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Абзал аға 

(Садуақас  Нҧрбол  Абдуллаҧлы  60 жаста) 

 

                  ӘЗИ  Есентүгел  Амангелдіұлы   

             Л.Гумилѐв атындағы Еуразия ҧлттық университетінің  

            докторанты, ҚР Журналистер Одағының мҥшесі,  Халықаралық  

            айтыс ақындары мен жыршы-термешілер Одағының мҥшесі,    

            айтыс ақыны 

 

      «Бір ауылдан тҥлеп ҧшқан жастар едік» деп ақын Н.Әлімқҧлов  жырлағандай, біз бір 

ауылда ӛскен жандармыз. Мен сол жердегі Баршақҧм  деген елден болсам да, совхоздың 

орталығы болғандықтан барлық жҥріс-тҧрысымыз, оқуымыз сол Алтай ауылымен, ондағы 

адамдармен тікелей байланысып жататын. Жасы ҥлкен Нҧрболды  алыстан  «аға» деп 

сыйлайтынбыз.  Нҧрбол ағай Байғанин ауданындағы Жарқамыс аулында дҥниеге 

келгенімен, оның  барлық жастық шағы,  мектептегі он жылы, әскерге барып келгеннен 

соң және институтты бітіргеннен кейінгі жҧмыс жасаған жері  осы ауданның  Алтай 

ауылында ӛтті. Нҧрбол аға сол Алтай ауылындағы А.С.Пушкин атындағы орта мектепте 

оқыды. Ол Орал қаласындағы А.С.Пушкин атындағы педагогикалық институтты  бітіріп,  

қайтадан ауылға келіп, ӛзі оқыған  А.С.Пушкин атындағы орта мектепке  Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мҧғалімдігіне жҧмысқа  орналасты.  Жаңа ғана оқу бітірген жас маман 

ауылдағы мектептің  кҥнделікті ӛтіп жататын  бір-біріне ҧқсас  «тыныш ӛміріне»  ӛзгеріс 

әкелді. Мектептегі кітап оқуға қҧмар, әдебиетті жақсы кӛретін оқушылардың бәрі Нҧрбол 

ағайдың қасынан табылатын еді. Сол тҧста мектепте болғандардың барлығы да, ӛткенді  

еске алғанда, Дҥйсек ағай мен Нҧрбол ағайды алдымен ауызға алады. Себебі мектептің бір 

шетіндегі спорт залында  дене тәрбиесі пәнінің мҧғалімі  Дҥйсек ағайдың  

жаттықтыруымен балуандар кҥресі болып жатса, екінші бір  бӛлмеде  Нҧрбол ағайдың  

жетекшілігімен әдебиет ҥйірмесінде оқушылар ӛлең оқып, ақын-жазушылар шығармалары 

бойынша  тҥрлі кештер ӛткізіліп жататын еді. Мектеп директорының тәрбие ісі жӛніндегі 

орынбасары қызметін атқарған Нҧрбол ағайдың ҧйымдастыруымен мектептегі әдебиет 

ҥйірмесінің  оқушылары ауылдағы мәдениет ҥйінде, совхоздың  малшы-шопандарының 

алдында  да ӛнер кӛрсетіп тҧратын-ды. Нҧрбол ағайымыз әртҥрлі жиналыс, семинар деп 

аудан, облыс орталығына да жиі барып келетін. Аудан бойынша ӛткізілетін пән 

олимпиадасы, ерекше куәлікке ҧсынылған оқушылардың шығармаларын тексеру, 

мҧғалімдердің әдістемелік жиындарында сабақ ӛткізу, әдістемелік баяндамалар жасау 

сияқты, т.б. шаралардың бел ортасында жҥретін еді. Оның тек мектепте жҥре бермей,  

басқа ортада да ӛзін білікті маман ретінде кӛрсетіп, сол кезден  кәсіби ізденіс ҥстінде 

болғанын  қазір  тҥсініп жҥрміз. 

