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ИСАХОВ АЛИБЕК АБДИАШИМОВИЧ,  

ОМАРОВА ПЕРИЗАТ ТАНИРБЕРДИЕВНА, 

ЖАНДАУЛЕТ ЕЛДОС  ЖАНДАУЛЕТҰЛЫ,  
преподаватели кафедры математического и компьютерного 

моделирования Казахский Национальный университет 
имени Аль-Фараби, механико-математический факультет

КАЗНУ - ВЕДУЩИЙ ВУЗ КАЗАХСТАНА 

Ведущее международное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало 

новые результаты исследования по высшим учебным заведениям мира. В этом году КазНУ имени 

Аль-Фараби, поднявшись на 42 позиции, занял 165-е место в глобальном рейтинге QS World 
University Rankings 2021 и стал первым казахстанским ВУЗ ом, вошедшим в топ-200 лучших 

университетов мира. В рейтинг также вошли и 10 других казахстанских вузов. 

По словам пресс-секретаря вуза Даурена Дюсебаева, на постсоветском пространстве только 

два университета вошли в топ-200 лучших университетов мира – МГУ имени Ломоносова и КазНУ 

имени Аль-Фараби. В течение 9 лет ВУЗ, благодаря слаженной работе коллектива под руководством 

ректора, академика Галымкаира Мутанова,  продвинулся почти на 500 позиций вперед. Такое 

стремительное продвижение в мировом рейтинге за короткий промежуток времени не могло не 

привлечь внимание зарубежных экспертов, которые назвали данный прорыв «феноменом». 

В QS «WUR by Subject» были представлены свыше 1200 университетов мира в пяти 

предметных областях. По сравнению с прошлым годом КазНУ значительно улучшил свои показатели 

в предметной области «Искусство и гуманитарные науки» поднявшись с 339 на 277 место, а также 

«Социальные науки и менеджмент» - 351 место. По специальности «Современное языкознание» 

университет входит в топ 51-100 лучших вузов мира, «Лингвистика» в топ 201-250, «Английский язык 

и литература» и «Правоведение» в группу 251-300. Также в данный рейтинг впервые на сегодняшний 

день вошли специальности «Математика» (топ 351-400), «Экономика и эконометрика» (451-500), 

«Физика и астрономия» (551-600). 

Наивысшая оценка от международных экспертов – результат упорного труда всего коллектива 

университета, в том числе 16 входящих в него факультетов и 67 кафедр. Определенный вклад был 

внесен кафедрой математического и компьютерного моделирования, относящейся к прикладной 

математике специальности «Математика». В период с 2015 по 2019 гг. профессорско-

преподавательский состав кафедры опубликовал 77 научных статей в рецензируемых научных 

изданиях в базе Scopus. Из них 29 входят в первыйи второй квартили в базе Scopus, 42 –в первый, 

второй и третий. Публикации кафедры в высоко рейтинговых научных журналах составляют 11.3 %, 

общая цитируемость – 302, цитируемость отдельной публикации – 3.9, коллаборация с 

международными университетами и институтами – 15.6 %. 

Высокие позиции Казахского национального университета в других международных 

рейтинговых списках только потверждают глобальную конкурентоспособность кафедры 

математического и компьютерного моделирования. Любой рейтинг – это в определенном смысле «знак 

качества», или «визитная карточка» кафедры. 
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ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА 
ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ 

     Аңдатпа: Қазіргі заманғы білім беру жүйесі интербелсенді тәсілдерді қолдануға бағытталған. Білім 

беру процесінің бұлай өзгеруіне түрткі болған негізгі факторлар мыналар: 

- оқытудың тиімділігі;

- уақыт бірлігінде көп оқу материалдарын игеру мүмкіндігін арттыру;

- материалды игеру жылдамдығын арттыру;

- оқу процесіне әр оқушының белсенді қатысуы;

- оқушылардың оқу процесіне қызығушылығын оятуын қамтамасыз ету;

- оларға көп қырлы әсер етуді қамтамасыз ету.

Осыған байланысты педагогика және психология саласындағы заманауи зерттеулерде сабақтарда

оқушыларға жеке мүмкіндіктер беруді көздейтін интербелсенді тәсілдерді қолдану, тілдік дағдыларды 

кеңейту және тереңдету, сондай-ақ олардың субъективті позициясын қалыптастыру, білім беру 

траекториясын анықтау ұсынылады. 

  Кілт сөздер: Интербелсенді тәсілдер; шет тілі; тілдік дағдылар; білім беру ресурстары. 

Использование интерактивных методов в обучении английскому языку учащихся средних школ  

Аннотация: Современная образовательная система сегодня ориентирована на использование 

интерактивных технологий в образовании. Это обусловлено такими объективными факторами, как  

- возможность повышения эффективность обучения;

- возможность усвоения в единицу времени большего количества учебных понятий;

- повышение скорости усвоения материала; стимулирование активногоучастия каждого ученика

в учебном процессе;

- пробуждение интереса учеников к изучению иностранного языка; обеспечение многогранного

воздействия на них. В связи с этим в

современных исследованиях по педагогике и психологии настоятельно рекомендуется использовать 

интерактивные технологии, предполагающие предоставление ученикам возможности индивидуально 

расширять и углублять свои языковые навыки, а также формирование их субъектной позиции при 

определении своей образовательной траектории.  

     Ключевые слова: интерактивные технологии; иностранный язык; 

языковые навыки; образовательные ресурсы. 

Аbstrаct. Modern educаtionаl system is focused on the use of interаctive technologies in educаtion. It is due 

to such objective fаctors аs the possibility 

- to enhаnce leаrning efficiency;

- the possibility of аssimilаtion per unit of time more trаining concepts;

- increаsing the speed of аssimilаtion of the mаteriаl;

- encourаging the аctive pаrticipаtion of eаch student in the leаrning process;

- аwаkening students' interest in leаrning а foreign lаnguаge;

- providing multifаceted impаct on them.

In this regаrd, in the recent reseаrches on pedаgogy аnd psychology it is highly recommended to use

interаctive technologies, which involves giving students the opportunity to individuаlly expаnd аnd deepen 

their lаnguаge skills, аs well аs forming their subject position in determining their educаtionаl pаth. The аrticle 

reveаls the essence of the use of interаctive technologies in teаching а foreign lаnguаge аnd gives structurаlly-

substаntiаl chаrаcteristics of this technology;     grounded didаctic conditions for the implementаtion of 

interаctive technologies in teаching а foreign lаnguаge;  the content аnd methods of interаctive leаrning аt 

collаborаtive leаrning аnd, in generаl, the implementаtion of interаctive technologies in the prаctice of the 

school. 

      Key words: interаctive technology; foreign lаnguаge; lаnguаge skills; educаtionаl resources. 
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Қазіргі кезде тілдік білім беру процесі тұлғаны қалыптастыру, белгілі бір дағдыларды меңгеру мен оны 

күнделікті өмірде қолдана алатын процес ретінде қарастырылады. Сол себепті, шет тілдерін оқытуда 

оқушылардың танымдық, коммуникативті және басқа да көптеген қабілеттерінің дамуын қамтамасыз 

ететін оқытудың осындай жүйелерін, әдістері мен технологияларын қолдану қажет болады. 

     Педагогикалық әдебиеттерде оқытуды ұйымдастырудың көптеген тәсілдері (оқушылардың 

белсенділік деңгейіне, олардың өндірістік іс-әрекетке қатысу деңгейіне, дидактикалық мақсаттарына, 

ұйымдастыру әдістеріне және т.б.) сипатталады. Құзыреттілікке негізделген көзқарас аясында олар 

оқушылардың танымдық қабілеттерін және олардың оқу үдерісіндегі белсенділігін дамытуға 

бағытталған. Оқытуда оқушылардың белсенділігін арттыруды ұйымдасқан таным процесінде пайда 

болатын және дамитын жеке қасиет ретінде анықтауға болады. 

    Оқу процесін арттыратын белсенділік көзі ретінде әр мұғалімнің жұмыс формалары мен әдістері де 

болуады. Т.С. Панина, Г. К. Селевко ұсынған әдебиеттердің теориялық шолуларында] зерттеушілердің 

кең ауқымы(Б. Ц. Бадмаев, С. М. Кашапов, А. М. Смолкин, Л. Г. Семушина, В. А. Скакун, С. Д. 

Смирнов, А. П. Панфилова және т. б.) белсенді әдістердің қатарында оқытудың интерактивті әдістерін 

бөліп көрсетеді. 

     Шетел тілдерін оқыту әдістемесінде оқыту әдістерінің көптеген жіктемелері бар. ХХ ғасырдың 60-

жылдарында Дж.Голмит ұсынған дәстүрлі оқытудың түрлері Плаксинаның еңбектерінде сипатталған  

және ол 3 әдісті қамтиды: 

- Оқытудың пассивті (репродуктивті) түрі. Оқушы оқытудың "объектісі" ретінде әрекет етеді. 

Ол мұғалім берген материалды негізге ала отырып, оқулық мәтінін қайта құруы керек. 

Оқытудың тиісті әдістеріне тек тыңдалым және қаралым кіреді (дәріс-монолог, оқу, түсіндіру, 

демонстрация және оқушылардың сауалнамасын жүргізу). Оқушылар бір-бірімен топтық 

жұмыс жасамай, артық шығармашылық тапсырмаларды орындамайды. 

-  Белсенді оқыту. Оқытудың бұл түрі оқушылардың танымдық белсенділігі мен дербестігін 

ынталандыратын әдістерді қолдануды көздейді. Оқушы оқытудың «субъектісі» рөлін атқарады, 

шығармашылық тапсырмаларды орындап, мұғаліммен диалогқа түседі. Негізгі әдістер: өзіндік 

жұмыс, проблемалық және шығармашылық тапсырмалар (көбінесе үй тапсырмасы), оқушы 

мен мұғалім арасында кері байланыстар орнығады. Бұл баланың шығармашылық ойлауын 

дамытады. 

- Интербелсенді оқыту. Білім беру процесі барлық оқушылардың белсенді өзара әрекеті 

жағдайында жүзеге асырылады. Интербелсенді оқыту - өздігінен білім алу, өзара оқыту 

(ұжымдық, ынтымақтастықта топтық оқыту)болып табылады. Мұнда оқушы мен мұғалім 

оқытудың тең субъектілері болып саналады. Мұғалім тек оқу процесін ұйымдастырушы, топ 

жетекшісі ретінде әрекет етеді. 

   Интербелсенді оқытуды ұйымдастыру өмірлік жағдаяттарды модельдеуді, рөлдік ойындарды 

қолдануды және проблемаларды бірлесіп шешуді қарастырады. Бұл қабілеттер, дағдылар мен 

құндылықтарды қалыптастыруға, ынтымақтастық, өзара әрекеттесу атмосферасын құруға тиімді 

ықпал етеді, мұғалімге көптеген мәселелерді интербелсендіі әдіс арқылы оңай шешуге мүмкіндік 

береді. 

    Біздің білім беру жүйемізде мектептегі шет тіліндегі оқу процесінің негізгі құрылымдық бөлігі - 

сабақ. Бұл қарым-қатынастың күрделі актісі ретінде көрініс табады. Оқу процесіндегі қарым-

қатынас «біржақты» және «көпжақты» болуы мүмкін. 

    «Біржақты» қарым-қатынас кезінде оқу процесін ұйымдастыру фронтальды жұмыс 

формаларының басым болуымен жүзеге асырылады, яғни мұғалім сұрау арқылы оқушыны сөйлеу 

әрекетіне итермелейді және ол жауап береді. 

    «Көпжақты» қарым-қатынас кезінде сабақтағы типтік жұмыс түрлері оқушының белгілі бір іс-

әрекеттінің тәуелсіз және толыққанды қатысушысы ретінде өзін көрсетуге мүмкіндік беретін өзара 

әрекеттің топтық, ұжымдық түрлері болып саналады. Шетел тілі сабағы кезінде «көпжақты қарым-

қатынасты» ұйымдастыру кезінде білім беру процесінің барлық қатысушылары өзара әрекеттеседі 

және әр оқушының бойында жеке тұлғаны ашуға мүмкіндіктер жасалады. 

     Іс жүзінде дәстүрлі жұмыс әдістері мен формаларын қолдана отырып (сабақ немесе сабақ 

кезінде) сөйлеу әрекетін ұйымдастыру әрдайым мүмкін бола бермейді. Сабақ барысында 

қолданатын өнімді технологиялар мен оқыту модельдері көп. Сол себепті, біздің уақытымыздағы 

негізгі әдістемелік жаңалықтар шетел тілін оқытудың интербелсенді әдістерін, техникасы мен 

технологияларын қолданумен тікелей байланысты. 

    «Интербелсенді әдіс» өз кезегінде оқушылардың біреумен әңгіме немесе диалог жағдайында 

болған кезде өзара әрекеттесуін білдіреді. «Интербелсенді әдістер» (ағылш. Interаction-өзара 

әрекеттесу) дегеніміз - студенттер бір-бірімен тең жағдайда өзара әрекеттесетін оқыту әдістері (1-
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сурет). Бұл әдістер оқушылардың мұғаліммен де, бір-бірімен де кеңірек өзара әрекеттесуіне, оқу 

процесінде балалардың белсенділігінің үстемдігіне бағытталған . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оқыту жүйесінде мұғалім оқушылармен өзара әрекеттесу процесіне  

енгенімен, сабақтың мақсаттарына жетуге бағытталған олардың іс-әрекеттерінің үйлестірушісі ғана 

болатынын айта кету қажет. "Мұғалім оқу ақпаратын өзі арқылы өткізетін сүзгінің рөлінен бас тартады 

және жұмыста көмекші, ақпарат көздерінің бірі ретінде қызмет етеді". Осылайша, интербелсенді оқыту 

барлық оқушыларды оқу процесіне тартады, оларды қызықтырады және қалыптасқан қарым-қатынас 

дағдыларын қолдануға және дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қолданылатын интербелсенді 

әдістер (интербелсендіі әдістер аясында) оқушыларға ақпаратты өз бетінше алуға, танымдық 

қабілеттерін арттыруға мүмкіндік береді. 

 Интербелсенді әдістерді жіктеуде қиындықтар туады, себебі олардың көпшілігі бірнеше 

әдістердің қайталануы болып табылады. Белгілі бір әдістерді қолдану, яғни сабақтың мақсаты, 

қатысушылар мен мұғалімнің тәжірибесі, олардың талғамы әртүрлі себептерге байланысты болады. 

Сондай-ақ, көптеген әдістер атауының конвенциясын атап өту керек. Көбінесе бірдей атау әртүрлі 

мазмұнға сілтеме жасау үшін қолданылады және керісінше, бірдей әдістер әртүрлі атаулармен 

кездеседі. Мысалы, шығармашылық тапсырмалар, шағын топтардағы жұмыс, оқу ойындары, 

экскурсиялар, әлеуметтік жобалар, жарыстар, спектакльдер, интербелсенді дәріс, мұғалім рөліндегі 

оқушы, күрделі және пікірталас мәселелерін талқылау, жобалау әдісі, пікір шкаласы, пікірталас, 

пікірталас, симпозиум, "ми шабуылы". 

 Интербелсенді оқыту білім беру процесінің дәстүрлі оқытудан ерекшеленеді. Теориядан 

практикаға емес, жаңа тәжірибені қалыптастырудан оны қолдану арқылы теориялық түсінуге дейін 

бағытталады. Интербелсенді әдістер оқу процесінің барлық қатысушыларының өзара әрекеттесуіне 

негізделген. Мұғалім санаулы оқушыларды ғана емес, балаларды жалпылама қызықтырады, бір-

бірімен араласып, талқылауға, ойынға қатысады, осылайша қарым-қатынас арқылы білімге деген 

ынтаны арттырады. 

 Барлық интербелсенді әдістер белгілі бір дәрежеде топта жұмыс істеуге бағытталғандықтан, 

сабақта жұптық және топтық жұмыс дәстүрлі фронтальды оқытудың артықшылығына ие, әмбебап оқу 

әрекеттерін қалыптастыруға ықпал етеді.Топтық жұмыстың негізгі мақсаты -оқушылардың ойлау 

қабілетін дамыту. Сонымен бірге, топтық жұмыс проблемаларды шешу жылдамдығында да, оқытудың 

өзін-өзі анықтауға қолайлы жағдай жасауда да, ұйымдастырушылық жұмыс дағдыларын 

қалыптастыруда да, ең бастысы, рефлексиялық қабілеттерді қалыптастыруда тиімді болады. Дәстүрлі 

оқыту жүйесінде сабақтағы оқушылардың белсенділігі - көтерілген қолдар мен жеке оқушылардың 

бүкіл сынып алдындағы жауаптары бойынша анықталады. Бірақ, әр бала өзінің психологиялық 

ерекшеліктеріне байланысты әлі күнге дейін көпшілік алдында сөйлей алмайды, әсіресе орта сыныпта 

оқитын балалар. Бірлескен оқыту - бұл жалпы мәселені шешу үшін біріктірілген шағын топтардағы 

студенттердің өзара әрекеті. Бұл әдістің мәні өзара тәуелділікте, топта болып жатқан оқиғалар үшін 

жеке жауапкершілікте, ынтымақтастықты дамытуда. Сабақтарда интербелсенді әдістерді қолданатын 

көптеген педагогика-практиктер оқу процесін ұйымдастырудың осындай нұсқаларын өте тиімді деп 

санайды. Бұл, әсіресе, орта мектептегі сыныптарда көрініс табады. Орта   мектеп жасындағы балаларға 

бейнелі ойлау тәсілі тән,сәйкесінше, негізгі қызмет түрі - ойын. Интерактивті әдістер әртүрлі ойын 

әдістерін қамтуы мүмкін, бұл студенттерді қызықтыруға және оларға қажетті материалды қызықты әрі 

қол жетімді етуге мүмкіндік береді. Бірақ барлық әдістерді жүзеге асыру мүмкін емес. Мысалы, ПОПС 

формуласы балалардың сөздік қоры мен белгілі бір тілдік білімінің жеткіліксіздігіне байланысты 

Мұғалім 

Оқушы  

Оқушы 

        Оқушы 
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күрделі қызмет түрі болады. Өз кезегінде интербелсенді әдістерді сабақтарда жаңа технологиялар 

жүйесі ретінде қолдануға болады. Интербелсенді оқыту технологиясы -  педагог пен білім 

алушылардың оқу ойындары түріндегі өзара іс-қимылын ұйымдастыру тәсілдерінің жүйесі, білім 

алушылардың оқу іс-әрекетінде жетістікке жету жағдайын бастан өткеруіне және олардың 

мотивациялық, интеллектуалдық, эмоционалды және басқа салаларын өзара байытуына жағдай 

жасайтын педагогикалық тиімді танымдық қарым-қатынас. Қазіргі уақытта интербелсенді әдістердің 

жеткілікті түрі тараған, оған келесі жұмыс әдістері кіреді: "Аквариум"; "броундық қозғалыс"; "шешім 

ағашы", " Карусель»; "Ми шабуылы" және т.б. Интербелсенді оқытудың ең айқын технологиясы топта 

(жұпта, үштікте және т.б.) жұмыс істеу болып табылады. Топтық жұмысты қолданудың көптеген 

әдістері бар. Мысалы,  

          "Карусель".Сабақ барысында мұғалім балаларды екі сақинаға бөледі: ішкі және сыртқы. Ішкі 

сақина - бұл тұрақты отыратын оқушылар, ал сыртқы сақинаның оқушылары әр 30 секунд сайын сағат 

тілінемен немесе сағат тіліне қарсы қозғалады. Осылайша, олар қысқа мерзімде бірнеше тақырыпты 

талқылап, сұхбаттасушыны олардың дұрыстығына сендіре алады. Бұл әдістің мәні келесідей: 

 1) кіші топтың әр мүшесіне қағаз парағы беріледі және мұғалім барлығына сұрақ қояды. Оқушылар 

сұраққа жауаптарды, өз пікірлерін топта талқылаусыз жазады. 

 2) бұдан әрі ойынға қатысушылар шеңбер бойынша парақтармен алмасады. Бұл парақта әркім жауап 

жазуы керек. Бірақ бұл парақта жазылғандай емес, барлық жазбалар бір-бірінен өзгеше болуы керек. 

Бұл оның парағы бәріне оралғанша жалғасады.  

3) тек осы кезеңде топ барлық мәлімдемелерді талдайды және ең сәтті, өзекті және нақты таңдауды 

жүзеге асырады. 

 4) топтардың пікір алмасуы орын алатын қорытынды кезең болып табылады. 

 Әрқайсысы сұраққа жауап бергенде өз тұжырымын ұсынады. Нәтижесінде ең сәтті және жиі 

кездесетін пікірлер жалпы тізімге енгізіледі. Балаларда осы тапсырманы орындау кезінде серіктестің 

мінез-құлқын басқару-бақылау, түзету, іс-әрекеттерді бағалау; коммуникацияның міндеттері мен 

шарттарына сәйкес өз ойларын білдіре білу сияқты дағдылар қалыптасады. Этикет сипатындағы 

диалогтар, "танысу", "ұлт", "қоғамдық жерде сөйлесу" және т. б. тақырыптар жақсы пысықталады. 

Балалар қызығушылықпен әңгімелеседі, сабақ қарқынды және нәтижелі өтеді. Тағы бір қызықты 

интербелсенді әдіс – Аквариум деп аталады. Мұнда оқушылардың жеке тобы белгілі бір жағдайды 

сомдайды. Мысалы, кафеде кездесу. Олар эмоцияларды, мінез-құлық ерекшеліктерін және т.б. 

кейіпкері мінез-құлқын көрсетеді. Қалған оқушылар сыншылардың, бақылаушылардың, мамандардың 

рөлін атқарады, олар іс-әрекеттерді талдайды және сөйлеушілердің сөйлеуінен жаңа сөздер мен сөз 

тіркестерін біледі. "Аквариум" тақырыбы мен эмоционалды рөлдерді мұғалім карталардағы диалог 

түрінде және визуализацияның басқа құралдарымен ұсынады. Мысалы, тақырып: "your home". 

Мақсаты: қолдану лексикасын жаттықтыру Оқытылған лексиканы қайталағаннан кейін мұғалім 

оқушыларға үй туралы, жиһаздың қандай бөліктері бар екендігі, тұрмыстық техника, олардың 

бөлмесінде қандай интерьер бар екендігі туралы жұпта бір-бірімен тәжірибе жасап, сұхбат беруді 

ұсынады. Содан кейін оқушылар рөлдерін бөліп алып,  әрқайсысы мұғалім мен сыныпқа 

әңгімелесушінің үйі туралы білгендерін айтады. Бұл жаттығу барысында қарым-қатынас дағдылары, 

қарым-қатынастың міндеттері мен шарттарына сәйкес өз ойларын білдіру қабілеті, сұхбаттасушымен 

өзара әрекеттесу кезінде өзін-өзі реттеу дағдысы дамиды.  

 "Миға шабуыл" - кез келген жастағы балалар үшін өзекті әдіс. Талқылауға қатысушыларға 

мүмкіндігінше көптеген шешімдерді, соның ішінде ең қиялды шешімдерді ұсыну ұсынылады (мәселені 

талқылау уақыты әдетте 1-5 минутпен шектеледі). Содан кейін жалпы айтылған идеялар ішінен ең сәтті 

тәжірибеде қолдануға болатындары таңдалады. Проблемалық мәселелерді (денсаулық, спорт, жастар, 

білім беру жүйесі) талқылау үшін өте қолайлы.  

 "Броундық қозғалыс" әдісі оқушылардың ұсынылған тақырып бойынша ақпарат жинау 

мақсатында бүкіл сынып бойынша қозғалысын қамтиды. Бұл әдісті сабақтың басында сөйлеуді 

зарядтау ретінде қолдануға болады, мысалы, "менің мерекелерім"тақырыбын қарастырыңыз. Мақсаты: 

сыныптастарының әрқайсысының демалысы туралы ақпарат жинау, диалогқа қатысу қабілетін 

қалыптастыру, оқушыларды сабақта белсенді әрекетке дайындау. Мұғалім оқушыларға 

сыныптастарымен демалысты қалай өткізгені туралы сөйлесуді ұсынады. Әрқайсысы сыныптастарына 

жүгінетін бір немесе екі сұрақ қояды. Оқушылар кабинетте кездейсоқ жүріп, барлық сыныптастарына 

өз сұрақтарын қояды. Жауапты жазып, содан кейін диаграмма, пайыз немесе сыныптастарының 

әрқайсысының демалысы туралы білгендері туралы әңгіме түрінде ұсынуға болады. Осы тапсырманы 

орындау кезінде балаларда коммуникативті және реттеуші оқу әрекеттері қалыптасады. Олар 

ақпаратты схемалар, қысқаша жазбалар түрінде тіркеу және алынған ақпаратты берумен байланысты 

дағдылар (оны қолдану және ұсыну).   
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Қорыта айтқанда, интербелсенді технологияларды қолдана отырып, шет тілін оқыту ойындарды 

оқытуда қолданбау мүмкін емес. Мақалада шет тілін оқытудың кейбір интербелсенді технологиялары 

мен әдістері келтірілген. Бірақ, олардың барлығын сол қалпы қолдану мүмкін емес, себебі әр мұғалім 

бұрын қолданылмаған ерекше әдістерді әрі қарай дамыта алады. Барлық осы технологиялар белгілі бір 

білімді жеткізуге ғана емес, сонымен қатар оқушылар арасында эмоционалды байланыс орнатуға 

ықпал етеді, коммуникативті дағдыларын дамытады, оқушыларды қажетті ақпаратпен қамтамасыз 

етеді, топпен жұмыс істеуге, өзгенің пікірін тыңдауға көмектеседі. 
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DEVELOPING STUDENTS' SKILLS OF EVALUATING MATHEMATICAL 
RELATIONSHIPS AND DEPENDENCIES THROUGH INTERDISCIPLINARY 

APPROACH 

This collaborative research project was conducted in the 2018-2019 academic year in order to improve 

students’ skills of evaluating mathematical relationships and dependencies through interdisciplinary approach 

in mathematics. In the research work, the authors analyzed the main reasons and causes of the problem and 

identified ways to solve them. 

Professional problem: 

The analysis of external summative assessment test results of graduates in 2017 showed the need for 

the common understanding of scientific concepts and a need to develop mathematical relationships and 

dependencies; 

It was clear that students wanted to choose a future profession in natural sciences, and most importantly 

to conduct a research project on the selected subjects. 

The authors have been searching for ways to solve these obstacles for several years, but certain steps 

were taken to solve them only within the framework of this research work. 

To be a skilled professional competing in the international market, it is necessary for students to 

develop the skills necessary for their use in everyday life and acquiring new knowledge starting from the school 

threshold. In the curriculum, it is suggested to help students develop applied forms of literacy during the lesson, 

during extracurricular lessons [12,4 p.]. Moreover, all famous teacher-scholars noted the interdisciplinary 

approach as a main solution. For instance, Comenius said that "All that is connected with them, should be 

trained in this regard", while I. G. Pestalozzi highlighted the same “All that is connected mutually with each 

other, in the form of connections they are in nature, should be in the same relation and connection in your 
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mind”. Furthermore, K. D. Ushinsky defined the notion of interdisciplinary studies in the following way 

“Despite the corresponding special concepts in accordance with the characteristics of each discipline 

separately, there are concepts common to all Sciences". And I. M. Sechenov expresses his opinion, 

"Understanding the external world is the same with the identification of the connections and dependencies 

between objects that live outside the world". After the study of these ideas and opinions, it was decided to 

develop students' skills of evaluating mathematical relationships and dependencies through interdisciplinary 

approach. 

The authors of this work understood the importance of ensuring the unity of the basics of scientific 

and theoretical knowledge provided to students in order to develop students' skills in evaluating mathematical 

relationships and dependencies.  After all, in turn, it teaches students to think, to look for the best way. To 

implement the research project, the authors looked for answers for the following research questions: 

Why do students struggle in identifying the mathematical relationships and dependencies in solving 

interdisciplinary problems? 

How can be students' skills of evaluating mathematical relationships and dependencies in solving 

interdisciplinary problems be developed? 

In order to undertake the research project, the following research tools were used: document analysis, 

questionnaires, and external monitoring of the lesson.  In order to comply with the ethical standards of research, 

written permission was taken from parents. 16-17 years old students of Grade 11 were selected as the object 

of research. These students had chosen natural sciences subjects as compulsory.  

In the scope of the study, the authors were very convinced that in order to improve students’skills of 

evaluating mathematical relations and dependencies, it is necessary to reveal the practical and applied role of 

mathematics, and demonstrate its interdisciplinary relationship. In this regard, on Math lessons, by 

strengthening interdisciplinary connections, the teachers understood that it is necessary to instill students in 

making a project work. In order to awaken the students ' ability to write a project, it was useful to write an 

essay with interdisciplinary content on the lesson. However, during the project, the authors were ensured that 

students were open, flexible and adapted to the news quickly. 

