ғой, тек мені өткенге көз салып, тағы 
бір сөйлеткіңіз келіп отырған болар. Бала – ата-ананың жаны, өркен 
жаяр өсімдігі, ізбасар болашағы, мұрағат тұтқасы, тарихи тұлға. Кім 
өзінің өмірі өрнексіз, болашақсыз болсын дейді. Кесе сынығы, ағаш 
қобди, менің екінші кластағы мақтау қағазым, бір кездегі логарифмдік 
сызғышым, сүйектен жасалған шүмек, шешемнің тігін машинка-
сы, құсмұрын жүзігі, ағамның жасаған домбырасы, сандығы, қызым 
Рауанның «Ақерке» күй кітабы, ұлдарым Ержан мен Еркебұланның  үш 
тілде жазылған, өздерінің қолөнерлеріне арналған «Қазақтың зергерлік 
бұйымдары» кітабы, мендегі Мұхаммед пайғамбарымның өлеңмен 
жазылған араб тіліндегі өмірбаяны – бәрі де мәдениет куәгері, тәрбие 
көзі деп түсінем. Ата-ананың тәрбиесін, ел тәрбиесін көрмеген баланың 
болашағын бажайлау қиын мәселе болғанымен, аз да болса, көргенімізге 
қарап ой-қорытындысын жасауға болады. Мысалы, ана тілін, салт-
дәстүрін білмеген бала мәңгүрт, дүбәрәлыққа қарай мойын бұрады. Жеті 
ата қанын сақтамай, сылбырлыққа, кейпін сақтамауға, жеріне түкіруге 
дейін ұрынады. 

– Атамұра: тіл, жер, аталы сөзге мойын бұру, ата-анаңды сыйла, 
отбасыңда бірлікті сақта, туған-туысқа мейрімді бол, көрші-қолаңмен 
тату болып, бір-біріңмен ашыла сөйлесіңдер, артыңа қарайлап, алға 
ұмтылып білім ал, білім алсаң, тілімді ал  дейсіз ғой?..

– Әрине, әр заманның өз талабы бар. Соған икемделіп өсіп-өркендеу 
үшін білім мен тәрбие, еңбек жемісі,  табиғи орта, басқамен тату-
тәтті өмір сүру қажет.  Онсыз  өзің  диуанасың,  кімге  пір  боласың.  
Айтылған ой – сан қырлы жұмбақ. Жұмбақтың шешуін тауып, барар 
жерге жеткізетін ирелең жолдың өзіңе тиімдісін, нәтиже беретінін табу 
үшін сан-салалы сана, ұшқыр ой, жаңаны  түрлендіру, өзгерту арқылы  
бұрынғыдан көре білу, мәселені басқамен байланыстырып шеше білу, 
тірек негіздеріне бойұсыну, білім мен тәрбиенің өмірдегі қолданысын 
аша білу қажет, қысқартып айтсам, білім алу мен берудің, тәрбиелеудің 
тәуелді бірлік іс-әрекетін меңгеру болып табылады.   

– Аға, ойыңыз орамды, басқаны өзіңізге баурап алатын, тіліңізге 
тиек қылатын қазақ сөзіне бай, көпті көріп, көп оқып, көп тоқыған жан 
дәруінің нағыз өзі екенсіз. Бұл көзіңізге мақтауым емес, ағаш үйге кірер 
жердегі есік жақтауым.                       

– Сәния қарындасым, білім жолында жүріп, талай нәрсені біліп, 
қысқа  тұжырыммен ой салатындығыңды байқадым. Білім маманы осы-
лай болса керек. Қысқа қайырымың маған мына мәселелер туралы ой 
қорытындысын жасауға бағыттады. Олар: біріншісі, ауылда өстім,  мек-
тепте оқып жүргенімде Ыбырай Алтынсаринның оқушысы Емберген 
Медресінұлы Тереков секілді ұстаздардан, Абай атындағы Қазақтың 
педагогикалық институтының физика-математика факультетінде 
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оқыған кезімде институт ректоры Мәлік Ғабдуллин, математик Орын-
бек Ахметбекұлы Жәутіков сынды ғалымдардан сабақ алсам, аспирант 
кезімде профессор,  ғылыми жетекшім Мұңбай Өтежанұлы Ысқақов пен 
Алматы, Ташкент, Москва сирек қорларынан оқыған Сәкен Сейфуллин, 
Әділқан Әбеуұлы Ермеков, Ибатулла Ақбергенов, Кәрім Жәленов секілді 
ел қамын ойлаймын деп, мойындарына құрық түсірген  жазушылар мен 
математика майталмандарының жазғандарынан тәлім алдым. Сондай-ақ,  
өзіме қажет  қазақ, араб, орыс, неміс, ағылшын, өзбек, азербайжан, морд-
ва, түрік, қырғыз, латыш тілдеріндегі ғылыми еңбектерді оқып, керектісін 
салыстырып, талдап, ғылыми атауларды жасаудың қағидаларын құрып, 
математика тілі бойынша диссертация қорғадым, бірнеше кітап жаздым, 
Парижде тіркелген бірнеше республикалық ғылыми-педагогикалық жур-
налдар шығарам. Осындай жағдайда жүрген кісі тілді меңгеріп, көне, си-
рек қолданылатын сөздерді ойында түйіндеп, басқалар ойын түсінуі, одан 
ой-қорытындысын жасай алуы тиіс деп ойлаймын. Екіншісі, пайдаланған 
жан дәруі сөзіңіз. Менің Үміт әжемнің басына ел түнесе, әкем Елубайдың 
көзге түскен шелді тырнақпен қағып алатын, ақты үріп кетіретін қасиеті, 
қайымаған інгеннің термесін алатын қасиеті болған. Шешем Зиба көзге 
түскен қиқымды тіл салып алатын, әкем інісі Мұхаммедәмин құмалақ 
салып, болған оқиғаны дәл табатын, ал оның баласы Кәдірбайдың бо-
йында балгерлігі бар. Мен шешемнің қайтыс болғанын айтпақшы болып 
Шалқардан   Алматыдағы үйге телефон шалғанда, телефонды алу бо-
йына, телефоншы  айтпай-ақ, шешем қайтыс болды деп жылап жібердім. 
Мұндай қасиет әркім бойында бар деп ойлаймын, өйткені екі көбелек 
бірін-бірі он бір шақырым жерден тауып алады. Екі бақа бірінің ба-
сына түскен қиындықты үш мың шақырымнан сезетіндігін  жасалған 
тәжірибе көрсеткен. Білім беру маманы болғандықтан, адам мінез-құлқы 
түрліше болатынын білеміз әрі соған қарай сабақ үлгерімі де, түрлі-түске 
қатынасы да түрліше болатыны зерттелген. Жаңа психологияны оқу мен 
қазақтың шыбын жан дегені мені жан ұғымын тереңірек білуге, қазақтың 
сіркем су көтермейді нақылы өзіміздің  мақал-мәтелдерімізді зерттеуге, 
балгерлер, құмалақшылар, емшілер, дәруіштер, бақсылар сырымен бай-
ланысты еңбектерді оқуға итермеледі. Парижде шығатын, әртүрлі тілге 
аударылып отырылатын «Перспектива» журналын он бес жыл жаздырып 
алып, білімімді кеңейттім. Сөйтсем, жан деген не екені ғылымда зерт-
телген екен, ал  бізде  жан  туралы ой  С.Мұқановтың еңбегінде ғана 
бар болып шықты. 1992 жылы Москваның оқу-сауықтандыру «Анта-
рес» орталығында оқып, білімімді көтердім. Сөйтіп, қазақтың жиырма 
бес емінің өзімше сырын ашып, «Басың ауырып, балтырың сыздаса» 
(Жан дәруі), «Ақиқат» («Бастауыш мектеп») журналдарында бастыр-
дым. Бұған тағы бір себеп, алпыс екі тамырдың, басқаша айтқанда, 
жүйкенің косинусоидамен қозғалысын, оның өзгерісінің адам мінезімен 
тікелей байланысын,  зейін тұрақтылығының сабақ үлгеріміне әсерін 
білу керек болды. Оқулықты жазуда ескерілуге тиісті сөйлем құрылымы 
мен безендірілуі, мұғалімнің басшылыққа алуға тиіс шарттары мен 
қағидалары қазіргі талаптарға сай зерттелмеген. Мұндай қағидалар менің 
көп жылғы зерттеуімнің нәтижесі  –  «Оқытудың тәуелді бірлік техно-
логиясы» болды. Оның сырын «Орта мектепте математиканы оқытуда 
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функциялық бірлікті пайдалану», «Орта  мектепте математиканы оқыту 
әдістемесі», «Білім беру технологиясының қазіргі проблемалары және 
ғылым, 1-бөлім», «Математиканы оқытудың инновациялық технология-
лары. 13-том» секілді еңбектерімде жазылды. Жас мұғалімдер осындай 
кітаптарды оқып, күнбе-күн білімін толықтырып отырса деген тілегім 
бар.

– Оныңыз рас, білім күнбе-күн өзгеріп, толығып отырады, онсыз, 
сіздің сөзіңізбен айтсақ, ақ бұзаудың тұмсығын жұдырықпен тескен-
дей боламыз. Аға, бала тәрбиесіне баса назар аударып, ақпараттық-
көркемсуретті «Ерке» журналын шығарасыз. Егер оны оқысақ,  бірі өлең, 
бірі ертегі, бірі бейнелік суреттер, бірі логикалық есептер, бірі қысқа 
әңгіме, бірі ойын, бірі жарыс, бірі білімді толықтыру, бірі тіл меңгеру, 
бірі жаңалық ашу, бірі жұмбақ шешу, бірі арқан байлау, бірі моншақ 
тізу, бірі сурет салу, бірі ас даярлау сияқты болып келеді. Ішіндегі қызық 
кітапшалар авторы – өзіңізсіз. Оған уақытты қайдан табасыз, өйткені  
балаларға арналған 204 кітапша, студенттер мен ұстаздарға арналған 
70-тен артық оқулық, оқу құралдарын, бірнеше монография, мыңдай 
ғылыми-педагогикалық мақала жазумен бірге, Қыздар институтында 
бірнеше жыл кәсіподағының, өзіңіз қызметкерлерге әперген саябақтың 
он бес жыл төрағасы болумен бірге, бірнеше жыл факультет партия 
ұйымын басқарыпсыз.  Республикалық  «Бастау»  математикалық  
турнирінің  әділқазылар алқасының төрт жыл төрағасы, бірнеше 
республикалық терминология алқасының мүшесі, Қазақстан Республика-
сы Білім және ғылым министрлігі жанындағы бірнеше комиссия мүшесі 
сияқты жауапты қызметтерде болыпсыз. Осылардың сыры неде? 

– Денсаулық, еңбекқорлық, ілімдерге  қызығушылық,  басқаға  де-
ген жанашырлық,  отбасының  амандығы,  қолдаушылығы  мен ата-ана,  
ауыл-аймақ берген тәрбие, ұстаздар мен ұлылардан алған  тәлім, айналаңа 
оқығаныңды, білгеніңді  дер кезінде көпке ұсыну, қысқартып айтсам, 
өзімшіл болмай, қарапайым болу, өзіңе деген сенім, жазам дегеніңді ұзақ 
зерттеу, өзіңді жөнсіз іске бұрмау. Денсаулық кепілі – табиғи тамақ, таза 
ауа, маңдай тер, миды тұрақты қозғау, көңілді жүру, іштарлықты болдыр-
мау. Әрине, бұларды осылай айтқаныммен, әрнәрсенің өз уақыты бар, 
уақытты  білу  мен  үнемдеу, керектіні көре білу – табыс кілті. Табыс 
кілті – өзіңде. Ерте жатып, ерте тұр. Уақытты таңдама, бір нәрсені бас-
тама, бастаған істі тастама, аяғына жеткіз. Ой, қарындас-ай, бұл қиын 
сұрақ екен ғой. Бәрін айт та, бірін айт десеңіз, ата қанынан тараған бол-
мыс пен Жаратушының құдіреті дер едім.

– Бала тәрбиесінде бұрынғы мен қазіргінің айырмасы бар ма?  
–  Бар, бар болғанда қандай! Әр қоғамның өз талабы, өз заңдылықтары 

бар. 
– Әңгімеңізге рақмет.
С.Елубаев – алпыс жылдай білім беру саласында қызмет атқарған 

математиканы оқыту әдістемесінің көрнекті  ғалымы,  жетекші 
әдіскер, доцент, профессор міндетін атқарушы. Қазақстанның 
Білім және ғылым министрлігі шығаратын «Атаулы даталар» 
күнтізбесіне  енген, ол туралы екі жүздей адам толғаулы пікірін 
білдірген  ел азаматы.
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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» деп  

ЖҮЗ  ОҚУЛЫҚ – ЖАҢҒЫРУ  КЕПІЛІ

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

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 ая-
сында «100 жаңа  оқулық» жобасының жүзеге асырылуы жаңаша  гуманитарлық  
білім  беруге  ерекше  мән  беріліп жатқанының 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  
мақ сатымыз – 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  маман-
дарды  даярлау деген сөз. Қазіргі  уақытта жоба  аясында  18  туынды  ауда-
рылды. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен  көпшілікке таныстырыл-
ды. Джонстонның «Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға 
дейін», Дэвид Майерстің «Әлеуметтік психология», Грегори Мэнкью мен Марк 
П.Тейлордың «Экономикс», Карен Армстронгтің «Иудаизм, 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  жаңғыру» 
атты  мақаласында  жаңаша  гуманитарлық  білім  беруге  ерекше  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!  
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ыр өңірінен көрнекті қоғам және мемлекет қайрат-
керлері, ақын-жыраулар мен қаламгерлер, өнер 

МӘДИНАНЫҢ   СӘУЛЕЛІ   СӘТТЕРІ

Шәркүл ТАУБАЙҚЫЗЫ,   
педагогика ғылымдарының докторы, 
әл-Фараби атындағы  Қазақ ұлттық университеті 
педагогика және білім беру менеджменті 
кафедрасының профессоры 
   Алматы қаласы, Қазақстан 

С
саңлақтары аз шықпаған. Солардың жалғасындай боп жүрген өз ісінің 
шеберлері, еңбек майталмандары бүгінде де жеткілікті. Кезінде астана болған 
Қызылорда облысының көптеген азаматтары Алматыда министрліктерде,  
ұйымдарда қажырлы еңбек етіп, республиканың мемлекеттігін нығайтуға 
үлес қосқаны белгілі. Солардың қатарында Мәдина Ильясқызының есімін 
ерекше атап өту керек. Ол – өз орнын тапқан еліміздің ардақты да аяулы 
қыздарының бірі.

Өмір деген – кең дария, шатқалы көп ғажап құбылыс. 1980 жылы 
Мәдина Алматыға  қызмет бабымен көшіп келіп, Орталық мұғалімдер 
білімін жетілдіру институтына әдіскер болып орналасты. Нұрлан атты ұлы  
алтыншы сыныпта оқыды. Үлкен қалаға келіп орналасу, пәтер алу Мәдинаға 
оңайға түскен жоқ. Сол  кездегі  оқу министрі  Қ.Б. Балахметов, инс титут ди-
ректоры Л.И.Гусев екі бөлмелі пәтер бергізуге атсалысты. Әрине, оған себеп 
болған институт ұжымы,  Мәдинаның жұмысқа деген ынтасы, ұқыптылығы, 
мұқият тірлігі десек те болады.