       Ауылда он жыл ҧстаздық еткен ағайымыз  жҧмысын  тапсырып,  Ақтӛбеге қоныс 

аударды. Оның Ақтӛбе педагогикалық институтындағы Қазақ тілі мен әдебиеті 

кафедрасына оқытушы болып жҧмысқа тҧрғанын еститінмін.  Кейіннен ағайымыздың  

ҧстаздық еңбегін ғылым жолымен ҧштастырып, Алматы қаласында профессор Қ.Жҧбанов 

еңбектері бойынша филология ғылымдарының кандидаттығына  жазған диссертациясын 

қорғағанын естідім[1].    

       Мен де ӛзгелер сияқты қалаға қоныс аударып, ақындық,  айтыс жолына тҥсіп жҥрген 

кезім болатын.  Жерлес ағамызбен сәлеміміз тҥзу, кӛрген кезде әдебиет, ӛнер, айтыс 

туралы ой қозғап, әңгімеміз жарасып қалатын-ды.  Бірде Нҧрбол ағай маған ақындығың 

мен айтысыңды одан әрі шыңдай тҥсу ҥшін оқуға тҥсуге кеңес берді. Ӛзімнің де ойымда 

жҥрген шаруа болғасын ағайдан ақыл-кеңес сҧрап, мен де келісе кеттім. Сӛйтіп маған 

тапсырма беріп,  оқуға дайындығымды  тексеріп  кӛрді. Қазақ әдебиеті бойынша 

дайындығыма риза болып, қазақ тілінің заңдылықтарын әлі де пысықтауды тапсырды. 

Сонымен менің арманыма ағайдың  қостауы сай келіп,  қазақ  тілі мен әдебиеті  
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мамандығының студенті атанып, оны да сәтімен бітіріп шықтым. Студент кезімде 

Жҧбаназар Асанов деген әдебиетші ғалым ағамызбен танысып, сол ағамыздың 

жетекшілігімен әдебиет саласы бойынша зерттеулермен шҧғылдануыма  да  жол кӛрсетті. 

Кейіннен осы ізденістерімді аяқсыз қалдырмай, магистратураға, оны бітіріп алаңсыз 

жҥргенімде доктарантураға баруға да тҥрткі болған осы Нҧрбол ағайымның  маған деген  

ақ кӛңілі мен сенімі дер едім. Адам кейбір кездерде ӛзі тәуекел етуге батылы бармай 

тҧрғанында,  жақын адамның сенім білдіріп, қанаттандыруы ҥлкен биіктерге жетелейтініне 

Нҧрбол ағамның арқасында  кӛзім жетіп отыр. Әрине,  сенім білдіргенмен ештеңе бітпейді,  

соған сай еңбектену, іздену адамның ӛзіне байланысты ғой. Мен де алдымдағы 

ағаларымның ізімен, солардың ҥлгі-ӛнегесімен алға ҧмтылып келемін.  

      Мен ӛзімнің шығармашылығым бойынша «Сәлем саған, Сартоғай»,  «Кӛк бӛрі» деген 

ӛлең  жинақтарымды шығарғанымда да оған алғашқылардың бірі болып жылы пікір 

айтқан  Нҧрбол ағам болды[2].    «Кӛк бӛрі» деген ӛлең  жинағыма енген ӛлеңдерге талдау 

жасап, асау толқын, кӛкжал толқын,  ақжал толқын,  аққанат толқын,  ақбауыр толқын,  ақ 

толқын,  алмастай толқын,  тулаған  толқын,т.б.  тіркестеріндегі  кӛркемдікті, «Асау 

толқын» ӛлеңіндегі «Ақжал толқындар,   арманымды алып қашпаңдар,  Ӛздерің куә 

сырымды  жанға шашпаңдар!» деген  сӛздердің  мазмҧнды терең оймен  ӛрілгендігін 

айтқан еді.  «Арғымақ  мінез жырларды жалынан сипап жараттым» деген ӛлең 

жолдарымды да  ауыл  тҧрмысы, ауыл  адамының ӛмірімен астастыра  келесі  ойды қозғап 

тҧрған,  сәтті жымдасқан, терең ойлы тіркестер деп бағалағаны бар. Нҧрбол ағамның тек 