The impact of the project as a whole was three-way: to the students, the school, and the professional 

development of the authors. Thanks to the ideas derived from the students’ essays, an environment was formed 

in which they could write and discuss about their research projects which were mainly related to their future 

professions. Students started to talk about weaknesses and achievements in the educational process. It 

contributed to the level of learning. The second influence of research work is that while teaching students to 

make plans of their projects, the authors themselves got used to the systematic implementation of daily work, 

managing time, planning thoroughly every stage of the lesson and tasks, they understood that they could 

achieve certain results. It also had a great impact on the school. Relationships between colleagues have 

improved. The values of trust and mutual cooperation have stabilized, and professional interactions have been 

systematized. 

The rubrics were used to measure students' achievements in the development of skills of evaluating 

mathematical relations and dependencies. An evidence of the research aim achievement is the mastering and 

implementation of the knowledge by students.  

To determine the specific steps of research work, the opinions of graduates about learning and teaching 

were taken into account [13,15 P.], which was gathered through an online questionnaire. In the discussion of 

this questionnaire results, the basics of mathematical analysis appeared to be useful to apply the rules of 

differentiation and integration in solving problems of physics, chemistry, and to calculate the probability of 

formation of mutational descendants in biology. At the same time, graduates had difficulties in applying 

algebraic formulas, applying logic in computer science, data analysis, concentration and other concepts, and 

in calculating integrals of the mass of thin materials. This confirmed that in order to capture the unity of the 

basics of theoretical and scientific knowledge of students, it is necessary to improve the students’ skills of 

evaluating mathematical relationships and dependencies. Furthermore, on the basis of the questionnaire, it was 

decided to ask a question the graduates "What difficulties were encountered in higher educational institutions?" 

in order to avoid the possible educational obstacles in the future. It helped to revise the long term plan of the 

subject. The analysis of the questionnaire results showed that students faced difficulties in completing practical 

tasks and graduates highlighted the need for doing coursework. In this regard, several literature sources were 

reviewed. 

One of the ways to reveal the practical and applied role of mathematics is its interdisciplinary 

relationship (G. Kozhabaev, 1998). 
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According to V. G. Kosherov and L. T. Iskakov(2015), it is necessary to tell students about the 

relationship of phenomena and processes around us in the world, to tell about the use of knowledge, skills and 

abilities gained on other subjects during the study of new educational materials[1,18 P.].  

 

Based on the analysis of the theories [2, 6-8b], [3,11-13B], [4,18 b], [5,218 b], [16,184 b], [17, 208B] 

to improve students’ skills of evaluating mathematical relationships and dependencies, it was decided to use 

interdisciplinary approach in the classroom, to conduct a comparative analysis of the curriculum of natural 

science subjects and mathematics. It was agreed that interdisciplinary approach should be applied when 

revising the learning objectives of these subjects. 

It is planned to ask problem-based learning questions and questions of interdisciplinary content during 

the lessons. Moreover, interdisciplinary approach was applied to home task content, exercises, texts and visuals 

used on the lessons. Reflections on the lessons showed that it is necessary to prepare questions with 

interdisciplinary content, problem-based learning questions and problems to solve, passages to read, through 

which students knowledge and understanding of the relationship between natural phenomena and society 

would be expanded.  These actions contribute to the collaborative interdisciplinary work of the authors with 

teachers of natural sciences subject teachers. The specific steps and time of the integrated lessons were 

determined according to the methodology book [1,2-136], [14,52-54b], [19]. These lessons gave their results, 

the aim was partially achieved, and there was a clear link between the subjects of mathematics and natural 

science subject. Students’ feedback on the lessons and rubrics used during them showed that students could 

sharpen and master their knowledge about the connections between subjects and phenomena on the behalf of 

the interdisciplinary approach.   

This showed an increase in their cognitive abilities, and contributed to further actions. While observing 

the lesson, it was noted that students had cutting-edge ideas and could make new initiatives.In this regard, it 

was suggested to use writing on Math entry to deepen students' learning (V. Urquhart, 2009). After studying 

different literature about this, we were convinced that writing essays could awaken students' research abilities 

[16, p. 184]. Thus, it was planned to prepare essay topics to assign as homework of this content.  

Thanks to the ideas derived from the essays of students, 30% of them formed an environment in which 

they wrote research projects related to their future professions.  

Result and conclusion:   

          The project had a three-way impact. 

Teaching natural sciences and Mathematics relating to each other, creating an interdisciplinary 

communication, has improved the students’ performance in all these subjects. It triggered the development of 

students' cognitive abilities and research skills. 

This research contributed to the improvement of authors' experiences and professional development. 

They understood that one of the ways to solve the contradictions between subjects is the interdisciplinary 

approach and teacher collaboration. During the course of the project, by changing and managing the action 

plan, discussing obstacles, increased authors’ self-confidence. 

On the "Fair of Ideas", organised at school, a lesson planned by all teachers jointly was demonstrated.   

At the same time, another result of interdisciplinary approach, thanks to the ideas derived from the 

students’ essays, an environment was formed in which 30% of students could write and discuss about their 

research projects which were mainly related to their future professions. Grade 12 students took part in an 

international project works competition “Zhas Galym” (“Young scientist”) and were awarded first and third 

places. Two more students of this grade participated in the "STEAM NIS Taraz-2019" science project from 

Mathematics. 

At the same time, they were convinced of improving their assessment skills. It helped to define some 

aspects of students' intelligence. In general, it is important to search, research, integrate the lesson with real 

life, and strengthen the interdisciplinary connections through the management of student activities. Taking into 

account all the aforementioned, it is suggested to pay attention to the following actions: 

While teaching mathematics, the impact of it on natural science disciplines should be aimed, learning 

objectives should be shared throughout the time; 

Interdisciplinary approach should be included into midterm planning, as well as daily lesson plans. 

To develop students' skills of evaluating mathematical relationships and dependencies homework with 

interdisciplinary approach should be assigned. Assigning essay topics with interdisciplinary approach, 

promotes the development of individual abilities of students, and conducting research skills. Therefore, 

colleagues are suggested to give homework and essay topics with interdisciplinary approach.  
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РОЗА ИЛЬЯСОВА, 

Байқоңыр қаласындағы №274 орта мектебінің 

тарих пәнінің жоғарғы санаттағы мұғалімі 

Қызылорда облысы                                 

ТӘУЕЛСІЗДІКТІ АРМАНДАҒАН «АЛАШ» 

ХХ ғасыр басында қазақ халқының азаттығы мен тәуелсіздігі үшін 1465-66 жылдары Керей мен 

Жәнібек аталарымыз тіккен туды қайта тігуді армандаған халқымыздың бір туар азаматтары өмір сүрді. 

Кеңес үкіметі жылдарында «алашшылдар» деп айыпталып, өмірлері мен қызметі халыққа беймәлім 

болды.Кеңес үкіметіне дейінгі жылдары  халық арасында алаш азаматы деген сөздер жие айтылатын 

болған елге , халыққа қызмет жасаған қадірменді адамадарын ел «Алашштың азаматы» деп атаған. 

Бірақ осы алаш деген сөзді кеңес үкіметі жылдарында халық аузына да алуға қорықты.Кеңес үкіметінің 

құрылу қарсаңында құрылған қазақтың зиялы топтары өз топтарын « Алаш» деп атап ел тәуелсіздігін 

алуға белсене кірісті. Ал енді осы Алаш партиясының құрылуына және оның алғы шарттары қалай 

басталды?.. 

   ХVІІІ ғасырда  ыдырауға  ұшыраған Қазақ хандығын патшалы Ресейдің отарына  айналуы,  ол, ол ма 

ХІХ ғасырдың аяқ кезінде  орыс мұжықтарын, шаруаларын қоныстандыра бастады. Бұл қазақ 

халқының  ғасырлар бойы қалыптасқан шаруашылығына үлкен зиянын әкеліп, оның үстіне малы жоқ 

кедейлер жерсіз қалды.Ұлттық мүдденің аяққа тапталуы  халықтың ашу ызасын тудырды. 

   1868  жылдан 1905-05жылға Ресей (4млн.десятина жер) қазақтардан  бірнеше миллион жер тартып 

алынды.  1908ж. Столыпиннің аграрлық реформасы кейін 1917жылға  дейін  45 миллион жер  тартып 

алынып, 1,5 миллион орыс шаруалары Қазақстанға қоныстанды.Оның үстіне қазақ жұмысшыларының 

жағдайы орыс жұмысшыларынан қарағанда нашар болды. Міне, осының бәрі зиялы топтардың патша 

үкіметіне қарсы шығып, өз ойларын айтуға түрткі болды. Ал олардың топтасуына  Ресейдегі 1905-06 

жылғы революция бастама болды. Тіпті патша үкіметі Ресейдегі демокртатиялық күштердің  

қысымымен империяның заң шығарушы және өкілетті органы ретінде Мемлекеттік Дума туралы 

манифеске қол қойды.Үлкен тартыстардан кейін Мемлекеттік Думаға мұсылман депутаттарын 

сайлануына рұқсат беріліп , қазақ ұлтынан А.Бірімжанов,С.Жантөрин, Ә.Бөкейханов , 

Ш.Қосшығұлұлы және басқалар сайланды. Бірақ Ресейдегі Мемлекеттік І мен  ІІ Дума ұзақ өмір сүре 

алмай кейінгі думаларға Орта Азия халықтарынан  оның ішінде  қазақтарды  түрлі себептермен думаға 

жақындатпады. Бұдан әрі  қазақ өкілдерінен сайлануға тыйым салды. Патша үкіметі қазақ халқының 

көзге түскен зиялы қауым өкілдерін қудалаумен болды. Бірақ осы зиялы қауым өкілдері астыртын топ 

құрып, осы алащ партиясының құрылуына және  патша үкіметінің отарлығына қарсы күресті 1917 

жылға дейін жалғастырып келді. Оған дәлел Хасен Оралтай  сөзі: «Алаш» партиясы 1905 жылдан 

астыртын ұйымдастырылып ,1917 жылы  үкімет басына келгенге дейін астыртын  әрекет етті»,- дер 

тұжырым жасаған .Тарихта 1905 жылы маусымда Қарқаралының Қоянды жәрмеңкесінде қазақтың сол 
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кездегі зиялы қауымдары тұңғыш бас қосып,патша үкіметіне жер мәселесі , отаршылдыққа қарсы  

петеция жазып 42 адам қол қойып Петерборға, Министрлер Советінің председателіне  жолдайды. 

Осының бас қасында тұңғыш күрескерлер  Ә.Бөкейханов ,А.Байтұрсынов болды. Бұны - қазақ 

даласындағы саяси күрестің басы деп айтуға болады. Оған себеп тіпті қалада ғана емес, ауылды 

жерлерде де ( Орал, Торғай жерлерінде) отаршылдыққа қарсы ереуілдер сол кезде болып жатты.  

   1905-17  жылдары қазақтың зиялы топтары әр жерде жүрсе де еліміздің азаттығы үшін күресті. 

Ә.Бөкейханов 1914ж. мемлекет думасы депутаттарына жер мәселесі мен қазақ халқының шоқындыруға 

қарсы ашық хат жазды. 

    1916жылы 25 маусымда патша үкіметінің  қара жұмысқа алу жарлығы да қазақ халқын қатты 

ызаландырды. Сондықтан  ІІ Николайды  тақтан құлатқан  Ресейдегі ІІ революция зиялы топтардың  

бірігіп, партия құрып Алаш Орда үкіметін  құруға  белсене кірісуі- халықтың ғасырлар бойғы арманы 

еді .  

     Алаш немесе Алашорда қозғалысы ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Қазақстанда 

орын алған отаршылдыққа қарсы, әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси және рухани-мәдени 

өзгерістердің нәтижесінде өмірге келді. Бұл қозғалыстың өзегі өзінің бастау көздерін 1905-1907 

жылдардағы бірінші орыс революциясы әкелген өзгерістерден алған, ал саяси ұйым ретінде 1917 

жылғы жазда құрылған Алаш партиясы болды. 

    1917ж. шілденің  21 мен 28 аралығында Орынборда Бірінші  жалпықазақтық сиезі болып, 14 мәселені 

қарап, «Алаш» партиясы құрылып,  Алаш орда  үкіметін жариялау үшін  алғашқы қадам  жасалды. 

«1917ж. 5-13 желтоқсан аралығында Орынборда ІІ жалпықазақ  съезі Алашорда автономиясын 

жариялады. Алашорда үкіметінің Халық Кеңесі Төрағасы болып Әлихан Бөкейханов сайланды. Бұл 

қазақ елі үшін қуанышты хабар болды. Патшалы Ресейге бодан болып, өз жері мен ұлттық  мүддесі 

шектелген халыққа патша үкіметінің құлауы бостандық , теңдік келді. Желтоқсанның 12- сі күні түс 

ауа сағат 3- те дүниеге Алаш автономиясы келіп, азан шақырылып ат қойылады.Алты алаштың  

баласының басына Ақ Орда тігіліп,Алаш туы көтерілді.Отансыз жұрт Отанды болды...»,-деп жазды 

«Сарыарқа» газеті,1918ж.22.01. (Тарихшы Ғ.Қабдолқайырұлы мақаласынан, «Ана тілі» 

газеті,1992ж,16.07.) Съезге барлық қазақ жері мен көршілес Алтай губерниясынан, Самарханд 

облысынан,  Қырғызстаннан, жалпы барлығы 82 өкіл  қатысты.Сиездің күн тәртібінде ең өзекті мәселе 

ұлттық мемлекет құру туралы болды. Осы мәселе бойынша Ә.Бөкейханов баяндамасын тыңдап, 

талқылаған соң, қазақ автономиясының  ұлт кеңесі, милиция құру туралы бес кісіден тұратын комиссия  

сайланды.Сиезд комиссия шешімімен бірауыздан қаулы қабылдады: « І. Бөкей елі, Орал, Торғай, 

Ақмола ,Семей,Жетісу, Сырдария облыстарын,Ферғана, Самарханд облыстарымен Амудария 

бөлімдеріндегі қазақ уездерін,Закаспий облысындағы. Алтай губерниясындағы  іргелес болыстардың    

жері біріңғай, бұл халықтардың тіл мен діні бір болғандықтан  өз алдына ұлттық автономия құру. 

ІІ.Қазақ –қырғыз автономиясы Алаш деп аталсын».(тарих ғылымының профессоры Мәмбет 

Қойгелдиев, «Егеменді Қазақстан » газеті,1992ж.18.01.) 

   «Алаш» партиясының осыншама атқарған жұмыстарын халыққа жариялап , ұлттық мемлекет болып 

құрылуға , Ақ Орда туы астына бірігуге шақырған «Алаш» партиясының ұлттық  «Қазақ» газеті болды. 

1917 ж. ақпанда дүниеге келген уақытша үкімет қарапайым халық мүддесін ойлай қоймады және ең 

қажетті ұлттық мәселелерді шеше алмады. Осы жайлар келіп қазақ халқының Ақ Орда үкіметіне 

бірігуіне жол ашты. Жас автономия алдында  қиын мәселелер болды. Соның   бірі Алаш автономисы 

деп жариялау үшін   Сырдария қазақтарының келісімін алу болды. Ақ Орда алдында Түркістан 

қаласына Сырдария сиезін шақыру міндеті  тұрды.Сырдария қазақтарын Алаш автономиясына қосу 

жөнінде талқылау  3 күн бойы жүрді. Оған 72 өкіл қатысты.Бірақ съезде Алаш автономиясына қосу 

туралы шешім қабылданғанмен іс жүзінде қосылудың мерзімі ұзартыла берді.1917 жылы желтоқсанда 

өткен ІІ сиезде автономия құру Сырдария қазақтарын қосып алғанға дейін яғни бір ай мерзімге 

қалдырылды.  Сол себептен сиез құрамына 6 облыс қазақтары енетін Алаш автономиясы жарияланып, 

ал оны ресми жариялау кейінге қалдырылды. Оның себебін М.Дулатов "...арамыздағы анасы басқа 

жұрттармен сөйлеспей жариялап жіберсек, көршілерімізбен арамыз қандай болып кетпесіне көзіміз 

жетпеді. Бұл сақтық орынды екеніне жұрттың көзі енді жетіп отыр", -деп пікір қалдырған.Себебі қазақ 

жерінде өзге ұлт өкілдері (орыс, украйын, ұйғыр, дүнген т.б.)мекендегені белгілі. 

    Бірақ автономия деп аталуына мына оқиға кедергі келтірді:1918 ж.5 қаңтарда бастап  Кеңес үкіметі  

бүкіл ресейлік құрылтай жиналысын күшпен таратуы Алаш автономиясының одан әрі жұмыс жасауын 

тарылта бастады.Осылай 1917 жылдың ақпан революциясынан бермен қарай  біртұтас ұлттық  

мемлекет болып даму жолына түскен және елдің  экономика- әлеуметтік мәселерді өз алдына шешу  

үмітін үзгендей болды.Қазақстан  бұдан әрі орталық биліктің шырмауына мықтап ілінді . 

    Алаш автономиясының құрылып, ел басқаруда үлкен қателіктері  болды. «Қазақ» газетінде 

31.12.1917ж. санында «Алаш бірлігі» мақаласында  «... Автономия құру үшін жалпы қазақтық ІІ съезде 
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тоғыз толғанып,жүректері дірілдеп  бір айдан кейін автономия құруға әрең дегенде келісті.Қарапайым 

қазақ  әлде қайтеді деп толғанды, ақыры сан қайғыны салыстыра келе Алаш ұлының басы құрылмай , 

торғайдай тозып әркімнің көшіне тіркеліп кеткеннен қайғы болмас деп ұқты»,-деп жазылды. Алаш 

үнін, тәуелсіздік зарын тек талай ғасыр өзге елге ұлтан болған қазақ халқы ұғынар еді. Дегенмен , 

Алашорда үкіметі мен партиясы өздері қолға аған істі тоқтатпай жалғастыра берді. Облыстардағы ірі 

қалалардағы билік тізгінін қолға ұстау үшін жергілікті үкімет пен сот орындарының басына өз 

адамдарын қойды. Бүкіл қазақ қауымының басын ұлттық-территориялық автономия аясында біріктіру 

мақсатында автономияның өзін жариялау 1918 жылдың қаңтар айының 20-нан кейін іске асырылды. II 

Жалпықазақ съезі қаулысына сәйкес ұлттық-территориялық Қазақ автономиясы 1918 ж. 28 қаңтарда 

"Сарыарқа" газеті арқылы ресми түрде халыққа жарияланды.                               

   Алайда, 1917жылы Ресейдегі қазан революциясы Кеңес үкіметін құрылуы, бұдан  әрі біріге 

алмай,ойлары  сан- саққа кеткен алшшылдарға үлкен зиянын әкелді. Олардың  ойынша большевиктер 

қазақтар  қоғамына мүлдем жат әлеуметтік тәжірибені зорлап енгізуші және қазақ жұртына іріткі 

салушы деп қараса , большевиктер Алаш қозғалысын  буржуазия мен феодалдық топтардың таптық 

мүддесін қорғайтын, контрреволюцияшыл топ деп айыптады. Бұл жерде қалың жұрттың тез арада жаңа 

Кеңес үкіметін жақтауы және оған бірігуі  халыққа жер беру мәселесін бірден шешілуі және Кеңес 

үкіметі барлық жұмысты ұймдастырған түрде және әскер күшімен шешті. 

   1918 жылдың ақпанында Орынборды Қызыл Армия әскерлері басып  1918 жылдың көктемінде 

Алашорда мен Кеңес үкіметі арасында келессөз жүргізуге тура келді. Себебі алашшылдарды қазақ 

елінің ертеңгі тағдыры ойландырды.1918ж. наурызында Алашорданың тапсыруымен  Оралдан 

Москваға  Халел және Жаһанша Досмұхамедовтар келіп, Ленин және Сталинмен келіссөз жүргізіп, 

Кеңес үкіметіне Алашорданың ІІ жалпықазақтық съезінің қаулыларымен таныстырып , ондағы 11 

шартты қояды. Одан соң 1918ж.2 көкекте Ә.Бөкейханов, Х.Ғаббасов,Ә.Ермеков телефон арқылы Ленин 

және Сталинмен келіссөздер жүргізеді.Осы айдың ортасында Семейге Х.Ғаббасовтың  атына 

Мәскеуден Халел және Жаһанша Досмұхамедовтан жедел хат келіп, онда Кенес үкіметі тұтқында 

отырған қазақ  қайраткерлерін босатуға келіскенін және Алашорды ұсынысын жуық арада  қарайтынын 

хабарлайды. Х.Ғаббасов сол жылы 21 көкекте РКФСР Халық Комиссарлары Кеңесі мен Ұлт істер 

жөніндегі комиссариатына қазақ елінің мүддесін білдіретін Алашорданы мойындауға тез арада ресми 

түрде мойындауды талап еткен хатын жолдайды. Бірақ Кеңес үкіметі асықпады. Олар ұлттық мемлекет 

емес, пролетарлық Ресей үлгісіндегі  мемлекет құруды ,орталық билікке байлаулы укімет құруды 

мақсат еткен еді. 

   Міне, осындай кедергілер келіп Алашорданың ақгвардияшылдармен бірігуге және батыс Алашорда 

үкіметінің басшысы Ж. Досмухамедов  болды,  ал шығыс бөлігінде орталығы Семейде орналасып, 

төрағасы Ә.Бөкейханов болды. Батыс пен Шығыс алашшылдардың бір-бірімен дұрыс байланысы 

болмады. Қаржы мәселесі де алашшылдарды қиындатты. 

    Батыс Алашорданы  Қызыл Армияның Ойыл қаласынга келген татар атқыштар полкі себебші болып, 

астыртын шабуыл жасау арқылы алады. Бұл туралы Қызыл Армияның Шығыс  майданның 

қолбасшысы М.В.Фрунзе 1919 ж.21 желтоқсанда В.И.Ленинге телеграмма жібереді. Телеграммада 

алашорданың берілгені мен Каспий жағалауындағы жерлердің қарағанын хабарлайды.  

    Семейдегі  Шығыс Алашорда 1918 ж. қаңтар-маусым айлар аралығында әскерінің шағын жасағынаи  

Алаш атты әскер полкін құру деңгейіне жету қиын-қыстау заманға қарамастан іске асырылды. Алаш 

атты әскер полкінің Уақытша Сібір үкіметі қолдауымен жасақталуы Алашорда әскері тарихының 

ерекше кезеңін бастайды. Семейде Алаш атты әскерінің тез арада құрылуын, біріншіден, осы аймақта 

Ресейдегі азамат соғысыныа жаңа майданы ашылуымен байланыстырсақ, екіншіден, әскер құру 

арқылы Алашорда одақтастарын өзімен санасуға икемдеуге тырысты. Қолайлы саяси жағдай іздеген 

Алашорда үкіметі іске кіріседі. Алашорда үкіметінің төрағасы Ә.Бөкейхановтың Семей уездік Земство 

басқармасының төрағасы А.Қозыбағаровқа жіберген қатынас құжатында (N2. 25 маусым. 1918 ж.). 

Алашорда әскеріне уездің әр болысынан 30 адамнан алу және оларды Семейге жедел жеткізу жөнінде 

қадап айтылған. Алашорда әскерінің әскери-командалық құрылымының негізін орыс офицерлері 

құрғаны белгілі. Өйткені, ол кезде ұлттық әскери маман  кадрлар бірен-саран ғана еді. Орыс 

офицерлерінің үйретуімен қазақ |жігіттері әскери өмір тәртібіне, кәсіби шеберлікке шыныға түсті. 

Ұлттық әскери мамандардың жетіспеуі себепті Алашорда әскерін мамандармен толықтыру орыс 

офицерлерін қызметке шақырумен жүргізілген. Алашорда әскері мен Уаытша Сібір үкіметі 

армиясының арақатынасы 1918 ж. 29-30 шілде жөне 2-3 тамыз кезінде өткен екі жақты кездесуде 

шешілді. Онда Алашорда үкімет өкілдері Ә.Бөкейханов, Ә.Ермеков, Х.Тоқтамышев және Уақытша 

Сібір үкіметі мүшелері бірлескен комиссия құрып, өзара саяси, әскери және экономикалық қарым-

қатынастар ретінде қаралды. Шығыс Алашордашылдар Колчактарға жақын болуға тырысты . Бірақ 



ISSN:2663-2543      •     «UDU» 15 

 

арадағы қақтығастар бұлардың бірігіп Кеңес үкіметіне қарсы соғысуға  зиянын әкелді.1919ж.қазанында 

Колчак әскерлері өзге автономиялармен  бірге Шығыс Алашорданы да жойған. 

   Жауласушы күштердің ара салмағы 1919 жылдың басынан Кеңес өкіметі мен Қызыл Армия жағына 

ауысуы Алашорданың жағдайын қиындатып жіберді. Сондықтан 1919 жылы көктемде Алашорда, бір 

жағынан Колчак үкіметімен байланысты түгелдей үзбей отырып, екінші жағынан, Кеңес өкіметімен 

байланысын жандандыруға мәжбүр болды. Бүл жолы Алаш басшылыгы  Кеңес өкіметімен байланыс 

орнату бүкіл Алашорда атынан емес, оның торғайлық тобының атынан жүргізілген жөн деп шешеді. 

Сондықтан да Ахмет Байтұрсынұлы, алдымен, Казақстанның Далалық өлкесіндегі Кеңес өкіметінің 

комиссары Әліби Жанкелдинмен байланыс орнатып, одан кейін Москваға барып, Ресей 

Федерациясының ұлт істері жөніндегі халық комиссары (министрі) И. Сталинмен келіссөздер 

жүргізеді. А. Байтұрсынұлы большевиктердің Алашордамен байланысқа барып, қазақ халқының 

тағдыры жөнінде келіссөздер жүргізу қажеттігін дәлелдеуге көп күш жұмсады. А. Байтұрсынұлының 

табандылығы аяқсыз қалған жоқ. Кеңес үкіметі қазақ халқының Ресей Федерациясы құрамындағы 

автономиялық мемлекеттік үйымдастыру ісін басқаратын орган құру туралы шешімге келді. 1919 жылы 

шілденің 10-ы күні В. И. Ленин «Қырғыз  өлкесін басқаратын революциялық комитет жөніндегі 

уақытша ережеге» қол қойды. Казревкомның мүшелігіне алғашында А. Байтұрсынов, С. Меңдешев, С. 

Пестковский (төрага) енгізіліп, кейін әр кезде оның құрамында Б. Қаратаев, М. Тұңғаншин, Б. 

Каралдин, Т. Седельников Т. Әлібеков, т. б. болды. Ахмет Байтұрсынұлының бастамасымен 1919 жылы 

жаз бен күзде Қазревкомның мәжілістерінде Алашорданың Кеңес өкіметі жағына шықпаған басқа 

топтарымен, ең алдымен, оның Батыс бөлімімен байланыс жасау және оларға белгілі шарттармен 

кешірім (амнистия) жасау мәселелері сан рет көтерілді. 

   1919 жылы қазанның 27-сі Қазревкомның кеңейтілген мәжілісі болып (оған РКП(б) Орталық 

Комитетінің Бүкіл россиялық Орталық Атқару комитетінің осы екі орталық органының Түркістан 

істері жөніндегі Комиссиясының Түркістан майданының революциялың соғыс кеңесінің мүшелері 

қатысты), онда «қазақ халқын біріктіру және оны кеңес өкіметі жағына шығару» туралы мәселе 

талқыланды. Мәжілісте А. Байтұрсынұлы мынадан ұсыныстар жасады: «1) Кеңес өкіметі қазақ 

халқына жалған емес, іс жүзіндегі өзін-өзі билейтін автономия беретіндігіне оның көзін жеткізсін. 2) 

...Ақтардың жағында қызылдарға күресіп жатқан Алашорданың Торғайлық және Оралдық тобына 

олардың кеңес екіметі жағына шығатын жағдайда кешірім жасалатындығы жариялансын». (Протоколы 

Казревкома (1919-1920 гг.) Сб. документов А., 1993. с. 32-33.) Осы мәселелердегі А. Байтұрсынұлының 

табандылығы көп кешікпей өз нәтижесін берді. 1919 ж. 4сәуірде Бүкілресейлік Орталық 

АтқаруКомитеті Алашорда мүшелеріне кешірім жариялады. 

     Кеңес үкіметі А.Байтұрсынұлы және  осындай адамдардың ықпалымен Алаш қозғалысының 

мүшелеріне кешірім жасап, олардың  баспасөз, оқу-ақарту, ғылым, өнер жүйелерінде басшылық етіп, 

жұмыс жасауына ықпал жасады.  Сонымен қатар олар ғылым, әдебиет, өнер салаларында 

шығармашылық жұмыспен аналысты. 

     Осылай «Алаш Орда» үкіметінің қазақстандағы 4 жылдық басқару кезеңі, міне осылай аяқталды. 

Кеңестік социализм идеологтары « Алаш Орда» бүржуазиялық ұлтшылдық қозғалыстан өзге еш нәрсе 

емес деп бағалады. 

     Алайда, біздің жоғарыда атап көрсеткеніміздей оның қызметі мен бағдарламасына 

«Бұржуазияшылдықтардың» ешқандайда белгісі жоқ. «Алаш» - «Ұлттық диаспоралық» партия болды. 

Өз алдына қазір біз өмір сүріп отырған тәуелсіз, ешкімге бағынбайтын өз заңы , жері бар Қазақ елін 

құруды армандады. Ал оның өмір сүрген уақытын қазақ халқанаң өз тәуелсіздігін қалпына кетіру 

жолындағы күрестің маңызды бір кезеңі деп бағалау керек. 