Мәдинаның туған жері  Сұлутөбе екен. Сыр елінде дарияның жағасы, көк 
шуақты, құнарлы аймақ. Табиғаттың әсем аясы, өзеннің самал желі, жағалай 
жайқалған жиде, қарақат, мия шөп, жусан, жантақтар, сексеуілмен жарысып, 
күлгін гүлді жыңғылдар менмұндалап шақырып тұрған өлке. Міне, осындай 
Мәдинаның әдемілікті, шындықты, ақиқатты сүйіп өскен жері!  

Ол мектепті ойдағыдай тәмамдап, Н.В. Гоголь атындағы Қызылорда 
педагогикалық институтының физика және математика факультетінде білім 
алып, физика пәні мұғалімі мамандығын  иемденді. Төрт  жыл өзі оқыған 
мектепте, алты  жыл аудандық оқу бөлімінде табысты қызмет атқарды. 

Мәдина  Ильясқызымен 1980 жылы Орталық мұғалімдер білімін жетіл-
діру институтында  қызмет жасап жүргенде таныстым. Оны білім беруді 
басқаруды жетік меңгерген маман ретінде басқарушы кадрлардың кабинетіне 
алдымен әдіскер, ал кейін оның меңгерушісі етіп тағайындады. Сол  кезде 
Орталық  институтқа облыстық, аудандық (қалалық)  оқу бөлімдерінің инс-
пекторлары, әдіскерлері, ал кейін мектеп директорлары білімін жетілдіруге 
бір айлық курсқа келетін. Сексенінші  жылдардың ортасында эксперимент 
ретінде мектеп директорларының  резервін дайындау екі айлық  курсы, 
жылдың аяғында үш айлық  аудандық оқу бөлімдерінің меңгерушілерінің  
резервін дайындау курсы өтетін. Бұл тұста аталмыш курстарға  бүкіл  ұжым 
қатысатын. Мен тарих пәнінің әдіскері ретінде  дәріс оқып, кеңес беріп, 
тәжірибелік жұмыстарға жетекшілік еттім.  Осының бәрі қазір тарихқа ай-
налды... 

Мәдина Ильясқызын  институт ұжымы  кәсіби маман ретінде және ада-
ми сапалары биік адам ретінде өте жылы қабылдады. Ол өзіне тапсырылған 
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барлық іске  жауапкершілікпен, білімі мен  іскерлігін аямай еңбек етіп, 
республикалық тұрғыдан басшы кадрларды қайта даярлауға қомақты үлес 
қосты. Курс тыңдаушылары Мәдина Ильясқызын  құрмет  тұтып, оған 
үнемі сыйластық танытатын.  Өйткені ол мектепті,  аудандық білім бөлімін 
басқарудың  қыр-сырын  шебер үйрететін.  Республиканың қай облысына, 
қай  ауданына  барсаңыз да,  Мәдина Ильясқызының  шәкірттері  сол жыл-
дарды  еске  алып,  алғысын жаудырып жатады.

Әдіскерлік жұмыс адамдармен  шынайы жұмыс әрі мектеппен тығыз  
байланыстағы  тәжірибелік  алаң  болғандықтан,  мен  ғылыми зерттеу инс-
титутына  кетсем де, сол  біліктілікті  арттыру  жүйесінен қол үзген жоқпын. 

Әдістемелік жұмыстың теориясы педагогиканың  мектептану бөлімінде 
қарастырылады.  Бүкіл  Одақ көлемінде осы мәселемен айналысатын 
ғалымдар Х.Й.Лийметс, П.В.Худоминский, Н.И. Соцердотов, Т.И.Шамова, 
М.М.Поташник, Ю.А.Конаржевский, Я.С. Бенцион, А.А.Манеев, Л.И. 
Колесниченко  және т.б. Әдістемелік жұмыстың ережесі 1938, 1948, 1961 
жылдары жаңарып,  кайта құрылып отырғанмен тек қана  жиырмасыншы  
ғасырдың  80-90 жылдары  жаңаша,  шығармашылық бағытта академик Ю.К. 
Бабанский  бастаған ғалымдар жасаған оқытуды оңтайландыру теория сы  
негізінде шарықтап дамыды. 

Орталық институтта әдістемелік жұмыс бойынша шебер әдіскер Свет-
лана  Африкановна  Подборонова дәріс оқыды.  Барлығымыз өз саласының  
маманы  ретінде республикалық,  тіпті одақ деңгейіндегі  іс-шараларға  
қатыстық.  Институт көлеміндегі «Жас әдіскерлер» мектебінде кәсіби ше-
берханада  тағылымдамадан өттік, аспирантурада, докторантурада оқыдық, 
ізденуші болып, ғылыммен  айналыстық.  Курстарға бір жыл бұрын мұқият 
даярланып өткізетінбіз.  Мұның  бәрі  біздің кісілік келбетімізді қалыптады, 
өз  мамандығының  шебері  жасады, ғылым мен  тәжірибені тең алып жүруге 
үнемі жетелеп отырды. 

Тәлімгерлеріміз: Гусев Л.И., Бескоровайный С.Г., Жолышев Т.Ж., Ма-
жикеев Т.М., Амантурлин Ш.Б., Манеев А.А., Тулемисов Е.К. сияқты ғалым 
әдіскерлер болды. Ұжым болып әрі үйреніп, әрі үйретіп жұмыс жасадық, 
шыңдалдық. Сондықтан да курс тыңдаушылары осы білімнен сусындап, аса 
ризашылық білдіретін. Әр курс аяқталғанда  Оқу министрі келіп,  оқудың  
нәтижесін қорытып, бағыт-бағдар беріп, сұрақтарына  жауабын беріп  
отыратын. Атақты ғалымдар келіп қеңес беріп, дәріс оқып, институттың 
интеллектуалдық әлеуетін көтеруге мол әсер етті.

Осы қайнаған тірліктің  ортасынан  бірнеше ғылым докторы, кандидат-
тар шықты. 1992 жылы Л.И. Гусев науқастанып ауруханада жатқан бола-
тын, бәріміз көңілін сұрауға  барғанымызда, ол маған: «Шәркүл, мен саған 
әдіскерлерді тапсырамын, олар ғылым докторлары болсын, қол ұшыңды  
бер», – деп өтінді. Мен ол  кісіге: «Өзім  ғылым кандидаты  ғанамын, 
қалай көмектесем», – дедім. Дегенмен,  Леонид Иванович   көрегендік әрі 
жанашырлық,  қамқорлық  көрсеткен екен. Шын  мәнінде, бір-бірімізге тірек 
болып,  өзара  қолдаудың нәтижесі де керемет болды.  Бұл жайт – өз алдына 
бір шежіре-кітапқа арқау боларлық дүние.

Мәдина да әдістемелік жұмыстың мәселелерін зерттей отырып, ғылыми 
мақалалар, баяндамалар жасап, маңызды семинарлар, конференциялар-
ды ұйымдастырып,  өткізе  алатын,  биік мінбелерден сөйлейтін дәрежеге 
жетті. Ғылыми жұмыс  көп «құрбандықты» талап етеді. Ал Мәдина болса, 
жан жары Құттыбайды кезіктірді,  Нұрланға  Меруерт атты қарындасты 
дүниеге әкелді.  Ол  атақ-даңқ, дүниенің артынан қумады. Барды іске асыра 
білді, соған шүкіршілік  етті. Жасаған нәрсесін де жариялап  айта бермейтін, 
керісінше, басқаның жасаған ісін  мақтағанды  ұнататын. Ғылым әлемінде де 
көп іс тындырды, кітаптар, мақалалар жариялады.  
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Қиналғанға  қол ұшын береді. Көп адамға риясыз  көмек  етеді, олардың  
ақбатасын алады.  Қызметтің,  қарапайым  өмірдің  қызығын қызықтай алды.  
Бұл қасиеттер  –  Мәдинаның  өмірлік кредосы. 

Жиырма бес жыл  республикалық институтта қызмет жасап, әдіс-
керліктен  менеджмент кафедрасының меңгерушісіне дейін көтеріліп, мол 
тәжірибе жинағанының арқасында 2005 жылы  Мәдинаны «Бөбек» ұлттық  
ғылыми- практикалық, білім беру және сауықтыру орталығына  біліктілікті  
арттыру  бөлімін  басқаруға  шақырды. Онда да  қызметін абыроймен  
атқарды. Сол кезде Берікжан Айтқұлұлы  Әлмұхамбетов «Бөбек» ұлттық  
ғылыми- практикалық, білім беру және сауықтыру орталығының   Бас  ди-
ректоры  Мәдинаның  Ыбырай Алтынсарин  атындағы медальдің  иегері  бо-
луына   себепші болды. 

Мәдинаның жақсы қасиеттері көп-ақ. Соның ішінде – көпшілікпен 
үйлесімді  араласа  білуі, сырға  беріктігі,  өзгенің мүддесіне адалдығы. 
Мен Мәскеуде аспирантурада  оқып жүргенімде,  уақыт тауып, менің от-
басыма да көмектесіп тұрды.  Абзал  адамға өмірдің  өзі  лайық орнын 
ұсынады екен.  Қазір Мәдина үлкен  әулеттің келіні, ұйытқысы,  қадірлі ана,  
Құттыбайдың сүйікті жары,  достарының сырласы, тілекшісі, немерелерінің 
әжесі, ұлының,  келінінің,  қызының,  күйеубаласының  бағбаны,  төркінінің 
апасы,  құдаларының  сүйкімді  құдағиы,  әріптестерінің  қадірлі  де құрметті 
қонағы.  Өз бейнесімен, болмысымен бәрімізге үлгі.

Мәдинаның тағы бір адами қыры – Құттыбайды сүйе білуі, сыйлап-
құрметтеуі, оның ыңғайын түсінуі, өз тағдырына ризашылығы.  Құттыбай бір 
ерекше жан, оның Мәдинаға деген махаббаты  мәңгілік  деп түсіндік, қандай 
сәттерде  де   Мәдинаның қасынан табылатындығына бәріміз  де куәміз әрі 
тәнтіміз. Сондай-ақ, ол Мәдинаның анасына, бауырларына жылылығын,  
жанашырлығын, түсіністігін көрсете біледі. Себебі Мәдина махаббатын да,  
тағдырын да Құттыбайға сеніп тапсырды.

 Мәдина  қуанса да, шын қуана алады. Мәз-мәйрам болады, оның күлкісі  
институттың  бірінші  қабатында  жүрсе, төртінші  қабаттағыларға сыңғырлап 
естілетін де, жүректі жылытатын.  Еш уақытта өзінің көңіл күйін  ешкімге 
байқатпайтын шеберлігі де бар. Өзіңмен  бірге қуанады,  бірге ренжиді, ақыл 
айтады, жөн сұрастырады. Үлкендерге өте нәзік сезіммен, ерекше құрметпен 
қарайды. Оның дәлелі әріптестері Көшкінова Зюайля Бәбішқызымен, Фати-
ма Мұстафақызымен,  қостанайлық  Раушан Әбдіғалиқызымен,  астаналық  
Риза Ақтайқызымен, көкшетаулық  Майра Меймашқызымен, өскемендік 
Майра Баймұқашқызымен  апа-сіңлілік достығы әлі күнге дейін жалғасуда.

Бүгінгі  күні  Мәдина  Ильясқызы  жан-жағына көз тастап, кемеңгерлікке  
бет бұрған  жетпіске  келер  кемел  шағында. 

Міне, қырық  жылдай Мәдина Ильясқызы,  Тамара Жаңғабылқызы – 
үшеуіміз қатар достар  ретінде отбасымен  араласып  келеміз. Тамараның 
ерекшелігі – елгезектігі. Оның ұл-қыздары да Мәдинаны  жақсы көреді. 
Менің ұлым Ержан Мәдина тәтесінің атын, оның қызы Меруерттің атын 
туыстардың балапандарына қойып шықты.  Жақсы қөру де үлкен өнер ғой. 
Мәдинаның Нұрланы  біз үшеуміздің ортақ баламыздай болып өсті.

Уақыт-ай, алып ұшып, сонша асығып, үшеумізді  де  жетпіске әкелгеніңді 
қарашы, ризамын, мен  саған! 

Өмірлік,  қызметтік, дос-жолдастық   ұстанымдары   берік, мәңгілік елдің 
сапасы  мен  рухын, әулетінің киелі ордасын,  қазақ өркениетін қастерлейтін, 
мінезіне көркі сай, салиқалы да сауатты,  қазақы болмысты сыр сұлуы 
Мәдина Ильясқызы  жарқын да сәулелі сәттерге толы өмірдің  иесі болып,  
оның толағай теңізінде  еркін тыныстауда. Лайым, армандарың  орындалып,  
асқақтай  бергейсің! Құттыбай  екеуің  қол  ұстасып,  тамаша жылдарды 
бағындыра  берулеріңе,  отбасы  бақытын аялай сақтауларыңа  тілектеспін!
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оё поколение коллег – это удивительные педагоги, творческие, самоот-
верженные, ответственные. Наше детство, юность, учёба в институте, 

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ  СТРУНЫ
ДУШИ...

Раушан  БАЙСАРИНА,
отличник образования Республики Казахстан, 
ветеран педагогического труда
  г.Костанай, Казахстан

“Учителю предоставлена превосходная должность,
выше которой ничего не может быть на Земле”.
     Ян Амос Коменский

М
начало профессионального пути, становление, обретение педагогического 
мастерства, жизненного опыта относятся к 20 веку, когда мы жили в других 
измерениях, в огромной стране – Советском Союзе, Советском Казахста-
не, одержимые общими идеологическими установками: целями, планами, 
мечтами. Поистине идеология того времени была сильной, и мы, будучи 
школьниками, студентами, учителями, осознанно, по-настоящему сформи-
ровались патриотами, работали с самоотдачей, стремились к постижению 
всего нового, проявляя конкурентоспособный дух. Мне близки слова из пес-
ни: «Раньше думай о Родине, а потом о себе…» Сегодня с высоты своего 
возраста я полагаю, что  в основе принципов жизни моих современников, 
коллег, друзей подспудно кроются эти патриотические слова,  которые как 
компас ориентировали нас, стали формулой, определяя нашу линию жизни.

Среди них герой нашего времени – Ильясова Мадина Ильясовна, педа-
гог, отличник образования РК, человек, преданный своей избранной про-
фессии, целеустремлённый, активной жизненной позиции, коммуникабель-
ный, открытый к профессиональному диалогу, общению, коллегиальной 
дружбе. Я познакомилась с Мадиной Ильясовной в 80-е годы в Алматы, в 
Республиканском институте повышения квалификации работников системы 
образования, где часто бывала на курсах, семинарах, совещаниях, работая 
методистом, заместителем директора по учебно-методической работе Кос-
танайского облИПК.