жай фонетист маман ғана емес, әдебиетті де жанына серік еткен сыншылық қасиетін, 

әдеби ҥдеріске ерекше назар аударып жҥретінін осындайда  байқап жҥреміз. Одан кейін 

шығарған   «Ақтан Керейҧлы», «Жайық деген жанды су. Ақтан Керейҧлы  ӛлеңдері, 

шығармалары» деген зерттеу-жинақтарыма да  оң пікір білдірді[3].    Оның  пединститутта 

жҥрген кезінде   қазақ әдебиеті кафедрасының  меңгерушісі болып,  «Нҧрпейіс Байғанин 

шығармашылығы және қазіргі әдебиеттану мәселелері»,  «Ақтан Керейҧлы және аймақтық 

әдебиеттану мәселелері», «Х1Х ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы Жайық алқабы 

ақындарының әдеби мҧрасы» деген тақырыптарда республикалық  ғылыми-тәжірибелік 

конференциялар   ҧйымдастырғаны да  осы әдебиетке жақындығын, бейім-қабілетін  

танытады. 

  Ӛзі тіл саласының маманы болса да, Нҧрбол ағам ӛз мақалаларын әдебиет мәселелерімен 

байланыстыра зертеуге ерекше назар аударады. Оның қаламынан  туған  «Қ.Жҧмалиев 

зерттеуі және Махамбет ӛлеңдерінің дыбыстық  ерекшеліктері»,  «Қобыланды батыр» 

жырының зерттелуі  туралы», «Шешендік сӛздердің фонетикалық  ерекшеліктері»,  

«Эпикалық дастандар және «Қобыланды батыр» жыры»,  «Едіге» жырының тілдік 

ерекшелігі туралы»,   т.б. мақалалары осыған дәлел болады. Нҧрбол ағам туралы айтқан 

кезде оны әріптестері профессор Қ.Жҧбановтың фонологиялық ой-танымдары жан-жақты 

зерттеген маман деп  таниды.  Ол осы салада ҥнемі ізденіп жҥретінін білеміз. Ҥнемі жазу 

ҥстіндегі Нҧрбол ағамыздың ӛткен жылы  «Профессор Қ.Жҧбановтың фонетика-

фонологиялық зерттеулері» деген монографиясының жарыққа шыққанын да кӛріп, 

кітабына қҧтты болсын айтқанбыз[4].      

      Нҧрбол ағамыз осы жасқа дейінгі ҧстаздық жҧмысында, тек мен емес,  ӛзінің   талай 

шәкірттеріне оң жол кӛрсетіп, ағалық қамқорлығын жасап келеді. Сондықтан абзал   

ағамызды алпыс  жасқа толуымен қҧттықтап, оған  алдағы уақытта да аман болып, 

шығармашылық табыстарға жете беруіне  ӛлең арқылы  тілек  жолдаймын! 

       

   Абзал ағаға арнау! 

(Садуақас  Нҧрбол  Абдуллаҧлы  60 жаста!) 

Жем-Сағыздан ақ тілектер топтанып, 

Кӛңіл босап, кеудені ыстық от қарып.  

Асау ҧлдай жақсы ағасын аңсаған, 

Ақтӛбені қанат қақты бетке алып. 
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Етегіне ел тҥнетіп ҧшқан мҧң, 

Мҧңды кӛрдім, қуанышқа қҧштармын. 

Ақ тілектер аспан жақтан саулайды, 

Қанатынан тӛгілгендей қҧстардың  

 

Жан-жҥрегі жып-жылы бір ҧядай, 

Қасиеті қыран қонар қиядай. 

Бір адам жҥр, Қҧдайберген кӛкемнің, 

Қаламынан тамып қалған сиядай. 

 

Шіренбейді шәкірттерге тӛс керіп, 

Тіленбейді атақ ҥшін кӛшке еріп. 

Ӛйткені ол ӛмір кӛрген ӛр елдің, 

Ӛксік толы кӛкірегін ӛсті еміп. 

 

Шәкірт емес,бауырым деп қараған, 

Теңесе алмас тҧлғасына жан адам. 