   Сонымен патшалық Ресейдің отарлау кезеңі «Алаш Орда» автономиясының уақытша жүргізген 

ұлттық басқаруы кезеңімен алмасты. Ал «Алаш Орда » үкіметін Кеңес үкіметі 1920ж. құлатты да, 

Қазақстан аумағында жаңа мемлекет орнатты. 1920ж 9 наурызда Қырғыз рефкомы Алашорданың және 

оның барлық мекемелерінің жойылғаны туралы хабарлады. 

     Алайда, Кеңес үкіметі алашшылдардың еңбегін мәдениет саласында көп пайдаланғанмен  

В.И.Ленин қайтыс болғаннан кейін Сталиннің беделі күшейіп, өз қарсыластарын құрта бастады.Бұл ел 

ішінде«қызыл террор» деген атау алды. Сталиннің қолдауына сүйенген, Қазақстанға 1925 ж. бірінші 

басшы болып келген И.Ф.Голощекинде  барлық жұмысын қазақтың зиялы топтарын қудалаудан 

бастады. 1928- 29 жылдары 150 қазақ оқығандары түрмеге қамалып, 73 жастағы Қ.Шәкерім, 

Ж.Аймауытов, Х.Ғаббасоов т.б. бірнеше тұлғалар атылды. Міне осы кезеңнен қудалау ,түрмеге жабу 

басталып ,1937-38 жылдары «буржуазияшыл- ұлтшыл»,           « халық жауы» деген айыптаулар көбейді, 

сол кездегі кеңестік газет журналдарында «Буржуазияшыл , ұлтшылдардың ұясын тас – талқан ету 

керек!» деген ұрандар қаптап кетті,- деп жазған  тарихшы Ғ.Қабдолқайырұлы «Ана 
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тілі»газетіне(1992ж.16.07.) Алаштың  негізін қалаушылардың бәрі де,тіпті  Кеңес үкіметіне қызмет 

жасаған Сакен, Бейімбет,Тұрар, Ораз т.б.тұлғаларымыз осы құйынды дауылдың құрбаны болды. 

 ... Совет заманында білім алған біздер үшін Әлихан,Ахмет, Міржақып,Мұстафа Шоқай т.б. қазақ елінің 

тәуелсіздігі үшін тұлғалары бізге түсініксіз болды.Еліміздің тәуелсіздікке қол жеткізуінің арқасында 

сарғайған тарих беттері ашылып, алашшылдарды зерттеу, ұрпаққа таныту басталды. Міне,содан бері 

ХХғасыр басында қазақ елінің тәуелсіздігі мен жеке мемлекет болуы үшін күрескен тұлғаларымыз 

бейне бір қасымызда жүргендей... 

- Ер үшін еңбек еткен халқын сүймек Біз үшін отқа, суға түсіп жүр деп.                                                                                                                     

Ер өлсе де ел өлтірмес  Неше мың жыл өтсе де тарих білмек,- деп ХХ ғасыр басында өмір сүрген 

қазақ халқының ақыны С.Торайғыров деп нақты айтқан. Себебі ешкім де өз елінің тарихын, елі 

үшін күрескен ұрпақтарын  ұмытпақ емес. 

 

Пайдаланған әдебиеттер 

1. Қыстаубаев Захардин, «Нәубат». Алматы,1990ж. 

2. Қойшыбаев Бейбіт , «Жазықсыз жапа шеккендер».Алматы,1990ж. 

3. //Ақиқат журналы.  №4.2001ж.54-58 беттер 

4. //Егеменді Қазақстан  газеті. 1992ж.18 қаңтар. 

5. //Ана тілі газеті.1992ж.16 шілде. 

5. //Қазақ әдебиеті» газеті.1989 ж. 8желтоқсан. 

6. . Артықбаев Ж, Пірманов Ә.  Қазақстан тарихы. Ғылыми – танымдық басылым. Алматы. «Атамұра», 

2013ж. 

 

 

 

ГҮЛШАТ ШАҒДАТОВА,  

 «№148 қазақ орта мектебі» КММ нің 

тарих пәні мұғалімі 

Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 

ТАРИХ ПӘНІН ОҚЫТУДА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ 
ТИІМДІЛІГІ 

Мақсаты: Тарих  сабағында оқушылардың білімін,шығармашылығын, шапшаңдығын, жылдамдығын, 

кәсіби деңгейін жетілдіруде оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін қолданудың тиімділігін көрсету.  

Білім беру жүйесіндегі өзгерістер «белсенділік», «инновация», «әдіс», «тәсіл», «интерактивті оқыту 

әдісі», «педагогикалық технология» ұғымдарының мәнін жете түсінуді талап етеді Мемлекет басшысы 

Н.Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Қазақстан 

халқына жолдауында: «Ең алдымен, білім беру жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім 

беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. Оқыту бaғдaрламаларын 

сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. Сонымен бірге, IT-

білімді, қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға, ұлтжандылықты дамытуға баса көңіл бөлу керек.» 

деп атап көрсеткендей, қазіргі кезеңде заманауи білім беру парадигмасы өзгеріс үстінде» - деп атап 

көрсетті. 

Интербелсенді оқу/оқыту бірінші мезетте білім игеру процесінде қатысушылардың тиімді қарым-

қатынасына негізделеді. Ағылшын тілінен келген «интерактив» сөзі де осы ұғымды білдіреді: «inter» 

дегеніміз «өзара» мағынасында, ал «act» - «әрекет жасау» дегенді білдіреді. Басқаша сөзбен айтқанда, 

«интербелсенді» дегеніміз біреумен тығыз қарым-қатынаста болу, онымен бірлесе әрекет жасау, диалог 

құру. Сонымен, «интербелсенді» дегеніміз диалог арқылы үйрену үйрену/үйрету, яғни мұнда оқу 

процесінің негізін «үйретуші», «үйренуш»-үйренуш», «үйренуші-өзімен-өзі» форматтарында жасаған 

қарым-қатынас («әңгіме», «сұхбат», «бірлескен әрекеттер») құрайды.Әдіс-тәсілдердің түрі өте 

көп.соның ішінде тиімді әдістері мыналар деп ойлаймын; 

 «Джигсо» әдісінің артықшылығы - топта жұмыс істеуге арналған құрылым ұсынып, сөйлеу және 

тыңдау дағдыларын дамытуды қамтамасыз ететіндігі. Оқытушы топты топшаларға бөліп, материалдың 

күрделілігіне байланысты тапсырмалар береді. Егер топ төрт адамнан тұратын болса, басты 

тапсырманың ішінде топтың әр мүшесіне бір сұрақтан төрт сұрақ немесе тапсырма болады. Нақты бір 
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сұрақты немесе тапсырманы таңдаған топша Сарапшы топ деп аталып, ортақ проблеманың шешімін 

табу үшін бірлесе жұмыс істейді. Тапсырманы орындаудың бұл кезеңінің соңына қарай оқушы өзге 

«сарапшылармен» өзара қарым-қатынас жасап, мәселені талқылаудың арқасында өз сұрағы бойынша 

сарапшы болып қалыптасады. Оқушылар бастапқы топқа оралады. Бұл тапсырманың көздегені: 

тапсырманы сәтті аяқтау үшін оқушылар әрқайсысының сарапшы топтан алған мәліметтерін ескеріп, 

бастапқы топтың бірлескен ақылына сүйенуін қамтамасыз ету. 

«Ақылдың 6 қалпағы» әдісі арқылы топтық тапсырмалар беру арқылы. Салт-дәстүр дегеніміз не? Ітоп 

«Ас беру рәсімі » Үш сұрақ құрастырады ІІ топ «Көкпар ойынының шығу тарихы » Суретті әңгімеге 

айналдыр ІІІТоп «Саятшылық туралы» Үш дәйек келтіру деген сұрақтарға жауап бере отырып 

оқушылар топта бірлесе жұмыс істеуге. Бір-бірін тыңдай білуге, құнды пікірлер айта білуге талпынды. 

КӨКПАР ОЙЫНЫ: арқылы бірл сабағымда жұптық жұмыс жүргіздім «Сиқырлы қалпақша» 

қойылады. Оқушылар жұптарымен ақылдаса отырып, екі сұрақтан қағазға жазып қалпақшаға салады. 

Өзге жұптың оқушылары қалпақшадаң бір қағазды алып, жазылған сұраққа жауап беруі тиіс. Жауап 

дұрыс берілмеген жағдайда ұпай (немесе салым) сұрақ басқа жұпқа беріледі. Оқушылар жұпта жұмыс 

істеу арқылы әркімнің пікірі құнды екенін түсіне білді Көзбен көрсетіп, өздері түсіндіреді. 

Жауапкершіліктері дамиды. 

Мысалы:Сабақтың тақырыбы: XIX ғасырдың II ж Ресейдің Қазақстандағы әкімшілік реформалары. 

Сабақтың жаңа тақырыпты түсіндіру кезеңінде: «Джигсо» әдісін қолданамын. Интербелсенді әдістің 

бірі топтарды кездейсоқ төрт топқа бөлемін. Таратпа қағаздарға өзі таңдаған санды жазып топтасады. 

Топ бес топшаға бөлінді. 1-топ «Реформа», 2- топ «Генерал-губернатор», 3- топ «Сот пен Уезд», 4-топ 

«Округ». Жаңа тақырыптың осы жоспар бойынша тақырыпты өздері игеріп, постерге қорғайды.Жаңа 

сабақ «Джигсо» әдісі бойынша тақырыпты талдап, бірігіп жұмыс жасауына жол ашу. Тапсырмаларды 

оқытушы топтарға барып, бақылайды, бағыт береді. 

Қорыта айтқанда, жаңа әдістердің көмегімен білім алушылардың білімін жетілдіру мен оқу сапасын 

арттыруға болады. Қазіргі интербелсенді оқыту әдістері бойынша жүргізілген сабақтар іздеудің мән-

жайына қаныға, білімді тереңінен айтуға төселеді, дәлелдер келтіру, дәлелдеу тәсілдеріне жаттығады, 

теория мен практиканың бірлігін игереді, жеке және топпен бірлесіп мәселе түйінін шешу жолдарын 

табуға жаттығады, өз жолдастарының пікірімен санасуға, өткір сындарды тыңдап одан тиісті 

қорытындылар жасай білуге машықтанады. 

Оқытудың әдіс-тәсілдерін өз сабақтарымда қолдану барысында түсінгенім студенттердің бірін - бірі 

тыңдап, құрметтеуіне үйретуі, бұрын үндемей отыратын оқушының  сабақ барысында қызу араласуы 

сабақтың ерекше, олардың еркін сөйлеп, ойларын ашық жеткізуге мүмкіншілік туғызады. Мен өз 

сабағымда осы әдістерді қолданғанымда тиімді деп шештім. 

 

 

БАҚЫТ ШАҒДАТОВА, 

«№148 қазақ орта мектебі» КММ-нің 

тарих пәнінің мұғалімі 

Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ТАРИХ ПӘНІНЕН 
БІЛІМ БЕРУДІҢ САПАСЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ  

Мақсаты:     оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыра отырып,бүкіл адамзат жасаған 

құндылықтарды, мәдени тарихи тәжірибенің негізін  меңгерту; 

         Тарих ұлттық өзіндік сана-сезімді және адамгершілік-этикалық нормаларды қалыптастыра 

отырып, оқытудың дүниетанымдық негізін қалыптастырады. Тарихтың басқа пәндермен өзара 

байланысы талдау, жинақтау сияқты ортақ логикалық таным әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. 

Мысалы, гуманитарлық циклдағы пәндермен байланысы картамен, мәтінмен жұмыс істеу, оқиғалар 

мен құбылыстардың ерекшеліктерін айқындау сияқты ортақ әдіс-тәсілдері негізінде іске асады.  

«Мұғалім – мектептің жүрегі» деп халқының болашағы үшін білімнің даңғыл жолын салған Ыбырай 

Алтынсарин бекерден бекер айтпаған. Әрбір мұғалім өзін мектептің жүрегімін деп есептеп, мектептің 

жанын кіргізердей дәрежеде болуы тиіс. Өз ісіне аса ықыласпен ден қоя отырып, құзырлы мұғалім 
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ретінде баланың жүрегіне білім нәрін себе білуі керек. Сындарлы оқыту туралы түсінік оқушыға нақты 

білім беруді мақсат тұтқан мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім – біліктілігін 

дамытуға ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. Бұндай міндеттер оқушылардың 

оқыған тақырып бойынша білімдерін өз деңгейінде көрсетіп, кейбір болжамдар бойынша күмәнді 

ойларын білдіре алатындай, пікір – көзқарастарын нақтылап, жаңа ұғым – түсініктерін өрістетуге 

орайластырылып құрылады.  

Бүгінгі таңда сабақ өткізудің түрлері көбеюде. Түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, сапалы білім, 

саналы тәрбие беруде сабақтың тиімді түрлерін қолданып келемін. Осы мақсатта оқушылардың 

танымдық қызығушылығын, белсенділігін арттыру үшін өз сабағымда пайдаланып жүрген әдіс-

тәсілдерден мысалдар келтіріп кетуді жөн көрдім. 5- сыныптарда ойын сабақтары, 8-10 сыныптарда 

сын тұрғысынан дамыту, ұжымдық оқыту, пікірталас, семинар, сынақ, жарыс, өзіндік жұмыс, мәнерлеп 

оқыту т.б. тәсілдерді қолданамын. Сурет-иллюстрациялар бойынша әңгіме құрастыру, тірек сигналдар, 

тірек-сызбалар, кластерлер, хронологиялық таблицалар құрастыру, тірек-конспектілер, Венн 

диаграммасы арқылы жұмыс істеу әдістері де қолданылады. Тағы бір ерекшелік, күнделікті сабақпен 

салыстырғанда қайталау сабақтарында оқушылардың өз беттерінше ойланып жұмыс істеуіне едәуір 

мүмкіндік туады.  

Мысалы: 1. «Қазақ жүздеріне сипаттама бер» 

2. «Алтын Орда мемлекетіне мінездеме бер» 

1. Территориясы______________________________                        

2. Қоғамдық құрылысы ________________________ 

3. Ішкі саясаты _______________________________ 

4. Сыртқы саясаты ____________________________ 

5. Құлау себебі _______________________________ 

6. Қорытынды _______________________________ 

 

2. «Портреттер сөйлейді» (көрсетілген фотосуреттегі адамның аты-жөнін атап, өмірбаянына тоқталу) 

Қабанбай                       Бөгенбай 

 

    

      Міне, осы тәрізді әдіс-тәсілдерді білім сапасын арттыру мақсатында түрлендіре отырып 

қолданамын. Бұл жұмыстар оқушылармен тығыз байланыста болуға, оқушы бойындағы табиғи 

мүмкіндіктерді ашуға, оқушының танымдық іс-әрекеттерін қалыптастыруға, оқушы тарапынан 

белсенділік танытып, дербестік көрсетуіне, өзіне деген сенімділігін қалыптастыруға көмектеседі. 

Оқушылардың алған білімдерін кеңейтіп, логикалық ойлау жүйесін дамытып, тиянақты білім алуына 

жол ашады. Сабақта оқушының жеткен жетістігін баса көрсетіп, оның пәнге деген қызығушылығын 

арттырып отырамын. Оқушыларды өз бетімен ізденіп жұмыс істеуге баули отырып, шығармашылық 

қабілеттерін шыңдаймын. Бірақ шамадан тыс тапсырмалар беруден сақтану керек, ең басты оқиғалар 

мен фактілерді ғана білуі керектігін ескеріп, нақты тапсырмалар берген жөн. 

Сондай-ақ, күнделікті сабақта оқушылардың білімін бағалауға да тигізер көмегі көп. 

. Оқушылардың танымдық көзқарасын байыту ақыл-ой қабілетін жетілдіру, өзіндік ойлау және өмірлік 

ұстанымын қалыптастыру мұғалімнің шеберлігіне, шығармашылық қабілетіне байланысты. Ұлы 

ойшыл Уильям Уорд « Жай мұғалім – хабарлайды. Жақсы мұғалім -түсіндіреді. Керемет мұғалім –

көрсетеді. Ұлы мұғалім – шабыттандырады» деген екен. Сондықтан ХХІ ғасыр мұғалімі жан-жақты 

болуы заңды деп ойлаймын. Оқыта отырып тәрбиелеу-қазіргі заман мұғалімінен талап етілетін басты 

мәселе. Сондықтан атақты педагог К.Д.Ушинскийдің «Оқыту- тәрбиелеудің қуатты органы, бұл 

органды пайдалана білмеген тәрбиеші шәкірттерге әсер етудің ең басты және қажетті құралынан 

айрылады» деген сөзін үнемі жадымызда сақтасақ деймін.  
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БАЛХИЯ БЕГАЛИЕВА, 

Сүгір Әліұлы атындағы жалпы орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі 

Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент кенті 

Қ. БІТІБАЕВАНЫҢ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНА 
ОТЫРЫП, ӘДЕБИЕТТІ ОҚЫТУ 

Қ.О. Бітібаеваның әдебиетті оқытудағы инновациялық технологиялары - баланы 

ізденімпаздыққа, өз бетімен білімін жетілдіруге, өзінің ішкі мүмкіндіктерін тануға жетелейтін озық 

әдістер мен тәсілдер. Қазіргі таңда қолданыста жүрген «модель», «жоба», «бағалау парағы», «постер 

жасау», «миға шабуыл», «технологиялық карта» терминдері ұстаз еңбегінде, оның білім беру әдіс - 

тәсілдерінде бұрыннанда бар екендігін еңбектерінен көре аламыз. Жаңашыл ұстаз Қ. Бітібаеваның іс - 

тәжірибесінен ұстаздың өз ізденісінен туған оқушыларды ғылыми - зерттеу жұмысына баулу 

мақсатындағы «Билер кеңесінің отырысы», «Мен – зерттеушімін», Пікір қорғау», «Кіші зертханадағы 

ғылыми кеңес», «Ұлылар үндестігі», «Жобалар сайысы», «Шешендік турнирі», «Консилиум», «Сөз 

жарысы», «Өнер жарысы», «Есеп беру сабағы» деген түрлерін кезіктіруге болады. 

Оқушыларға білім беруде жаңа технологияларды қолдану, инновациялық бағытта жұмыс жасау 

заман ағымына сай талап етілуде. Оқу үрдісінде осындай жаңарған озық тәжірибелерді белсенді 

пайдалану және қолдану кейінгі жылдары айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Бүгін де қоғамның жеке 

тұлғалы, дамыған адамын тәрбиелейтін маманға өзінің үздіксіз шығармашылық ізденуі, оқытуда жаңа 

педагогикалық технологиялар менинновациялық әдіс-тәсілдерді меңгеруі кәсіби құзырлығының 

жоғары деңгейде болуы қажет. Қазіргі кезде белгілі бір білім көлемімен қамтамасыз ету жеткіліксіз. 

Оқушыны білім алуға, оқуға, үйретуге көп мән берілуі тиіс. Оқушыларды кәсіптік білім алуымен қатар 

шешендік шеберлігі мен баяндау жүйелілігі қалыптасқан, өз пікірін ашық білдіретін саналы ұрпақ етіп 

тәрбиелеу керек. 

Қазіргі таңдағы қоғамдағы түбегейлі өзгерістер, егеменді еліміздің болашағы дарынды, білімді, 

ізденімпаз жастарға байланысты. Сондықтан білім беру жүйесінің алдына жаңа адамды қалыптастыру, 

дамыту мақсаттарын қойып отыр. Осыған орай мектептегі білім мен тәрбие беру жүйесінің міндеті — 

оқушылардың жан-жақты танымдылық белсенділігін көтеруге мүмкіндік жасай отырып, әр оқушыны 

жеке тұлға ретінде дамыту, яғни, өзіндік айтар ой – пікірі бар, жоғары сапалы, белсенді азамат 

тәрбиелеп шығару. Ал, әр ұстаздың мақсаты білім беруді жоғары деңгейге көтеру мәселесін қолға алып, 

білім беру үрдісін жеке тұлғаның қайталанбас даралығының дамуына, шығармашылық бастама алуына 

бағыт беріп, жағымды орта қалыптастырудан тұрады. 

Педагогикалық үрдістің тиімділігінің артуына мүмкіндік беретін білім беру мен тәрбие бірлігін 

сақтай отырып, оқушыға берілетін білімнің үйлесімділігімен қатар, әрбір жеке тұлғаның ерекшелігін 

ескере отырып, білімділігіне сәйкес бағдар беру, танымдық ізденімпаздығын дамытудағы оқытудың 

прогрессивтік қадамының бірі – Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның әдебиетті оқытудың 

инновациялық технологиясы. 

Қанипа Бітібаева– Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі, КСРО Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты, қазақ мектептерінде әдебиетті оқытудың жаңа жүйесін қалыптастырған ұстаздардың бірі. 

Оның "Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі мен технологиясы" атты оқулығында лириканы, эпикалық 

шығармаларды, драмалық шығармаларды жаңа технологиялармен оқыту жолдары баяндалған. Абай, 

Мұқағали лирикаларын меңгерудің жолдары тақырыпқа қатысты сабақ өткізудің технологиялық 

картасы, поэтикалық талдаулардың үлгілері, шығармашылық жұмыстар берілген. Мысалы, жыраулар 

поэзиясына 40 түрлі тапсырма түрінің берілуі оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытады. 

Эпикалық жанрды меңгертуге қатысты әңгіме, хикаят, роман, жанрларын оқытудың ғылыми – 

теориялық негізі және сабақ үлгілері бірге ұсынылған. Сонымен қатар, "Абайжолы" эпопеясын оқыту 

технологиясы мен әдістемесі де жан – жақты сөз болады. Батырлар жырын публицистикалық 

шығармаларды, эпистолярлық жанрды оқыту әдістері берілген. Әсіресе, конструкциялау 

технологиясына сүйене отырып, оқушыларды ғылыми еңбекке баулу мәселелері, дарынды балалардың 

қабілетін жетілдіру, әдіс – тәсілдері де осы оқулықта көп жазылған. Ұстаздың Абай туындыларын 

оқытуға негізделген екі кітабы, Мұхтар Әуезов шығармаларын оқытуға бағытталған үш кітабы іргелі 

еңбектер қатарын молайтты. 
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Әлемдік оқу үрдісінің өзегі — жаңа технологиялар екені мәлім. Әрбір технология өзіндік жаңа 

әдіс - тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс - тәсілдерді мұғалім ізденісі арқылы оқушы қабілетіне, қабылдау 

деңгейіне қарай іріктеп қолданады. Қ. Бітібаева «Әдебиет пәнін оқытудың тиімді жолдары» атты оқу 

құралында: «... әдебиет пәні жас жеткіншектерге жай ғана білім беріп қоймайды, ол өмірдің ең 

қымбаттысы, ең асылы–жақсылық пен ізгіліктің ұрығын себеді.... Бұл пән жас қауымды мақсатты өмір 

сүруге үндейді, оны туған анасын сүюден Отанын сүюге, бүкіл адамзатты сүюге дейін жетелейді. 

Әдебиет пәнінің алдында тұрған осындай қасиетті мақсат ең алдымен сабақ процесінде, оның әр 

тақырыбында жүзеге асырылуға тиіс. Сондықтан әр сабақты, яғни әр сабаққа бөлінген 40 минутты 

тиімді етіп ұйымдастыра білуі ісі мұғалімнен ерекше творчестволық жұмысты, ойлы да зерделі еңбекті 

талап етеді», - дейді. 

Әдебиет сабағымдағы «Құрманғазы» тақырыбы бойынша қолданған Қ. Бітібаеваныңоқыту 

тәсілдері мен технологиялары: 

«Ой тастау, ойланту, ойлау» технологиясын қолдана отырып «Бірге ойлаймыз» әдісі арқылы 

«Құрманғазы – күй құдіреті» сөздер арасындағы байланысты мәтінге сүйене отырып топпен 

анықтайды. 

«Суреттер сөйлейді» әдісі арқылы берілен суретте мәтіндегі қандай оқиға бейнеленгенін 

әңгімелейді. Сөйлеу барысында күй өнері, күй атасы, күй құдіреті, күй тарту сөз тіркестерін қолданды. 

Тапсырма барлық оқушыларға ұсынылады, бірақ әртүрлі нәтижелер күтіледі. Оқушылар бірге жұмыс 

жасап, ақпаратты іздеуге немесе өз идеяларын айтуға үйренеді. Тапсырма кезінде пікірлерді дәлелдеуде 

мұғалімнің көмегін қажет ететін оқушыларға қолдау беріледі. 

«Айрықша тапсырма» әдісімен арқылы түрлі дереккөздерден іздене отырып «Қазіргі 

күйшілерден кімдерді атай аласың?» сұрағына жұптасып жауап іздейді. Тапсырма барлық оқушыларға 

ұсынылып, әртүрлі нәтиже күтіледі. Қабілеті төмен оқушы мен қабілеті жоғары оқушылар жұптасады. 

Оқушылар бір – бірімен ой бөліседі, идеяларын ортаға салады. 

Ұстаздың «Ойтастау, ойланту, ойлау» технологиясы әдеби айтыс, пікірлесу, диологиялық 

әңгіме, проблема шешу, іздену сияқты өнімді әдістермен қатар оқушылардың өз бетімен ізденуіне, 

зерттеу жұмысынан егізделеді. Жобалау, модель жасау, оқушыларды өз беттерімен жаңа өнім жасауға 

бағыттау–ұстаз технологиясының ең негізг іалтын діңгегі. Оның барлығында оқушы жеке тұлға, дара 

субъект ретінде қабылданады. 

Ұстаз өтілетін жаңа тақырыпқа алдын ала тапсырма беріп, ой тастайды да сабақтың өн бойында 

ол шешуші роль атқарып отырады. Үй тапсырмасы, жаңа сабақ, оларды бекіту, қорытындылау 

кезеңдерін бірлікте қарастырып бүтінге айналып кетеді. Сабақтың өн бойында, әр кезеңдерінде 

оқушылар «ой тастауда» белгіленген ауқымды мақсатқа жетудің жолдары жүйелі түрде ойландыру; 

ойлау іс-әрекеттері арқылы жүзеге асып отырады. 

«Ұжымдық оқыту» тәсілімен «Еркін талқылау» әдісін қолдана отырып «Күй өнері» 

тақырыбына 5 сөз ойлап жазады, топтасып мағынасын түсіндіреді. 

Үлгі: домбыра- ойнайды, әуен - сөзі жоқ тек әні бар, жылдам - ойналатын күйлер бар, жай - 

ойналатын күйлер бар, күйші- күй ойнайтын адамдар, аспап- қобызда, домбырада ойнайды. 

Тапсырманы орындау кезінде бірін-бірі тыңдап, толықтырады. Қабілеті төмен оқушыларға 

қолдау көрсетіледі. 

«Пікірлер ағашы» стратегиясымен Ахмет Жұбанов туралы не білетінін ағашқа жазады. 

Оқушылар өз тобы бойынша постер қорғайды. 

1. Ол кім? 

2. Қайда туған? 

3. Туған жылы мен қайтқан жылын көрсет 

4. Қандай қызмет атқарған? 

5. Қандай шығармаларын білесің? 

6. Оның жазған бірнеше шығармаларын атап жаз. 

«Идеяны толықтыру» стратегиясыбойынша топ алдында сөйлеуге дайындалады. 

1. Пікір: «Күй тарту- қазақ халқының ұлттық өнері» 

2. Дәлел: Шығармадағы оқиғаларға сүйеніп өз сөзімен жазады 

3. Мысал: Шығармадағы оқиғаларды өмірмен байланыстырып, бір сөйлеммен мысал келтіреді 

4. Қорытынды: Сюжеттің дамуын болжау жасап, бір сөйлеммен қорытынды шығарады. 

Саралау негізінде «Идеяларды толықтыру», «Еркін талқылау», «Пікірлер ағашы» әдістер арқылы 

тапсырмалары орындалады. Тапсырманы орындау барысында әр оқушының ойлау деңгейінің әртүрлі 

болатындығын ескере отырып, әр оқушыға өз мүмкіндігі бойынша қолдау беріледі. 

Қ. Бітібаеваның ұжымдық оқыту арқылы оқушыларды іздендіру, зерттеу жұмысына баулудағы 

төл тәжірибесіне үңілгенде, оның әсіресе жұптық тәсілді «жаңғырта», «жаңарта» пайдаланғанын 



ISSN:2663-2543      •     «UDU» 21 

 

көруге болады. Ұстаз алдын-ала балаларды дайындайды, жұптаса, топтаса, ұжым болып ізденудің 

амал-тәсілдеріне дағдыландырады, жетелейді. Өтілетін жеңіл тақырыптарды екі бөлімге бөліп, 

жұптарға береді. Жеке-жеке оқып, екінші кезекте бір-біріне сыбырлай сөйлесе отырып айтады, осы іс-

әрекетке жаттықтырған соң, келесі сабақтарда жұптар жұмыс істеп болған соң, өз қалауларымен 

нәтижелерін өз таңдаулары бойынша басқа жұптармен бөліседі. Енді мұғалім ұжымға проблема 

тастайды, ең алдымен топтар ол проблеманы ізденсе, соңынан бүкіл ұжым болып талқылайды. Бір 

проблеманы әр топ әр қырынан зерттейді, әр топтың өз тапсырмасы болады, қорытындыда ұжым бірге 

отырып ситуацияны шешеді. 