Борис Пастернак как-то отметил: «Настоящему, чтобы обернуться бу-
дущим, требуется вчера». Я часто вспоминаю прошлое: мне дорог Цен-
тральный институт усовершенствования учителей (на Виноградова), затем 
Республиканский институт повышения (на Митина), где я и мои коллеги из 
областных институтов проходили не раз обучение: с нами работали и учё-
ные, и практики нашей страны, а также приглашённые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Уфы и других городов. Мне импонировали творческая 
атмосфера в Республиканском институте,  отношение к нам коллег, кура-
торов, забота о нас, чтобы было нам комфортно во время обучения. Мади-
на Ильясовна из той когорты методистов, увлечённых, работоспособных, 
как сказали бы сейчас, мобильных. Она, работая в кабинете руководящих 
кадров и заведующей кафедрой менеджмента, занималась проблемами 
управления в образовании, поисками обновления методической службы, 
внедрения инновационных подходов в школьную практику. Это было ве-
лением времени, так как на гребне всплеска опыта педагогов-новаторов, 
начала инновационного движения передовых учителей Советского Союза, 
мы, казахстанцы, также  осваивали достижения мировой и отечественной 
педагогической науки, открывали первые опытно-экспериментальные пло-
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щадки, школы нового типа. РИПКСО проводил  обучение, прежде всего, 
руководителей отделов образования, школ, работников областных управ-
лений, районных и городских отделов образования, эти категории кадров 
хорошо знала Мадина Ильясовна по курсам у себя, а также по выездным 
формам обучения в областных ИПК.  Бывая и в Костанайской области, она 
знала руководителей управления образования – А.Ф.Саламахина (бывшего 
заместителя министра образования), С.Г. Мачнёву, Г.Г. Шека, заведующих 
районными и городскими отделами образования – Шинкаренко Л.Ф., Старо-
дуба В.В., Зайцева В.П., Рсалина К.Ж., директоров облИПК – Колесника 
В.Н., Золотухина Г.Н., Мануйлова Ю.С., Жаркенова А.К., жаль, что некото-
рые из них ушли в мир иной… Помнится, как она у нас на одной из встреч 
с ними искренне благодарила их, особо выделив Зайцева В.П., Шинкаренко 
Л.Ф., Шека Г.Г.,Стародуба В.В., которые, как она призналась,  очень помог-
ли и выручили её на региональном совещании заведующих районными и 
городскими отделами образования на базе Северо – Казахстанского облИПК 
в г. Петропавловске. Это было её первое мероприятие, буквально «дебют» - 
звёздный час, она – и организатор, и докладчик,  естественно,  переживала, 
как оно пройдёт, какова будет значимость, вызовет ли тема совещания, его 
актуальность живую дискуссию, обмен опытом работы. В этом ей оказали 
поддержку заведующие отделами образования нашего региона, в унисон её 
выступлению они активно говорили об опыте своей работы и внесли прак-
тическую струю. Такая сильная группа поддержки была так ей дорога, и 
она запомнила, так как это было в начале её работы в ЦИУУ. Затем сама 
Мадина Ильясовна приобрела опыт, знания, и такие мероприятия стали для 
неё рабочими…

В первые годы независимости нашей республики, как и все коллеги, не 
равнодушные к великим переменам, Ильясова М.И. свои профессиональные 
знания и практический опыт вкладывала в создание казахстанской модели 
образования, участвовала в разработке концепций, программ, направлен-
ных на обновление системы повышения  квалификации работников образо-
вания, зная аксиому, что от компетенции, профессионализма, прежде всего, 
руководящего корпуса, а также учителей зависит качество казахстанского 
образования. Она проводит курсы, семинары, тренинги в РИПКСО для ди-
ректоров школ нового типа – гимназий, лицеев, по основам менеджмента в 
системе образования и по другим актуальным проблемам. Каждая аудитория 
оставляет свой след, яркие впечатления от знакомства и  совместной работы 
со слушателями, которые перерастают в коллегиальные взаимоотношения. 
Так Астапков А.Ф., директор лицея г.Рудного, один из её слушателей кур-
сов, творческий, инициативный, деятельный, стал единомышленником, его 
идеи, проекты имели практическую основу, и она их умело могла и прод-
вигать, и пропагандировать на встречах с руководителями школ. Они были 
рады каждой деловой встрече, а также просто как коллеги: жаль, что 3 года 
назад в г. Рудном она увидела его в последний раз…

Мадина Ильясовна не раз проводила обучение директоров школ при 
Костанайском облИПК. Её лекции, тренинги, по отзывам слушателей, ста-
ли основой их управленческой деятельности по-новому. Современный ме-
неджмент был востребован в образовании, обучая, она сама обогащалась 
практическими подходами: опытные директора школ, как  барометр, опре-
деляли значимость инноваций, возможные пути их внедрения. В пору воз-
рождения методической службы в районах и городах Костанайской области 
назрела  острая необходимость обучения вновь принятых специалистов и 
методистов отделов образования. По инициативе Шека Г.Г. был организован 
спецкурс для этой категории работников с приглашением   ведущих учёных 
из РИПКСО – Жайтаповой А.А., Кожахметовой К.Ж. и  Ильясовой М.И., 
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которые познакомили с новыми подходами в методической работе. Мадина 
Ильясовна, как куратор нашего института, провела ряд консультаций для 
методистов, побывала в городском отделе образования, в школах городов 
Рудного и Костаная. Эти встречи были востребованы в период реализации 
новой законодательной базы в области образования. Мадина Ильясовна, от-
слеживая динамику эффективности возрождённой системы методической 
службы в областях, инициировала проведение  конкурсов мастерства ме-
тодистов с целью формирования их мотивации, конкурентоспособности.  
Вскоре был объявлен Республиканский конкурс  «Эффективный лидер в 
образовании», в котором приняла участие заведующая методическим  каби-
нетом  Костанайского горОО Набатникова Т.И. Решением  жюри она была 
признана победителем данного конкурса. Это был высокий уровень оценки 
работы Костанайского отдела образования, методистов, а также школ го-
рода. Учитывая достижения города в республиканском конкурсе, призовое 
место заведующей методкабинетом Т.И. Набатниковой, кафедрой менед-
жмента было предложено руководителю Костанайского горОО Шеку Г.Г. 
организовать на своей базе Республиканский семинар заведующих райгор-
методкабинетами. Организатор республиканского конкурса, куратор нашей 
области Мадина Ильясовна провела этот Республиканский семинар для 
представителей других регионов, которые убедились в эффективной дея-
тельности  городской методической службы, обеспечивающей позитивные 
результаты в работе школ. Сегодня сказали бы, что состоялась успешная 
презентация работы методкабинета, а тогда, действительно, методическая 
служба горОО стала творческой диалоговой площадкой для гостей – участ-
ников под руководством неутомимой Мадины Ильясовны. 

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь 
имела смысл», – говорил Альберт Эйнштейн. Какие мудрые мысли!       По-
истине они подтверждают профессиональную жизнь М.И. Ильясовой – на-
шего современника, для которой работа  была смыслом жизни: курсы, семи-
нары, командировки, постоянная работа над собой…

Она находила чувство удовлетворения в работе, общении с коллегами и 
постоянно  в душе соглашалась в правоте слов Антуана де Сент – Экзюпери: 
«Самая большая роскошь – это человеческое общение». 

Стремительно летят годы…  Мадина Ильясовна вышла на заслуженный 
отдых, проводит время в семье, с мужем Куттыбаем воспитывают внуков, 
часто встречается с родными, друзьями,  одноклассниками, однокурсни-
ками, устраивая  встречи с  ними в Алматы. Приезжала с родственницей 
на свадьбу в г.Рудный, посчитала  своим непременным долгом  побывать 
у меня, выразить  соболезнование по поводу ухода из жизни моего мужа 
Жакена, с которым была знакома по служебным приездам в Костанай. Это 
дорогого стоит!  На  данном этапе жизни, нашего отдыха после активной 
работы  наши  отношения  перешли в  дружеские, мы  часто  созвани-
ваемся, интересуемся  жизнью  коллег.  Благодаря  ей, я переговорила  с 
Н.А.Лебедевой, З.Б. Кошкуновой,  Ф.М.  Уразаевой,  с  которыми  как-то  
прервались  связи…  

Предаваясь ностальгическим струнам своей души, постаралась напи-
сать портрет своего коллеги, подруги по-своему, изложить  воспоминания о 
совместной работе, мы любили свою профессию, чтили, поэтому  мы спол-
на благородно всё исполняли…

Хочу завершить словами великого писателя Мухтара Ауэзова, созвуч-
ными для нашего поколения коллег, для нас с Вами: «Патриотизм – это зна-
чит глубоко мыслить и трудиться на благо всех людей, своей Родины, ради 
всего подрастающего поколения, ради отцовства, материнства, ради моло-
дости и достоинства». 
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З акончив физико-математический факультет Кызылор-
динского пединс титута им. Н.В. Гоголя в 1970 году,  пе-

От редакции:
Уважаемая Мадина Ильясовна!
Коллектив журнала “Қазақстан мектебі” от всей души поздрав-

ляет Вас с прекрасным праздником, с 70 летним юбилеем!
Желаем Вам долголетия и здоровья, семейного благополучия, ра-

дости и счастья. Передавайте свою душевную мудрость подраста-
ющему поколению.

70 лет – это именно та пара, когда вы с полной уверенностью 
можете встречать тот бумеранг добрых дел и искренних улыбок, 
который вы запускали все эти годы.

Ильясова  Мадина  Ильясовна – отличник образования Каз.ССР., 
награждена медалью И.Алтынсарина, ветеран педагогического 
труда.  Начала  свою  трудовую  деятельность  с  учителя физики,   
затем методист районо, завкабинетом  в ЦИУУ и руководитель сек-
тора повышения квалификации в Институте  гармоничного развития  
человека  при ННПООЦ “Бобек”. Ее имя известно в нашей республике 
среди работников системы образования.

Ниже мы публикуем Эссе-воспоминания Мадины Ильясовой.

МОИ  ГОДА – МОЕ  БОГАТСТВО

Мадина  ИЛЬЯСОВА,
ветеран педагогического труда
   г.Алматы, Казахстан

дагогическую деятельность начала учителем физики в своей родной школе, 
директор Ким Федор Никифорович. Мне, молодому специалисту, доверяли 
проведение открытых уроков, классных часов для учителей и  директоров 
района на районных семинарах. 

В 1974 году  районный отдел образования несмотря на мой 4-летний 
стаж работы в школе, пригласили на должность методиста Заведующим  
районного отдела образования был Наурызбаев Даулбай. Помню свою пер-
вую  встречу  с  директором  средней  школы им. С.Кирова Батырханом 
Остаевым. Демократичный, грамотный, деловой руководитель, который 
внедрил в учебный процесс элементы НОТ. Позже, став методистом РИПК 
СО, я  обобщила опыт работы данной школы по проблеме «Рациональная  
организация педагогического труда в школе» в журнале «Менеджмент в об-
разовании» за 1998 год №4, который издавал наш институт. 

В Центральный институт усовершенствования учителей (ЦИУУ) я 
была принята в марте 1980 года  сначала методистом физики, а в декабре 
переведена в кабинет школоведения,  который позже был переименован в 
кабинет руководящих кадров и считался  ведущим кабинетом в институте  и 
проработала я здесь 25 лет.

Директором ЦИУУ был Гусев Леонид Иванович. Его заслуга – строи-
тельство целого комплекса: 4-этажного здания института, 3-этажного обще-
жития на 100 мест, столовой для слушателей  и  сотрудников института, 
гаража и все это  в верхней части города. Леонид Иванович основоположник 
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единственного в тот период  музея образования в республике. Он назначил 
Сару Турткарину методистом музея. 

В кабинете руководящих кадров нас было 5 человек. Заведующая каби-
нетом Керимбаева М.С. и методисты Журсимбаева Т.Ж., Джумадилова Г.Б., 
Кожахметова К.Ж. и я. Коллектив у нас был дружный, работоспособный, 
каждый имел свой участок работы, но  была полная взаимозаменяемость 
внутри кабинета. 

В ЦИУУ приезжали на курсы повышения квалификации практически 
все категории работников областных, районных (городских) отделов обра-
зования, зав.кабинетами и методисты облИУУ, методисты районных (город-
ских) методических кабинетов, а впоследствии и директора школ республи-
ки. Министр образования Балахметов К.Б. честь и хвала ему, находил время 
для встречи со слушателями. По традиции он приезжал на закрытие  курсов, 
выступал перед слушателями, интересовался их проб лемами, отвечал на во-
просы и фотографировался на память с работниками образования.               

Действительно, эта была обратная связь, так он узнавал проблемы ре-
гионов. В тот период в институте часто проводились Республиканские се-
минары, конференции, педчтения, смотры-конкурсы и другие мероприятия, 
в которых принимали участие ученые  из Москвы, Украины, Белоруссии, 
Молдовы и Прибалтики.  

В середины 80-х годов  руководство института поручило в порядке экс-
перимента кафедре педагогики и психологии сов местно с кабинетом руко-
водящих кадров разработать двухмесячные курсы резерва руководителей 
школ, в целях подготовки их к управленческой деятельности, т.к. просто 
педагогического образования было недостаточно.

Научными руководителями от кафедры педагогики и психологии были 
Манеев А.А. и  Приезжев Б.П. К проведению курсов привлекались все со-
трудники института. Документации по сравнению с месячными курсами 
было больше, слушатели изучали опыт работы директоров базовых школ, 
составляли аналитические отчеты, проводили деловые игры в форме пед-
советов и много др.  курсы,  которые мы проводили  способствовали про-
фессиональному и карьерному рос ту, развитию творческой инициативы и 
исследовательских навыков. Прав я думаю А.Экзюпери, который сказал: 
«Слишком много на свете людей, которым  никто не помог пробудиться» и 
мы действительно давали толчок  их саморазвитию и самореализации.

В конце 80-х годов появилась новая форма подготовки управленцев рай-
онного звена – это 3-х месячные курсы резерва заведующих рай(гор)ОО.                 

Структура была такова:
– докурсовая 2-х недельная практика в районном (городском) отделе об-

разования по специальному плану;
– 2-х месячные курсы в ЦИУУ;
– 2-х недельная послекурсовая стажировка в отделе образования. 
Мы успели провести одни курсы резерва заврай(гор)ОО, некоторых вы-

пускников  действительно сразу назначили заведующими, а в г.Алматы даже 
двоих (Бузаубекова М.К. и Чалагизову А.К.), т.к. в республике произошли 
как политические, так и социально-экономические преобразования. 

В моем становлении, как методиста республиканского уровня, большую 
роль сыграла моя подруга, коллега, землячка Шаркуль Таубаева. Она была 
методистом предмета истории, потом методистом кабинета передового пе-
дагогического опыта.  Человек начитанный, серьезный, трудолюбивый, це-
леустремленный, с аналитическим складом мышления и огромной силой 
воли  она  защитила   кандидатскую, затем и докторскую диссертации. Тема 
ее  диссертации «Исследовательская культура учителя» была очень своевре-
менной и актуальной в период  реформ в образовании. Большую поддерж-
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ку мне оказывали и другие мои коллеги Уразаева Фатима Мустафаевна и 
Журсимбаева Тамара Жангабыловна, до сих пор мы поддерживаем теплые 
отношения. 