Қамқорлығын аямайтын кішіден,  

Дәл ӛзіңдей болса, шіркін, бар ағам! 

 

Алтайымның ақ қҧмынан жаралып,  

Ӛскен аға, бізге кеудең нар алып. 

Сіздей ҧлды бауырынан самғатқан, 

Алтайда бір қҧдіреттің бары анық. 

 

Шабысың бар топтан озған ақтабан,  

Намысың бар отқа жанын қақтаған. 

Қаратаудай арқа сҥйеп жҥретін, 

Сіздей ағам болғанына мақтанам! 

                                       

                               Пайдаланылған ҽдебиеттер 
 1. Садуақас Н.А. Профессор  Қҧдайберген  Жҧбанов  еңбектеріндегі  қазақ  тілі  

дыбыстары    жіктелімінің фонологиялық  негіздері. КДА. – Алматы, 1999.- 26 б. 

 2. Әзи Е. Кӛк бӛрі. Ӛлеңдер. – Алматы: Жазушы,2012.- 96  б. 

 3. Әзи Е.  «Жайық деген жанды су. Ақтан Керейҧлы  ӛлеңдері, шығармалары» . – Алматы: 

2015.- 248  б. 

 4.Садуақас Н.А. Профессор Қ.Жҧбановтың фонетика-фонологиялық зерттеулері. 

Монография. – Алматы:  Эверо, 2018.- 216  б. 

                                      

Жаны жайсаң, мінезі кҿркем ғалым 

 

Исакова С.С. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор 

Қ.Жҧбанов атындағы АӚМУ, Қазақстан, Ақтӛбе қ. 

sabira-i@yandex.ru 

 

        Бҥгін алпыстың асуына қол созып отырған ғылыми ортаға танымал белгілі фонетист-

ғалым Нҧрбол Абдуллаҧлының ӛміріндегі алғашқы қадамдары, Байғанин ауданының 

Жарқамыс деп аталатын аядай ғана ауылдан басталады да, білім мен ғылымның биік 

асуларына қажымай-талмай сатылап кӛтеріле беруден тҧрады. Ол 1976 жылы А.С.Пушкин 

атындағы орта мектепті, 1977 жылы №19 кәсіптік-техникалық училищені, 1984 жылы 

mailto:sabira-i@yandex.ru
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Орал педагогика институтын, 1999 жылы Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе университетінің 

аспирантурасын бітіреді. Еңбек жолын орта мектеп бітірген соң "Алтай" совхозындағы 

"Жас толқын" комсомол-жастар бригадасы қҧрамында шопан болып бастайды. 1977-1979 

жылдары Кеңес Армиясы қатарында әскери борышын ӛтейді. Жоғары оқу орнын 

тәмамдағаннан кейін он жыл А.С.Пушкин атындағы орта мектебінде мҧғалім, мектеп 

директорының орынбасары қызметтерін атқарады. Бҧдан кейін Ақтӛбе ауданындағы 

Қарғалы орта мектебінде ҧстаздық етіп, 1994 жылы Ақтӛбе педагогика институтына 

оқытушылыққа ауысады. Н.А. Садуақас 1999 жылы қазақ тілі мамандығы бойынша 

"Профессор Қ.Қ.Жҧбанов еңбектеріндегі қазақ тілі дыбыстары жіктемінің негіздері" 

тақырыбында диссертация қорғап, филология ғылымдарының кандидаты дәрежесін 

алады.  «Мансап іздеме, мақсат ізде» деген аталы сӛзді жадына мықтап сақтаған ғалым 

қазақ тілін, оның ішінде фонетика саласын зерттеуді ӛзіне мақсат етіп келеді. 

          Орал педагогика институтын бітірген соң, қатардағы мҧғалімнен мектеп 

директорының орынбасарына дейінгі баспалдақтарды тегіс ӛтіп шыққан Нҧрбол 

Абдуллаҧлы  -  шәкірттерге білім берудің жай-жапсарын, ішкі қалтарыс-бҥкпесін жетік 

білетін жан және қазіргі оқыту проблемалары туралы ӛзіндік айрықша кӛзқарасы бар 

педагог.   