Бұл ұжымдық оқытудың оқушыларды ғылыми - зерттеу жұмысына баулудағы ұтымдылығы 

төмендегідей: 

- Дербес ізденіске, зерттеу жұмысына, алдағы проблеманы шешуге жұмылдырады. 

- Білім деңгейлері жоғарылайды, өз ізденістері арқылы білімдерін яғни оқушылық деңгейден 

шығармашылық деңгейге көтереді. 

- сыни көзқарастарының дамуына түрткі жасайды, бір - бірінің жұмысына пікір білдіруге, 

талдауға, қорытынды жасауға жетелейді. 

- Зерттеу, іздену, ғылыми жұмыстарға деген қызығушылықтарын оятып, танымын белсендіреді. 

Жоғарыдағы айтылған ойларды ұлы ұстаздың шәкірті С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың аға 

оқытушысы, доценті, филология ғылымдарының докторы Қартаева Айжан Маратбекқызының мына 

пікірімен қорытындылағым келеді. Ол «Қ. Бітібаеваның М. Әуезов шығармаларын оқыту 

технологиясы» атты еңбегінде:... «Көркем мәтінді оқытудың барлық түрін төменгі сыныптан кіргізіп, 

оқушыны оқырман етіп жетелеуде мектеп мұғалімінің ең басты борышы», -деп Қ. Бітібаева талап 

қояды. Оны ұстаздың ұсынып отырған бағдарламасымен оқыту технологиясынан да анық байқаймыз. 

Мәтінді құр оқытып қана қоймай, мәтінді талдауға оқушыны төменгі сыныптан жетелеу керек екенін 

ұстаз ескертеді. Мәтінге сұрақ қою, әңгімелесу, пікірлесу, мазмұндату әдістері арқылы жұптық 

жұмыстар түрлерін береді. Ұстаз сұрақ-тапсырмалар беріп, оқушылардың өз беттерімен оқып, жұмыс 

істеуін ұйымдастыруы үшін нұсқау-көмек түрін ұсынады.... Осы сияқты тапсырмалар үлгісі 

оқушылардың шығарманы талдап, ойын еркін жеткізуіне, көркем сөздің қуатын түсінуіне көп көмегін 

тигізеді»- дейді. 

 

 

 

 

САЙЯРА АБДУРАЙМОВА, 

 «Р.Исетов атындағы №20 жалпы орта мектеп» 

Оқу ісі орынбасары 

Түркістан облысы, Түркістан қаласы 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҰСТАЗБЕН 

ОТБАСЫНЫҢ РӨЛІ 

Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне 

енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үдерісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, 

білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-

қатынас пайда болуда. 

Қазіргі мектепті қайта құруда білім мазмұнының жаңаруы, білім беру жүйесін дамыту 

парадигмасының «өмірлік білім алу» қағидасының орнына «өмір бойы білім алу» қағидасына көшкені 

басшылыққа алынады. Жаңа мазмұнды білім беру мектебінің негізгі идеясы — жеке тұлға жетістігі 

болмақ. 

Аталған функционалдық біліктер мектеп және отбасында қалыптасады. Функционалдық 

сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-

2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында анықталған, басты мақсаттардың бірі – жалпы 

білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған 

азаматын қалыптастыру, тез өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алудағы 

қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады. Қазіргі әлемде табысты тұлғаға айналу үшін, жай 
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сауатты болу ғана емес, функционалды сауатты болу қажет, яғни шынайы өмір жағдайларында 

түбегейлі білімді қолдана білу керек. «Функционалдық сауаттылық» термині 1956 жылы Уильям 

Грейдің ЮНЕСКО үшін «Оқу мен жазуға үйрету» зерттеуінде енгізілген болатын. Дегенмен 

функционалдық сауаттылықты дамыту жөніндегі мәселесі тек 1980 жылдары ақпараттық 

технологиялардың екпіндей дамуы кезеңінде маңыздылыққа ие болды. Ал бүгінде функционалды 

сауатты болу – өмірлік қажеттілік, оған елдің амандығы, әлеуметтік мәдени және экономикалық дамуы 

көп жағынан тәуелді.Оқушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін жоғарылату туралы мәселе 

Қазақстанда жүргізілетін реформалар тізбесінде ерекше орынға ие.Оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамытуда балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесіндегі маңызды фактор – ата-ананың 

белсенді рөлі екендігін PISA (Programmer for International Student Assessment) – 15 жастағы 

жасөспірімдердің мектепте алған білімдерін, іскерлігі мен дағдыларын адами іс-әрекеттердің әртүрлі 

салаларында, сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастарда өмірлік міндеттерді 

шешу үшін пайдалана алу қабілеттерін бағалау) зерттеулерінде үнемі көшбасшы елдер қатарынан 

табылатын Австралия, Финляндия, Жапония, Жаңа Зеландия, Италия, Оңтүстік Корея және т.б. 

нәтижелері көрсетіп отыр.«Отбасы» ұғымына – отбасы тәрбиесіндегі функционалдық сауаттылық, ата-

аналардың саналылығы, тәрбие, тәрбиенің бірізділігі, отбасы құрылымы, отбасының жіктелуі, 

тәрбиенің оң тәжірибесі, құқық, заң, құқықтық тәрбие, тәрбиенің ауытқуы, әлеуметтену, 

сауықтыру, отбасы мәдениеті жатады.Отбасы тәрбиесі мазмұнын анықтайтын ең маңызды 

құндылықтар: отбасы, отбасы әдет-ғұрпы мен дәстүрлері, баланың отбасына құқығы, қарашаңырақ, 

шежіре, әке және ана, әкенің және ананың беделі, ата-ана махаббаты мен қамқорлығы, баланың 

отбасында қорғалғандығы, қарттарға, кішілерге, науқастар мен мүгедектерге қамқорлық болып 

табылады. 

Отбасы бала бойында балалық кезеңнен адамгершілік құндылықтарды, парасатты және тиімді 

өмір дағдыларын құру бағытын қалыптастыруы тиіс.Осыған байланысты, ата-аналарды мектеп өміріне 

белсенді түрде қатыстыруға бағытталған шаралардың тұтас жүйесін: қамқоршылық кеңесін, ата-аналар 

қауымдастығын, ата-аналар университеттерін құру қажеттігі туындап отыр.Білім беру нәтижелері 

оқушыларды мектепте оқыту процесінің соңғы өнімі болып табылады және білім алушы тұлғасындағы 

сапалы өзгерістерді дәлелдейді, оның мінез-құлқында, әлеуметтік ортамен өзара іс-әрекет етуінде 

көрініс табады.Білім беру нәтижесін көрсету деңгейінің бірі – функционалдық сауаттылық, ол 

тұлғаның білім, білік және дағдылар негізінде әлеуметтік қатынастар жүйесінде қалыпты қызмет ету, 

нақты мәдени ортаға барынша жылдам бейімделу қабілеті ретінде анықталады.Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылдың 27 қаңтарындағы «Әлеуметтік-

экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Жолдауында: «Білім жүйесі тек 

білім ғана емес, сонымен қатар, оны әлеуметтік бейімделуде қолдану білігін беруі тиіс», − деп атап 

көрсетілген. Осыған орай, Мемлекет басшысы мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын 

одан ары дамыту қажеттілігін атап өтті.Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту процесін 

мазмұндық және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін «Мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған 

ұлттық іс-қимыл жоспары» қамтиды. Өскелең ұрпақтың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыруды тәрбиелеу процесінде отбасы мен мектептің ынтымақтастығына үлкен рөл бөлінеді. 

Отбасы мектепке оқушылардың іс әрекетін ұйымдастыруында «Білім туралы» Заңды ойдағыдай жүзеге 

асыруына көмек көрсетеді. Алайда ата-аналардың педагогика негіздерін нашар білуі қазіргі кезеңде 

әлеуметтік тәрбиелеу мен мектепке бейімдеу ісіне кедергі келтіріп отыр. Сондықтан дәл қазір отбасы 

мен мектептің өзара әрекетін нығайту, бала тәрбиесіндегі әкелер мен аналардың жауапкершіліктерін 

арттыру қажет. Және бұл шараны мектеп ұйымдастыруы тиіс. Осыған орай бұл істі ұйымдастыруда 

мектеп мұғалімі, психологы, әлеуметтік педагог, сынып жетекшісі жұмысының маңызы артады, 

көптеген маңызды мәселелер мен сұрақтардың шешімі осыған байланысты.Ол үшін мына қағидаларды 

әрбір педагог ата-аналармен жұмыс жүргізгенде ұстанғаны жөн:– ақыл үйретпей, кеңес беру керек. 

Бірлескен іс-әрекеттер туралы бірге ойласу, кеңесу;– ата-аналармен қарым-қатынас жасай отыра, олар 

бізге қажет, біздің одақтасымыз, олардың көмегі мен кеңесіне мұқтаж екенімізді көрсету;– ата-аналық 

сүйіспеншілік пен құрметке үндеу;– балаларды сипаттай отыра, ең алдымен бала туралы жақсыны ғана 

айту қажет;– ата-аналардың тұлғасына, олардың еңбектегі жетістіктеріне жоғары құрмет көрсету;– 

ынтымақтастық, ортақ шығармашылық.Мамандар баланың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастырудағы отбасымен іс-әрекеттің барлық түрлерін пайдалануды ұсынады. Педагогтер ата-

аналарға іс-әрекеттің бірдей түрлерін күштеп ұсынбастан, негізінен, ата-аналарды шыдамдылықпен 

мектеп және сынып жұмыстарына қатыстыра отыра, олардың қажеттіліктеріне, сұраныстарына, 

отбасылық тәрбиенің ерекшеліктеріне бағдарлануы қажет. Отбасымен жұмыстың негізгі түрлері – 

дербес және топтық жұмыстар.Жақсы отбасы көрсеткішінің бірі – ондағы қолайлы ахуал болып 
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табылады. Мектептің отбасымен өзара іс-әрекет формалары оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын, бала мен ата—ана арасындағы қарым—қатынасты нығайту мен сауықтыру үшін қажет 

іс-әрекеттің оңтайлы түрлері мен әдістерін қалыптастыруда белгілі қызмет атқарады.Бұл үшін 

отбасында бала тұлғасының қалыптасуына және дамуына кері әсер ететін әлеуметтік—педагогикалық 

және психологиялық проблемаларды диагностикалау және анықтау қажет. 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы іс— әрекеттің негізгі басым 

бағыттары: отбасына практикалық көмек және педагогикалық қолдау көрсету; ата—аналарды отбасы 

тәрбиесі мәселесі бойынша оқыту, бала тәрбиесіндегі оң тәжірибемен таныстыру; отбасындағы 

сәтсіздіктің себептерін, отбасындағы балаға деген қарым—қатынасты зерттеу; қамқоршы, 

қабылдайтын отбасыларын және т.б. құру бойынша ақпарат тарату, көмек көрсету. 

Бұл үшін қажет: 

Тиімді технологиялар: балалар мен ата—аналардың тұтынушылық- құндылық аясы туралы деректер 

банкін құру, топтық кеңестер жүйесі, мақсатты конференциялар, іскерлік ойындар, баспасөз—

конференциялары, бейнежазбалар талдауы, отбасыішілік қатынасты ұйымдастыру. 

Ерекше жағдайлар мен ерекшеліктер: ата—аналардың, мектепке дейінгі мекемелерінің тәрбиешілері, 

әлеуметтік педагогтері, практикалық психологтері, мектеп және басқа оқу орындары педагогтерінің, 

қоғамдық—мемлекеттік мекемелері мен социум қызметінің күшін біріктіру. Аса маңызды мәселе – 

мектеп және отбасы тәрбиесін, білім алушылар тәрбиелілігін және функционалдық сауаттылығын 

диагностикалау.Еліміздің білім беру ұйымдарында өскелең ұрпақтың сауаттылығын 

қалыптастырудағымектеп және отбасы өзара іс-әрекеттерінің тиімді де нәтижелі сан қырлы түрлері 

қолданылады. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектептің отбасымен 

өзара іс-әрекеттерінің түрлері: Ата-аналар жиналысы. Педагогикалық практикум. Отбасыларына бару. 

Психологиялық-педагогикалық кеңестер. «Сенім телефоны» қызметі. Психологиялық-педагогикалық 

консилиум. Баспасөз конференциясы. Дөңгелек үстел. Тәжірибе алмасу. Клубтың отырысы. 

Педагогикалық ринг. Ата-аналар лекторийлері. Ата-аналар хабаршысы. Ашық есік күні. Кіші 

педагогикалық кеңес. Ата-аналар комитеті. Мектеп кеңесі. Бірлескен мәдени-көпшілік шаралар. Ата-

аналар конференциясы.Ата-аналар активі – бұл педагогтердің тірегі, өзара дұрыс іс-әрекетте олардың 

ойының жолбасшысы болады. 

Жұмыстың топтық түрінен біз ең тиімдісі деп ата-аналар жиналысын атай аламыз. Әр ата-аналар 

жиналысы мұқият дайындалады, ол қызықты да, ата-аналардың белсенді қатысуы жағдайында өтуі 

үшін арнайы «сценарий» әзірленеді. 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектептің отбасымен өзара іс-

әрекеттерінің жоғарыда аталған түрлері: 

– педагогтерге, оқушылар мен ата-аналарға бірін бірі жақсы білуіне; 

– отбасылардың бала тәрбиелеудегі мүмкіндіктерін анықтауға; 

– педагогтық ұжым мен ата-аналардың өзара іс-әрекетінің міндеттерін анықтауға; 

– ата-аналардың педагогикалық көзқарастарын түзуге; 

– ата-аналардың педагогикалық оқытуын ұйымдастыруға; 

– оқушылардың ата-аналарын оқыту-тәрбиелеу процесіне қатыстыруға; 

– мектептегі өзін-өзі басқару органдарының жұмысына оқушылардың ата-аналарын қатыстыруға; 

– оқушылардың сапалы білімін қамтамасыз етуде, балалардың саналы түрде кәсіп таңдауында кәсіби 

мүддемен даярлығын дамытуда, адамгершілік және мәдени мінез-құлқын, салауатты өмір салты 

қажеттілігін тәрбиелеуде, мектеп оқушыларын отбасылық өмірге дайындауда педагогтер мен ата- 

аналардың бірдей көзқарасын қалыптастыруда; 

– оқушыларды тәрбиелеу процесінде, біртұтас педагогикалық көзқарас негізінде мектеп және 

отбасының өзара іс-әрекетін ұйымдастыруда педагогтер мен ата-аналардың шынайы 

ынтымақтастығын құруға көмектеседі. 

Көптеген мектептерде тәрбиенің әлеуметтік институты ретінде отбасымен өзара әрекеттесудің 

формалары және әдістерінің жүйесі қалыптасқан. Тақырыптық ата-аналар жиналысы, ата-аналар 

комитетінің мәжілістері, ата-аналар университеттері, ата-аналармен мақсатты кездесулер, «Сенім 

телефоны» қызметінің жұмысы, ата-аналар үшін психологиялық-педагогикалық кеңестер олардың 

психологиялық-педагогикалық, функционалдық және құқықтық сауаттылығын арттырады. 

Мектеп пен отбасының ынтымақтастығы жарасқан күнде ғана ертеңгі үлгілі отбасы, білікті азамат, 

салауатты ұрпақ, елін сүйген патриот, арлы бойжеткен, намысшыл бозбала тәрбиеленері хақ. 
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ГҮЛДАНА ӘМІР, 

№8 орта мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімі 

Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай ауылы 

ҰСТАЗҒА АЛҒЫС 

Балабақша – баланы білім жолға жетелейтін ең алғашқы баспалдақ. Ақ үрпек балапанды 

қанатының астына алып, екінші анасындай емірене қарап, тәрбие мен тәлімді танымдық ойындарымен 

санасына сіңіру тәрбиешінің үлкен жұмысы. Жүсіпбек Аймауытов: «Дәрігерден де тәрбиешінің көп 

болғаны артық, дәрігер адамның денесін сауықтыратын болса, тәрбиеші адамның ақылын, мінезін, 

жанын сауықтырады» - деген екен. 

Бүгін саналы да саралы ұрпақ тәрбиесіне ат салысып жүрген ардақты ұстаз Ұлболсын 

Мэлсқызының еңбегін ерекше атап өткім келеді. Ата-ана ретінде баламыздың жеке тұлға болып 

танылуы біз үшін қуаныш. Күн сайын баламыздың балабақшаға асығуы да оның айқын дәлелі 

демекпін. 

Мектепке дейінгі мекемеде оқыту үрдісі заманауи әдістер бойынша жүргізілуде. Балабақшада 

балалар түрлі дидактикалық ойындар, карточкалармен жұмыс, моторикалық жаттығулар жасайды. 

Менің бес жасар балам балабақшаға барғалы көп нәрсені үйренді. Түстерді танып, әріп пен сандарды 

жаттап, ертегілерді есіне сақтаған. Бұрын байқамаған, өнерге деген ұмтылысын ұғындым. Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған «Зере Әженің ізімен» байқауына Әжесімен бірге қатысып, 

«Дана әже мен алғыр немере» номинациясын қанжығаларына байлап келді. Балам Жүрсін Райсұлы 

балабақшада өте белсенді. Түрлі олимпиада, сайыс десе сақадай сай тұрады. Мұның барлығы 

тәрбиешінің – баланың жүрегіне жол таба білгендігінен деп ойлаймын. 

Ұлболсын апай еліміздің ертеңі болып есептелетін жас ұрпаққа ұлтжандылықтың, адалдықтың, 

адамдықтың дәнін сеуіп жүр. «Ұстазы жақсының – ұстамы жақсы». Еліміздің мерейін өсіріп, 

мәртебесін асыратын азаматтарды тәрбиелеп шығаратынына кәміл сенемін. Сонымен қатар Ұлболсын 

Мэлсқызы ата-аналармен де арадағы байланысты үзген емес. 

«Баланың бұғанасы бекіп, өзіне деген сенімділікке жету үшін екі тараптың тәрбиелік жұмысы 

үйлесімді болуы керек» - деген ұстанымы менің көңілімнен шықты. Бар ынта-ықыласымен 

болашақтың іргетасын қалап жүрген ұстазға қажымас қайрат, шығармашылық шабыт, жұмысына жеміс 

тілеймін! 

Гүлдана Раймбердіқызы, 

«Айналайын» балабақшасының ата-анасы 

 

 

 

ГУЛЬШАТ БУЛТЕКОВА, 

учитель русского языка и летературы 

Общеобразовательная средняя школа имени Т. Шанова 

ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Слово портрет берет начало от латинского глагола, обозначающего: «извлекать на поверхность», 

«выявлять», «обнаруживать». Создавая портрет, художник кистью и красками «выявляет» 

существенные индивидуальные черты человека. Передача внешнего сходства модели – одно из 

обязательных требований, предъявляемых к этому жанру. Именно поэтому портрет всегда вызывает 

доверие зрителя, уверенного в том, что «модель действительно жила на свете, что это не домысел 

живописца, что, какова бы ни была степень талантливости и правдивости художника, на полотне 

запечатлелись реально существовавшие черты, на которых к тому же лежит отсвет былой жизни…» 

Анализ портрета на уроках изобразительного искусства и на уроках литературы определяется 

разными задачами. В комментировании того или иного портрета учитель рисования руководствуется 

задачами изобразительными: он показывает мастерство художника в передаче внешности и 

внутреннего мира портретируемого. Словесник не ограничивается только изобразительным 
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комментарием. Он дополняет его тщательно отобранным историко-литературным материалом, который 

служит совершенствованию литературных знании учащихся. 

Особым жанром портрета является автопортрет. Он получил широкое распространение в 

изобразительном искусстве. Но обратимся к автопортретам, сделанным рукой писателя, и нам придется 

констатировать их редкость и вместе с тем их чрезвычайное значение для постижения духовного мира 

художника слова. 

В романе «Евгений Онегин» Пушкин дает выразительное описание альбома Онегина: 

Он был исписан, изрисован 

Рукой Онегина кругом. 

Меж непонятного маранья 

Мелькали мысли, замечанья, 

Портреты, числа, имена, 

Да буквы, тайны письмена, 

Отрывки, письма черновые, 

И, словом, искренний журнал, 

В котором душу изливал 

Онегин в дни свои младые… 

Это описание невольно заставляет вспомнить рукописи самого Пушкина, испещренные великим 

множеством рисунков, которые являются верными спутниками его поэтического труда. Это 

автоиллюстрации, виньетки, портреты друзей и знакомых. Но это и автопортреты, имеющие огромную 

документальную ценность. Всего известно около 60 автопортретов Пушкина, в которых поэт 

показывает себя превосходным мастером рисунка. Пушкин превосходно знал свое лицо, проявлял к 

нему интерес, хотя и в оценке его был самокритичен. «Потомок негров безобразных», - пишет он о себе 

в стихотворении «Юрьеву» в 1820 году. И много позже, в 1835 году, в письме к жене он отмечает: 

«…могу сказать вместе с покойной няней моей моей: хорош никогда не был, а молод был». 

Увековечение человека, преодоление угрозы небытия- одна из задач портрета, которую 

блистательно подчеркнул Пушкин в обращении к художнику Кипренскому, создавшему его 

бессмертное изображение: 

…И я смеюся над могилой, 

Ушед навек от смертных уз. 

Ту же мысль высказывает Гоголь устами таинственного ростовщика, героя повести «Портрет»: 

«Я узнал, что половина жизни моей перейдет в мой портрет, если только он будет сделан искусным 

живописцем». В другом варианте гоголевского «Портрета» эта мысль звучит еще сильнее: старик 

высказывает уверенность, что «жизнь его сверхестественною силою удержится в портрете». 

Героем портрета всегда является человек. Изображение человека стоит и в центре внимания 

литературы, которую М. Горький назвал «человековедением». Не случайно через всю русскую 

литературу «проходит тема портрета, то становящегося «героем» повести или стихотворения, то 

появляющегося, чтобы помочь выразить важную мысль автора или выяснить отношения между 

персонажами. Портреты – как «двойники» героев или как материальное воплощение воспоминании, 

мечтании, любви или ненависти – влияют на судьбы живых людей, на ход интриги. А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов и Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев, А. К. Толстой – 

трудно перечислить русских писателей, которым необходимо было обратиться к образу портрета. 

Портреты создаются и уничтожаются, они оживают, разговаривают, пророчествуют, обольщают и даже 

сводят с ума и убивают, они воскрешают в памяти героев былые чувства или напоминают о прошлом 

жизни, благодаря им в литературу входит тема искусства или ставятся «проклятые вопросы о смысле 

жизни» 

В изобразительном искусстве портрет – всегда диалог художника и его модели. Портретист 

стремится передать на своем холсте не только индивидуальный облик человека, но и его внутренний 

мир, его чувства и мысли. Во всяком подлинно художественном портрете мы всегда стремимся 

отыскать нечто большее, чем только изображение конкретного лица. В чертах внешнего облика мы 

невольно угадываем все, что скрыто в тайниках души, воспринимаем портрет как характеристику, как 

биографию. Диалог художника и модели перерастает в беседу с будущим зрителем; при восприятии 

портрета возникает «магический треугольник»: модель – художник – зритель. При взгляде на портрет 

писателя мы невольно задаемся вопросом, каким он был, как в чертах его облика отразилась высокая 

человечность, одухотворенность, незаурядность, талантливость, гениальность. И если портрет 

является искусством, утверждающим личность, то это, конечно, справедливо и по отношению к 

портретам, изображающим мастеров спорта. Беглого взгляда на портрет писателя совершенно 

недостаточно. Его нужно «оживить силою мысли, глубиною созерцания». 
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Портрет О красоте человеческих лиц 

Любите живопись, поэты! Есть лица, подобные пышным порталам, 

Лишь ей, единственной, дано Где всюду великое чудится в малом. 

Души изменчивой приметы Есть лица- подобия жалких лачуг, 

Переносить на полотно. Где варится печень и мокнет сычуг. 

Иные холодные, мертвые лица 

Ты помнишь, как из тьмы былого, Закрыты решетками, словно темница. 

Едва закутана в атлас, Другие – как башни, в которых давно 

С портрета Рокотова снова Никто не живет и не смотрит в окно. 

Смотрела Струйская на нас? Но малую хижинку знал я когда-то, 

Была неказиста она, небогата, 

Ее глаза- как два тумана, Зато из окошка ее на меня 

Полуулыбка, полуплач, Струилось дыханье весеннего дня. 

Ее глаза- как два обмана, Поистине мир и велик и чудесен! 

Покрытых мглою неудач. Есть лица-подобья ликующих песен. 

Из этих, как солнце, сияющих нот 

Соединенье двух загадок, Составлена песня небесных высот. 

Полувосторг, полуиспуг, 

Безумной нежности припадок 

Предвосхищенье смертных мук. 

Когда потемки наступают 

И приближается гроза, 

Со дна души моей мерцают 

Ее прекрасные глаза. 

(Н. Заболоцкий) 

Список литератур: 

1. Э. Голлербах. Портретная живопись в России 18 века. 

2. А. Б. Стерлигов. Портрет в русской живописи 17- первой половины 19 века 

3. Журнал: «Русский язык и литература в казахской школе» 

 

 

 

МӨЛДІР АЖМҰРАТОВА, 

Қызылжар орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Ақтөбе облысы, Қобда ауданы 

АБАЙДЫ БІЛУ ПАРЫЗ ОЙЛЫ ЖАСҚА 

Асыл сөзді іздесең, 

Абайды оқы, ерінбе. 

Сұлтанмахмұт Торайғыров 

 

Абай – тұтас бір әлем. «Қазақ» десе, Абай, «Абай» десе, қазақ деген түсінік қалыптасады. 

Қазақтың бас ақыны Абай - дарқан халқымыздың бойтұмары. 

Заман ағымы қанша өзгерсе де, Абай ілімі өз маңызын жойған жоқ. Қайта жыл сайын жаңғырып, 

жаңа мәнге ие болып, өз биігінен орын алып жатыр. «Тау алыстаған сайын биіктейтіні» рас. Оған куә - 

насихатқа толы өлеңдері мен қарасөздері. «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы» деп Абай атамыздың өзі 

айтқандай, құдіретті қара өлеңнің қасиетін айқындап берген дана ақынның парасатты ойы көпке үлгі, 

адасқанға шамшырақ, ақылдыға бағыт-бағдар. 

Өзге елдер Қазақстанды Абай арқылы таниды. Ал Абайды танымақ - өзіңді танымақ. Өзіңнің 

бойыңдағы мініңді саралап, кемшіліктеріңнен арылу үшін Абайға жүгіну керек. Өскелең ұрпаққа 

Абайды білу - парыз. Қазақтың бас ақыны Абайдың шығармаларын біліп, ойына ой түйген ұлағатты 

ұрпақ ғұмырын мәнді де мағыналы етіп өткізеді. Ақын туындылары тұнып тұрған ақыл, ғибрат, өнеге. 

Ойлы жас сөз зергерінің ой тереңіне бойлап, сусындап, ой-санаға тоқуы шарт. 
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Қазақ жастары - өнерлі әрі білімге құштар. Рухы биік халқымыздың ұрпақтары өз ісіне сенімді 

әрі ұлыларын ардақтайтын адал ұл мен қыз балалар. Өзге елдермен тереземіз тең болып, бәсекеге 

түсуіміз үшін жастарымыздың жүрегі отқа, бойы намысқа толы болуы керек деп ойлаймын. «Жылы 

жүрек, ыстық қайрат, нұрлы ақыл» ғана ақылды адамның бойын билемек. Жастар - болашақтың кепілі. 

Ал ойлы жас қоғамға, мемлекетке өз пайдасын тигізері сөзсіз. Абай сөзін жүрегіне қойып, санасына 

сіңірген пенде Адам деген ұлы есімді мақтанышпен ардақтап өтеді. 

Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың « Абай және ХХІ ғасырдағы 

Қазақстан» атты мақаласында «Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үйренуіміз керек» деген сөзі арқылы 

көпшілікке ой тастады. Абай өз ұлтын жан-тәнімен сүйген адам. Кемтігін толтырып, жақсылығын 

асырған ақын. Бірінші кезекте, Абай - тұлға. Екіншіден, азамат, үшіншіден, ақын. Үш қасиет тоғысып, 

Адамзаттың Ұлы Абайы барша қазақтың маңдайына біткен қайталанбас тұлғаға айналды. Осы орайда, 

президентіміздің «Ұлы ақын ұлтының кемшілігін қатты сынаса да, тек бір ғана ойды - қазағын, халқын 

төрге жетелеуді мақсат тұтты» деп атап өтті. «Дос жылатып, дұшпан күлдіріп» айтады емес пе!? Абай 

сөзін түсінген әр қазақ жақсылыққа ұмтылып, жамандықтан бойын аулақ ұстап, түзу жолмен жүруге 

қалайда үйренеді. 

Абай қалың ұйқыда жатқан қазағының намысын қайрап, көкірек көзін оятамын деп сан-саққа 

түсті. «Атымды адам қойған соң, қайтіп надан болайын» деп, өз-өзіне шарт қоя отырып, өзгелерден де 

соны талап етеді. «Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Онан 

басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық» деген ой жалғастығы байқалады. 