90-е годы ознаменовались демократическими преобразованиями в по-
литической сфере, которые коснулись и сферы образования. Стали прак-
тиковаться выборы первых руководителей в организациях образования, не 
стал исключением и наш институт. Коллектив института большинством го-
лосов избрал Лебедеву Н.А., директора одной из школ Алматы, директором 
ЦИУУ. Надо  отдать должное новому руководству института, которое при 
поддержке коллектива ввело не только много  интересных форм повышения 
квалификации на республиканском уровне,  но были внесены и другие изме-
нения.  ЦИУУ был переименован  в Республиканский институт повышения 
квалификации руководящих и  научно-педагогических кадров системы об-
разования (РИПК СО), отрыта кафедра менеджмента системы образования 
и  стал издаваться собственный журнал «Менеджмент в образовании», а я 
была назначена завкабинетом руководящих кадров.  Кафедра менеджмента 
была укомплектована учеными-практиками и отличными профессионала-
ми. Первым заведующим кафедрой был Лукпанов Г.Л.,  бывший начальник 
отдела министерства, а следующим был Бенцион Я.С., бывший директор 
городского ИПК г.Алматы, а старшими преподавателями  кафедры  были 
Белослюдцева В.Н., Тасбулатова Ш.У., Комекбаева  Л.К. и др. 

Именно в этот переходный период  в институте часто проводились меж-
дународные семинары и конференции с приглашением ученых и практиков 
из дальнего зарубежья, завязались творческие связи с Институтом повыше-
ния квалификации Германии и отделом образования Баян-Улгей Монголии 
т.д.  Все директора облИУУ и некоторые сотрудники института  выезжали   
в  Германию с целью изучения опыта работы  ИПК.  В порядке  педагоги-
ческого туризма была организована поездка в Китай  практически  всего 
коллектива  института.

Если раньше директора казахских школ повышали квалификацию  на 
ФПК при некоторых педагогических институтах, то с их закрытием  эти 
функции передали в наш институт и мы стали проводить курсы для дирек-
торов школ с казахским языком обучения.  

На эти курсы даже стали приезжать директора казахских школ из Баян-
Улгей  Монголии. По их приглашению мы, команда из пяти человек во гла-
ве с замдиректора института Кошкуновой З.Б., завкафедрой Тулемисовым 
Е.К., старшими преподавателями преп. кафедры педагогики и психологии 
Кожахметовой К.Ж., , директором ИПК ЮКО Мамыраевым  … выехали с 
целью ознакомления с состоянием образования края.  Если говорить обо 
мне, то мои профессиональные отношения с директорами школ Баян-Улгей  
перешли практически в родственные, они часто приезжали в Казахстан и 
жили в моей семье, т.к. других родственников у них здесь не было. 

Вспоминаю период работы в институте с тремя директорами и их за-
мами: это Гусев Л.И., Лебедева Н.А.,  Альмухамбетов Б.А. и замы: Мажи-
кеев Т.М., Амантурлин Ш.Б., Кошкунова З.Б., Парфенов В.А., Жайтапова 
А.А.,  Семченко А.А.,  Кудайбергенова Г.С.,  Жаданова К.Х., Кобдикова Ж.У. 
с каждым из них связаны целые этапы профессиональной деятельности.  

Лично мне,  думаю и моим коллегам нравилась творческая, доброжела-
тельная  атмосфера  в институте, самостоятельность каждой службы и прак-
тически каждого сотрудника. В те годы я  провела выездные межобластные 
курсы  для  специалис тов областных департаментов образования четырех 
северных областей  в г.Щучинске Кокшетауской области и для заведующих 
отделами образования  четырех южных областей в Шымкенте ЮКО.
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Особо хочу отметить управление институтом  Альмухамбетова Берик-
жана Айткуловича.  В тот период началось активное становление незави-
симой, суверенной республики и практически все действую щие  норматив-
но-правовые документы утратили  силу не только в системе повышения 
квалификации, но в системе образования в целом. 

Берикжан Айткулович  включил меня в рабочую группу по подготов-
ке и проведению Парламентских слушаний по вопросу состояния общего 
среднего образования  в РК. Состав был утвержден  Постановлением Пар-
ламента от 31 марта 1998 г. За № 7-14-53 (Приложение №1). Первое участие 
в слушаниях состоя лось в г.Актобе под руководством Куаныша Толегена 
Шангитбайұлы, а второе – в г.Шымкенте под руководством Джолдасбекова 
Умирбека Арыслановича. Слушания проходили в период обсуждения про-
екта Закона об образовании, и я вносила свои предложения в части системы 
повышения квалификации. 

Впервые в 1999 г. разработано положение  Республиканского смотра-
конкурса «Панорама моделей управления школой», а в 2002 г. Положение 
республиканского очно-заочного конкурса «Эффективный лидер в образо-
вании», в котором приняли участие как заведующие отделами образования, 
так и заведующие методкабинетами.

Моему профессиональному мастерству способствовало участие в меж-
дународных проектах по линии ЮСАИД «разработка проекта»,  ЮНИСЕФ 
«Создание  благоприятной среды обучения»,  ФСК «Эффективная школа: 
как управлять процессом перемен» и проведения ряда тренингов. Была  
членом жюри  республиканских конкурсов: «Учитель года – 1998, 2002», 
«Ауылдың  үздік   ұстазы  – 2003», « Цивилизация  степей  и  наследие          
искусств – 2003», «Алтын диск – 2004, 2005» и др.

Разработанный нами проект «Эффективная школа: как управлять про-
цессом перемен» нашел одобрение и даже способствовал открытию самос-
тоятельного  центра   «Эффективная школа», президентом которой стала 
Викуловская А. Проект центра «Эффективное управление школой и созда-
ние в ней благоприятной среды обучения» финансировал  ЮНИСЕФ в рам-
ках двухстороннего соглашения  с Правительством РК. Проект предусма-
тривал проведение  двух выездных семинаров в неблагополучных районах 
республики – это г.Семипалатинск (ядерный полигон) и район Приаралья 
Кызылординской области. 

Приятно было осознавать, что данный  семинар произвел на участни-
ков большое впечатление. Они осознали необходимость знания норматив-
но-правовых документов, в т.ч. Конвенции о правах ребенка, умения созда-
вать доброжелательную, познавательную,  творческую атмосферу в классе 
и школе, выстраивать добрые взаимоотношения с учащимися, родителями и 
коллегами, а также партнерские отношения с местным сообществом. Меня 
как тренера привлекали к работе и в других проектах, таких как  «Общес-
твенно-активная школа», «Школа в местном сообществе» и др., так я наби-
ралась опыта в совершенствовании лекторского мастерства.

Я вспоминаю многих, с кем свела меня судьба по работе, будь это курсы, 
семинары или конференции. Помню многих директоров областных управле-
ний образования (Муслимов А.М., УО Кзыл-Ординской обл., Ибраев М.У., 
УО Акмолинской обл., Шек Г.Г., УО Костанайской обл. и др. ) и  директо-
ров ИПК (Контаев С.С., Карагандинский ИПК, Муканова Ф.Е., Акмолин-
ский ИПК,   Куспанов У.К., Западно-Казахстанский ИПК,  Бектенгалиева 
С.Х., Южно-Казахстанский ИПК, Сеитов С.С., Северо-Казахстанский ИПК, 
Оспанова Г.Ж., Ким И.Л., Кзыл-Ординский ИПК, Золотухин Г.Н., Жаркенов 
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А.К., Костанайский ИПК, Темирбаева Р.Х., Кокшетавский ИУУ и др.), но 
сейчас некоторых  уже нет с нами.

Особо хочу отметить профессиональные отношения с зам.директорами 
ИПК Байсариной Раушан Абдугалиевной (Костанайский ИПК), Сеитовой 
Ризой Ахтаевной (Акмолинский ИПК), зав.кабинетом руководящих кадров 
Тулегеновой Майрой Меймашевной, которые  давно перешли в дружеские, 
а наше поколение умеет ценить людей и отношения.

В начале сентября 2005 года мне предложили возглавить Научно-прак-
тический центр (потом был реорганизован в сектор), который должен был 
заниматься повышением квалификации педагогических и руководящих ка-
дров, вовлеченных в экспериментальный проект «Нравственно-духовное 
образование «Самопознание». Генеральным директором НЦ «Бобек» тог-
да была Шамшидинова Куляш Ногатаевна, директором ИГРЧ была Бурова 
Елена Евгеньевна, которую потом сменила Жадрина Макпал Жумабаевна. 
15 сентября 2005 года я заступила на новую работу, со мной методистом-
организатором работала Онищенко Лариса Викторовна, ответственный, 
технически грамотный специалист, надежный коллега в данное время она 
продолжает работу.

Во все времена семья считалась чем-то священным. Своей ценности 
она не теряет и сегодня. Самые близкие и дорогие  люди  это те, с кем мы 
разделяем безусловную любовь.

Мы выкладываемся на работе, а после работы – приходишь в свою га-
вань, которая называется семья.

Семья  – это не главное, семья – это все!
Моя опора, поддержка, входновитель – это семья. Без дорогого, надеж-

ного и мудрого мужа Сегизбаева Куттыбая я не смогла бы так выклады-
ваться на своей работе. Куттыбай выпускник Каз ПТИ, по специальности 
энергетик, но проработал в системе образования более 40 лет. 

У нас взрослые дети. Сын Нурлан – подполковник погранвойск, сно-
ха Гульшахадат педагог по образованию,  тоже служила в погранвойсках, а 
сейчас на заслуженном отдыхе. Имеем внучку Залину, которая завершила 4 
курс мединститута им. Асфендиярова и внуков: Ильдар, Еламан, ученики 
сш. №118. 

Дочь Меруерт закончила институт экономики и финансов при Нацио-
нальном техническом университете. Сейчас работает в ХоумКредитБанке. 
Муж Кошанов Ерлан, закончил АГУ им.Абая по специальности «матема-
тика»,  работает в страховой кампании. Растят дочерей старшая Айлин и 
младшая Нурия.

Продолжили  педагогическую  деятельность мои племянницы: – Дина, 
дочь старшей сестры Марии, работает  в Казахстанской Британской школе 
Хейлибери (Алматы), преподает казахский язык;

Гульнар – дочь брата Токшылыка работает учительницей русского язы-
ка и литературы;

– Жанар, дочь брата Каблана, учитель начальных классов СШ №4 г. Ак-
тобе;

– Фарида, дочь сестры Нагимы, закончила магистратуру, учитель на-
чальных классов сш № 4 Мартукского района Актюбинской области.

Со стороны Куттыбая –  Айгуль Султанбаева, завуч сш №156 которая 
находится в микрорайоне Ужет г.Алматы.

Ряды педагогов дополняют снохи – Индира и Улдана – жены племян-
ников Асета и Айдоса (сыновья моего младшего брата Кенжебая). Индира, 
учитель биологии гимназии №147 г.Алматы, Улдана, воспитатель в частном 
дошкольном образовательном центре.
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4. “Қазақстан мектебі” №9, 2018.

Редакциядан.
Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданындағы  А.Байқыдыров 

атындағы саз мектебінің құрылғанына биыл 50 жыл толып отыр. Атал-
мыш мектеп түлектерінің қайсыбірі республикамызға танымал өнер 
тұлғалары болса, енді бірі білім ордасында жас жеткіншектерді білім 
нәрімен сусындатуда жемісті еңбек етуде. Төменде саз мектебінің іс-
тәжірибелері туралы мақалаларды жариялап отырмыз.

жылы бұрынғы Семей облысының шалғайдағы 
ауданының бірі Ақсуаттан ел ішіндегі өнерге 

БЕРЕКЕЛІ  ҰЖЫМ

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

1968

лалар саз мектебі ашылған еді. Қазірде алғаш іргетасын қаласқан сазгер – 
күйші Алшынғазы Байқыдыров атында. Содан бері 50 жыл уақыт өтіпті. Ең 
бірінші директорлық қызмет атқарған Құлтуманов Сансызбай ағамыз еді. 
Қазіргі уақытта ол кісі құрметті зейнеткер. 

Бұл өмірге бір ақ кеп, Келгендерге сұрам көп.
Хас өнерді мұрат деп. Берсе өнер жемісін,
Кеткендерде арман жоқ, Ұрпақ үшін, ел үшін – демекші.
Содан бері жылжыған жылдар адамымен, уақыт талабымен талай 

түлектеріміз тек біздің ғана емес, еліміздің мақтаныштарына айналды, 
бұрынғы және қазіргі ұстаздардың да мерейін үстем етуде. А.Байтұрсынов 
айтқандай:  «...Мұғалім қандай болса, мектеп һәм осындай болмақшы. Яғни, 
мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. 
Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика әдістемеден 
хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім» қажет. Бұл орайда бізден қанат 
қағып, есімдері жұртымызға мәшһүр бірнеше есімдерді атай кету орынды 
сияқты. Бұл шәкірттеріміз өздеріне өнерді серік етіп, музыка саласында 
кәсіпқой мамандары ретінде тек биіктерден көрінуде. Болат Әмірханов –  
Алматы қаласындағы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
«Фараби сазы» ұлт аспаптар оркестрінде жетекшілік етеді. Қанат Сәденов 
Ахмет Жұбанов атындағы арнаулы музыка мектебінде дәріс береді. Қазірде 
«Әлқиса» домбыра студиясын ашып жетекшілік етеді. Талғат Мұқышев, 
Мұрат Әбуғазин музыка зерттеушісі (доцент), екеуінің де музыка саласында 
жазылған шоқтығы биік, бірнеше кітаптары шыққан, Құрманғазы атындағы 
консерваторияда дәріс береді. Клара Төленбаева Астана қаласындағы Еур-
азия ұлттық академиясының оқытушысы, президенттік оркестрінің мүшесі, 

бейім талантты да талапты жас жеткіншектерді 
музыкалық сауаттылыққа баулу мақсатында Ақсуат ба-

Мұғалім  тәжірибесінен
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танымал өнер қайраткері. Қадылбек Омаров Шығыс Қазақстан облыстық 
Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының көркемдік 
жетекшісі және әншісі. Гүлдана Ноғайбаева ҚР мәдениет қайраткері, Әміре 
Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының әншісі,  Бақытгүл 
Бектасова, Мария Құсайынова, Маржан Көшкінбаева, Гүлназ Ноғайбаева, 
Гаухар Қамшыбаева, Асхат Аринов, Руслан Құсбеков, Айгерім Қалиханова, 
т.б. түлектеріміз Республикамыздың әр қалаларында музыка саласында 
еңбек етуде. Осындай талантты ұл-қыздарымызға тәлім берген алғашқы 
мектеп ұстаздар қауымын да мақтан етеміз. Олар: Майданбек Іштебаев осы 
мектепті 20 жыл басқарған. Әлихан Мағзұмов, Рахымбек Ноғайбаев, Ықылас 
Іштебаева, Абдолла Сейфуллаев, Ғайша Ноғайбаева, Сәуле Жұмахметова, 
Гүлихан Мұқатаева,  Валя Кайль, Еркін Аринов, Майра   Құсайынова,  
Бигүлән  Кәленбекова,   Асан   Абдикаримов,   Манарбек   Құлыштаев,  Шолпан 
Бошанова жоғарыдағы аталған өнер қарлығаштарының дәріскерлері. Осы 
аталған  ұстаздардың  қатарына  мектебімізде әлі күнге жемісті  еңбек етіп  
жүрген   Какима Сыдықова, Нұрсағат   Нұғыспанова,    Мейрамғазы   Оспа-
нов, Ғалия Самарханова, Мұратқазы Нағыметжанов, Айгүл Бөлекжанова 
(халықаралық Майра Уалиқызы атындағы әншілер конкурсының лауреа-
ты), Гүлжан Бекшойынова («Томирис» халықтық атағын алған бишілердің 
жетекшісі) өз істерінің хас шеберлері. 