         Ғалым Қ.Жҧбановтың қазақ фонетикасының ғылыми курсын жасаушы, қазақ 

тіліндегі  буын туралы тҧжырымдары,  фонетикалық терминдер,  фонологиялық 

танымдары, қазақ жазуы мен әліпбиіне қатысты кӛзқарастарын жан-жақты зерттеп, 

ғылыми мақалалар мен монография, оқу қҧралдарын жазып, тілші мамандар даярлауда ӛз 

ҥлесін қосып келеді. Теориялық және практикалық тҧрғыдан маңызды еңбектерінің бірі  - 

ЖҦБАНОВТАНУ:Фонетика мәселелері.  Оқу қҧралы (Ақтӛбе: Қ.Жҧбанов атындағы 

Ақтӛбе ӛңірлік  мемлекеттік университеті, 2018.- 167 бет) [1] болып табылады.  Ғалым оқу 

қҧралының алғы сӛзінде  «Қ.Жҧбанов еңбектеріндегі фонетика, лексика-грамматикалық 

және терминология мен орфографиялық танымдарды, оның   ғылыми дискурсын  бҥгінгі 

тіл білімінің теориялық жетістіктері деңгейінде жаңа қырынан қарастырудың маңызы зор», 

- деп атап кӛрсетеді[1,4]. Оқу қҧралында  Қ.Жҧбановтың  қазақ тіліндегі дыбыстар қҧрамы, 

фонемалардың  фонетикалық ерекшеліктері,  олардың жіктелуі, буын типологиясы, буын 

жігі, сингармонизм, екпін, латын  негізді қазақ әліпбиі, жазу емлесі,  фонетикалық 

терминдер  т.б. жӛніндегі фонетика-фонологиялық  зерттеулеріне талдау жасалып,  қазіргі 

қазақ тілі фонетикасының ғылыми-теориялық жетістіктерімен байланысы кӛрсетіледі. 

Қ.Жҧбановтың  қазақ  тілі фонетикасына қатысты зерттеулері  бойынша тақырыптар 

кӛрсетіліп,  соған орай дәрістер мен практикалық жҧмыстар, студенттердің ӛз бетімен  

орындайтын жаттығулары, бақылау-пысықтауға арналған  аралық  бақылау, тест 

сҧрақтары  мен глоссарий,  қажетті әдебиеттер дерегі, т.б.  оқу-әдістемелік ҧсынымдар 

берілген. 

      Нҧрбол Абдуллаҧлы аталған оқу қҧралында Қ. Жҧбановтың тіл дыбыстарының басқа 

дыбыстардан айырмашылығын анықтаған пікірлерін, тілдің дыбыстау мҥшелерінің 

қызметі туралы танымдарын, фонологиялық мәселелерді, Қ.Жҧбанов зерттеулеріндегі  

қазақ тілі дыбыстарының қҧрамы мен топтастырылуын, қазақ тіліндегі дауысты  

дыбыстардың жіктелуі, дауыссыз  дыбыстардың жіктелуі, буын, буынның тҥрлері мен 

дыбыстық  қҧрамы, ҥндестік заңына, қазақ тілі  тарихи фонетикасына қатысты 

тҧжырымдары мен екпіннің, интонацияның  қызметі  туралы кӛзқарастарына жан-жақты 

талдау жасаған.  

       Оқу қҧралында ғалым Қ.Жҧбановтың терминжасам мәселелері туралы былай деп 

жазады: «Қ.Жҧбанов   ӛзіне   дейінгі  терминдерді  жетілдіріп   қана қоймай,      қазақ   тілі 

дыбыстарын тҥрлі  ерекшеліктеріне  қарай топтап,  жіктеу  барысында терминдерді  де  

жаңадан ойлап  таба  білген»[1,114].  Қ.Жҧбанов ҧсынған тӛмендегідей келте дауысты,  