Әр адамның өз идеалы болады. Абай «мен - қазақпын» деген әр адамның идеалы болуы керек 

деп ойлаймын. Себебі Абай сөзінен бар сұрақтың жауабын таба аламыз. Жаратылыстың сырын ұғуға, 

дүниені түсінуге және өмір атты үлкен мектепте адаспай жол табуға болатын бірден-бір шешім - Абай 

сөзі. 

«Жігіттер, ойын - арзан, күлкі - қымбат» деген сөзі ойлы жастарға үлгі-өнеге. «Жасымда ғылым 

бар деп ескермедім» деген өлеңінің мағынасымен астасып жатыр. Абай өнер-білімге жас күнінен ден 

қойды. Аз ғана ғұмырының өзінде жеткен жетістіктеріне көңілі толмайды. Бұл оның өнерге, білімге 

деген құлшынысының жоғары екендігін көрсетеді. Жастар жас күнінде мемлекет ұсынып отырған бар 

мүмкіндікті пайдаланып, қызуқанды еңбекке білек сыбана кірісіп, жемісін көруі тиіс. Ойын - бір күндік, 

ал еткен еңбек қоғамға пайдалы. «Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын», «сақалын 

сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық» деген нақыл сөздері көп ой салады. Қазақстан 

Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай - еңбекқорлықтың мотиваторы» деген 

сөзі ақынның болмысын тұтас ашады деп ойлаймын. Себебі ұлы Абай әр туындысында еңбекті 

дәріптейді. Еңбексіз күнің жоқ. Ойлы жастың тек адал еңбек етіп, мемлекетке өз үлесін қосып, «сен де 

бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар, қалан» деген ұстанымы болуы керек деп есептеймін. 

Абай халық арманын айтқан тұлға. Халқы үшін асыл сөзін еш аямаған. 

Ойымды қорытындылай келе, қазақ халқының біртуар ақыны Ахмет Байтұрсынұлының сөзін 

тілге тиек еткім келеді. «Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев. Онан асқан бұрынғы-соңғы заманда 

қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ». Ахмет Абай Құнанбайұлын оқшау адам, яғни ерекше, 

өзгеден артық адам деп атап көрсетті. Абай - қайталанбас тұлға. Ойлы жас Абай әлеміне шолып, 

Абайша өмір сүрсе ғана еліміздің еңсесі биік болмақ! 

 

 

 

НҰРШАТ БЕРДІХАН, 

Ақшұқыр мектеп-лицейінің информатика пәні мұғалімі 

Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр ауылы 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

Болашақтың тірегі болатын бүгінгі ұрпаққа сандық сауаттылық пен технологиялардың тілін 

меңгеру аса маңызды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев "Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына 

ену үшін заман талабына сай білім қажет"- деген сөзі өте орынды. 2020 жылы елдегі орын алған 

төтенше жағдай оқу үдерісінің жаңа форматына ауысуға мәжбүр етті. Қашықтықтан оқыту жүйесін 

енгізуге сақадай сай болмасақ та, "көш жүре түзелетінін" көрдік. Қазақстан Республикасы Білім және 

Ғылым Министірлігінің шапшаң іске кірісуінің арқасында тығырықтан төте жол жасап, 3 миллионнан 

аса оқушыны төртінші тоқсанда қашықтықтан оқытты. Білім жүйесінің жаңа моделі халықаралық 
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тәжірибе жұмыстарына негізделіп жасалды. Қашықтықтан оқыту интернет ресурстарының 

сүйемелдеумен жүзеге асырылды. Оқушының өз үйінде отырып, смартфон, компьютер немесе басқа да 

гаджеттер арқылы ұстаздан сабақ алуы- білім жүйесін жаңа деңгейге көтерді. Ең жауапты әрі жүгі ауыр 

міндет- ұстаздар қауымына жүктелді. Ұстаздар білім бағдарламасын дайындап, ата-аналарға сабақ 

барысы жөнінде жіте түсіндіріп, әр баланың тапсырмасын бүге-шүгесіне дейін тексерді. Қашықтықтан 

оқыту тиімділігіне білім алушылардың сабақ материалдарын меңгеруімен қатар, қосымша ізденуіне 

ұмтылысын арттырды. Сонымен қатар оқушыларды жауапкершілік пен ұстамдыққа үйретті. Жаңа оқу 

үрдісі ақпараттық технологиялардың қолдану қабілеттілігін арттырып, есептеуіш техника құралдары 

мен мәліметтер базасын меңгеруге жол ашты. Тағы да ескере кететін жайт: қашықтықтан оқыту кезінде 

ата-аналардың белсенділігі артты. Бала мен ата-анасы арасында етене қарым-қатынас орнады. Ұстаз 

еңбегінің қаншалықты елеулі екендігі көрініп, мұғалім мәртебесі асқақтай түсті. 

Бәсегеке қабілетті қоғам құру үшін қашықтықтан оқытуда: 

- Internet желісін пайдалануға негізделген желілік технологиялардың жұмысын жақсарту; 

- кабельдік және телевизия жүйелерін жетілдіру; 

- электронды оқулықтарды әзірлеу жұмыстарын одан әрі дамыту өте маңызды. Өйткені қазір- 

технологиялар дәуірі. Әлемнің алпауыт мемлекеттері мойындаған қашықтықтан оқыту жүйесін 

жетілдіру уақыт талабы. Ақпараттандырылған ғасырда компьютерлік құрылғының жұмысын жетік 

меңгерген жеткіншектер кез келген салада жетістікке жететіні айқын. Ақпараттық, сандық 

технологиясы дамыған елдердің тәжірибелерін саралай отырып, сарабдал жол жасайтынымызға зор 

сенім білдіремін. 

 

 

 

ӘСЕМГҮЛ МУСАЕВА, 

МКҚК «Жалын» балабақша меңгерушісі 

Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шақпақ баба ауылы 

МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

Мақсаты: Білім беру саласында менеджмент негіздерін меңгеру бойынша кәсіби іскерліктерін 

қалыптастыру 

Мазмұны 

Менің Гималай шыңдарында түсінгенім: Әлем өте тар..., адамдар арасындағы шыдамдылық пен 

түсіністік көзқарасында қарағанда әлем шексіз, айналада жақсы мен жаман бар, егер адамдар сенен 

өзгеше болса, бұл сенікі дұрыс, ал өзгелердікі бұрыс деген сөз емес. 

Тенциг Норгей. Гималайлық шерпа, Эверестті тұңғыш бағындырушы 

 

Егер адам кез-келген ұйымдарда, мекемелерде басқарудың түрлі деңгейіндегі қызметке 

жетекшілік жасаса, онда өзінің нәтижелі және табысты қызметінде менеджмент әдіснамасы мен 

тоериясы саласындағы базалық білімді қажет етеді. 

Сонымен, менеджменттің мәнін түсінуден бастаймыз. Экономиканың нарықтық қатынасқа өтуі 

жағдайында ұйымдар мен оның бөлімшелерін басқарудың тиімділігін арттыру мәселесі маңызды 

болып отыр. Бұл мәселені шешудің табысты болуы жетекшінің әлеуметтік психологиялық және 

басқарушылық құзыреттілік деңгейіне, адамдармен бірге қызмет жасау іскерлігіне байланысты. 

Дамыған елдерде барлық басқару жүйесі менеджментке негізделеді. Бұл сөздің негізінде 

ағылшынның «tomanage» (басқару) етістігі жатыр, ол өз латынның «manus» (қол)деген сөзінен шыққан. 

«Менеджмент» ұғымы сөзбе-сөз аударғанда «адамдарға жетекшілік жасау» деген мағынаны білдіреді. 

Білім беру саласындағы менеджмент келесі негізгі кезеңдерден тұрады: 

- маңыздылық деңгейіне қарай мақсатты дұрыс қою, білім беру ұйымдарындағы әрекеттерді 

жоспарлау және болжау; 

- кадрларды рационалды орналастыру, міндеттерін бөлу, ішкі жүйелік байланыстарды орнату 

және оны басқару, 

- білім беруді ақпараттандыру және оны қолдану тиімділігін ұйымдастыру; 

- алдағы болатын кемшіліктерді жою, алдын алу үшін өз уақытында түзеу әрекетін ұйымдастыру 

және талдау, жан-жақты бақылау; 
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- білім беру ұйымдарындағы менеджердің тәжірибесі және біліктілігі, шеберлігін арттыру 

жүйесі. 

Менеджмент туралы кәсіби білім басқарудың 3 нақты құралдарын түсінуден басталады. 

Бірінші – ұйымдастыру, басқару иерархиясы. 

Екінші – басқару мәдениеті. 

Үшінші – нарықтық қатынас. 

Басқарудың басты идеясы бірде-бір ұйым өздігінен ешқандай құндылыққа ие бола алмайды, 

дегенмен белгілі нәтижеге жету үшін адамдарды біріктіретін, реттелген форма болып табылады. 

Дұрыс басқару – бұл болашаққа бағдар жасау, даму стратегиясын құру, нәтижелерді болжау, 

салдарын болжамдау. «Басқару» түсінігіне ұйымның барлық мүшелерімен анықталып, келісілген 

нәтижелерге қол жеткізуге көмектесетін даму мен басқару жүйесі деп анықтама беруге болады. 

Мектепке дейінгі ұйымдардың негізгі даму мақсатын анықтай отырып, әрбір жетекші 

педагогикалық ұжыммен бірге педагогикалық үдерісті ұйымдастырады, яғни алынған нәтижені 

болжамдалған нәтижемен үнемі салыстырып отырады. Бұл жағдаятқа байланысты, яғни нақты нәтиже 

бойынша жылдам шешім қабылдауды талап етеді. Нәтиже бойынша басқару бастапқы кезден ұжым 

алдында орындау үшін барлық ресурстармен қамтамасыз етілген, нақты мақсатты қоюды ұйғарады. 

Бұл ресурстарға адамдар, уақыт, ақша, материалды-техникалық база, әдістемелер және т. б. жатады. 

Нәтиже бойынша басқаруда әрбір педагогикалық үдеріске қатысушы ұжымның басқа 

мүшелерімен ара-қатынасын дұрыстауы қажет. Мұнда жетекшінің міндеті барлық әрекетті ақпараттық 

қамтамасыз ету, талдау, мақсатты тұжырымдау, жоспарлау, орындау, бақылау мен түзетуді іске асыру 

болып табылады. 

Жетекші жағдаятты айқын меңгерген және жаңамен байланыстырушы болуы қажет. Нәтиже 

бойынша басқаруда «нәтиже» және «үлес» ұғымдарын ажырату маңызды болып табылады. Нәтиже бұл 

іске асырылған мақсат. Мақсат өздігінен нақты және мінсіз бола алмайды. Біздің жағдайда іске асыру 

үшін барлық ресурстармен қамтамасыз етілген, нақты мақсаттарды қарастырамыз. 

Сонымен, нәтиже бойынша басқару жоспарланған нәтижеге жету үшін ішкі жүйелік басқару 

және басқарушының мақсатқа бағытталған, ресурстармен қамтамасыз етілген, өзара әрекеттестігі 

болып табылады. Нәтиже бойынша басқару деңгейлерін бөліп, қарастыру қажет. 1 деңгей жетекшінің 

мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының міндетін анықтай білу іскерлігімен ерекшеленеді. 

Кез-келген ұйымның әлеуметтік сипаттамасына мақсат мен стратегиясы кіреді. Ұйым қызметінің 

мақсаты - белгіленген уақытқа сәйкес ұйымның нақты іске асыра алатын, күтілетін нәтижесінің образы. 

(Поташник М. М., Моисеев А. М. Управление современной школой. М., 1997. С. 75.) Мақсатты 

анықтауда ұйым қызметі В. И. Зверева ұсынған құрылымды негізгі алуы қажет. 

 

Мақсат 

Жетілдіру пәні, Жетілдіру құралдары, түрлендіру жетілдіру нәтижелері, түрлендіру түрлендіру 

Мақсатты тұжырымдауда ұсынылған компоненттердің кезектілігі сақталмауы мүмкін, бірақ 

барлығы қамтылуы керек. 

Ұйымның стратегиясы – ұйым қалай жылжуда, қандай құралдар қолданады, қандай ресурстар 

және қайда жұмсалады, адамдар неге жұмылдырылған, яғни бастапқы бағдар. 

Стратегиялық менеджмент - жұмысшының қызығушылықтары және ұйымның мүмкіндіктері, 

келісілген мақсаттармен қамтамасыз ететін басқару мен ойлау амалының бағдарламасы. 

Стратегиялық менеджментің мәні 3 маңызды сұрақтың жауабымен сипатталады: қазір ұйым 

қандай жағдайда; жетекшінің пікірінше қандай бағытта дамуы керек; жетекшінің қалағанындай 

жағдайға қалай жетеді. Бұл сұрақтармен стратегиялық менеджменттің негізгі 3 фазасы сәйкес келеді: 

стратегиялық талдау, стратегиялық таңдау (немесе жеке стратегиялық жоспарлау) және стратегияны 

жүзеге асыру. 

Мақсат пен стратегия бірігіп, ұйымның міндетін көрсетеді. Ұйымның міндеті, оның бағыты. 

Ұйымның міндетін анықтау мақсатында келесі сұрақтарға жауап беру қажет: 

1. Ұйым қандай әлеуметтік қызметтерді қанағаттандыру үшін құрылған? 

2. Қандай қызметтердің көмегімен қажеттіліктер қанағаттандырылады? 

3. Қызметтердің тікелей тұтынушысы кім? 

4. Нақты артықшылығы қандай? 

5. Неге басқа ұйымдар қатарында жұмыс жасауды жалғастырудасыз? 

2 деңгей қызметтің сапасы жағынан нәтижені қарастыруды ұсынады. Мектепке дейінгі 

ұйымдардың негізгі қызметі – 3 пен 7 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі оқыту мен 

тәрбиелеу. 
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Мектепке дейінгі білім берудің сапасы – оқыту мен тәрбиелеу үдерісінде әр баланың жас және 

физикалық, жеке ерекшеліктерін ескере отырып дамыту мен тәрбиелеу деңгейі сәйкесінше жүргізілетін 

педагогикалық үдеріс. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының жұмысының сапасы неге 

байланысты? 

1. тәрбиешінің жұмыс сапасына; 

2. педагогикалық ұжымдағы қарым-қатынас жағдайына; 

3. балалармен жұмыс жасаудың жаңа әдіс-тәсілдерін іздестіруде жетекші тарапынан жасалатын 

жағдайларға; 

4. әрбір қызметкердің жұмыс сапасын обьективті бағалауына байланысты. 

Білім беру ұйымдарындағы мектепке дейінгі білім берудің сапасы – басқарылатын үдеріс. 

Сондықтан, жоғарыда аталған «сапа» құрауыштарынан басқарудың 2 тәсілін бөліп қарастыруға 

болады. 

Бірінші – барлық педагогикалық үдерісті және оның құрауыштарын басқару арқылы. 

Екінші – басқару жүйесінің тұлғалық субъективті аспектілері арқылы: ұжымды қалыптастыру 

және ұжымдағы моральды-психологиялық ахуалды реттеу. 

Үшінші деңгей тұтынушылар позициясында нәтижені басқару. 

Бұл білім беру ұйымдарының қызметін мектепке дейінгі жастағы балалары бар отбасылар, ата-

аналар. 

Білімділік: әлеуметтік дағдыларын дамыту (математикалық, сөйлеу, таным, көркем-эстетикалық, 

музыка, ырғақ), арнайы мектепке даярлау, тілге оқыту, дамытушы ойындар, этикет пен мінез-құлық, 

құрастыру және т. б. 

Медициналық-сауықтыру: ритмопластика, жүзу, тыныстық жаттығулар, термотерапия (сауна), 

спорттық гимнастика, массаж және т.б. Әлеуметтік: мұражайға экскурсия, филармониядағы музыкалық 

сағат, қуыршақ театры, заңгерлік кеңес, гувернерттік қызметтер. Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің 

жаңару жағдайындағы негізгі қағидаларды атаймыз. 

1. Демократизациялау. Басқару үдерісіне қатысушылардың арасындағы жауапкершілік пен 

өкілеттілік, құқықтарын анықтауды қарастыратын қағида. 

2. Гуманизациялау. Әрбір тұлға үшін білім беру бағытын, тәсілдерін, сипатын, білім алу 

формасын сапасын, деңгейін таңдауға тең мүмкіндік жасауды қарастырады. 

3. Білім беру бағдарламаларын гуманитаризациялау, яғни бағдарламаның байланыстылығы мен 

үйлесімділігі, оқытудың озық сипаты мен сабақтастығы, кезектілігі, тұтастылығы, жалпы адами 

құндылықтарды негізге алатын оқыту технологиялары мен әдістерін, дидактикалық тәсілдерді қолдану. 

4. Саралау, мобильділік және дамыту. Бұл қағидалар білім беру ұйымдарының барлық 

түрлеріндегі білім беру бағдарламаларының көп функционалдылығы мен көп деңгейлігін талап етеді. 

5. Білім берудің ашықтылығы, яғни үздіксіз білім берудің түрлі формалары мен жалпы білім 

берудің кез-келген деңгейінде, сатысында ашық білімге мүмкіндік беру. 

7. Стандартизациялау. Бұл қағида аймақтың ұлттық және басқа да ерекшеліктерін ескере отырып, 

білім беру сапасының стандартын ұстануды қарастырады. 

Мектепке дейінгі ұйымдардың даму қозғалысын бағалауда келесі іс-әрекет көрсеткіштері 

талданады: 

1. ҚР МДТО МЖМБС сәйкес оқыту мен тәрбиелеу мазмұнының жаңаруында мектепке дейінгі 

ұйымдардағы инновациялық қызмет; педагогикалық технологияларды, әдістер мен жұмыстың түрлерін 

қолдану, өзін-өзі тексеру, өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі бағалауды және сараптамалық бағалаумен 

байланыстыру. 

2. Оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру (ОТҮ) – педагогтердің оқыту мен тәрбиелеу және дамыту 

мақсаттарына қол жеткізуде балалар және олардың ата-аналарымен ынтымақтастығы; балалардың 

қызығушылықтары мен қажеттіліктерін ескере отырып, түрлі шараларды ұйымдастыру және 

жоспарлау; бұл іс-әрекетте бала мен педагог тең құқыққа ие серіктес болады; педагогикалық үдеріске 

қатысушылардың барлығының мотивациясы жоғары деңгейде; педагогикалық үдеріске 

қатысушылардың барлығы үшін балабақша жайлы психологиялық-педагогикалық және заттық-

дамытушы орта. 

3. ОТҮ тиімділігі – жоспарланған (баланың физикалық және психикалық денсаулық жағдайы 

және дамуын бағалау: физикалық, таным, көркем-эстетикалық, интеллектуалдық, әлеуметтік) және 

соңғы нәтижелердің сәйкестігін салыстыру. 
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МДҰ қызметіндегі түйінді нәтижелер 

Нәтиже бойынша басқарудың бұл амалында түйінді нәтижені анықтау маңызды болып табылады. 

Ұлттық және адами құндылықтарды ұғынудан басқа, біз келесі іс-әрекеттің түйінді нәтижесін бөліп 

қарастырамыз: 

1. Денсаулық және салауатты өмір салты, баланың психикалық және физикалық дамуы, 

денсаулық жағдайы. 

2. Жалпы адами және ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиеленуі. 

3. Жеке мүмкіндігі мен икемділігіне сәйкес білім алуы. Интеллектуалды даму деңгейі. 

4. Білім алуды жалғастыруға дайындығы. Мектепке оқуға дайындық деңгейі. 

5. Тұлғаның білім алу қажеттілігін қанағаттандыруға білім беру ортасының бейімділігі. Білім 

беру және заттық-дамыту ортасының бейімделу деңгейі. 

 

Басқару 

Осылайша, жетекшіге қазіргі менеджменттің мәселелері туралы білімдер ұйымның қызметін 

стратегиялық жоспарлауда конструктивтік амалдарды іске асыруға мүмкіндік береді. Білім беру 

ұйымдарын дәстүрлі басқарудан менеджменттің айырмашылығы: басқаруды қарқынды 

психологияландыру, жетістікке жетуге жағдай жасау, кәсіби мүмкіндіктерді ескеру, сыйластық, 

қызметкерлерге сенім артуды негізге алатын басқару қызметінің тұлғаға бағыттылығы; вертикальді 

топтық-әкімшілік басқарудан горизанталды және вертикальді басқару жүйесіне көшуі; ұлттық және 

жалпы адами құндылықтар мен білім беру стандартын меңгеруде қызметтік жауапкершілік және 

ұйымдастыру мәдениетінің артуы. Бұл жағдайда менеджердің маңызды қызметінің бірі – мақсатқа жету 

үшін нәтижелі әрекеттерді ұйымдастыруда барлық қызметкерлерге түрткі болатын мотивация қызметі. 

Мотивация – бұл ұйымның мақсаты мен тұлғалық мақсаттарға жету үшін өзінің және өзгелердің 

әрекетіне түрткі болу үдерісі. Мотивацияның түрлі жолдары бар: қызметкерлердің мінез-құлқына 

анағұрлым әсер ететін критерийлер жиынтығын белгілеу, жұмысшыларды мотивациялау үшін 

жағымды ахуал құру, қызметкерлермен белсенді қарым-қатынаста болу, жетекші қызметкерлерден 

нақты нені талап ететінін анықтап алуы қажет. 

Ынталандыру жүйесі – қойылған мақсатқа жету үшін адамның әрекетін белсендіретін ықпал, 

бірін-бірі толықтыратын ықпалдардың жиынтығы. Ықпалдар материалды және материалды емес 

болып бөлінеді. Материалды ықпал өз кезегінде ақшалы (жалақы, үстем ақы, қосымша ақы және т. б.) 

және ақшасыз болып бөлінеді. Ақшасыз: әлеуметтік (медициналық қызмет көрсету, сақтандыру, 

тамақтану, сыйлықтар және т. б.) және функционалды (еңбек ұйымын жақсарту, еңбек жағдайын 

жақсарту) болады. Материалды емес ықпалдар әлеуметтік-психологиялық (қоғам құрметі, мақтау, 

қолдау, мақұлдау), шығармашылық (біліктілігін арттыру, тағылымдама, іс сапар) және бос уақыт 

ықпалы (ыңғайлы жұмыс кестесі, еңбек дамалысы) болып бөлінеді. Мотивация құралдары тек ақша 

ғана емес, адамның өзін-өзі құрметтеу сезімін туғызатын жағдайлардың барлығын жатқызуға болады. 

Кез-келген жағдайда мотивация жұмысшының еңбегін шынайы бағалауға байланысты болады. 

Мотивация құралы арқылы басқару қызметкерлердің жеке мақсаттарына, қызығушылықтары мен 

қажеттіліктеріне негізделеді. Мұндай модельде кадрлық саясат адами ресурстардың дамуына, 

моральды-психологиялық ахуалдың нығаюына, әлеуметтік бағдарламалардың іске асыруына 

бағдарланады. 

Мотивациялық менеджмент – бұл мотивациялық модельдерді тиімді таңдау негізінде және 

мотивацияны басшылыққа алатын басқару жүйесінің құрылуы. Корпоративті мәдениет, материалды 

ықпалдарға қарағанда, қызметкерлердің мотивациясын басқару механизміне көбірек көңіл бөледі. 

Мысалы: еңбек әрекетінде жұмысшыларды негізінен жоғары жалақы мен үстем ақы қызықтыратын 

ұйымдарға қарағанда, мұндай ұйымдар қиын және құлдырау кезеңдердерінде де жұмыстарын 

жалғастыра алады. Осылайша, қызметкерлерді басқару – адамдардың еңбек ету қанағаттарын ескере 

отырып, олардың дарынын, тәжірибесін, еңбегін пайдалану арқылы ұйымның мақсатына жетуге 

бағытталған, адамдарға жетекшілік жасау бойынша әрекет түрі. 
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ТЫНЫШГУЛ ХАМИТОВА, 

Мектептен тыс жұмыс орталығының қосымша білім беру педагогы 

БҚО, Орал қаласы 

МЕНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰСТАНЫМЫМ 

Бала бойында білім нәрін себетін, адамгершілік дәнін егетін басты тұлға – ұстаз. Адам жанын 

нұрландырар ұғымның ұлысы – ұстаз. 

Елбасымыз Н. Назарбаев халқымыздың  болашағы туралы тереңнен толғай  «Мемлекетіміздің ең 

басты дүниесі тек қана табиғи байлық емес, сонымен қатар  жасөспірім ұрпағы, өйткені олар-

ұлтымыздың болашақ айнасы» дегені мәлім. 

Олай болса, жас ұрпақ білім мен тәрбие беретін ұстаз – баға жетпес биік тұлға. Ұстаздық ұлы 

қасиет. Ұстаз – білім нәрімен сусындаған жан. 

Абай атамыз «сен де кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан» деп айтқандай әр оқушыға білім 

беріп, оған бағыт сілтеп өмірге «кірпіш» болып қалануына зор үлес қосушы – мұғалім. Мамандықтың 

бәрі жақсы десек те, ұстаз орны ерекше. Әрине, бәрі емес, бала жанымен біте қайнасқандары ғана. 

Елімізде түбегейлі өзгерістер орын алып отырғанда ана тіліміз бен салт-дәстүрімізді дамыту-қасиетті 

парыз. Осындай істі абыроймен атқаруға үлесімді қосу мақсатында педагог болуды таңдадым. 

Шәкірттермен қарым-қатынаста бола білсем, үйренсем деген арманым. Ұстаз атана білу, оны қадір 

тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау – әр мұғалімнің борышы. Мен – ұстазбын, мен жас ұрпақты 

келешекке жетелеп апаратын – педагогпын. Оқушылардың ертеңгі күні білімді, адамгершілігі мол, 

жеке тұлға тәрбиелеу үшін, олар өз бетімен білімін шыңдауға, терең ойлауға, ойын дұрыс жеткізе білуге 

үйретемін. Менің ұстаз ретінде міндетім- жеке тұлғаны қалыптастыруға атсалысу, жас жеткіншектерге 

өмірден өз орнын табуға, бағыт бағдар беру. Осы қиын да қызық мамандық мені ешқашан жалықтырған 

емес, қайта – құлшынысымды арттырып, жаңа әдіс іздеуге итермелейді. Менің қызмет жолындағы 

педагогикалық ұстанымым – ел есінде бір жыл қалғың келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш 

отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе – бала тәрбиеле. 

Мен үшін ең қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық. 

Халқымыз «Жас келсе – іске» деген керемет сөзі бар. Демек мен бойымдағы жігерімді, күш-

қуатымды, жаңашылдығымды шәкірт тәрбиелеуге жұмсауым керек. Болашақта өз оқушыларымды биік 

белестерден көрсем, сол үшін өзімнің кішкене де болса үлесім тиген болса, мен өзімді бақытты ұстаз, 

бақытты адам деп білемін. Ұстаздық еткен 11 жыл ішінде мен өз іс-тәжірибемді түйіндей келе 

төмендегідей ой қорыттым. Күнделікті таңертең жұмыс орныма келгенде, балалардың сыңғырлай 

күлген дауыстары мені қуанышқа бөлейді. Қазіргі таңда мен оқушыларды бірін-бірі таңдап ой 

пікірлерімен бөлісе, бағалай алатын сабағымды жоспарлаймын. 

Сондықтан қазіргі уақытта мұғалім өзі сын тұрғысынан ойлана алатын, басқада ұстаздармен іс 

әрекеттесіп өзінің кемшіліктерін түзете алатын, алдағы сабақ жоспарларын оқушыларға тиімді етіп 

жоспарлап жүретін ұстаз болуы қажет деп ойлаймын. 
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АЙНУР МУСТАФИНА, 

Н.С. Манаев атындағы жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Орлы ауылы 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫ ОҚЫТУДАҒЫ КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫҢ 
МАҢЫЗЫ 

Дүние тану, білімге талпыну әрбір адамның есейген дәуірінен аңсап қараған 

түбегейлі ісінің бірі болып келеді. Егер бұл талпыну болмаса, әрбір 

адам білімге, еңбекке үңіле қарамаса, тек аңша қарын тойдырып, 

ұйқымен уақыт өткізсе, ешбір ілгері басу – өрлеу де болмас еді. 

Әлкей Марғұлан 

 
Болашақтың бүгіннен де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті 

күш тек білімде ғана. Қай ел болсын, өсіп-өркендеуі, әлемде өзіндік орнын алуы сол мемлекеттің 

біліміне, білім сапасына байланысты екенін еліміздің тұңғыш президенті Н. Ә. Назарбаев жыл сайынғы 

халыққа Жолдауында ерекше айтуы да сондықтан. Қазақстан Республикасының білім берудегі басты 

мақсаты-жан-жақты дамыған, білімді, өмір сүруге бейім, өзіндік ой-толғамы бар, адамгершілігі 

жоғары, бәсекеге қабілетті жеке тұлға тәрбиелеу. 