Соңғы үш жылдың өзінде мектебіміз айтулы жетістіктерге жетті. 
Облыстық, республикалық, халықаралық конкурстардан оза шауып, бәйге 
алып жүрген оқушыларымыз баршылық. 

2003 жылы аудан әкімі Айбек Мүтәлапханұлы мектеп оқушыларының 
төлейтін жарнасын алып тастап, оқушыларды тегін оқуға шешім шығарды. 
Мұндай жеңілдік тек қана  Тарбағатай ауданында, басқа жерлерде ай сайын 
жарна төлеп оқиды.

Осы 50 жылдық тарихи ғұмырында біздің мектеп ауыспалы кезеңді 
де, ауыр шақтарды да көрді. Алайда өз істерінің ыстығына күйіп, суығына 
тоңып үйренген ұжымымыздың бірлігі арқасында барымызды ұқсатып, 
жоғымызды таба білдік. Сонымен қатар мектебіміздің ұстаздары да өз 
өнерлері мен жерлестерін  шаттыққа бөледі. Атап айтар болсақ, менің 
авторлық бағдарламаммен қорғалып, облыс көлемінде насихатталып 
барлық оқу орындарында қосымша пән ретінде оқытылуда. Қазіргі таңда 
мектебімізде домбыра, қобыз, шертер, домра-прима, баян, жетіген, ән, би 
сыныптары бойынша 15 оқытушы еңбек етуде.  Олардың сегізі жоғары 
санатты, біреуі бірінші санатты, екеуі екінші санатты оқытушылар. Осын-
дай өнерді қолдап, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беруге игі ықпал етіп 
отырған аудан әкімі Ділдәбек Тәжібайұлы Оразбаев мектебімізге 2016 
жылы 1000000    (1 миллион) теңгеге күй сандық (пианино) алып беріп, 
биылғы оқу жылында  3000000 (3 миллион) теңге қазақтың көне аспабы 
жетігенге қаржы бөліп, мектепте жетіген сыныбы ашылды. Өнерді бағалап, 
қолдау көрсетіп, жанашырлық танытып отырған аудан басшыларына айтар 
алғысымыз шексіз.

Мектебімізде 220 оқушы барлық қажетті жабдықтарға сай 
ғимаратымызда өнерлерін ұштап музыкалық білімдерін жетілдіріп, аудандық 
көркемөнепаздар байқауында бақтарын сынап, талаптарын шыңдады. 
«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы»  деген бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміздің 
ертеңі біз тәрбиелеп отырған жас ұрпақтың меңгерген біліміне, алған 
тәжірибесіне байланысты. Оқушылардың танымдық көзқарасын байы-
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азіргі таңда қосымша білім беру саласының әдіснамалық даму 
ерекшеліктерінің басты міндеттері – рухани бай, адамгершілігі 

ӨНЕРЛІ  ӨНЕР  ОРДАСЫ

Айгүл  БӨЛЕКЖАНОВА,
А.Байқыдыров атындағы саз мектебі директорының 
оқу ісі жөніндегі орынбасары
    Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан

Қ
мол, әлеуметтік жауапкершілік, елжандылық, лидерлік мінезі бар тұлға 
қалыптастыруға  бағытталып отыр.Егеменді еліміздің болашағына тұтқа 
болар білімді, білікті азамат тәрбиелеу үшін білім беру саласында  жаңа 
жүйе жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағытталуда. Білім 
беру парадигамасы өзгерді, білім берудің жаңа мазмұны пайда болды.
Сондықтан мектептегі оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізуге үлкен өзгерістер 
енгізіп, мұғалім қызметінің ауқымын арттырып, олардың кәсіби деңгейінің 
аса жоғары болуы талап етілуде. Білім алушылардың жекебасының дамуы-
на, денсаулығын нығайтуға, кәсіптік бағдарын айқындауға, балаларды 
қоғам өміріне бейімдеу, олардың жалпы мәдениетін қалыптастыру, сала-
уатты  өмір  салтын  насихаттау,  бос уақытын мазмұнды ұйымдастыру – 
қосымша білім беру ұйымының негізгі қызметі. Мемлекеттік жүйедегі 
әлеуметтік тәрбие беретін қосымша білім беру ұйымдары білім беру жүйесін 
гуманизациялаудағы ең күшті құрал болып табылады. Балаларға арналған 
қосымша білім беру жүйесіндегі жүзеге асатын бастапқы музыкалық білім 
берудің мақсаттары мен міндеттері оқу-тәрбие ісінің мазмұны болып табыла-
ды. Музыка мектебіне бала үлкендердің қолдауымен, өз қызығушылығымен 
келеді. Өз қалауымен келген балаға музыка мектебінің қызметіне белсене 
араласуына барлық жағдай жасалып қана қоймай күтілетін нәтижені де 
қарастырады. Күтілетін нәтиженің салмақты болуы мектептің педагогикалық 
құрам сапасына тікелей байланысты. Құрылғанына  50 жыл толып отырған 
А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің тарихы мен бүгінгі тыныс-тіршілігі 
жоғарыда айтылып өткен барлық мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыруға 
және нәтижелі болуына сүбелі үлес қосып келе жатқан киелі өнер орда-
сы.1968 жылы іргетасы қаланған білім ордасынан талай шәкірт қанат қағып, 
өнерден өз бақытын тауып, осы мамандық иесі болып қалыптасты. Маман 
болып қалыптасты деп ауыз толтырып айта алатын, қазақ мәдениеті мен 
өнерінен ойып тұрып орын алған әнші Майра Ілиясова, К.Төленбаева, күйші 
М.Әбуғазин, сыбызғышы Т.Мұқышев, дәстүрлі әнші Т.Әбуғазиндердің 
біздің мектептің төл шәкірттері  екенін  әрдайым  мақтанышпен  айта-

ту, ақыл-ой қабілетін жетілдіру, өзіндік ойлау және өмірлік ұстанымын 
қалыптастыру мұғалімнің шеберлігіне, шығармашылық қабілетіне бай-
ланысты. Ұлы ойшыл Уильям Уорд:  «Жай мұғалім – хабарлайды. Жақсы 
мұғалім – түсіндіреді. Керемет мұғалім – көрсетеді. Ұлы мұғалім – ша-
быттандырады» деген екен. Сондықтан XXI ғасыр мұғалімі жан-жақты 
болуы заңды. Оқыта отырып тәрбиелеу – қазіргі заман мұғалімінен талап 
етілетін басты мәселе. «Ел мен елді теңестіретін – білім» екенін біз ұлағатты 
ұстаздар бір сәт естен шығармауымыз керек деп ойлаймын.

Сөз соңында берекелі ұжымға «Берсе өнер жемісін, ұрпақ үшін, ел үшін» 
алар асуларыңа, шығар биіктеріңе шаршамай шыға беріңдер демекпін.
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мыз. Қазіргі  таңда өнерге бейімі бар, осы аға, апаларының жолын үлгі 
тұтатын 220 бала мектепте музыкалык  білім алып жатыр. Оларға 15 маман 
оқытушылар домбыра, қобыз,  баян, прима, хореография, шертер,  жетіген,  
вокал сыныптары бойынша дәріс беруде. Оқу жылының қортындысы 
бойынша 52 оқушы әртүрлі деңгейдегі  халықаралық, республикалық, 
облыстық, аймақтық жарыстарға қатысып барлығы  жүлделі  орындарға  ие 
болды.  Бұл нәтижеге  жету үшін оқытушылар әр баланың дербес қабілетін, 
музыкалық көркемдік дарындылығын, жеке тұлғаның дамуына ыңғайлы 
жағдай туғызудың психологиялық тұжырымдамасын, әдіснамалық және 
теориялық білім жиынтықтарынан құралған тәжірибелеріне сүйенді. 
Оқытушылар  өз біліктіліктерін арттыру үшін мамандықтарына  сай  курстар-
дан өтіп, семинарларға қатысты. Сондай-ақ өз жетістіктері, тәжірибелерімен 
бөлісу мақсатында ақпарат беттеріне мақалалар беру жүйелі жолға 
қойылған.«Қазақстан мектебі» республикалық ғылыми- педагогикалық жур-
налына,  облыстық «Дидар», «Семей таңы» газеттеріне, жергілікті баспасөз 
беттеріне мектеп тынысынан ақпараттар беріліп тұрады.Ашық сабақтар, 
тәрбие сағаттары, апталықтар, пікір алмасулар, іс-тәжірибе алмасу арқылы 
мектептегі жас мамандарға көмек беріп, олардың өз мамандықтарына 
деген құрметі мен сенімін нығайтуда тәжірибелі, жоғары санатты ма-
ман оқытушылар Қ.Сафаров, К.Сыдықова, Н.Нұғыспанова, М.Оспанов, 
Ғ.Самархановалар әрдайым мол тәжірибелерімен бөліседі. Жұмысқа 
жас мамандарды тарту, оларға жұмыс жасауға ыңғайлы жағдай  жасауды 
аудандық білім беру бөлімі де үнемі назардан тыс қалдырған емес. Ауылы-
мыздан шыққан белгілі тұлғалар мен өнер адамдары атындағы ашылған сы-
ныптар заман талабына сай безендіріліп, жабдықталған. Ата-анамен байла-
ныс аясында түрлі тренинг сабақтар, тәрбие сағаттары өткізілді.Ата-аналар 
өз балаларының сабақтарына қатысуы, конкурстарға, концерттік костюмдер 
тігуге демеушілігі арқылы мектеп ұжымына деген алғысы мен балаларының 
болашағына деген сенімін білдіріп келеді. Өсер елдің өрелі ұл-қыздарын 
тәрбиелеуде өлке тарихы мен әдебиетін, туған жердің мәдениеті мен 
өнерін ,ұрпақ санасына сіңіру маңызды міндет атқарады.Туған өлкеміздің 
ғасырлар бойғы тарихи даму сатыларын, өлкедегі айтулы із қалдырған 
өнер саңылақтарының шығармашылығын жеткіншектердің бойына сіңіріп, 
тарихи тағылымы терең, рухани жан дүниесі бай ұрпақ тәрбиелеуде тап-
тырмайтын құнды авторлық бағдарлама да біздің мектепте құрастырылды. 
Авторы ҚР мәдениет қайраткері, Тарбағатай ауданының құрметті азаматы, 
күйші-композитор Қ.Сафаров. Өз туған жерінің тарихы мен өнеріне сусын-
дап өскен баланың ел тарихы мен тағдырына бей-жай қарамайтыны белгілі.
Ұрпақ тәрбиесіне ұлттық педагогика, ұлттық  фольклор, жалпы барлық 
ұлттық құндылықтарымызды кіріктіру мақсатында мектепке көненің 
көзіндей «Жетіген» аспабының алынуы да бала болашағына байыпты бағдар 
жасай алатын аудан басшысы Д.Т. Оразбаевтың үлкен қамқорлығы екенін 
ата-аналар, оқушылар мен мектеп ұжымы жауапкершілікпен қабылдады. 
Ғасырлар қойнауынан келген ғажап әуенге, ғажайып әуенге ден қойған 
оқушылардан құралған «Назқоңыр» жетігеншілер ансамблінің бастамасы 
да көңіл қуантады. Өскемен қаласында өткен «Таңғы шұғыла» халықаралық 
конкурсына қатысып, гран при иегері болуы мектеп үшін жауапкершілік 
үдесінен шыға алуымыз еді. Келешек үшін, бала болашағы үшін жасалып 
жатқан барлық жағдайды пайдалана отырып, бәсекеге қабілетті, қадамы 
қарымды, өнерлі, өнегелі шәкірттер тәрбиелеуде мектеп ұжымы талмай 
еңбектене береді. 
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азақстан    жерінде    ғылымның   басқа салала-
рымен қоса  музыка өнерінің де мейлінше өркен 

ҚАЗАҚ  МУЗЫКАСЫНЫҢ  ДАМУЫ

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

  Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан

Қ

жағдайларға,  нота баспасының  жоқтығына  қарамастан,  халық музыкасы 
асыл мұра  ретінде қастерленіп,  ұрпақтан- ұрпаққа табыс етіле отырып, 
бүгінгі дәуірімізге келіп жетті. Тарих талқысынан сүрінбей өтіп, бізге жет-
кен халықтың ән-күй мұрасы қазіргі таңда  музыка  мәдениетінің алтын  
қорына айналды.  Академик Б.Асафьев өз мақаласында қазақ музыкасына 
жоғары баға беріп, «Адамгершіліктің көркем бейнесін айнытпай бейнелейтін  
қазақтың орасан  бай мелодиясы әрқашан жасарып  тұратын  шат-шадыман  
өміршеңдігімен  халық  психологиясындағы терең философиялық  син-
тез,  адамгершіліктің  аса  жоғары қарым-қатынасы іспетті әсер береді», – 
деп жазды. Қазақ  музыкасы – халық  тарихының  құрамдас  бір  бөлігі,  
халқымыздың  әр  дәуірде  басынан  өткізген  қайғы-қасірет, қуаныш-
сүйінішінің  жанды айғағы. Осындай  халықтың рухани  асыл мұрасын  
ғылыми  тұрғыдан  зерттеп, халқымызға эстетикалық тәрбие  беруде  рухани  
кәдеге  жарату – бүгінгі   музыканы  зерттейтін  замандастарымыздың  халық  
мәдениетін өркендету  жолындағы  қасиетті  борышы. Бүгінгі Қазақстанның  
келбеті – ондағы мәдени  өзгерістерді  айғақтайтын  айқын  дәлел. Респуб-
ликамызда  музыка  өнерінің өркен  жаюы халық  көксеген  арман-тілектің  
толық  орындалғаны  және  бұл  жүзеге  асқан  ұлт  саясатының  тарихи  
жеңісі  болып  табылады. Қазақ  музыка  мәдениетінің  бүгінгі  деңгейі, оның 
жетістігі, ең  алдымен,  ұлттық  музыканың  қайнар көзімен   терең  бай-
ланысымен,  бүгінгі  заманның алдыңғы қатарлы идеяларымен қаруланған  
көпұлтты  халық  музыкасының  озық  үлгілерімен  айқындалады. Соның 
негізінде Қазақстан  композиторлары шеберлігін жетілдіріп, халық өмірінің 
сазды шежіресін жасап, ұлттық музыка жанрларын қалыптастыру үшін 
бейнелегіш әдістер мен жаңа үлгілерді бүгінгі күн талабына үйлестіріп келе 
жатқанына көз жеткізу қиын емес. Қазақ  халқының ән-күйлерінің,  жалпы  
музыкалық  шығармаларының орны өзгеше.  Халық  музыкасының  асқақ  
үні,  жойқын қуаты,  сиқырлы  күші, ең  алдымен, оның  халықтығында.  
Халық  музыкасы  деп  аталатын  ән-күйлердің бәрінің  сонау  бір  замандар-
да  бас  иесі,  бүгінгі  тілмен  айтқанда  оларды  шығарған  авторы  болғаны  
аян. Әсем ән мен тәтті күй ауыздан-ауызға тарап, жалпақ елге жайылып 
кеткен де, уақыттың өтуімен авторының аты ұмытылып, асыл туындылары 
санаға сіңіп, сарқылмас қазына ретінде сақтала берген.  

Қадір-қасиеті мен өзгеше  орны,  өміршеңдігі дәлелдей  беруді  қажет  
етпейтін халық  музыкасының  бүгінде  баға  жетпес  байлығымыз, 
жарқылдаған жақұтымыз, ұлттық мақтанышымыз болып отырғаны – зор 
қуаныш, биік мәртебе. Қазақ  халқының  ерте  заманнан  келе  жатқан ауыз  
әдебиетін,  аңыз-ертегілерін, әндері  мен күйлерін    ақындар мен  жыраулар,  
әншілер мен  күйшілер асыл  мұра  ретінде  ұрпақтан-ұрпаққа  жеткізіп, 

жайғандығын  тарихи деректерден   білеміз. Халқы-
мыздың  әр  кезеңде  басынан өткізген ауыр тарихи 
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көзінің  қарашығындай  сақтап  келген. Халық  өзінің  көкейіндегі  сыры  
мен  арманын,  қуанышы  мен  күйінішін  сол  ғажайып ән  мен  күй  арқылы  
толғайтын  болған.  Оларды  халыққа әртүрлі  музыкалық  аспаптар  арқылы  
жеткізіп, дамыта  түскен.  Осы төл  өнеріміз ұрпақтар эстафетасы  арқылы 
біздің  заманға келіп  жетті. Қазақ музыкасы  бүгінгі  таңда заманына  қарай  
дамып,  жетіліп,  аспаптарда  орындаушылық  шеберліктерімен әлемнің  
түкпір-түкпіріне  таралып,  танылып  келеді. 

азіргі ақпараттық білім қоғамының өзіндік 
ерекшеліктері бар. Үздіксіз дамып, күн сайын жаңа 

ОРТАҚ  МАҚСАТ

М.НАҒЫМЕТЖАНОВ, 
А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің 
жоғарғы санатты домбыра сыныбының оқытушысы
                    Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан

Қ
талап-тілектерін алдыңа тосып отырған қоғамда озық ойлы, рухы биік жас-
тарды тәрбиелеу маңыздылығы еселеп артатыны заңдылық. Оның үстіне, 
шын мәніндегі рухани жаңғырудың даңғылына түсіп, ұлттық кодымызды 
көз қарашығындай сақтаудың қам-қарекеті жасалып жатқан шақта, әсіресе, 
орта білім жүйесінің өсиетінен өнегесі, талабынан тағылымы көп болуға 
тиіс деп ойлаймыз. 

Оқушыларды биік мақсаттарға қарай жетелеу, адами құндылықтарды 
бойына сіңіру, өзін-өзі дамытатын тұлға етіп қалыптастыру – оқу ордасының 
басты парызы. Ал рухани жаңғырудың басты бағдары – ұлттық өнерді 
ұлықтауда. Ұлттық өнердің тамырына нәр беретін әрі сол өнерге баулитын 
саз мектебі екені даусыз.

Саз өнерінің өзіне тән оқыту ерекшелігі мен әдіс-тәсілдері бар. Адам 
жанының ішкі толқынысын, сезімін, үнін, әуен, ырғағын жеткізе білетін 
қазақтың қара домбырасынан дәріс беру үлкен жауапкершілікті жүктейді. 
Ұлтымыздың рухы болған ерлігі мен өрлігін , даралығы мен  даналығын үн 
төкпесінен таныту аса шеберлікті, ізденісті талап етеді.

Осы салада қырық жылға жуық еңбек етіп, шәкірттерге рухани азық 
сыйлап, өнердің табиғатын танытып келемін. П.И.Чайковский атындағы оқу 
орнын тәмамдап, туған жерімде еңбек жолын жалғастырдым. Студенттік 
шақта Құрманғазы атындағы халық оркестрінде еңбек еттім. Сол кездегі 
қазақ халқының мақтаныштары – ұлы сазгерлерден алған тәжірибем, 
көргенім мен көңілге түйгенім бір төбе. 1997–2008 жылдар аралығында 
мектеп директоры болып  қызмет атқардым. Би, ән, сурет сыныптарының 
ашылуы мен мектепке оқушылардың көптеп қабылдануына мұрындық бол-
дым. Оқытушылар мен сыныптар саны ұлғайып, өнерді дәріптеудің даңғыл 
жолы ашылды. 

 Мектебіміздің басты бағыты – дарынды балалардың қарым-қабілетін 
шыңдау,  әр аспаптың өзіне тән даралығын тек теориялық тұрғыдан 
түсіндіріп қана қоймай, практикалық тұрғыдан да жөн сілтеп, шеберліктің 
шыңына шығуға жол ашу. Ол үшін әр оқушының тұлғалық ерекшеліктеріне 
мән беріп, әрқайсысына жекелей амал-әдістерді қолдана отырып оқытуды 
артық көремін. Сабақтарымда дәстүрлі әдісті, тренинг, дамыта, ізденте 
оқу   әрекеттерін қолданамын. «Шәкіртсіз – ұстаз тұл» деген тәмсіл бар. 
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Шәкірттерім  әртүрлі республикалық, облыстық байқаулардан  жүлделі  
орындарды иеленген. Астанада өткен VІІ халықаралық «Ақкөгершін» 
байқауында Еркебұлан Смайлов, Алматыда өткен  «Жұлдызды та-
лант» халықаралық  байқауында   Ерболат  Арыстанбек  жүлдегер атан-
ды. Мақсатым – ұлттық өнерімізді дәріптеп,  өркендеуіне  үлес қосу.  
Шәкірттерімді дәстүрлі өнермен сусындатып, таланттарын шыңдау – басты 
міндетім.  

ен 1992 жылы шырайлы шығыстың Тарбағатай 
тауы бөктеріндегі Ақсуат ауылында өмір есігін 

ӨНЕРДІ  СЕРІК  ЕТТІМ

Мағжан МАРАТОВ, 
А.Байқыдыров атындағы саз мектебінің 
екінші санатты домбыра сыныбының оқытушысы
                     Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан  

М
аштым. Бала кезімнен домбыра аспабында ойнауды армандап, аға буын 
өкілдерінің домбыра тартуына еліктеп өстік. Біздің ауыл – күйші, домбы-
рашылар көптеп шыққан өнерлі мекен. Атап айтқанда, 1936 жылы Дина 
Нұрпейісовамен бірге Москвада өткен қазақ өнерінің он күндігінде күй 
тартқан абыз күйші, жүз жасқа келген Бағаналы Саятүлеков. Бағаналы ата-
мыз көне күйлер – «Шыңырау» және «Тауқұдіретін» орындап бізге жеткізді. 
Өз басым мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде, 2003–2008 жылдары 
аралығында Ақсуаттағы А.Байқыдыров атындағы саз мектебінде Қалихан 
Сафаровтан қазақтың көне күйлерінің тарихын тыңдап, атақты күйшілердің 
күйлерін үйреніп, күйшілік өнердің қыр-сырына  қанықтым. Осы мектептегі 
5 жылдық білімімді ары қарай 2008–2012 жылдар аралығында Семей 
қаласындағы М.Төлебаев атындағы музыка колледжінде жалғастырып, 
домбыра сыныбының оқытушысы мамандығын алдым. 

Колледжді 2012 жылы бітіріп, алғашқы еңбек жолымды өзімнің туған 
ауылымдағы А.Байқыдыров атындағы саз мектебінен бастауды жөн көрдім.

Өнерге құштар жас жеткіншекті жетелейтін киелі ортада жүргеніме 
биыл 6 жыл болыпты. Осы уақыт арасында жұмыспен қатар, білім жетілдіру 
курстарына бардым. Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы педагогикалық 
университетте «Жалпы музыкалық білім» мамандығы бойынша білім ал-
дым. Қазіргі таңда екінші санатты домбыра сыныбының оқытушысымын.

Өзім қызмет етіп жүрген мектептің мәртебесін асқақтатуға тырысып 
келемін. Аудандық іс-шараларға белсене атсалысып, оқушыларымды түрлі 
қалалардағы халықаралық, республикалық, облыстық деңгейдегі өнер до-
даларына қосып, нәтижелі еңбек етіп келемін.

2016–2018 оқу жылының қорытындысы бойынша аздаған жетістіктерге 
жеттік. 

2016 жылы 7 мамырда Алматы қаласында халықаралық «Мәңгі ел, 
Қазақстаным» атты өнер фестивалінде Ұлықбек Мәди ІІ орын иеленді.

2017 жылы  Семей қаласында Латиф Хамиди атындағы халықаралық 
байқаудың І орын иегері атанды.

2018 жылы 10 ақпанда  Өскемен қаласында өткен  халықаралық «Таңғы 
шұғыла» байқауында Сайрамғалиева Нұрайлым «Бас жүлде» иеленді.

2018 жылы 17 ақпанда Алматы қаласында халықаралық «...Бақытым–  
халқым менің!» атты өнер фестивалінде  «Қызыл жебе» домбырашылар 
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ансамблі «Бас жүлде» иеленіп, Біріккен Араб  Әмірлігі  Дубай қаласына 
ғылыми конференцияға және өнер фестиваліне қатысып демалуға жолдама 
ұтып алдық.

2018 жылы 4 сәуірде  Семей қаласында өткен халықаралық «Ұлы дала 
дарыны» атты өнер байқауында Сағади Диас І орын  «Алтын жүлде» иегері 
атанды. 

2018 жыл 28 сәуір  Өскемен қаласында ІV республикалық «Тайжа-
рыс» радиобайқауында Сағади Диас ІІ орынды иеленді және 24 маусым 
мен 3 шілде аралығында Түркияның Анталия қаласына демалуға жол-
дама ұтып алдық. Аз уақыт ішінде осындай ірі жарыстарға барып,  талай 
үлкен додалардан оқушыларымның жүлде әкелуі өзімнің алдымдағы аға 
буын өкілдерінің  берген білімі әрі тәлім-тәрбиесі деп есептеймін. Алдағы 
уақытта да бар қажыр-қайратым мен алған білімімді  туған еліме жұмсап, 
өскелең ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарымызды сіңіруге жан сала 
қызмет ете беремін. 

последнее время все чаще мы слышим о  так называемом критериаль-
ном оценивании который пока идет как эксперимент в отдельно взя-

КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
(из опыта работы) 

Гульзат  БАКЕНОВА,
учительница русского языка и литературы 
Шубаркудукской гимназии
   Актюбинская область, Темирский район, Казахстан

В
тых школах страны. Критериальное оценивание позволяет формировать у 
учащихся положительные эмоции к учебному процессу.

При критериальном оценивании образовательный процесс строится та-
ким образом, чтобы у обучающегося формировалась оценка самого себя, 
своих достоинств и недостатков, своих действий и возможностей, то есть 
самооценка.     

Смысл этой работы – сформировать у детей способность понимать и 
выбирать критерии оценивания, давать содержательную оценку тому или 
иному способу действий и полученному результату, уметь оценивать себя, 
пользуясь разными шкалами. Самооценка ребенка должна предшествовать 
оценке учителя, лишь тогда можно воспитать относительно адекватную са-
мооценку. 

Предлагаю несколько вариантов работ различного типа с выработан-
ными критериями и оценкой детей в соответствии с ними.  Изложение в 8 
классе. Текст «История одного кюя» (157 слов). Из текста выбраны 40 слов, 
использование которых обязательно. Критерии вырабатываются на основе 
требований программы (см.фото №1). 

Фото №1. Критерии оценки изложения ученика 
После завершения работы учащимся предлагается полный текст на ин-

терактивной доске, и они самостоятельно проверяют работу. При данном 
виде проверки развиваются несколько навыков: орфографический, пунктуа-
ционный и другие. (Приложение №1).

При работе над сочинениями в 8 классе тоже вырабатывались специфи-
ческие критерий. Тема «Сочинение-описание по картине» (см.фото №2).
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Фото №2. Критерии оценивания сочинения-описания
(Приложение №2, 3).
Работа по критериальному оцениванию должны быть системной, чтобы 

результаты накапливались и не были эпизодическими. В 4-четверти 2016-
2017 учебного года  мы  провели несколько работ. В 4-6 классах – свое- 
образная проба внедрения суммативного оценивания, которое предстоит со 
следующего учебного года. В ходе работы убедились, что очень важен этап 
обучения такой работе. После него учащиеся легко справляются самостоя-
тельно. 

Задания по суммативному оцениванию по русскому языку 6 класс 4-чет-
верть

Тема 1. Простое предложение проведения: 20 минут
Учителя: Рязанова Л.А.,   Бакенова Г.А.
 Маленькие жители Алматы с удовольствием отправляются в зоопарк и 

на канатную дорогу. 
Таблица №1. Дескрипторы

№                                       Задания                                                                  баллы
1. Выделите грамматическую основу                                                        1 балл
2. Выделите второстепенные члены               2 балла

3. Найти однородные члены предложения и указать, чем выражены     3 балла
4. Найти определение, выраженное прилагательным             2 балла
5. Найти определение, выраженное существительным                          2 балла

6. Составить похожее предложение                                                       5 баллов

 Всего баллов                  15

№                                     Задания     баллы
1. Найти сложное предложение в тексте, поставь знаки                2 балл
2. Докажите, что это СП (схема)                  2 балла
3. Определите вид предложения по цели высказывания и интонации      2 балла

4. Составить другое СП                  5 баллов
5. Доказать, что это СП                  1 балл 

 Всего баллов                   12

Тема: Сложное  предложение проведения: 20 минут                        
Весна приносит людям хорошее настроение. Как замечательно сияет 

весеннее солнце и дует приятный теплый ветерок. Вокруг расцветают пер-
вые весенние цветы.

Таблица №2. Дескрипторы

Суммативное оценивание за 4-четверть Время: 30 минут   
Весна – коварное время года. Уже растаял снег, появилась травка, но по-

года еще может преподнести свои сюрпризы. Именно весной многие люди 
болеют. Весенних болезней много: грипп, бронхит, авитаминоз, сердечная 
недостаточность. Весной люди должны тщательно следить за своим здоро-
вьем, употреблять витамины, одеваться по погоде.
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№                                        Задания                                                                   баллы
1.    Найти в тексте 1ПП, доказать                   3 балл
2.    Найти в тексте 1СП, доказать                   3 балла
3.    Найти в тексте предложение с однородными сказуемыми               2 балла

4.    Поставить подходящее обобщающее слово:                                               2 балла
        …………………..:  дуб, береза, сосна, ель. Яблоня, груша, 
        слива, персик - …………..   .  
5.   Правильно вставить пропущенную букву: Вел…сипед, ми….ион,          10 баллов
       ра…резать, ра…сыпать, р…стение, предл…жение, изл…гать, 
      увид…ш…,  рису…т, дыш…т. 