 Бүгінгі күні білім беру саласы «Қазақстан-2030» ұзақ мерзімді стратегиясының маңызды басым 

бағыттарының бірі болып табылады. Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты 

білім беру арқылы оқушылардың оқу нәтижесін жетілдіру болып табылады. Жетістікке жеткендігін 

көрсететін кері байланыс. Кері байланыс бейресми түрде ауызша бағалаудан бастап ресми жазбаша 

тестілерге дейін түрленуі мүмкін, бірақ негізгі мақсат оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен 

даму, мысалы, білім, түсіну және дағды туралы хабар беру. Тіпті мимика мен дене қимылдары да 

ақпарат береді. Анықтамада берілген кері байланыс жеке адамға қатысты болса, ол жеке адамның 

әрекетіне, жұмысына қатысты да беріледі. 

Кері байланыс – белгілі бір әрекетті немесе оқиғаны түсіну, игеру, онымен келісіп, 

келіспейтіндігін көрсететін белгілі бір әрекет немесе оқиға туралы пікір, баға беру, жауапты реакция. 

Сабақта жетістікке жетелейтін, оқушылардың өзін-өзі реттеуге, метатанымына әсер ететін 

құралдардың бірі – танымдық кері байланыс. Кері байланыс арқылы оқушы өзінің қай деңгейде екенін, 

жұмысын қалай жақсартуға болатынын, өз даму жолын көре алады. 

Кері байланыс сабақтың аяғында ғана емес, сабақ өту үстінде де, үй тапсырмасын қорытындылау 

және жаңа сабақты бекіту кезеңінде де, оқушының өз бетімен орындайтын тапсырмаларының соңында 

жүргізіліп отырылуы керек. 

Бастауыш сынып оқушыларының білімін жақсарту жолында кері байланыс парағы арқылы 

оқушының оқу үдерісінде (айтылым, жазылым, оқылым) кездесетін кедергілерді, қиындық туғызатын 

жағдайларды айқындап, келесі сабақтарда бұдан да жақсылап дайындалуға түрткі боламын. 

Кері байланыс жүргізу бір күннің, бір аптаның еншісіндегі әрекет емес, оған ұзақ уақыт ізденіс 

керек. 

Кері байланыстың түрлері: ауызша және жазбаша 

Мұғалім сабақтың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында оқушыларды үнемі кері байланыс 

үдерісіне тартады. Кері байланыс қаншалықты жұмысты дамыта алады? Сабақ жоспарлауда, 

тапсырмаларды саралау мен басымдықтарды айқындауда [Хэтти мен Тимперли] (2007) [2] кері 

байланыстың төрт деңгейін белгілейді: 

➢ жауапкершілік туралы кері байланыс; 

➢ тапсырманы қорыту туралы кері байланыс; 

➢ өзін-өзі реттеу туралы кері байланыс; 

➢ тұлғаға бағытталған кері байланыс. 

Кері байланыс ұйымдастыру оқушы білімінің дамуымен қатар, сараптама жасау, өзін-өзі реттеу 

дағдыларын дамытуға машықтайды. Жасалған әрекет негізінде өзіне есеп бере отыра қалай білім алу 

керек екенін, өзінің қалай оқып жатқанын түсінеді. Сондықтан сабақтарда кері байланыстың орны 

ерекше маңызды. Жалпы кері байланыс қалыптастырушы бағалаумен біртұтас, бөлінбейтін үдеріс. 

Критериалды бағалау жүйесіндегі «Қара жәшік» ішіндегі жұмыс метафорасы оқушының оқу сапасын 

жақсартуда кері байланыстың маңыздылығы көрсетілген. 
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2- сурет 

 

Сондықтан берілген білім қаншалықты меңгерілгенін, олқылықтарды қалай түзетуге болатыны 

жайында оқушылар жүйелі түрде кері байланыспен қамтамасыз етіліп отыруы керек. Кері байланыс 

белгілі деңгейде бес факторға, яғни: 

• Оқушыларды тиімді кері байланыспен қамтамасыз ету. 

• Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы. 

• Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту. 

• Бағалаудың оқушылардың өзін–өзі бағалауы 

• Қызығушылығына 

қатысы бар. Өзіндік оқуға белсенді қатысу үшін өзіне сенімділік керек. Сенімділікті кері 

байланыс арқылы қамтамасыз етуге болады. Бағалау нәтижелерін ескеруде тиімді кері байланыстың 

орны ерекше. Өзін – өзі, өзге оқушыларды бағалау үшін өз танымына, біліміне рефлексия жасайды. 

Барлығымыз кері байланыс алу жолдарын ұйымдастырамыз. Тиімді кері байланыспен барлық 

оқушыларды қамтамасыз ету маңыздылығы туындап отыр. ОЛ оқушыға не береді? 

✓ Оқушы өз әрекетін реттей алады; 

✓ сабақта не үшін әрекеттер жасалғанын түсінеді; 

✓ өз оқуына жауапкершілік алады; 

✓ болған жағдайға рефлексия жасап үйренеді; 

✓ өзін-өзі реттеуге машықтанады. 

Мұғалімге не береді? 

✓ Мұғалім тиімді жоспарлауға; 

✓ сабаққа нақты мақсат қоюға; 

✓ оқушы ерекшеліктерін анықтауға; 

✓ сабағына өзгеріс енгізуге мүмкіндік алады. 

Әр оқушымен білім көрсеткішіне байланысты кері байланыс жүргізу өте маңызды. Себебі 

ұтымды жүргізілген кері байланыс оқушының өз еңбегін бағалауына, күшіне сенуіне мүмкіндік береді, 

ал мұғалімнің сабақ нәтижесі бойынша нені жақсарту, өзгерту керектігіне негіз болады. Бастауыш 

сынып оқушыларына кері байланыс ұсынған кезде мына ережелерді ескерген жөн: 

• Сыпайы болу 

• Ынталандыруға ұмтыл 

• Позитивті болу 

• Тең ұстау 

• Бағалаушы болмау 

• Сәттілікті бағалау 

Жоғарыда аталған ережелер кері байланыстың жүйелі, мақсатты жүргізілуіне бағыт беріп, 

күтілетін нәтиженің жүзеге асырылуына жұмыс жасайды. 

Бастауыш сыныптардағы сабақтарда кері байланысты көбірек, тиімді жүргізген сайын мұғалім 

оқушының қалай оқитыны, түсінген, түсінбеген тұстары жайлы көбірек мәлімет алады. 

Осы орайда "Сіз кері байланысты не үшін бересіз?", "Кері байланыс берудегі сіздің түпкі 

мақсатыңыз қандай?" деген сұрақтар туындайды. Сонымен кері байланыс ұсынудың мақсаты әртүрлі 

болуы мүмкін: 

 сынау; 

 өзінің білетінін көрсету; 

 сенімін арттыру; 

 баға беру; 

 деңгейін көтеру; 

 жетілдіру; 

 ынталандыру; 



ISSN:2663-2543      •     «UDU» 35 

 

 жұмысын жақсарту үшін. 

 Мұғалімдер білім алушылардың оқуын жақсарту мақсатында үнемі кері байланыс ұсынады. 

Сабақ барысында қажет болған жағдайда ауызша кері байланыс ұсынады, оқушылардың жекелей 

жұмыстарына жазбаша да кері байланыс ұснып жатады. Ауызша кері байланыс жазбаша кері 

байланысқа қарағанда аз уақытты алады. Ал оқушының жұмысына жекелей жазбаша кері байланыстар 

ұсынған кезде мұғалім уақыттан басқа да әлдеқайда көп ресурс жұмсайды. Басқа ресурстарға қарағанда 

уақыт ең қымбат ресурс болып табылады. 

 Мұғалімдердің білім алушылардың жазбаша жұмыстарына қаншама уақытты жұмсап, кері 

байланысты қызыл түсті қаламмен қателерді көрсету, қатені түзеу, басқа да белгілер қою және қысқаша 

түсіндірме жазбалар түсіру арқылы бертіні жиі кездеседі. Алайда осындай әдістерді пайдалана отырып 

білім алушыға кері байланыс ұсыну, оның оқуын жақсартуға оң ықпал етпейтіні айтылады. Мұндай 

кері байланыстар керісінше оқушылардың эмоционалдың ахуалына кері байланыс әсер ететіндігі 

анықталған. Білім алушы осындай түзетулер мен түсіндірмелерден кейін жұмысын жетілдіруге 

құлықсыз болады екен. Біраз уақыт өткен соң білім алушы тағы да сол қатені жіберетіндігі байқалады. 

Егер мұғалімнің кері байланасынан кейін білім алушының жазбаша жұмысы сол қалпында жақсарусыз 

болса және үнемі бір типті қателер қайталанатын болса, онда жұмсалған соншама ресурс өзін 

ақтамайды, жасалған жұмыстың бәрі бос әурешілік болды. Мұғалімге өзі ұсынған кері байланыс беру 

тәсілін жетілдіру туралы ойлану қажет болады. Тәжірибе көрсеткендей, мұғалім қаншама уақытын 

жұмсап оқушының жұмысына қатысты кері байланыс ұсынады, алайда оқушының оқуында ешқандай 

өзгеріс болмайды. Ұсынылған кері байланыстың мақсаты жүзеге аспайды. Сондықтан көптеген 

мұғалімдерді "Неліктен кері байланыс ескерусіз қалады?", "Кері байланысты қалай ұсынса тиімді 

болады?" деген сұрақтар жиі мазалайтыны белгілі болды. 

 Кері байланыс мазмұны оқиғаға және жұмысқа қатысты болғандықтан, сол оқиғада және 

жұмыстың мазмұныны мұқият зерделеу арқылы дерек жинау маңызды болып табылады. Егер мұғалім 

оқиғаға немесе жұмысқа қатысты қандай да бір деректі кері байланыс әділ болмауы мүмкін. Ал егер 

кері байланыс әділ берілмейтін болса, оның салдары жағымды болмайтыны белгілі. 

 Оқушыларды кері байланыс жасау арқылы, мадақтау, ризашылығымызды білдіру. Бұдан екі мың 

жыл бұрын Сократ: «Әрбір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек»- деген. Онда 

біз ұстаздар алдымызда отырған оқушылардың жан-жақты, намысшыл, білімді, салт-дәстүрімізді берік 

ұстанған, ұлтжанды, Қазақ елінің болашақ аспанында жарқыраған күндей азаматтарды тәрбиелеуіміз 

керек. 

 Кері байланыстың мақсатын жеткізу. Мұғалімдер білім алушыларға жай ғана стикерлерді немесе 

сауалнама сұрақтарын таратып қоймайды. Ол алдын ала кері байланысты алу мақсатын оқушыларға 

түсіндіреді. Мысалы, мұғалім оқушылардан кері байланыс алмас бұрын мынадай түсіндірме сөз 

айтуына болады: "Балалар бүгін біз сіздермен жаңа әдіс арқылы тапсырамаларды орындадық. Ол "үш 

қадам сұхбат" деп аталады. Мен осы әдіс туралы сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді. Бұл әдіс сіздің 

оқып үйренуіңізге қаншалықты көмектесті? Немесе кедергі келтірді? " Маңыздысы, мұғалімге 

оқушылардың бұл жұмысты не үшін жасап жатқанын толық түсінгеніне көз жеткізу. Оқушылардың 

кері байланысынан алынған деректерге талдау жасап, оларға таныстырыңыз. Мұғалім оларды 

электронды таныстырылымдар арқылы ұсынады. Бұл тәсілдегі есте ұстайтын нәрсе: оқушылардың 

жеке атын атаудың еш қажеті жоқ. Жалпы мәліметтер ұсынылады. Көп жағдайда, тәжірибеде 

диаграмма, кесте және басқа да сызбалар түрінде ұсынуға болады. 

 Бастауыш сыныпта, әсіресе бірінші сыныптарда ойынның жетекші рөлі сақталады. Барлық 

арнайы өткізілетін сабақтарда барлық ойын түрлері (ережелі, дидактикалық, ұлттық, қимылды, 

сюжетті-рөлдік, кері байланыс пен рефлексияға негізделген т. б) кеңінен қолданылуы тиіс. Ойын 

мұғалім мен баланы, балалардың бір-бірімен еркін ынтымақтастығы негізінде құрылып, баланың 

өзіндік белсенділігімен, өзін барынша толық ашуына ықпал ететіндей деңгейде ұйымдастырылуы 

керек. 

Мұғалім әртүрлі кері байланыс бере алады, алайда оның ықпалы оң болғанын бағалау үшін білім 

алушының жұмысын кері байланыс ұсынылғаннан кейін қайта зерделеп қарау. Мұғалімнің кері 

байланысын тиімді болады сол кезде, егер білім алушының жұмысы айтылған ұсынысқа сәйкес 

жақсартулар енгізілсе: 

1. Төзімсіздік 2. Ашу 3. Қуаныш 4. Немқұрайлық 5. Қанағаттану 6. Шабыт 7. Зерігу 8. Алаңдау 

9. Тыныштық 10. Сенімділік 11. Сенімсіздік 12. Рахаттану 

Кері байланыс пен рефлексияға бағытталған «Ақылды үкі», «Сиқырлы таяқ», «Т кестесі» 

(Мәтіндегі екі тұлғаны салыстыру), "Офермация " әдісі (жақсы сөз, даналық сөздерді білдіру), 

«Шахмат» әдісі, «Өрмекші» әдісі т. б әдіс-тәсілдер мен ойындарды қолдана отырып, сабақтарымда 

түсінікті әрі қызықты етіп өткіземін. 
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Нәтижесінде: 

 

 
Кері байланыс – топтық жұмыс барысындағы екі жақты ақпарат алмасуды, көңіл-күй аясын 

жақсартуды көздейтін даму үдірісі. Бұл үдеріс жұмысты қаншалықты дамытып, қаншалықты келесі 

сабаққа өзгеріс енгізе алады? Ең біріншіден, тиімді жүргізілген кері байланыстың оқушылардың 

танымына әсерін айқын көруге болады. Яғни, оқушының сабақта жетістікке жетуі, өз-өзін реттеп, 

метатанымына әсер етуі. Кері байланыс арқылы оқушы өзінің қай деңгейде екенін біліп қана қоймай, 

қалай дамуға болатынын көре алады. Кері байланысқа тек бір жақты қарауға болмайды. Тәжірибе 

көрсеткендей, оқушының өзіне, жолдастарына, мұғалімнің оқушыға берген кері байланысының 

маңыздылығы қандай болса, әр сабақтан соң мұғалімнің өзіне жасайтын кері байланысы да 

соншалықты маңызды. Ол мұғалімнің өз жұмысын дамытуы үшін де қажет. Жалпы, сабақта 

жүргізілетін кері байланыс қаншалықты маңызды болса, оны жүзеге асырудың ережелері мен әдістерін 

түрлендіріп отыру да соншалықты маңызды. Осы негізде кері байланыс оқушы эмоциясына ғана 

негізделіп қоймай, танымға бағытталуы керек. Оқушының сабақтан алған біліміне үңіліп, бағыт беру 

кері байланыстың түрлерін шығармашылықпен қолдана білуге үйретеді. Сонымен қатар оқушымен 

жұмыс жасауда кері байланыстың мақсатын нақты айқындап, түрлендіріп отыру нәтижеге жету жолы. 

Мысалы, оқушыларды мадақтау тәсілдері арқылы ойын жинақтауға үйрету, сөйлеу дағдыларын 

дамытуға, қарым-қатынасқа тарту, мінез-құлық ерекшеліктерімен жұмыс жасау, сенімділікті нығайту, 

зерттеуге бағыт беру, өзіндік жұмысты дамыту. Яғни, мұғалім оқушымен жұмыс жасау барысында ең 

басты кезекте кері байланысты оқушылардан ғана талап етпей, оқушыға өзі де үлгі бола білуі керек. 

Себебі, әр оқушының өзіндік ішкі әлемі бар. Сол ішкі әлемді тану үшін, оқушының ашылуы үшін 

оқушының кез келген жұмысына эмоциялық, танымдық кері байланыс ауызша, жазбаша түрде берілу 

маңызды болмақ. Яғни, оқушының өз әрекетін түсінуге, жауапкершілігін арттыруға, мақсатты жұмыс 

жасауына, бағыт-бағдар алуға мүмкіндік беріледі. Жалпы, кері байланыс – мұғалімнің әр оқушыны өз 

ортасында өмірге дайындауы, айналасында болып жатқан құбылыстарды түсінуге жетелеуі, өзіндік 

көзқарасын қалыптастыруы, сабақта алған білімін қоғамда пайдалана білуге, шешім қабылдауға 

үйретуі десек, бұл әр мұғалімнен ізденіс пен табандылықты, өзіне деген шынайылықты талап ететін 

қашанда түрлену, даму үстінде болатын үдеріс. 
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АКМАРАЛ КАЛАУОВА, 

№126 «Айнатас» негізгі орта мектебінің 

орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы 

НОВАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В современном русском языке новые слова образуются или средствами самого русского языка, 

или с помощью заимствований (в результате международных контактов). В первом случае слова 

образуются, как правило, или из старых морфем, или посредством переосмысления старых слов. Во 

втором случае заимствованные слова перерабатываются в языковой системе русского языка. 

Стоит отметить, что неологизмы в современном русском языке образованы точно такими же 

способами, как и лексика всего нашего языка. То есть неологизмы могут образовываться и лексико-

семантическим, и лексико-синтаксичсеким, и морфолого-синтаксическим способами (примеры этих 

способов словообразования можно найти чуть ниже). Это связано с тем, что неологизмы являются 

частью нашего языка, частью лексики. 

Существует три основных способа образования неологизмов в современном русском языке: 

1. Образование новых слов (значения и употребления) путем переосмыслений и аналогий в связи 

с появлением новых реалий или явлений; 

2. Появление новых словосочетаний (переосмысления в группе слов) и дальнейшее развитие 

новых значений через промежуточное звено – словосочетание; 

3. Образование новых слов путем заимствования: интернационализация лексики и адаптация 

заимствованных слов. 

Примером первого способа образования неологизмов является слово чтение. В настоящее время 

значение этого слова переосмыслено, добавилось новое значение. Чтение теперь не только процесс 

зрительного восприятия текстовой информации человеком, но и «выбор данных из внешнего 

запоминающего устройства или с экрана дисплея в основную память». «Чтение данных новым dvd-

приводом производится при помощи специального лазерного луча…» 

Переосмысление значения данного слова произошло из-за способности нашего мозга к 

обобщению. Дело в том, что процессы человеческого и компьютерного чтения имеют некоторые 

сходства. Поэтому наш мозг обобщил эти два понятия и дал им одно лексическое наименование. 

Словосочетание черта бедности является на сегодняшний день хорошим примером второго 

способа образования неологизмов. Отдельно эти два слова могут употребляться в своих значениях. 

Однако в последнее время в российской прессе это словосочетание встречается в значении «уровня 

благосостояния народа». Данное значение позволяет нам утверждать, что словосочетание обладает 

признаками неологизма. «Образованное население стало спешно покидать город и с тех пор неуклонно 

уменьшалось - в 2005-м в городе осталось всего 800 000 жителей, 26% которых живет за чертой 

бедности». 

Рассмотрев наиболее общие способы образования неологизмов, необходимо немного углубиться 

в данный вопрос и до конца его прояснить. Для этого нам необходимо рассмотреть морфологические 

способы. 

К ним, прежде всего, относятся суффиксальный, префиксальный, суффиксально-

префиксальный, бессуфиксальный способы словообразования, а также словосложение и аббревиация. 

Примером суффиксального способа может послужить разговорный неологизм (так и не 

вошедший в активный запас языка) демократка: разг. , ирон. , резиновая дубинка, предмет вооружения 

ОМОН, милиции. «Порядок на марше наводили, само собой, милицейскими демократками». Это слово 

образовано от слова демократ при помощи суффикса – ка. 

Неологизм гиперинфляция образован префиксальным способом и означает «стремительно 

развивающуюся инфляцию, угрожающую экономическим крахом». «В самом начале рыночных 

реформ, в условиях близких к гиперинфляции и при отсутствии какого-либо опыта работы в круто 

изменившихся обстоятельствах. Это слово образовано при помощи усилительной приставки – гипер. 

Пример суффиксально-префиксального способа образования неологизмов – слово десоветизация 

(ликвидация или преобразование Советов как органов государственной власти). «Сейчас уже можно с 

уверенностью сказать, что десоветизация в России прошла более чем успешно». 

Примером бессуфиксального способа неологизмов можно считать слово межрегионал (разг. член 

межрегиональной депутатской группы). «Неужели можно не увидеть лицемерия и ханжества 
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межрегиональщиков, которые на протяжении всех десятилетий являлись ярыми пропагандистами 

коммунистических доктрин?». 

Неологизм теракт является типичным примером словосложения. По данным Толкового словаря 

русского языка конца ХХ века, это слово образовано путем слияния словосочетания террористический 

акт в одну лексическую единицу. «В западной прессе подконтрольную мусульманам федерацию все 

чаще называют «европейским полигоном исламского экстремизма», а в самой БиГ регулярно 

обнаруживают то тренировочные лагеря «воинов ислама», то следы участников громких терактов вроде 

11 сентября или взрывов в лондонской подземке. 

Большинство неологизмов связано с развитием науки, техники, культуры, экономики, 

производственных отношений. Многие из этих слов прочно входят в жизнь, утрачивают свою новизну 

и переходят в активный словарный запас. Например, в 50-70-е годы появляется большое количество 

терминов, связанных с развитием космонавтики: космонавт, космодром, космовидение, телеметрия, 

космический корабль и др. ; большинство этих слов в силу их актуальности очень быстро стали 

общеупотребительными и вошли в активный словарный запас. 

Как мы уже отмечали выше, последнее десятилетие ХХ века было довольно благоприятным для 

образования новых слов. Как правило, в этот период появлялись неологизмы общественно-

политической, экономической и компьютерной направленностей. Это связано, прежде всего, 

перестройкой и развитием компьютерной техники, а также падением «железного занавеса». 

К примеру, в общественно-политической лексике появились такие новые слова, как масс-медиа, 

истеблишмент, пиар, НДС, ланч и т. д. 

В экономической лексике – оффшор, брокер, гиперинфляция, лизинг, фьючерс, маклер, риэлтор 

и т. д. 

В компьютерной – сервер, , антивирус, анимация, винчестер и т. д. 

Кроме того, в последнее десятилетие ХХ века возвратились в актив вышедшие из 

общеупотребительной лексики слова. Как правило, они приобретают несколько иное значение (порой 

совсем другое), чем ранее. Это явление связано, прежде всего, с тем, что некоторые реалии вернулись 

в нашу жизнь. 

Также многие современные слова получают дополнительно значение, тем самым, становясь 

неологизмами (семантическими). Таково, например, слово меню. Сейчас, в компьютерную эпоху, оно 

означает еще и «список программ и функций, предоставляемых пользователю компьютера на выбор». 

«Это значит, что треугольники по обеим сторонам загораются при наведении на тот или иной пункт 

меню». 

Однако далеко не все актуализированные слова со временем меняют свое значение. Так, 

например, прилагательное легитимный сохранило значение «законный, правомочный; общественно 

признанный (о выборной власти)». 

 

 

 

ДАРИЯ КАЗБЕКОВА, 

Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

«Arts» кафедрасының меңгерушісі 

Нұр-Сұлтан қаласы 

БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНДА ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТЫҢ ҚАЗІРГІ 
ЗАМАНҒЫ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТӘСЕЛДЕРІ 

Бұл мақалада кәсіби білім беру қызметкерлерінің үздіксіз кәсіби құзыреттілік деңгейін 

арттыруын қамтамасыз ететін жаңа, осы заманға сай әдістемелік тәсілдерді құруға сипаттама 

беріліп, қазіргі уақытта әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың проблемаларына талдау жасалған. 

Әдістемелік құзіреттілігін қалыптастыру және дамыту, білім беру тәжірибесіне әдістемелік қолдау, 

педагогикалық кадрлардың жаңа мазмұндағы кәсіби құзыреттілігін арттыру, әдістемелік қызметті 

жаңарту мәселелері өзекті болуда. Әлеуметтік әріптестік пен бірлескен қызмет механизмінде 

негізделген желілік өзара іс-қимыл ең перспективалы және тиімді әдістемелік жұмыс үлгілерін 

ұйымдастыру тетігі ретінде көрінеді. 

Түйін сөздер: әдістемелік жұмыс, білім беру тәжірибесіне әдістемелік сүйемелдеу, желілік 

өзара іс-қимыл. 
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В статье дана характеристика подходов к созданию новой, современной системы методической 

работы, обеспечивающей непрерывность повышения уровня профессиональной компетентности 

работников профессионального образования, проведен анализ проблем в организации методической 

работы в настоящее время. Сетевое взаимодействие, основанное на механизме совместной 

деятельности и социального партнерства, адекватного и оперативного реагирования на изменение 

образовательных потребностей субъектов, выступает одной из наиболее перспективных и 

эффективных моделей организации методической работы. 

Ключевые слова: методическая работа, методическое сопровождение образовательной 

практики, сетевое взаимодействие, самообучающаяся организация. 

 

In the article the characteristic of approaches to the creation of a new, modern system of methodical 

work, ensuring continuity of increasing the level of professional competence of the personnel professional 

education, the analysis of problems in the organization of methodical work at present. Become topical 

questions updates activities of teaching service, a new content to improve the professional competence of the 

teaching staff, methodical support of educational practice, formation and development of methodical 

competence of teachers. One of the forms of corporate training of teachers is the model of pedagogical session, 

based on a positive educational experience, high professional results. Networking based on the mechanism of 

joint activities and social partnership, adequate and prompt response to the changing educational needs of the 

subjects, is one of the most promising and effective models of methodical work. 

Keywords: methodological work, methodical support of educational practice, networking, self-learning 

organization 

 

Қазақстандық білімнің жаңғырту жағдайында және алуан педагогикалық инновацияларының 

кезеңінде білім беру жүйесіндегі жұмысшылардың кәсіби құзыреттілік жұмысын қамтамасыз ететін, 

үздіксіз деңгейін арттыратын жаңа, қазіргі заманғы әдістемелік жүйесін жарату аса маңызды болып 

отыр. "Әдістемелік жұмыс арқылы педагогтардың инновация мен прогрессивті педагогикалық 

технологияларды меңгеру, жаңа білім беру мазмұнын енгізу жүзеге асырылады" деген Ю. К. 

Бабанскийдің сөздері өзектілігін жоғалтқан емес. 

Әдістемелік жұмыстың жаңа түрлері мен нысандарының жаңарту және пайда болуы, ең алдымен, 

білім беру реформаларымен, қоғамның экономикалық және әлеуметтік міндеттерімен, мамандарды 

дайындау жаңа мақсаттарымен және білім мазмұнына қойылатын талаптармен байланысты. 

Бүгін дәстүрлі әдістемелік жұмыс педагогикалық жұртшылықтың барлық қажеттіліктерін толық 

қанағаттандыра алмайды, қажетті "жаңа" педагогты ғылыми-әдістемелік, консультативтік қолдаумен 

қамтамасыз ете алмайды. 

Педагогтардың тұрақты кәсіби өсуін, сондай-ақ олардың инновациялық және әдістемелік 

міндеттерді шешуге дайындығын, шынайы кәсіби дайындығын есепке алу үшін келесі талап етіледі: 

− білім беру мекемесіндегі әдістемелік қызметтің тұтастығы, жүйелілігі; 

− жаңа білім беру стандарттарымен жұмыс істейтін педагогтардың, сондай-ақ білім беру 

менеджерлерінің, жұмыс берушілердің (мамандар саласы) келісімділігі және қызметін үйлестіру; 

− салт-дәстүрді сақтау, бұрын пайдаланылған тиімді әдістемелік жұмыс нысандары, сондай-ақ 

жаңа технологияларды енгізу; 

−педагог тәжірибесінің, дайындық деңгейін есепке алу, сондай-ақ оның кәсіби өсуінің 

болашағын анықтау; 

− үлкен дербестік және жауапкершілікті көздейтін, шығармашылық қабілеттері дамытуын 

қамтамасыз ететін әдістемелік жұмыстың нысандары. 

Жаңа стандарттарын іске асыру жүйелері арнайы ұйымдастырылған әдістемелік қызметті, 

педагогикалық кадрлардың кәсіби құзыретінің арттыруын талап етеді, әсіресе педагогтардың 

әдістемелік құзыреттіліктің қалыптасуы және дамуы, білім беру тәжірибесінің әдістемелік сүйемелдеу 

мәселелері өте өзекті боп табылады. Жаңа стандарттарын іске асыру өзара байланысты аналитикалық 

және жобалық тұтас кешенді тапсырмаларды шешуді, ғылыми әдістемелік және оқу материалдарын 

қамтамасыз етуге қабілетті " орта кәсіптік білім беру ортасында сапалы дайындықтың көтерілуі " және 

оны жаңа деңгейге шығаруды талап етеді. Жаңа білім беру жағдайында әдістемелік қызмет метақызмет 

бола отырып, (барлық әдістемелік қызмет түрлерімен басқару функциясы), мұғалімнің кәсіби-тұлғалық 

даму механизмін білдіреді. 

Колледж педагогының әдістемелік құзыреттілігін және кәсіби біліктілігінің үздіксіз арттыруын 

ұйымдастыру мәселелерін өзектендіретін инновациялық функция бұл ретте басты болады. Білім беру 

сапасын арттыру көптеген факторларға байланысты болғанына қарамастан, ал оқу-әдістемелік қызметі 
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көпбағытты болса да, педагогикалық құзыреттілікті арттыру білім беру мекемесінде әдістемелік 

жұмыстың негізгі бағыты болып табылады. 