 Всего баллов                  20 баллов

Таблица №3. Дескрипторы

Уроки, на которых применяется критериальное оценивание, проходят 
интересно. Учащиеся стараются работать самостоятельно, творчески. Под-
ходят к работе объективно, учатся оценивать себя и товарищей. Мы пошли 
дальше: выработали критерии для заседания дебатного клуба, для конкурса 
чтецов «День Победы!», для некоторых выступлений в ходе диалогического 
общения. На таких занятиях ученики ждут «перемен» (в своих оценках и 
формирований  функциональной  грамотности),  но совсем не ждут пере-
мен!

ектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту және жетілдіру барлық 
үздіксіз білім беру жүйесінің алғашқы сатысы болғандықтан, еліміздің 

2018-2019 оқу жылының ерекшеліктері

МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ СЫНЫПТАРЫ МЕН 
ТОПТАРЫНДА ТӘРБИЕЛЕУ МЕН ОҚЫТУ 
ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

М
мемлекеттік саясатының басым бағыттарының бірі болып табылады

Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолда-
уында балалардың үнемі өзгерістерге бейім болуы мен жаңа білімді меңгеру 
қабілетін дамытуды басым бағыты ретінде айқындады.

Мемлекеттің әлеуметтік тапсырысын, сондай-ақ Қазақстан Республика-
сында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында айқындалған міндеттерді орындау мақсатында 
2018-2019 оқу жылында мектепке дейінгі білім беру жүйесі келесі міндеттерді 
шешуді қарастырады:

– балалардың физикалық және психоәлеуметтік саулығын нығайту;
– балаларды ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға баулу; 
– патриоттық, толеранттық, рухани және адамгершілік негіздерін 

қалыптастыру  («Рухани жаңғыру», «Туған жер» бағдарламасы);
– балалардың ерте дамуы үшін әлеуметтік дағдылар мен өздігінен үйрену 

дағдыларын дамыту;
–  балалардың дарындылығы мен жеке қабілеттерін дамыту;
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–  мақсатты түрде балаларды мектепке дайындау.
Аталған міндеттер білім беру қызметін одан әрі ұйымдастыру барысында:
– мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұнын;
–  балаларды мектепке сапалы даярлауға бағытталған инновациялық әдістер 

мен технологияларды;
–  мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын 

қадағалау бойынша индикаторлар жүйесін енгізу;
–  балалардың ерте дамуы үшін әлеуметтік дағдылар мен өздігінен үйрену 

дағдыларын дамыту бойынша Стандарт пен бағдарламаны әзірлеу арқылы   
шешілетін болады. 

2018-2019 оқу жылы мектепалды даярлық сыныптарында (топтарында) 
білім беру процесі Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті 
мемлекеттік стандартына (2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 ҚРҮҚ), Мектеп-
ке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарына (ҚР БҒМ 2016 жылғы 
22 маусымдағы №391 бұйрығына 1 қосымша) және Мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасына (ҚР БҒМ 2016 жылғы 12 тамыздағы 
№499 бұйрығы) сәйкес  ұйымдастырылады.

Мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының 
дамуы на мониторинг жүргізу

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-
2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес республиканың 
мектепке дейінгі ұйымдарында балалардың даму деңгейіне мониторинг 
жүргізудің  бірыңғай тәсілдері  енгізілді. 

Мониториг мақсаты:
– балалардың жетістіктерін әділ бақылау; 
– мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеу мен дамытуда жеке тәсілді 

қамтамасыз ету; 
– білім беру процесін педагогтердің түзету іс-шараларын жедел түрде жос-

парлау негізінде жетілдіру; 
– баланың Үлгілік бағдарлама мазмұнын игеру деңгейін анықтау. 
Үлгілік бағдарламада жартыжылдықтар бойынша ұсынылған білім беру 

салаларының күтілетін нәтижелері мониторинг жүргізуге арналған индикатор-
лар болып табылады. 

Диагностиканы ұйымдастыру және жүргізу механизмі  балалардың 
біліктері мен дағдыларының даму деңгейлерін есептеу жұмыстары әдістемелік 
ұсынымдарда толық баяндалған және ол «Мектепке дейінгі балалық шақ» 
республикалық орталығының сайтында орналастырылған.   

Мониторинг жүргізудің алгоритмі:
– әр баланың біліктері мен дағдыларының даму диагностикасы; 
– топтың тұтас алғандағы даму нәтижелері; 
– балалардың мектепке дейінгі ұйым бойынша даму нәтижелері;
– балалардың аудан, қала, облыс, республика бойынша даму нәтижелері. 

Бақылау парағында алынған мәліметтер негізінде баланың жеке даму картасы 
толтырылады. Баланың жеке даму картасы баланың мектепке дейінгі ұйымда 
және мектепалды даярлық сыныбында болған барлық кезеңінде жүргізіледі. 

Диагностика нәтижелері бойынша педагог балалардың үлесін есептейді:
– I даму деңгейі (төмен деңгейге баламалы),%;
– ІІ даму деңгейі (орташа деңгейге баламалы);
– III даму деңгейі (жоғары деңгейге баламалы).
Баланың жеке даму картасының «Түзету іс-шаралары» бөлімін 

диагностиканың қорытындысы бойынша  балалармен жұмыс істейтін педагог-
тер мен мамандар толтырады.

Педагог «Қорытынды» бөлімінде диагностиканың әр кезеңінен кейін бала-
мен жеке түзету жұмысын жүргізу үшін  педагогикалық процестің міндеттері 
мен мазмұнын айқындайды.
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дам өмірі өлеңмен өріліп, әуенмен әсемделген. Әсіресе, адам 
ғұмырында музыканың алар орны ерек. «Ән жоқ жерде – адам тірлігі 

Музыка – жан азығы

ӘУЕЗДІ  ӘУЕН – АУРУ   АТАУЛЫДАН   
АЙЫҚТЫРУШЫ

Әсемгүл  САРИЕВА, 
№1 балалар өнер мектебінің домбыра аспабы оқытушысы
   Орал қаласы, Қазақстан

А
де жоқ», – деп Ю.Фучек тауып айтқан. Музыка адамды шаттыққа бөлеп, 
мұң-зарын сейілткен. Оның құдіреттілігі сонша, адам баласының мінез-
құлқы мен дәстүр-салтын да өзгерте алады екен. Бітімін бүтіндеп, сана-
сына сәуле шашады. Сөзімізді дәйекті делелмен сабақтау үшін қытайдың 
музыка зерттеушісі Сыма Цяньның мына пікірін еске алайық: «Дүниеге 
келген адам баласы өміршең рухты, жүрек пен сананы еншілей туады. 
Ал қайғы мен шаттық, ашу мен қуаныш болса, туа бітетін қасиеттер 
емес, мұның бәрі – сыртқы әсерге деген адам сезімінің өзгеруі ғана, әрі-
беріден соң сезімді қалыптастыратын да сол сыртқы әсерлер». Содан 
да болар, баяу да бойлауық, зарлы да сарнауық әуен бел алған ортада 
халықтың санасы семіп, мұңға батқаны; егер ерке де еркін, жайдары да 
жеңіл, иірім-қайырымы алабұрта елпілдеген әуен бел алса, онда халықтың 
шат-шадыман ғұмыр кешкені; егер қатқыл да қаһарлы, бастауы жігерлі, 
қоштауы асқақ, қайырмасы кең орамды әуен бел алса, онда халықтың 
өзіне-өзі сенімді де табанды болғаны; егер қоңыржай да ашық, орнықты да 
қалыпты, байсалды да шыншыл әуен бел алса, онда халықтың сыпайы да 
ізетшіл болғаны; егер шалқар да шалқымалы, жүрекке жылы, жанға жайлы 
әуен бел алса, онда халықтың мейірім мен махаббатқа бөленгені; ал егер 
жабайылардың әндері сияқты шегіне жете бүлініп-бұрмаланған, жанығып 
жан ұшырған, ырду-дырду әуен бел алса, онда халықтың бұзылғандық пен 
бейбастыққа белшесінен батқаны. Сыма Цянь халықтың музыкасы арқылы 
олардың ішкі және тысқы болмыс-бітіміне баға беріп, шынайы келбетін 
тануға болатынын айтады. 

Музыка дегеніміз – сырлы да сиқырлы дыбыс. Ал, дыбыс – табиғат. 
Табиғатсыз тіршілік жоқ болса, дыбыссыз музыка жоқ. Әуен көптеген сан-
сыз дыбыстан құралады. Табиғаттан пайда болған жаңбыр, дауыл, жел үні, 
су сылдыры, құстардың әні, аңдардың үні мен қимылы, жан-жануарлардың 
боздауы, кісінеуі, т.б. дыбыстарға еліктеуден әуен құралады. Мысалы, 
талантты сазгер Нұрғиса Тілендиевтің «Құстар қайтып барады» әнінің 
ырғағына бір сәт құлақ түріп, зейін қоя тыңдаңызшы. Құлаққа құстардың 
қиқуы келіп, ол үн жүрегіңді баурап, көңілді мұң шалмай ма?!.

Халқымыздың білгір сазгері, академик Ахмет Жұбанов музыка жай-
лы: «Қазақ халқының талантты күйшілерінің күйлерінде құлаққа әрең 
естілетін шөптің сыбдыры, кең далада келе жатқан жалғыз жолаушының 
әні,  аспанда қалықтап жүрген қайсар бүркіттің қанатының суылы 
бар...» – деп ерекше тебірене жазыпты. 

Жақсы ән мен сазды музыка – жан азығы. Әсем ырғақты, жан тербетер 
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ән, сазды музыка тыңдаған адамның жүрегі жай тауып, рақат сезімге, ерек-
ше қуанышты күйге бөленеді. Солардың арқасында қан айналу, зат алмасу 
процесі жақсарады. Музыка көңілді көтереді, қайғыны жеңілдетеді, бойды 
сергітеді, жанға жайлы эмоция тудырады.

Ежелгі гректер музыка мен медицинаны қосып, оған қамқоршы етіп 
бір Құдайды – Апаллонды беріпті. Музыканың адам денсаулығына, көңіл 
күйіне әсер ететіні жайлы мәліметтерді ұлы дәрігер Эскулаптың, ежелгі 
грек математигі, философы Пифагордың, философтар – Аристотель мен 
Платонның еңбектерінен табуға болады. Музыка ырғағы күш-қуат беріп, 
көңіл күйді көтеретінін әскери мамандар да ертеден мойындаған. «Музыка 
армияның жігерін екі-үш еселендіреді», – деп орыс армиясының белгілі 
қолбасшысы А.В. Суворов дәл айтқан.

Қытай мен Грекияда музыканың емдік қасиеті жайлы ертеде-ақ белгілі 
болып, ол біздің дәуірімізге музыкатерапия немесе вакалотерапия ретінде 
жетіп отыр. Музыканың дыбысына, ырғағына байланысты адам организмі 
әрқалай әсер алады. Сондықтан, оны кейбір жүйке ауруларын емдеуге, 
олардың алдын алу мақсатында пайдаланатыны белгілі. Мысалы, әсерлі 
музыка эндокринді бездер қызметін едәуір жақсартады да, гормондар 
бөліну күшейе түседі. Музыка ас қорыту тізбегіне де жағымды әсер етеді. 
Музыканың адамға әсері оның қандай аспапта орындалуына байланысты. 
Мысалы, сыбызғы үні қан айналымына, жүрек тамырларына пайдалы әсер 
етсе, скрипка мен фортепиано адамның жанын жай таптырып, жүйкесін 
тынықтырады екен. Ал, қазақтың екі шекті музыкалық аспабы қоңыр 
домбыраның күмбірлеген үні, киелі қылқобыздың жүрек елжіретер сырлы 
сазы қалай сізді бейжай қалдыра алады?.  

Музыкатерапия қазіргі кездері невроздар мен неврастения секілді ау-
руларды емдеу мақсатында, шаршап, ұйқы қашқан кезде жүйкені тыныш-
тандыратын ем ретінде пайдаланып жүр. Музыкатерапия гипертониялық, 
жүректің ишемиялық аурулары мен нейроциркуляторлық дистония 
сырқатын емдеуде де қолдау тапты. Ғалымдар музыканың тіршілікке 
қандай пайдасы барын анықтау үшін бірде мынадай тәжірибе жасаған. Гүл 
өсірілген плантацияның бірінде үнемі жанға жайлы сазды музыка ойнап 
тұрған да, ал екінші бір плантациядағы гүлдер музыкасыз жай тәсілмен 
өсірілген. Тәжірибенің қорытындысында ғалымдар музыка ырғағымен 
өскен гүлдердің жақсы да әсем болып өскенін анықтаған.

Тағы бір тәжірибе музыка сазымен сауылған сиыр сүтті әдеттегіден 
көбірек бере бастайтынын дәлелдеді. Өз ұлтымыздың да музыка мен саз-
ды әуенге байланысты неше бір аңыздары бар. Солардың бірі – ботасы-
нан айырылып, көздерінен жас сорғалап боздап тұрған аруанаға сырлы 
сыбызғымен ән ойнағанда жаңағы түйе боздағанын тыйып, бойы босаңсып, 
иіген екен. Міне, әннің құдіреті!.

Осы келтірілген мысалдардан-ақ музыканы тек адам ғана емес, бүкіл 
табиғаттың ұнататынын аңғарамыз, ол бәріне қажет екен. Зейін қойып, 
зер салсаңыз, табиғаттың әрбір құбылысы, әрбір суреті таңғажайып саз, 
музыка емес пе? Мәселен, ағаш жапырағының сыбдыры, бұлақ суының 
сылдырай аққаны, құстардың үні, шегірткенің шырылы, араның ызыңы, 
көбелектің көлбей ұшуы... Сезіне, түсіне білген адамға бәрі әуен, бәрі му-
зыка.

Табиғат аясында бірер сағат болудың өзі адамға қуат, күш-жігер 
беретіні сондықтан. Мысалы, жұмыстан шаршап келгенде 15–20 минут 
жанға жайлы жеңіл музыка тыңдасаңыз, жаныңыз сергіп сала беретінін, 
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күш-қуатыңыздың аз уақыт ішінде қалпына келетінін байқайсыз. Жігерлі, 
екпінді де шабытты музыка адамдардың қайратын қамшылап, ерлікке 
бастайтыны белгілі. Мысал үшін өз еліміздің Әнұранын алайық. Ол 
ойнағанда бойыңда елге деген, халқыңа деген ерекше ұлттық сезім пайда 
болып, сол елдің азаматы екеніңді ерекше мақтаныш тұтатындай күш пай-
да болады емес пе?..

Сазды да сырлы музыка, әсіресе, жасөспірімдер мен жас балалар үшін 
қажет-ақ. Музыка олардың орталық нерв жүйесіне, яғни жүйкесіне әсер 
етіп, ой-өрісін жетілдіреді, рухани дүниелерін байытады, сезімталдыққа, 
нәзіктікке, қайырымдылыққа тәрбиелейді.

Расында да,  музыка – адамды ерекше рахатқа бөлейтін ұлы күш. 
Ән-әуен адам сезімін баурап алып, жанға жайлы, мол эмоциялық сәттер 
туғызады. Тартымды  да  мәнді музыка  дертке де шипа болатыны 
сондықтан.