Инертті, жан-жақты дамымайтын, өндірістік оқытушы шебері ешқашан шығармашылық 

жасампаздық тұлға тәрбиелемейді. 

Жаңа білім беру тәжірибесі әдістемелік қызметке құндылықты қарым-қатынастың қалыптасуын 

білдіреді, әдістемелік әдебиетке қызығушылық, әдістемелік білімді дамыту; әртүрлі педагогикалық 

жағдайларда білім беру жүйесін білік модельдеу, әдістемелік білім негізінде педагогикалық 

эксперимент өткізу және талдау. Перспективалық және өзекті міндеттер ұйымын шешетін ішкі 

ұйымдастыру маңызды орын алады. 

Жаңа контексінде жауапкершілігі өз қызметкерлерін дамытуға мүдделі, толық мағынада оқыту 

ұйымдар болу керек, мекемелердің рөлі сапалы түрде талқыланады. 

Білім беру, еңбек және демалыс саласы арасындағы жаңа өзара іс-қимыл нысандары қажет, 

олардың негізінде адам өмірлік циклінің шеңберінде уақыт пайдаланудың жаңа түрлері қалыптасады. 

Ұйым қызметкерлерімен жаңа білім жинақтау - сол ұйымды оқытумен тең. Педагогтардың 

көзқарастарындағы өзгерістер білім беру тәжірибесінде көрініс табады. Қазіргі заманғы білім беру 

жүйесінің көбі адам капиталын негізгі стратегиялық қоры ретінде қарайды және өзінің ішкі оқыту 

бағдарламасын жасайды. Қазіргі заманғы өздігінен үйренуші ұйым идеологиясымен байланысты 

басқару моделі мұндай ұйымға үйрену керек деп болжайды. 

Біздің ойымызша, педагогикалық сессия ұйымның өздігінен білім алу нысандарының бірі болып 

табылады. 

Педагогикалық кеңестер, тренингтер, семинарлар, ашық дәріс нысанында берілген мәселе 

бойынша бейімделу сессиясы өткізіледі. 

Тәжірибе алмасу, ашық сабақтар, кеңестер, "дөңгелек үстелдер", рефлексиялық практикумдар 

педагогикалық сессияның мазмұнын құрайды және ол, оқытушылардың психологиялық-

педагогикалық тестілеу, педагогикалық ғылыми-практикалық конференциясымен аяқталады. 

Педагогтардың әдіскерлік құзіреттілігінде біліктілікті арттыру үдерісінде ерекше рөлді біздің 

ойымызша қазіргі уақытта ең өзекті, құрылған мәселелерді шешетін уақытша әдістемелік бірлестіктер 

ойнайды. Олардың мағынасы қойылған тапсырманы шеше алатын бір командаға педагогтардың, білім 

беру менеджерлерді жинау қабілетті шешу. 

Осындай бірлестіктер боп университетте жыл сайын әзірлеу және жаңарту бойынша білім беру 

бағдарламаларының әр түрлі мамандықтар жобалау ұжымдары болатын; проблемалық топ "Педагог 

портфолиосы", “Студент портфолиосы”, "Түлек моделі", "жұмыс тобы "Кейс-технология", "Оқу" 

фирмасы, "ЭУМК", шығармашылық зертханасы "Жағымды мазмұн". Бұл әдістемелік бірлестіктермен 

нақты әдістемелік өнімдер әзірленеді: үлгілер, ережелер, әдістемелік ұсынысдтар, құралдар, ережелер, 

іс-әрекет алгоритмі, бағдарламалар, нұсқаулықтар және т. б. 

Жұмыс нәтижелері білім беру бағдарламаларын әзірлеуді басқару жөніндегі кеңес 

отырыстарында көрсетіледі, сондай-ақ әдістемелік, педагогикалық кеңестердің, семинарларда, ашық 

сабақтарда, ғылыми-практикалық конференцияларға барысында осындай инновациялық нысандары 

біліктілікті арттыру, педагогикалық сессиясында" көрсетіледі. Егер білім беру процесінде ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар әсерінен қалыптасқан жаңа орта талаптары ескерілсе, қазіргі 

жағдайдағы кәсіптік білім беру ұйымы сәтті дами алады. Бұл шарт жаңа әдістемелік жұмыс жүйесінің 

қалыптасуына маңызды. Ұйымдастыру және өзара желілік үйлестіру тиімді стратегиялардың ең 

перспективті болып табылады. 

Желілік өзара әрекеттесу - бірлескен шешімге бағытталған қызмет деп түсіндіріледі. "Желілік 

өзара әрекет – бұл байланыстар жүйесі, білім беру жүйесін басқару, кәсіби педагогикалық 

қауымдастыққа инновациялық моделін байқап көру және ұсынуға мүмкіндік беретін байланыс желісі: 

бұл өзге де мекемелерде ресурстарды бірлесіп пайдалану ". 

Педагогтың өзіндік білім алуға тұрақты қажеттілігінің қалыптасуы әдістемелік қызметінің даму 

үрдісінің бірі болып табылады, жаңа ақпаратты және тәжірибені оқуға үздіксіз ынталандыру, өзімен-

өзі білім алып, оларды өзектендіруге жағдай жасау, , түрлі жағдайларда шығармашылық қолдану 

қорытынды жасап, өзін-өзі бағалау. 

Егер әдіскер жобалау технологиясы құралдарын өзінің жеке әдістемелік қызметі ретінде меңгеріп 

алса, қабылданған әдістеме мен тәжірибе жетістіктің, сондай-ақ білім беру процесінің кепілі болуы 

мүмкін. Осылайша, мысалы, әдіскердің зерттеу іскерлігін және дағдыларын дамыту білім беру 

жүйесінің даму тенденциялары қалыптастырады. 

Әдістемелік жұмыстың нәтижелерін бағалау көбінесе қадағалауға қиын немесе мүлде мүмкін 

емес боп көрінеді. Алайда жанама немесе субъективті деректер, ең бастысы білім беру мекемесінің 

жалпы жағдайы әдістемелік жұмыстың тиімділік, табыстылық, өнімділіктің ең сенімді көрсеткіші 
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болып табылады. Әдістемелік қызметтің басты міндеті, бір жолғы іс-шараларға теңестірмей, білім беру 

процесі мен педагогикалық мәселелерінің мазмұнымен үздіксіз тығыз байланыстыруға мүмкіндік 

беретін мінезбен қамтамасыз ету. 

Осылайша, білім беру кеңістігінің субъектілерінің ұтқырлығын дамыту, кәсіби қызметінің 

өзгеріп отыратын жағдайында жоғары бейімделу қабілеті, білім беруде инновацияларды игеру, 

толыққанды кәсіби және тұлғалық өзін-өзі ұйымдастыру; өз дамуының стратегияларын құру білім беру 

ұйымдарында әдістемелік жұмыстың жаңа жүйенің қалыптасуын талап етеді. 
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ТУРСЫНАЙ КОПЖАСАРОВА, 

Педагогикалық шеберлік орталығының Ақтөбе қаласындағы филиалы аға менеджері 

НУРЛЫБЕК КУЛЬМУРЗИН, 

«Көктау орта мектебі» КММ-нің тарих пәні мұғалімі 

Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы 

КАРАНТИННЕН КЕЙІН МЕКТЕП ҚАЛАЙ ӨЗГЕРМЕК? 

Қашықтан оқыту тақырыбы – бүгінгі таңда әлем бойынша өзекті тақырыптардың бірі. ЮНЕСКО 

мәліметтері бойынша, әлем бойынша оқушылар мен студенттердің 91% карантин жағдайында 

қашықтан білім алуға мәжбүр болды. Бұл Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бірінші рет жаһандық 

тұрғыдан мектептер мен университеттердің жабылуы [1]. Енді оқушылар мен студенттер класс 

бөлмелеріне қайтып оралған кезде, білім беру саласы пандемияға дейінгі деңгейінде қала алмайтыны 

сөзсіз. Короновирустан кейін оқыту және мұғалімнің ролі қалай өзгермек? 

Бұл сұраққа қатысты әлем сарапшыларының көзқарасына тоқталып кетелік. Дүниежүзілік 

экономикалық форум карантиннен кейінгі 4 негізгі басты өзгерістерді атап өтті. 

Пандемияның салдарын басқалардан көбірек сезген оқушылар мен студенттер – бұл Z ұрпағы. 

Бұл ұрпақ екі аббревиатурамен сипатталады: FOBA (Fear of Being Alone) – жалғыз қалу үрейі және 

FOMO (Fear of  Missing Out) – бір нәрсені өткізіп алу қорқынышы. Олар ешқашан технологиясыз әлемді 

көрген жоқ, сол себепті әрдайым байланыста болғысы келеді, сұрақтарына лезде жауап алуды қалайды 

немесе жұмыс туралы кері байланысты түрлі мессенджерлер мен қосымшалар арқылы алуға 

ұмтылады. Alpha ұрпағы да карантиннің торына түсті: олар үшін технология - саналарының жалғасы, 

ал әлеуметтік желілер – өмір стилі. Енді осы аудиторияның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, білім 

беру саласы адамдарды табандылық пен бейімділікке үйретуі керек. Дәл осы дағдылар, 

сарапшылардың айтуынша, карантиннен кейінгі әлемде өзекті болады, өйткені олар дағдарыс 

жағдайында тиімді қарсылық көрсетуге көмектеседі. Шығармашылық, қарым-қатынас, коллаборацияға 

қоса эмпатия мен эмоциялық зиятқа көңіл бөліп, адамдарды мәдениетаралық және әртүрлі жастағы 

топтарда алуан түрлі адамдардың күшті жақтары мен дарындылқтарын үйлестіріп, жұмыс жасауға 

үйрету қажет. 

Израиль Білім беру министрліктерінің кеңесшісі әрі демократиялық мектептер желісінің негізін 

қалаушы Яков Гехт пандемиядан кейінгі болжамдарымен EdCamp онлай-конференцияда бөлісті. Оның 

ойынша, мектептерді екі үлкен өзгеріс күтіп тұр: біріншіден, мектеп гибридті болады: уақтының бір 
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бөлігінде оқушылар бетпе-бет оқиды – класта мұғалімнің басшылығымен, ал қалған уақытында -өз 

бетімен онлайн білім алады. Білім берудің офлайн және онлайн түрлерін үйлестіріп қолдану мектепті 

бұндай дағдарыс қайталанған жағдайда өте икемді қылып, жаңа мүмкіндіктер ашады. Екіншіден, 

елдердің білімге арналған бюджеті қысқарады. Сондықтан педагогтерге осы уақытқа дейінгімен 

салыстырғанда, азырақ қаржылық ресурстармен жұмыс жасауға тура келеді. Сондықтан мектептерге 

өз парадигмасын «оқыту мектебінен» «оқу мектебіне» өзгертуі тиіс. Бұл нені білдіреді? Біз мұғалімнің 

қай уақытта класта сабақ өткізетіндігі көрсетілген үйреншікті сабақ кестесін ұмытуымыз керек. Заман 

ағымына бейімделген мектептің сабақ кестесі енді осы уақытта оқушының не үйренетіндігін көрсетуі 

қажет. Жаңа сабақ кестесі өте икемді болады: бір мезгіл оқушы дәстүрлі сабаққа қатысып, өзіне керегін 

алса, қалған уақытында компьютермен жұмыс жасап, достарымен, отбасымен, ғаламшардың басқа 

жерінде орналасөан мұғалімімен білім алады. Сабақ кестесінің бұндай икемділігі мұғалімдердің 

жүктемесін біраз азайтып, оның жұмысының тиімділігін арттырады. Педагогтерде әр оқушымен жеке 

қарым-қатынасқа түсуге көбірек уақыт артылады [1]. 

Аяқ астынан қашықтан оқыту форматына өту біздің еліміздің білім беру жүйесі үшін де сын-

тегеурін болды. Қашықтан оқыту мектептегі үйреншікті сабақтардан ерекшеленеді. Сол себепті жаңа 

форматқа көшкенде мұғалімдер көптеген кедергілерге ұшырады. Ол қиындықтар, ең алдымен, 

мұғалімдердің қашықтан оқыту бойынша тәжірибелерінің аздығына, тіпті кейбір жағдайда тіптен 

тәжірибесінің болмауына байланысты болды. Қашықтан оқыту кезінде әдістеме мен оқу мақсаттарына 

басымдық беріледі, ал оқыту құралдары екінші орында. Дегенмен де сандық құралдарды жетік 

меңгермейінше сапалы сабақ өткізу мүмкін емес. Онлайн құралдардың көмегімен материалдарды 

өңдеуге және оқушыларды ынталандыруға болады. 

Тағы бір кездескен кедергі – техникалық құралдардың болмауы немесе интернеттің 

шектеулілігіне байланысты кейбір мұғалімдер мен оқушылардың қашықтан оқуға дайын болмауы. 

Осыған байланысты мұғалімнің алдында жаңа міндеттер тұрды: оқушылардың техникалық тұрғыдан 

дайындық деңгейін анықтау, кейін олардың мүмкіндіктерін ескере отырып, қашықтан оқыту сабағының 

форматын, бағалау мен кері байланыс беру жолдарын ойластыру. Бұның барлығы мұғалімнен қысқа 

мерзімде жаңа дағдыларды қалыптастыруды талап етті. Бастапқыда мұғалімдер онлайн сабақтар мен 

бейнесабақтарда өздерінің дәстүрлі сабақтарының көшірмелерін жасауға тырысты. Бірақ тікелей 

оқытуда қолданылып жүрген кейбір тәсілдер жарамсыз болып қалды. 

Сонымен қатар қашықтан оқыту мұғалімнің ролін де күрт өзгертті, оқушылар бағдарламалар 

көмегімен жақсырақ меңгеретін, мұғалімнің басшылық етуімен онлайн меңгеруге болатын және 

мұғаліммен тікелей қарым-қатынас арқылы жақсырақ меңгерілетін пәндер мен ұғымдардың ара жігін 

ашып берді. 

Қашықтан оқытуды жүзеге асыру барысында мұғалімдерде келесі сұрақтар туындады: 

• Қашықтан оқытудың дәстүрлі оқытудан ерекшелігі неде? 

• Қашықтан оқыту сабағын қалай жоспарлауға болады? 

• Қашықтан оқытуды қандай платформада жүзеге асыруға болады? 

• Өзіндік оқуға қажетті материалдарды таңдауда қандай критерийлерді басшылыққа аламын? 

• Оқушылардың тапсырмаларды орындау барысын қалай қадағалауға болады? 

• Орындалған тапсырмаларды қалай бағалауға болады? 

• Оқушыларға кері байланыс беруді қалай жүзеге асырамын? 

• Бейнесабақтардың ұзақтығы қандай болу керек? 

• Онлайн немесе бейнесабақ кезінде оқушылардың зейінін қалай басқаруға болады? 

• Оқушылардың жас ерекшеліктері мен жеке ерекшеліктерін қалай ескеруге болады? 

• Қашықтан оқыту жағдайында сабақ кестесін қалай құруға болады? 

Мұғалімдерді толғандырған осы сұрақтар төңірегінде қашықтан оқыту жағдайында 

Педагогикалық шеберлік орталығы тарапынан жан-жақты әдістемелік көмек көрсетілді. Бейнесабақтар 

ерекшелігі, қашықтан оқыту жағдайындағы жоспарлау ерекшеліктері, онлайн интернет 

платформаларымен жұмыс және т. б. тақырыптар бойынша вебинарлар өткізілді. 

Қашықтан оқыту жалпы білім беретін мектептерге, нақтылып айтсақ, мұғалімдер мен 

оқушыларға, ата-аналарға көп қиындықтар мен кедергілер әкелді. Дегенмен де бұл жағдай білім 

саласына елеулі серпіліс әкеледі деген үміт бар. Төменде берілген үш сұраққа жауап беріп, қазіргі 

қашықтан оқыту жағдайына рефрейминг жасап көрейік: 

1. Қазіргі қашықтан оқыту жағдайында мұғалім үшін қандай позитив бар? 

- мұғалімдер жаппай сандық сауаттылық тұрғысынан кәсіби біліктерін арттыруда; 

- оқыту формаларын түрлендіруде (бейнесабақтар түсіру, интернет платформалармен жұмыс, 

онлайн сабақтар); 
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- заман талабына сай өзінің жұмыс орнын жасақтауда; 

- мұғалім шексіз шығармашылыққа мүмкіндік алды; 

- ең бастысы, ұстаздар кәсіби құндылықтары мен ұстанымдарын қайта қарауда. 

2. Қалыптасқан жағдайдан қандай сабақ алуға болады? 

- оқу үдерісін ұйымдастыруда тек оффлайнмен шектелуге болмайды; 

- оффлайн мен онлайн оқытуды қатар қолданып, оқу үдерісін түрлендіру қажет; 

- болашақта оқушыларға білім алу жауапкершілігін өздеріне беру; 

- оқушылардың метатанымдық дағыларын дамытып, өздігінен реттелетін оқуды жолға қою; сол 

арқылы оқушылардың мұғалімге деген тәуелділігін азайту. 

3. Осы жағдайда оқушы мен ата-ана үшін қандай құндылық бар? 

- мұғалімдердің айтуынша, оқушылардың белсенділігі артты; 

- өзіне деген сенімділігі төмен оқушылар ашыла бастады; 

- оқушылар қолдарында бар сандық құралдарын сабақ пайдасына қолдана бастады; 

- оқушы таңдау еркін алды: өзіне қолайлы уақытта үй тапсырмасын орындау және өзінің күн 

тәртібін белгілеу. 

Сонымен бұдан шығатын қорытынды: карантиннен кейін мектеп өзгеріссіз қала алмайды. Аяқ 

астынан болған қашықтан оқыту білім саласының қай бағытта және қалай даму керектігін айқындап 

берді десек те артық болмайды. Қашықтан оқыту жағдайында алған жаңа тәжірибе мектепті, жалпы 

білім беру саласын түбегейлі өзгертеді. Қашықтан оқыту мұғалімдердің алдына жаңа мақсаттар мен 

міндеттер қойып отыр. 

Карантиннен кейін мұғалім мамандығы елеулі өзгеріске ұшырайтыны сөзсіз. Мұғалімнің ролі 

түбегейлі өзгереді. Мұғалім өзінің пәндік білімімен шектеліп қала алмайды. Осыған дейін де 

жаңартылған білім беру мазмұны аясында да бұл мәселе көтеріліп жүр. Бірақ осы сөздердің мағынасын, 

оның түбінде не жатқанын бір мезгілде барлығымыз қашықтан оқытуға ауысуға мәжбүр болған кезде 

түсінгендейміз. Мұғалім енді өзінің фасилитатор, яғни қолдаушы, бағыт-бағдар беруші роліне аса мән 

беруі керек. Сонымен қатар қалыптасқан жағдай мұғалімдердің алдына кәсіби білітілігінің бір бөлігі 

ретінде сандық технологияларды қолдануды өз бетінше немесе курстардан өту арқылы үйрену міндетін 

қойып отыр. Онсыз мұғалімдерге оқушылардың онлайн оқытуын ұйымдастыру, бағалау мен кері 

байланыстың онлайн платформаларын қолдану қиынға соғады. 

Бүгінгі таңда мұғалім үшін оқушымен компьютердің экраны арқылы қарым-қатынас құрып, оны 

қызықтыра алу маңызды болып отыр. Қай кезде де оқушылардың оқуға деген қызығушылығы шешуші 

роль атқарып келді. Дәстүрлі сабақтың өзінде тікелей оқытуға қарамастан, кейбір оқушылардың оқуға 

ынтасының төмен болғандығы шындық. Дегенмен де мұғалім үздіксіз ізденістер нәтижесінде сабақта 

оқушыларды қызықтырудың түрлі тәсілдерін қолданып, олардың ішкі уәжін оята алды. Ал қашықтан 

оқыту жағдайында ол тәсілдер жарамсыз болып қалды десек артық болмас. Енді мұғалімнің алдында 

экранның арғы жағында отырған оқушыны қызықтырып, зейінін басқару міндеті пайда болды. Бұл, 

әрине, бастапқыда көп қиындықтар туындатты. 

Қашықтан оқыту дәстүрлі мектепті алмастыра алмайтыны сөзсіз. Баланың тұлға болып 

қалыптасуы әлеуметтік ортада жүзеге асатыны баршаға мәлім. Небір озық тиімді интернет 

платформалардың өзі мұғалімді алмастыра алмайды. Дегенмен онлайн оқытуды дәстүрлі оқытумен 

үйлестіріп, көмекші құрал ретінде мұғалім тұрақты қолданысқа енгізгені жөн. Интернет платформалар 

жалпы білім беретін орта мектептер, колледждер мен жоғары оқу орны мұғалімдеріне виртуалды класс 

құрып, онлайн оқытуды өз тәжірибесінің тұрақты бір бөлігіне айналдыруға мүмкіндік беретіні сөзсіз. 

Қашықтан оқытуға қатысты мұғалімдерді толғандыратын мәселелер ауқымы кең. Білім беру саласы 

үшін әлі зерттеуді талап ететін тың бағыт деуге де болады. Қашықтан оқытудың маңызды аспектісі 

ретінде болашақта аралас оқыту түрлері мен бейнесабаққа қатысты зерттеулерді қарастыруға болады 

(бейнесабақ ерекшеліктері, бейнесабақ пен дәстүрлі сабақтың айырмашылығы, бейнесабақ кезінде 

оқушылардың назарын ұстау тәсілдері және т. б. ). 

Әдебиет тізімі: 

1. https://osvitoria.media/ru/experience/yak-zminytsya-osvita-pislya-pandemiyi-5-prognoziv-

svitovyh-ekspertiv-2/ 
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АҚЖАРҚЫН БАЛЫҚБАЕВА, 

М. Әуезов атындағы жалпы орта білім беретін мектеп КММ-нің 

педагог-психологы 

Түркістан облысы, Төле би ауданы, Киелітас ауылы 

ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН 
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 

Қашықтықтан оқыту – балалар мен ата-аналарға маңызды шақыру, балалардың дербестік және 

жауапкершілік дәрежесіне, өз өмірін ұйымдастыру және оны басқару қабілетіне, оқу және оқу-

танымдық іс-әрекет дағдыларына қатаң тест. Бұл ретте қашықтықтан оқытуды оң да қабылдауға 

болады – балаға, әсіресе жоғары сынып оқушысына, мектепке қарағанда ең жылдам оқуға мүмкіндік 

ретінде. 

Дегенмен бұл жүйені оқытушылар мен ата-аналар, оқушылар бірден қабылдай қойған жоқ. 

Алайда, ұлт болашағы – тек қана мемлекетке немесе ұстаздарға міндетті дүние емес. Ата-ананың да 

бала алдындағы міндеттері бар. Қашықтан білім алу арқылы бала өздігінен ізденіп білімін шыңдауда. 

Психологиялық тұрғыдан қашықтан оқытудың тиімділігін арттыру үшін; ең бірінші кезекте біздер 

мектеп психологтары ата-аналармен байланыс орнатып, психологиялық кеңестер беруіміз керек. 

Екінші кезекте оқушылармен психологиялық сергіту жаттығулары жүргізілуде. Яғни, білім алушыны 

бар болмысымен қабылдау, ішкі жан дүниесін және психикалық жағдайын түсіну болып табылады. 

 Қашықтан оқыту барысында ата-аналардың педогогикалық білімінің болмауы, ақпараттық 

техникалардың жоқтығы, интернет ресурстарын тиімді пайдалана алмау секілді мәселелер туындады. 

Бұл мәселелер бірінші кезекте балаға ауырлық тигізді. Агрессияға берілген ата-ана бала психикасына 

кері әсерін тигізіп жатқанын түсінбеді. Осының салдарынан бала өзін кінәлі сезініп, оқуға деген 

мотивациясын жоғалтып алып жатты. 

Психологиялық тұрғыдан қашықтан оқытудың тиімділігін арттыру үшін бірінші кезекте мекеме 

психологтары ата-аналармен байланыс орнатып, психологиялық кеңестер беруі тиіс. 

Қашықтан оқыту үдерісін тиімді ұйымдастыру үшін ата-аналарға бірнеше кеңес бергім келеді: 

➢ Ең алдымен өзі мен бала үшін тиімді күн тәртібін (ұйқы және сергектік уақыты, сабақтың 

басталу уақыты, олардың ұзақтығы, "үзіліс" және т. б. ) сақтап, ұстап тұру керек. Күн тәртібінің күрт 

өзгеруі баланың бейімделу мүмкіндіктерінің елеулі қайта құрылуын тудыруы және шамадан тыс кернеу 

мен күйзеліске әкелуі мүмкін. 

➢ Баланың эмоционалдық жағдайы ересектердің жағдайына тікелей байланысты. Басқа 

елдердің ата-аналарының тәжірибесі өзін-өзі оқшаулау режиміне бейімделуге біраз уақыт қажет екенін 

көрсетеді және бұл қалыпты процесс екенін естен шығармаңыз. 

➢ Балалардың қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша мектептен алатын ұсынымдарды 

түсінуге тырысыңыз. Сынып жетекшісінен және мектеп әкімшілігінен алынған ресми ақпаратқа ғана 

назар аударыңыз. Қазіргі уақытта ата-аналар мен педагогтарға қашықтықтан білім беруде көмектесетін 

бірқатар ресурстар бар. Көптеген ата-аналар осы платформаларды пайдаланады, өйткені олар білім 

беру бағдарламаларымен мазмұнды байланысты. 

➢ Ата-аналар егер баламен бірге сабақты "меңгеруге" тырысса, қашықтықтан өткізілетін 

сабақтардың тартымдылығын арттыра алады. Мысалы, балаға сұрақ қоюға, пікірталас ұйымдастырып, 

сабақ барысында алынған ақпаратты талқылауларына болады. Сол кезде сабақ қызықты, танымдық 

ойынға айналады. Бала үшін — бұл мотивацияны арттыруға, ал ата-аналар үшін - өз балаларын білу 

және түсінуге жол ашады. 

➢ Жұмыс орнын дайындаудың да маңызы зор. Ең қажетті нәрселері қол жетімді жерде болуы 

керек, барлық гаджеттер басқа бөлмеде қалғаны дұрыс. Сондай-ақ балада сыртқы жағдайларға 

алаңдамай жұмыс істеу мүмкіндігі болу керек, сондықтан баланың жұмыс орнын үйдегі адамдар мен 

үй жануарларынан оқшаулағаныңыз дұрыс. 

➢ Баламен бірге алдағы күнді алдын-ала жоспарлаңыз. Баланың көз алдында сағаттың болғаны 

дұрыс. Кеште жоспары мен оның орындалуын тексеріңіз. 

➢ Әр кеште баланың табысы мен сәтсіздіктері туралы онымен бірге талқылаңыз. Ертеңгі күнге 

жоспар құрыңыз. Даулы жағдайларда шешімді бірге іздеңіз. Қолдауыңыз бен құшағыңызды аямаңыз. 

➢ Егер балада қиындықтар туып, қорқыныш пайда болса, өз бетіңізбен шешімін таба алмай 

жатсаңыз, Сіз әрқашанда сынып жетекшісі мен мектептің мамандарының көмегіне жүгіне аласыз. 
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 Карантин –  бұл ата-аналар үшін емтихан сияқты. Егер бұрын балаңыз интернатта тұрған болса, 

немесе тек кешке және демалыс күндері ғана уақытты бірге өткізген болсаңыз, енді міне 

балаларыңызбен күні бойы бірге бола аласыз. Өзіңіздің ата-ана ретінде қалыптасқандығыңызды 

көрсетуге ұмтылу қажет. Сондықтан карантин кезеңінде балаларыңызға үлгі бола білу ерекше 

маңызды. Өйткені балалар бәрін тез байқап, губка тәрізді сіңіріп алады: олар ересектердің мінез-

құлқын, дауыс ырғағын, әрекетін қағып алады, мимикасын, ымдарын, сөздері мен эмоцияларын 

айнытпай қайталайды. Осының бәрі сана түйсігі деңгейінде өтеді, себебі бала ана-анасына ұқсауға 

тырысады. Тиісінше, балаңыз сіздің қашықтықтан жасайтын жұмысыңызға жауапкершілікпен 

қарайтыныңызды көрсе, ол да өзінің сабағына сондай жауапкершілікпен қарайтын болады. Балаңыз 

мұғалім берген тапсырмаларды ыждаһатпен орындаған кезде міндетті түрде мақтап қойыңыз. 

Балаңыздың зейінін байқап, мақтағаныңыз бала үшін өте маңызды. 

Сонымен қатар сабақ кезінде балалардың зейіндерін шоғырландыру, есте сақтау қабілеттерін 

жақсарту үшін оқу және жазу дағдыларын арттыратын бірнеше қарапайым әрі көңіл-күй сыйлайтын 

жаттығу түрін ұсына кетейін. 

Ми гимнастикасы қарапайым, әрі оңай болса да кез - келген жастағы оқушы бойындағы 

мүмкіндікті аша білуге көмектеседі. Аз ғана минут (5 - 7) жаттығу миға біраз энергия береді. Оқушы 

жазуды, оқуды ұнатпаса, жалпы сабаққа құлшынысы болмаса ми гимнастикасы арқылы олардың 

сабаққа қызығушылығы оянады. 

«Рокер» жаттығуы. Бұл жаттығу дененің біртұтас қызметін үйлестіруге көмектеседі. 

Орындықта (партада, компьютер алдында) ұзақ отырған жағдайда пайда болатын ауырлықты басады. 

Дене қуатының деңгейін көтереді. Шығармашылық ойлауды дамытады, техникамен (компьютер, ұялы 

телефон) жасалатын әртүрлі амалдарды орындау дағдысын жақсартады. Сонымен қатар, түсініп оқуды 

дамытуға ықпал етеді, эмоционалды мәнерлеп оқу және түсінігін айта білу дағдыларын жақсартады. 

1. Еденге отырыңыз. Арқаңызды дөңгелетіп, тізеңізді қолыңызбен құшақтаңыз да 

омыртқаңызбен алға-артқа екі жаққа теңселіңіз. Қозғалыстың теңселуі шамалы және ол ауырлық пайда 

болғанда реттеледі. 

2. Бастапқы қалыпқа қайта келініз. Тізеңізді бүгіп, жамбаспен отырыңыз. Қолдың шынтағына 

сүйене отырып арқаңызды артқа жіберіңіз. Сізге денеңізді жантайғанкүйде ұстап тұру ыңғайлы болуы 

мүмкін. Бүгілген тіземен аяғыңызды көтеріп, баяу меңдеп ауада тіземен сегіздікті сипаттап салыңыз. 

Егер бұл тапсырманы орындай қиындық келтірсе, онда бастапқыда аяғыңызбен ауада дөңгелетіп 

жаттығу жасасаңыз болады. 

Қуаттану жаттығуы. Жаттығу зейіннің тұрақтануын дамытады, зейін қою мен жаңа ақпаратты 

қабылдауды жақсартады және шығарашылық қабілеттерді арттырады. Денедегі қуатты арттырып, 

бүкіл денеміздің қимыл үйлесімдігін дамытуға көмектеседі. Сонымен қатар, тыңдау, түсіну мен 

мәнерлеп айтуды жақсартады. 

1. Үстелге отырыңыз. Екі қолыңызды үстелдің үстіне созып, басыңызды сол екі қолыңыздың 

ортасына қойып жайғастырыңыз. 

2. Демді алу барысында, басыңызды аздап көтеріңіз. Мұрныңызды алдыға бағыттап, мойын мен 

арқаңыздың жоғарғы бөлігін тарту арқылы өзіңізді созасыз. Көтерілу шегі дем алудың соңы немесе 

арқадағы бұлшықетке күш түсіру болып табылады. Денеміздің төменгі бөліктері мен иықтарымыз 

босаңсу қалпында болуы қажет. Басыңызды дәл солай жұмыс кезеңінің реттілігімен түсіріңіз: бас, 

мойын, арқа. Жаттығуды үш рет қайталаңыз. Есіңізде болсын, дене жұмысы мен дем алуды бір мезгілде 

үйлестіру маңызды. 

"Жалқау сегіздіктер" жаттығуы. Оң қолмен қарындашты алып, қағазға ширектік белгісін салу. 

Сосын сол қолмен салу. Содан кейін екі қолмен қатар салу. Одан соң ауаға салу. 

"Қос сурет". Екі қолға қатарынан екі қалам немесе қарындаш алып қағазға қандай сурет болса 

да салу керек. Екі қол қатар қимылдау керек:  

- бір - біріне қарама - қарсы,  

- жоғары - төмен, оң қолмен жоғары, сол қолмен төмен немесе керісінше.  

- қарама - қарсы бағыттарға. 

 Балалармен жұмыс жасау барысында мұғалімдер мен ата - аналарға бұл ми гимнастикасын 

белгілі бір бағыттарды дамыту мақсатында қолдану ұсынылады. Ми гимнастикасының жаттығулары 

бұрын оқу процессіне қатыспаған ми бөліктерінің жұмыс істеуіне әсер етеді. Оқушыларды осы 

жаттығуларға үйретіп, керек кезінде осы жаттығуларды мысалы, бақылау жұмысының уақытында 

немесе үй тапсырмасын орындауда пайдалана білуге дағдыландырса үлкендер үшін айтарлықтай 

жетістік деуге болады. 

Қорытына келе айтарым, қашықтан оқыту кезеңінде педагог-психолог жұмысының негізгі 

мақсаты бұрынғысынша балалардың физикалық және психологиялық денсаулығын сақтау болып 
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қалады. Еліміздің ертеңі балалар сапалы білім алсын десек, ата-ана мен педагог-психологтар бірлесе 

жұмыс жасауы керек. 

 

 

 

ЖАНЕРКЕ АЛИПОВА, 

Бәйтерек АББ «Тәрбие жұмысы орталығының» 

қосымша білім беру педагогі 

БҚО, Бәйтерек ауданы 

ТҰМАРША ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

• Тұмар атауының төркіні туған жермен байланысып жатқанын белгілі жазушы, ғалым Ақселеу 

Сейдімбеков өзінің «Барың мен жоғыңды парықтау» деген мақаласында анық жазған. 

• Тұмар сөзінің байырғы түркі тілінде туған жер деген мағынаны білдіретінін ол – тума + иер 

деген екі сөзден пайда болғанын айтады ғылым докторы. 

Тұмарды қазақ не үшін қастер тұтқан? 

Тұмар – халқымыздың ұғымында киелі мағынаға ие болған құнды дүние. 

Сан ықылым заман бұрын, қағаз жоқ, тауар хат кезеңде сауда-саттық жасап алысқа сапар 

шеккенде немесе соғыс жорықтарына аттанғанда бабаларымыз мал терісінен жүрекке ұқсатып 

үшбұрышты етіп тігілген қалташыққа туған жердің топырағын толтырып алып шығатын болған. Соны 

тұмар деп атаған. Туған жерге деген шексіз құрметтің, перзенттік парыздың белгісі болса керек бұл. 

Тұмар исі қазақтың киелі де, құнды, асыл да ардақты жәдігері. 

Тұмар деп көптеген адамдардың мойындарына асып алған жіптер, моншақтар төріндегі заттарды 

және соған ұқсас тағы да басқа нәрселерді атайды. Сондай-ақ, бұған сол затқа тәуекел етіп, тіл-көзден 

сақтайды деген оймен адамның киіп алған жүзігі немесе басқа нәрселер де жатады. Әсіресе, бұны жиі 

жас балдарға көзден және с. с. сақтасын деп кигізеді. 

Өзіне тұмар, талисман, түрлі жіптер мен моншақтар ілу, тағы теріге немесе матаға оралған 

дұғалар тағу және кішкентай балдардың шекесіне бәле-жаладан сақтасын деген мақсатпен қолданған. 

Аты аңызға айналған, бүкіл әлемге мәшһүр ғалым, ғұлама әл-Фараби туралы халық аузында 

сақталған мынадай бір әңгіме бар. Ұлы ұстаз қартайған шағында бір топ шәкірттерінің басын қосып: 

«Сендерге аманатым бар, егер құпиясын сақтап, шартын орындасаңдар айтамын», – дейді. «Аманатқа 

қиянат жасауға болмайды, айтқаныңызды орындаймыз», – деп шәкірттері уәде береді. Сонда ұстаз 

оларға көннен тігілген тұмарды ұсынып, қабірінің басында ғана ашуды өтінеді. 

Арада көп уақыт өтпей-ақ ұлы ұстаз дүниеден өтеді. Марқұмды арулап, жерлеу рәсімі кезінде 

уәде бойынша әлгі тұмарды ашып қараса, ішінен тілдей қағаз шығады. Қағазда: «Бұл туған жерім – 

Отырардың топырағы еді. қабіріме осыны салыңдар», – деп жазған екен. Өтініші үлкен тебіреніспен 

орындалады. Данышпанның аты данышпан, өмірден өтіп жатып та туған жердің қасиетін кейінгілерге 

ұқтырып кетіпті. 

Мойынға тағып жүретін әшекейдің бірі-тұмарша. Оны шеберлер бұрыштап не жұмыр түтікше 

тәріздендіріп жасайды және мойынға іліп жүретін әсем шынжыр бау тағады. Бой тұмарды ертеде 

әйелдер ғана емес, еркектер де тағатын болған. Тұмар іші қуыс, әдемі былғарыдан тігіліп, ою-

өрнектеліп күміс шынжырмен мойынға асып алады. Адамды пәле-жаладан, тіл-көзден сақтау үшін 

оның қуысына қасиетті дұғаны қағазға тығып қояды 

Түрлеріне байланысты атау түрлері 

• Жастық тұмар - төрт бұрышты түсті металдан жасалған көркемдік тұмар. 

• Қиық тұмар - сәндікке мойынға тағылатын жалтырауық заттардан істелген тұмар. 

• Лағыл тұмар - лағыл таспен безендірілген тұмар. 

• Сіркелі қолтық тұмар - бетіне сіркелеп өрнек салынған тұмар. 

• Алтын тұмар - күміс бетіне сіркелеп алтын жалатылған тұмар. 

• Тұмарша - асыл тасты күмістен жасалған, мойынға тағылатын әшекейленген тұмар. 

• Тіллә тұмар - алтынмен қапталған тұмардың бір түрі. 

Қазіргі кезде тұмар үй интерьерінде, көп қолданып жүр. Оның орындалу технологиясына да 

ерекшеліктер еңгізіп отыр. Мысалы, ою-өрнекпен әшекейленген бұйымда қатырма жапсыру, 

моншақтармен, түрлі түсті тастармен безендіру жиі кездеседі. Неше түрлі жібек, жылтыр люрекс 

жіптері қолданылады. 
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• Үй тұмары - үйдің төріне сәндік үшін ілінетін тұмар. 

Тұмарша жасауға қажет заттар: 

Фетр, моншақтар, тесма, аң терісі, шашақ, тоқыма жіп, қалам, қайшы, ыстық желім керек болады. 

Тұмарша жасау барысы 

1)Үлгіні фетрға қойып, бастырып сызып аламыз. 

2) Қайшымен әдемілеп қиып аламыз. 

3) Фетрды ыстық желіммен жабыстырамыз. 

4) Тұмаршамыздың шетіне, аң терісін жабыстырып шығамыз. 

5) Тұмаршамызды әдемі моншақтармен, тесма, шашақтарды әдемілеп жабыстырып аяқтаймыз. 

Әрбір азаматтың ата –тегін, елінің тарихын, ана тілін білуі, ұлтын сүюі қасиетті парызы, ал 

ұлтының әдет – ғұрпын, салт – дәстүрін, мәдениетін, өнерін өмір бойы сақтап, ұстануы, дамытуы ата – 

баба рухы алдындағы мәңгілік борышы мен міндеті. 

«Қолөнер – мол өнер» демей ме халқымыз. Қазіргі жас шеберлерінің өздерінің жұмыстарына 

жаңа түр, жаңа ұнасым тауып, олардың идеялық мазмұндарын байыта түсуде. Мұнын өзі де 

шеберлердің басым көпшілігінің жан-жақты салауатты, білімді, өнердің түрлі салаларымен таныс 

адамдар екенін көрсетеді. 

Халықтық педагогикада жас ұрпақты ерте бастан еңбекке, ұлттық қолөнерге жас ерекшелігіне 

қарай баулыған. 

Қай халықтың өнеріне, бейнелеу мәдениетіне зер сала қарасақ, сол халықтың әсемдік талғамы 

мен танымына, эстетикалық көзқарасына орай белгілі бір өнер түрінің басым дамып отырғанына көз 

жеткіземіз 

Өткен ғасырда өмір сүрген қазақ ұсталары мен зергерлерінің мұраларын іздеп табу, оны келер 

ұрпаққа жеткізу, насихаттау, табылған жәдігерлерден көрмелер жабдықтау жұмыстары жүзеге 

асырылып, ел назарына ұсынылуда. 

Келешекте егеменді елімізді көркейтер білімді де, саналы азаматтар тәрбиелеп шығатындығына 

сеніміміз мол. 

 

 

 

КАМАР ШАКЕНОВА, 

Айсары негізгі мектебінің физика пәні мұғалімі 

Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы 

ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ӘДІС ТӘСІЛДЕРДІҢ ТАБЫСТЫЛЫҒЫ 

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» Қазақстан халқына арналған жолдауында: 

«Біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп, кемелденеді, біздің балаларымыз бен немерелеріміз онымен 

бірге ер жетеді. Олар өз ұрпағының жауапты да жігерлі, білім өрісі биік, денсаулығы мықты өкілдері 

болады. Олар бабаларының игі дәстүрлерін сақтай отырып, қазіргі заманғы нарықтық экономика 

жағдайында жұмыс істеуге даяр. Демек, Елбасының үмітін ақтау әрбір ұстаздың парызы деп білемін. 

Оқытушының міндеті білімді көбейту емес, осы білімдерін өз бетімен алуға мүмкіндік 

беретіндей құралмен қамтамасыз ету және оқушының жекелей дамуы, жеке тұлғаның қалыптасуы, өзін 

өзі жетілдіру және қоршаған әлемді жетілдірудің инновациялық қажеттіліктерін қалыптастыру. 

Қазіргі кезде оқыту процесі жаңа әдіс-тәсілдер мен жаңашылдықты талап етеді. Кез келген ұстаз 

өз тәжірибесінде көптеген қиындықтар мен кедергілер кездеседі. Сондықтан әрбір ұстаз өз білімін 

жетілдіріп отыру керек. Ұстаз тек білгенін ғана үйретуші емес, тұла бойы толған өнеге-өнер, жақсылық 

іздейтін ізгі ниет иесі. 

Оқушылардың оқу танымдық құзыреттілігін жетілдіру үшін бірнеше озық-технологияларды 

қолдану керек. 

Физика сабақтарында оқу мен оқытудың жаңа тәсілдерін қолдану арқылы өзін, бір-бірін, өзара 

бағалау. Сабақтарға жаңа әдіс-тәсілдерді кіріктіру, оқушылардың оқуға деген көзқарасын өзгереді, 

әр сабақта инновациялық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың ой-өрістері дамиды. 

Әрбір ұстаз сапалы білім беру үшін сабақты үнемі қалыптасқан формада өткізуден көрі оқытудың 

жаңа технологиясын, жаңа әдіс-тәсілдерін және дәстүрлі емес сабақ түрлерін өткізу тиімді. Бұл бағытта 

білім берудің әртүрлігі, нұсқадағы мазмұны, құрылымы ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа 

идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан оқыту үрдісіндегі жаңа әдіс-тәсілдер оқу мазмұны мен 
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оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай таңдап алудың маңызы зор. Сабақта қолданылған жаңа 

технологиялардың өзі әрбір мұғалімнің шеберлігіне байланысты. 

Қазақстан Республикасының орта білім беру мазмұның жаңарту бағдарламасының ең негізгі 

мақсаты білім алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Осы жағдайда оқушының 

білімі мен дағдыларын тиімді дамыту үшін мен тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану шеберлігін жетілдіру 

қажет. Тәжірибемен бөлісу мақсатында ұстаздар жаңа технологияларды қолданып іс әрекеттерді 

жүргізуге ат салысатын 9 адамнан тұратын «Жаңашыл» топ құрдым. Тәлімгер болып тиімді оқыту 

курсын аяқтаған мұғалім тағайындалды. Тәлім алушымен іс-әрекеттегі зерттеу жүргізу жолдары жайлы 

сұхбат жүргіздім. Мұндағы мақсатым оқыту үдерісінде бірнеше әдіс тәсілдердің түрлерін қарастырып, 

сапалы білім беруді негізге алудамын, бірлескен орта құру арқылы мұғалімдердің бағалау әдістерін 

қолдану шеберліктерін жетілдіру туралы пікір алмасып, қосымша бағыт-бағдар бердім. 

Мектепті қалай дамыту керектігі туралы пікірлесіп өз ойларымызды ортаға салдық. Ең алдымен 

үйретілген әдіс-тәсілдерді алып кететін, жан-жақты іздене алатын мұғалімдерді іріктеп алу керек 

болды. Жылдық жоспары бойынша әріптестер мен қызығушылық танытқан адамдарға семинар 

өткіздім. Семинарға тәжірибелі мұғалімдермен қатар жас мамандар да қатысты. 

Өзімнің іс-тәжірибеммен бөлісу мақсатында баспалық қызметпен де тығыз жұмыс жасаймын. 

Жаңа технология бойынша құрылған, өткізген ашық сабақ үлгілерім ғаламтор сайттарында 

жарияланды. Физика пәнінен 10-сыныпқа арналған дидактикалық тапсырмалар жинағы шығарылды. 

«Алматы -2017.64» Құралда физика пәнінің термодинамика бөлімі бойынша шығарылған есептер 

жинағы берілген. Ол кітапша біріншіден менің тақырыптық мәселеме сәйкес, оқушының ойлау 

дағдысын қалыптастыруға бағытталған. Екінші жағынан әріптестерімен озық тәжірибемен бөлісу 

мақсатында ойластырдым. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында 

«білім беру мақсаты –жылдам өзгеріп отыратын, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру»делінген. 

Тұжырмадамада аталған құндылықтарды, ұстана отырып аудандық әдістеме бірлестік отырысында 

«Жаңартылған оқу бағдарламаларында оқушының бойында құндылықтар мен дағдыларды 

қалыптастыру» тақырыбында тәжірибе бөлістім. Жеке тұлға бойында жалпы адамзаттың құндылық 

қасиеттері қалыптасқаны туралы және ұлттық құндылықтар саясаттың басым бағыттарының бірі 

екеніне назар аудардым. . Меніңше ұлттық тәрбие мен жалпы адамзаттық құндылық қасиеттері басты 

мәселе болғандықтан келешек ұрпақты ұлттық құндылықтар жүйесінде тәрбиелеуіміз керек. 

(Мадақтама). 

Қорыта келе өзін-өзі өзектендіру үшін әр ұстаз үнемі ізденісте болу керек деп ойлаймын. 

Баланың шығармашылық жұмыстары, ойлау мүмкіндігінің ең жоғарғы деңгейіне жетуі үшін үнемі 

қызығушылығын тудырып, мотивация беріп отыру керек. Сондықтан ең тиімді әдіс-тәсілдерді, озат 

технологияларды үнемі іздеп, колданып осыған байланысты еңбек етудемін. Мен алдағы уақытта 

талантты ұстаз болып, дарынды оқушыларды тәрбиелеуге өз үлесімді қосамын. 

 

 

 

НУРГУЛЬ МАМАНБАЕВА, 

№7 «Айналайын» бөбекжайы МКҚК-ның 

жоғары санатты әдіскері 

БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы 

КІТАП ӨЗ ҚҰНДЫЛЫҒЫН ЖОҒАЛТПАЙДЫ 

Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі – білім қазынасы. Ал білім сипаты алуан 

түрлі. Ол ұрпақтан – ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем әдебиет арқылы да жеткен. Кітап 

адам баласының сан ғасырлық ақыл – ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. 

«Кітап дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тиылсақ, 

ой ойлаудан да тиылар едік» - деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап талғап оқи білу, оны түсіну мен 

түйсіну, алған әсеріңді өмір қажетіңе жарата білу – әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен 

парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Міне осы асыл қазынаны оқу қазіргі таңда төмендеп 

отыр. «Кітап маған тақтан да қымбат», - деп атап көрсеткен Шекспир. Өкінішке орай көркем әдебиетке 

деген өз бетімен балалардың қызығушылығы азайды. Әдебиетке деген құлықсыздық пайда болды. 

Оның себептерін күнделікті қолданысқа енген ғалам торабын, компьютер секілді құралдардың әсері 
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деп білеміз. Бұдан соңғы себеп, аттаған әр қадамыңыз ақша керек болатын күнделікті тіршілік қамы 

адамдардың кітапқа деген ынтасын төмендетіп жіберетіндігі. Бала кітап оқып, ойын қорытудың орнына 

теледидардан дайын өнімдерді көруге бейім. Мұның барлығы балалардың кітап оқуына үлкен кедергі 

келтіреді. Ал ата – аналар тым жұмысбасты. 

Қазіргі ата-аналар балаға, балаға кітап оқыту мәселесіне, бала тәрбиесіне аз көңіл бөледі. Соның 

әсерінен бізде «оқырман мектебі» қалыптаспай жатыр. «Оқырман мектебі» дегенміз не?! Ол орта, 

кітапты талғап, талдап, саралап, таңдап оқитын ойлы оқырмандардан құралған орта. Ал кітап оқу, 

кітапқа деген қызығушылық балабақшадан, мектептен басталу керек. Ертегі, аңыз-әңгіме, тақпақ, бәрі-

бәрі бүлдіршіннің кітапқа деген құштарлығын оятады. Ата-аналар тарапынан баланың теледидар көру 

уақытын және ғаламторда отыру уақытын жүйелеп, кішкене болсын азайтса, онда олар көп нәрседен 

ұтады деп ойлаймын. Өйткені, теледидар және ғаламторда отыру біріншіден, ерікті шектейді, 

екіншіден, ол ойлануға, еркін ойлануға мүмкіндік бермейді. Сондықтан ата-ана баласының кітап 

оқуына тұрақты түрде көңіл бөліп тұрса, нұр үстіне нұр болар еді. 

Қазіргі кезде кітапқа деген сүйіспеншілікті сақтау қажет. Өйткені бұл кітап балалар үшін білім 

алу көмекшісі. Әрине, үйде компьютердің болуы, кітап сөрелеріне қарағанда көп қызықтырады. Ата –

аналар бала "кедергі жасамауы" үшін де, қосып береді. Не істеу керек? Баланың кітаптарға деген 

қызығушылықтарын оятамыз? Кітап оқуды неден бастау керек? 

Ата – аналардың басты арманы-жан-жақты дамыған, ең жақсы ақылды және білімді бала. Бұл 

туралы ертерек ойланса, нәтижесі жақсы болады. Өйткені, баланың жан-жақты дамуына кітап жақсы 

көмектеседі. Оқу баланың сөздік қорын толықтырып, дұрыс айтуға және жазуға көмектеседі. Баланың 

дұрыс дамуы балалық шақта қандай кітаптар оқылғанына, ертегілер, өлеңдер, мақал-мәтелдерді оқуға 

деген уақытты бөлуіне байланысты. Бұл фактілердің барлығы жобаны әзірлеуге қызмет етті. Осы 

мәселелерді өзекті мәселе, ретінде қарастыра отыра, бөбекжайішілік «Кітаптың ғажайып әлемі» 

тақырыбында жоба ұйымдастырдық. 

Мектепке дейінгі балалардың кітапқа деген қызығушылығын педагогтар мен ата – аналардың 

көмегі арқылы арттыру мақсаттарын көздей отыра, мынадай міндеттер қолға алдық: 

- Педагогтар, психологтар ата- аналардың көмегімен балалардың кітап оқуға қызығушылығын 

арттыру; 

- Отбасындағы қарым қатынасты отбасылық бірге оқу арқылы көтеру қалыптастыру; 

- Оқу сауаттылығының маңыздылығы туралы түсініктерін кеңейту; 

- Кітап оқитын отбасыларының тәжірибесін басқа отбасылармен бөлісу, тарату; 

- Балалардың келешекте оқу сауаттылығын ілгерілетуге ата-ана қауымдастығының ықпалын 

кеңінен қолдану; Шығармашылық ізденіске талпындыру. 

Жобаның жоспарын құра отыра, ата-аналармен педагогтармен балалармен ұйымдастыратын 

шаралар түрлерін іріктеп, бөбекжайымызда қанша көркем әдебиет қоры барын анықтадық. Әдебиет – 

адамның рухани дүниесін байытатын, сәулелендіретін, нұрландыратын құрал. Қазақ әдебиеті болсын, 

шетел әдебиетінің жауһарлары болсын, адамды ізгілікке, білімге, парасаттылыққа шақырады. 

«Кітаптардың саны емес, оның сапалысы, жақсысы пайда келтіреді. Бұны көбі біледі, мойындайды, 

бірақ өздері амал етпейді» деген екен Сенека. 

"Кітап дегеніміз – қоғам. Жақсы кітап жақсы қоғам тәрізді сезім мен санаңды нұрландырады, 

көркейтеді. Сен қай кітаптарды оқығаныңды айтшы, мен сенің кім екеніңді айтып берейін" деген 

екен Н. И. Пирогов. Иә, адамның қандай екенін оқыған кітаптары арқылы да айтып беруге болады. 

Өйткені, сенің оқыған кітабың - сенің өмірлік ойларың. .. демекші, Ата аналар арасында «Кітап оқисыз 

ба?» тақырыбында сауалнама жүргізілді мақсатымыз ата-аналардың қандай бағыттағы кітаптарға 

қызығушылықтарын білу және де кітап оқима деген сауал шешімін табу болды. Сауалнама нәтижесі 

бойынша 65% кітап оқырмандары бар екенін, 15% ара- тұра оқитынын, 25% жұмыс бастылықтың 

себебінен кітап оқуға қолдары тие бермейтіндерін анықтадық. Сонымен бірге, «Бала өміріндегі кітап" 

тақырыбында ата-аналарға кеңестер беріліп, әңгіме жүргізілді. Бөбекжай педагогтарына топтарда кітап 

оқу бұрышын талаптарға сәйкес безендіру жұмыстары мен «Кітаптар тарихы» презентацияларын 

ұйымдастыру жұмыстары жүзеге асты. REDх форматында ата-аналармен шарлар ұйымдастырылды, 

мақсатты ата-аналардың кітап оқуға деген құлшыныстарын дамыту, кітапты дұрыс таңдай білуге 

бағыттау. Осы шараға мектепалды даярлық және ересектер топтары ата-аналары қызығушылықтарын 

көрсетіп, шараның жоғары деңгейде өтуіне атсалысты. «Кітап және кітапхана» тақырыбында аудандық 

балалар кітапханасына саяхаттар ұйымдастырылды. 

Кітап – білімнің бұлағы болса, кітапхана – рухани байлықтың ордасы. Ал оқырман – 

кітапхананың жаны деп айтсақ қателеспейміз. Себебі оқырман болмаса, кітапхана да өз міндетін толық 

атқара алмайды. Кітап қасиетті ұғым ретінде бағалануы керек деп ойлаймын. Әсіресе біздің қазақ 

әдебиетіміз – шексіз қазынаға ие сарқылмас байлық. Сондықтан біз әдеби мұрамыздың құндылығын 
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түсініп, оны ұрпаққа дұрыс насихаттай білуіміз керек. Осыған орай, «Мен оқып жүрген кітап» 

айдарымен педагогтар арасында акция жарияланды. Бұл акцияны еліміздегі төтенше жағыдайға 

байланысты онлайн түрде өткізуге тура келді. Бөбекжай педагогтары өздері оқып жүрген кітаптары 

туралы, шағын бейнежазба жасап, фейсбук және инстаграм әлеуметтік желілердегі 

(aynalayin_bobekzhayi) парақшаларымызға жарияладық. Сонымен бірге, аталмыш шараға ата-аналар 

тарапынанда қызығушылық білдіріп, балаларымен оқып жүрген, сүйікті кітаптары туралы 

бейнежазбаларын ұсынып, парақшамызға салдық. Міне, осындай шараларды қолға ала отыра, жоба 

бойынша осындай нәтижеге қол жеткіздік: ата- аналардың оқырман ретінде кітап оқуға 

қызығушылығы жоғарылады; педагогтардың оқырман ретінде қызығушылықтары дамыды; көркем 

сөзді оқу арқылы баланың тілі, есте сақтау ойлау қабілеттері артты; ата- аналар педагогтар арасында 

кітапқұмарлар көбейді және кітап оқу мәдениеті отбасылық дәстүрге айналуына әр отбасына ой 

салдық. 

Қорыта келе, айтарым, балаға мектеп табалдырығын аттамай тұрып, кітап деген қандай 

құндылық, ол тек қағаз ғана емес, ол «адамзат қазынасына» айналған үлкен дүние екенін 

ұғындыруымыз керек. Кітап кімнің болсын рухани «қорегіне», рухани «азығына» айналуы керек. Әрбір 

өткен заманды жырлайтын кітап ешқашан да өз құнын жоғалтпайды. Өйткені, кітап – «алдыңғы толқын 

ағалардың» кейінгі «толқын інілерге» ұрпаққа қалдырған мұрасы, рухани тұрғыдан есейтетін жан 

азығы. Уақытында шамның жарығымен кітап оқитын. Кітапқа деген қызығушылықтың азаюы 

құлықсыздықтан деп білемін. Жазушы Софы Сматаев бір сұхбатында: «Кітап менің сырласым, 

мұңдасым, жолдасым болып алған. Өйткені, кітаптан жаныма нәр, жүрегіме шер аламын, сол кітаптан 

жұбаныш табамын. Бетін ашып қалсам, көңілім елжірейтін, жүрегім тебіренетін. Сондағы өлең 

шумақтары, шығармалар жүрегіме дәрі болатын. Кітап біз үшін әрі білім, әрі ғылым, әрі өнер, әрі 

мәдениет, әрі әдебиет. Кітап солардың бұлағы деуге болады», – деген еді. Сол себепті, кітап – біздің 

болашағымыз. 
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