19 тамызда Алматы қаласындағы «Almaty Arena» кешенінде сту-
денттер арасындағы әлем чемпионатының салтанатты ашылуы болды. 
Чемпионат ұйымдастырушылары – Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасының Студенттік спорт 
федерациясы және Ұлттық студенттік лигасы.

Шараның мақсаты – салауатты өмір салтын насихаттау, жастардың 
спортқа деген қызығушылығын арттыру.

Футзалдан әлем чемпионатына ерлер мен әйелдер арасынан Канада, 
Германия, Франция, Аргентина, Жаңа Зеландия, Болгария, Португалия, 
Польша, Хорватия, Словакия, Чехия, Ресей, Қытай, Израиль, Тайланд, 
Украина елдерінің ең мықты командалары келді. Чемпионат 19-26 тамыз 
аралығында өтті.

Шараның салтанатты ашылуына  FISU Бас хатшысы Э.Сентрон, 
ҚР Білім  және  ғылым министрі Е.Сағадиев, ҚР мәдениет және спорт 
министрі А.Мұхамедиұлы, Алматы қаласының әкімі Б.Байбек, ҚР 
Студенттік спорт федерациясының президенті Қ.Закирьянов, FISU 
вице-президенті Мариан Димальски, студенттер арасындағы әлем 
чемпионатының директоры Пауло Феррейра және халықаралық 
командалардың өкілдері қатысты.

Анықтама үшін. Ұлттық студенттік лига 2014 жылы ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің бастамасымен құрылды. Ұйымның басты 
мақсаты – студенттер арасында салауатты өмір салтын насихаттау және 
оларды бұқаралық спортқа тарту, шетелдік студенттер ұйымдарының 
әлемдік үрдістері мен тәжірибесіне сәйкес жоғары және кәсіби деңгейде 
спорттық іс-шараларды ұйымдастыру.

Бүгінгі күні лига – Қазақстанның барлық жоғары оқу орындары мен 
колледждерін, республиканың барлық студент жастарын біріктіретін 
ұйым. Ал, студент жастар арасында белсенді түрде дамып келе жатқан 
және танымал спорт түрлерінің бірі – футзал.

Министрліктің баспасөз орталығынан

ФУТЗАЛДАН  СТУДЕНТТЕР  АРАСЫНДАҒЫ 
ӘЛЕМ  ЧЕМПИОНАТЫ
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Редакция  поштасынан

2017-2018 оқу жылында Павлодар облысы «Ақсу қаласының дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған гимназиясы» мемлекеттік мекемесінде 
1,2,5,7-сыныптар жаңартылған мазмұндағы білім беру бағдарламасы бойынша 
білім алды.  

Жаңартылған білім мазмұнында көптілді оқыту – оқушыларымыздың білім 
кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемнің ғылым құпияларына үңіліп, өз 
қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін ең басты қажеттілік. Биылғы оқу жы-
лында 5-6 сыныптарда ағылшын тілі  тереңдетіліп оқытылады. Шәкірттер үш тілде 
өткізілетін  сыныптан тыс іс-шаралар арқылы полимәдени қоғамда өмір сүру мен 
қарым-қатынас жасауға, мәдениетаралық диалогқа қатысуға дағдылануда.

Үш тілде  оқытылатын физика, химия, биология,  информатика пәндері  
арқылы ғылым  негіздерін жоғары меңгеру, ғылыми жұмыспен айналысу біліктілігі 
дамытылуда. Осындай жұмыстардың нәтижесінде оқушылар көптілділік олимпи-
адасына еркін қатысуда.  ПМУ мен «Ертіс дарыны» орталығы бірлесіп өткізген 
көптілділік олимпиадасында  10-сынып оқушысы Д.Төлегенова – ІІ орын, 8-сынып 
оқушысы А.Баяманова  ІІІ орынды иеленді.

Жаңартылған бағдарлама бойынша ағымдағы оқу жылы біліктілік арттыру 
курсынан 15 мұғалім өтті. Тілдік бағыттағы курстан 5 мұғалім, оның ішінде жара-
тылыстану-математика бағытындағы пәндерді ағылшын тілінде жүргізуге  химия 
мұғалімі Д.Е. Абраева, биология мұғалімі У.К. Мұханова  А2 деңгей,  физика мұға-
лімі А.С. Қабылбекова В2 деңгей, информатика мұғалімі Э.Т. Абылғазина С1 деңгейлі сертификаттарын иеленсе, С.Е. Нұрғалиева ағылшын тілінде тренерлік 
курсты сәтті аяқтады. 

Ағымдағы оқу жылында тәжірибе алмасу үшін Назарбаев зияткерлік  
мектебімен байланыс орнатылды. Ұстаздар оқу-тәрбие жұмыстарымен танысып, 
өзара тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды. 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологияны тиімді пайдалану арқылы 
оқушылардың білім сапасын көтеру» тақырыбы бойынша республикалық 
«Педагогикалық идеялар фестивалі» байқауында К.Б. Төлеубаева  І орынды иеленді.

Гимназияда «Жаңартылған білім мазмұнында тиімді оқытуды ұйымдас-
тырудың жолдары» апталығы өтті. Апталықта 1,2,5,7-сыныптарға қазақ тілі, ма-
тематика, орыс тілі, ағылшын тілі, биология, химия, Қазақстан тарихынан  ашық 
сабақтар өткізілді. Мұғалімдердің оқу үдерісін ұйымдастыруда қолданған оқытудың 
белсенді әдістері мен технологиялары сабақтардың тиімді өтуіне, оқушылардың 
сабақта белсенді іс-әрекетке енуіне ықпал етті.            

Сондай-ақ педұжымда өткізілген «Жаңа білім беру мазмұны жағдайында 
оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын  дамыту»,  «Критериалды  баға-
лау – білім сапасының негізі» атты коучингтер, «Үй тапсырмасын орындау жолда-
ры: мақсаттары, міндеттері» тақырыбындағы семинар, «Білім мазмұнын жаңарту 
кезеңінде мұғалім құзыреттілігін арттыру арқылы табысты оқыту» тақырыбындағы 
педагогикалық кеңес мұғалімдердің  іс-тәжірибелері мен шеберлігін шыңдауына 
мүмкіндік туғызды.

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні – оқушы өзінің мектеп 
қабырғасында алған білімін өмірде пайдалана білуі керек дегенге саяды. ХХІ 
ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болуы үшін оқушылардың бойына 
қажет дағдыларды дарыту ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілік жүктейді. 

ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ  БЕРУ   МАЗМҰНЫНДА  
ТИІМДІ ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

К.АККЕНТАЕВА, 
директордың ғылым жөніндегі орынбасары
   Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Қазақстан
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

8 (727) 291-33-36.

Ұялы тел.:  

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

Басуға 04.09.2018 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы       . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 57.

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” 
№9, 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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Мерейтой – 80

Математиктердің бірінші республикалық конференциясы. Алдыңғы 
қатарда – ортада С.Елубаев (Алматы, ҚазПИ, 1971 жыл.).

Республикалық математикалық олимпиада. 
Суретте: сол жақта әділқазылар мүшесі С.Елубаев  (Алматы, О.Жәутіков 

атындағы физика-математика мектебі, 1970 жыл.). 



67

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Академик Еркебұлан Елубаев Елбасы Н.Ә. Назарбаевқа Қазақстан 
Көркемөнер академиясының «Алтын» медалін тапсыру үстінде (Аста-
на, 6 қараша, 2006 жыл.).

1987 жылы С. Елубаев Қыздар педагогикалық институты жанынан 
сырттай оқытатын Қазақстан мен Орта Азиядағы тұңғыш, СССР-де 
екінші «Математика-информатика» мектебін ашушы. Суретте мек-
теп директоры С.Елубаев оқушыларымен бірге (Алматы, 1988 жыл.). 
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«Алтын адам» киімдерін қалыпқа келтіруші Елубаевтар жұмыс 
үстінде. 

Суретте:   Салтанат  Елубаева  және    балалары – Еркебұлан,   
Еркеболат, Ержан  мен  Рауан (Алматы облысы, Есік мұражайы, 2010 
жыл.).

Сәбетбай Елубаев пен 
жұбайы Елубаева Салтанат 
Қыстаубайқызы (Алматы, 
үйінде. Тамыз, 2010 жыл.).
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Ақтөбе облыстық кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау инс-
титуты. 

Суретте: С. Елубаев және директордың орынбасары Бектенғалиев Асқар 
Хайроллаұлы (Ақтөбе, 25 наурыз, 2011 жыл.). 

«Бастау».  ҚР  Білім  және  ғылым  министрлігі.  «Дарын» ғылыми-прак-
тикалық I республикалық бастауыш сыныптарға арналған математикалық 
турнир. 

Суретте: әділқазы С.Елубаев жеңімпаз оқушыға сертификат тапсыруда 
(Алматы, 16 маусым, 2011 жыл.).
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Аудандық, қалалық методкабинет меңгерушілерінің курсының тыңдауы. 
Алдыңғы қатарда (солдан оңға қарай): Ш.Амантурлин – ОБЖИ директорының 
орынбасары, Л.И. Гусев – ОБЖИ директоры, Қ.Б. Балахметов – Министр, 
М.И. Ильясова – курс жетекшісі (1982 жыл.)

Қызылорда облысының мектеп директорларының курсы тыңдаушылары 
(1991 жыл.).

Баян-Өлгийдегі   білім  беру  жүйесінің  дамуымен  танысу сапарында 
(1991  жыл.).  
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Қызылорда облысы, Шиелі ауданы директорларының курсы (2004 ж.). 

Мектеп басшыларының біліктіліктерін арттыру курсы (Қостанай 
қаласы, 2000 жыл.).

Облыстық білім департаменті директорларының курсы (2003 ж.).
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Республикалық әдіскер-методистер курсының тыңдаушылары.

Семинарға қатысушылар (Шығыс Қазақстан облысы, 2008 ж.).

Гимназия директорлары курсының тыңдаушылары (2004 жыл.).
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kzҰлы Нұрлан, немерелері Ильдар, Еламан.

Қызы    Меруерт,  күйеубаласы     
Ерлан және немерелері Айлин, 
Нұрия.

Отағасы Құттыбай Сегізбаев жарымен.

Ұлы Нұрлан, келіні Гүлшахадат. Отағасы Құттыбай Сегізбаев жары-
мен және немересі Залинамен.

Мадина Ильясованың отбасы
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ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕБІ
Журнал 1925  жылдан бастап шығады

ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖУРНАЛЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК

№9 (1112), 
2018

ҚЫРКҮЙЕК

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

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

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

РЕДАКЦИЯЛЫҚ  АЛҚА: 

Бас кеңесші – Сайраш  ӘБІШҚЫЗЫ, 
                            қоғам қайраткері 

Жауапты хатшы – Сайлаугүл  САДЫҚҚЫЗЫ

Оператор-беттеуші – Нәзигүл  СӘДУАҚАСОВА

Корректор – Күлила  МАЙТЫБАЙ

Р Е Д А К Ц И Я:

Электрондық пошта: kaz_mektep@mail.ru

Сайт: www.kazmektep.kz

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:  

050010, Алматы қаласы,  
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ілім адами капиталдың басты құндылығына айналып отырған XXI 
ғасырда Президент рухани жаңғыруымыздың ең негізгі  тетігі – 

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

Б

БІЛІМ   САПАСЫН   ЖЕТІЛДІРУ –  РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУДЫҢ  БАСТЫ  ТАЛАБЫ

Нәсіпқали ДӘУЛЕТОВ,
Орал гуманитарлық колледжінің директоры,
педагогика ғылымының кандидаты,
«Құрмет» орденінің иегері
 Батыс Казақстан облысы, Қазақстан

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

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

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

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

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

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

Бірақ осы дарынды балалар мектебінің өзі бүгінгі таңда «білімді бәрінен 
биік қоятын ұлтқа айналуымызда» білім кеңістігінен өз орнын таба алмай, 
орта арнаулы техникалық білім беретін оқу орнына дейін төмендеп, IТ ли-
цей-интернатына айналмақшы. Біздіңше, бұл жерде мемлекеттің, біртұтас 
ұлттың білім-тәрбиедегі дамуының ғылыми негізін, бағытын айқындайтын 
Ы.Алтынсарин атындағы Білім академиясы, ұлтымыздың ең басты 
интеллектуалдық байлығы, дарынды жастарға көмекке келуде дәрменсіздік 
көрсетіп отыр.
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Жалпы білім беруде соңғы жылдардағы ең үлкен жетістігіміз, біріншіден, 
білім берудің күнделікті сапалық деңгейін, білім стандартының орында-
лу барысын тұрақты жүйелі, көріп отыруға мүмкіндік беретін, мектепте 
бірыңғай педагогикалық мониторингінің; екінші, қорытынды аттестатци-
яда оқушының он бір жыл алған білімін, мемлекеттік стандарттын орын-
дау деңгейін нақты анықтайтын ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) моделінің 
жүзеге асырылуы. Демек, біздің мектептеріміздің мемлекеттік стандарттың 
орындалуын қатаң қадағалап, білім сапасының деңгейін нақты көріп 
отыруға толық мүмкіндігі бар. Әлемдегі ең үздік мектептер, өз жұмысының 
нәтижесін өзі бақылап, бағалап отыруы арқылы ғана сапалы білім беруді 
қамтамасыз етеді.

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

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

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

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

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

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

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

Бір-ақ мысал. Бұрын тестілік бақылаудың қорытындысы бойын-
ша мектеп бітіруші түлектердің мыңға жуығы ғана «Алтын белгі» атте-
статын әреңдеп алса, өткен жылы мектеп емтиханының нәтижелерінде 
алты мыңға жуық түлек «Алтын белгі» алды және олар ЖОО-ға түсудегі 
тестілік бақылауда, көпшілігі соншалықты төмен балл жинады. Егер биыл 
да түлектер екі форматта емтихан тапсырып, бірінші емтиханды тағы да 
мектептің өзі алатын болса, білімді жасанды көтеріп бағалаудың өткен жыл-
дарынан гөрі жоғары болатынына күман келтіру қиын.

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

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

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

Кезінде Елбасы ҰБТ ұйымдастыруда әлеуметтік заңнамалдық резервтері 
жеткілікті пайдаланбай, оның құқық жағынан әлсіз реттелуі, қоғамда 
тестілік бақылау моделінің тиісті өз бағасын ала алмай отырғанына ерек-
ше көңіл аударған болатын. О баста, 2004 жылы біздің елімізде тұңғыш рет 
ҰБТ-леу моделі енгізілгенде, белгілі ғалым, педагогика ғылымының док-
торы, профессор А.Құсайынов: «... ол талапкер мен түлектердің білім са-
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пасын әділ бағалауды және білім беру жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықты 
жоюды қамтамасыз етуі керек», – десе («Әлемдегі және қазақстандағы білім 
берудің сапасы»: Алматы-2013, 131-бет), сол кездегі еліміздің Білім және 
Ғылым министрі Ж.Күлекеев: «ҰБТ-ның мақсаты – мұғалімдердің бағаны 
көтеріп қоюына қарсы күресі», – деген болатын («Цель ЕНТ-боротся с не-
объективным оценками учителей», «Время» газеті, 24.06.2004 жыл).  

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

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

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



86

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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.

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