жуан дауысты,  жіңішке дауысты,   қосынды  дауысты,  ерін  дауысты, езу 

дауыстылары, ҥнді   дауыссыз,  ҥнсіз  дауыссыз,  ҥздікті дауыссыз,  ҥздіксіз   дауыссыз,   

тіс дауыссызы, ерін дауыссызы, кӛмей дауыссызы, жабысыңқы дауыссыз, жуысыңқы  
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дауыссыз,  сыбыр  дыбыс,   сыбыс дыбыс,   сонор,    тура    жолды    сонор,    айналма    

жолды    сонор,   мҧрын  жолды  айналма   сонор,  ауыз   жолды   айналма   сонор,  жалаң     

буын, жеңіл    тҧйық   буын,  ауыр тҧйық   буын, жеңіл  бітеу  буын,      ауыр  бітеу  буын,   

екпінді    буын,    сӛз     екпіні,   буындардың     жылысуы,      буындардың   кірігуі,    

ҧмтыла   ҥндесу,   тартына    ҥндесу,    дауыс     сазы,      кішкене  тіл,  дыбыстау  

аппараты,   ӛрлеме дифтонг,   қҧлама   дифтонг,      дыбыс  физиологиясы  т.б. фонетика 

терминдерінің кӛпшілігі ғылыми қолданыста бар екенін айта отырып, қазақ тілінің тӛл 

сӛздері негізінде терминжасау ҥлгісін А.Байтҧрсынов пен Қ.Жҧбановтан алуымыз керек 

деген ғалым пікірінің қҧнды екенін айтқымыз келеді.  

       Қ.Жҧбановтың  латын графикасына негізделген қазақ  әліпбиі  мен емлесі  туралы  

пікірлері де оқу қҧралында қарастырылған. Н. Абдуллаҧлының латын графикасы 

мәселелері туралы  «Ақтӛбе» облыстық қоғамдық саяси газетінде  «Латын әліпбиіне кӛшу-

тіліміз ҥшін жасалған игі қадам»( № 10-11. 24.01.2013 ж. ) [3]; «Мемлекеттік тіл және 

латын әліпбиі» ( № 44. 14.04.2017 ж.) [4]; «Латын әліпбиі-қазақ тілінің жаңа кӛкжиегі» ( № 

135. 17.11.2017 ж.) [5], «Актюбинский  вестник» газетінде  «Возвращение латиницы» ( № 

132-133. 16.11.2017 г.) [6],  Алматы  қаласының  «Жас  қазақ» Ҧлттық апталық газетінде 

«Жаңа әліпби  жаңалыққа бастайды» ( №42. 01.11. 2013 ж.) [7],  «Жем-Сағыз»  Байғанин 

аудандық  газетіндегі  «Қазақ тілін  латын  қарпіне кӛшіру – заман талабы» (қараша, 2017 

ж.) [8], т.б.  мақалаларында қазіргі таңда  қазақ жазуын  латын қарпіне кӛшіру  туралы 

Елбасының рухани жаңғыру бағытында  баяндаған терең мәнді ҧстанымдарын халықтың  

ықыласына  ие болып,   қолдау тауып отырған   мәңгі елдің  болашағына, мемлекеттік  

тілдің келешегіне  жасалған  игі істердің,    маңызды тарихи оқиғалардың бірі деп санап, 

қазір  латын әліпбиіне кӛшудің  қажеттілігін ӛмірдің ӛзі дәлелдеп отыр деген пікір 

білдіреді. 

        Фонетика мен морфологияның аралығындағы қҧбылыстарды немесе заңдылықтарды 

зерттеуге бағытталған  морфонология саласы бойынша студенттерге арнаулы курс 

дайындаған ғалым ол пән туралы былай деп жазады: «Морфонологияның дҥниеге келіп, 

зерттеле бастауына әсер еткен басты себептердің бірі фонетика мен морфология аясында 

«шешімі қиын» мәселелердің саны артып, бірдей қҧбылыстарды бірде фонетика, енді бірде 

морфология аясында қарастырылуы еді. Дегенмен, зерттеушілер фонетика мен 

морфология қағидаларымен тҥсіндіруге кӛне бермейтін қҧбылыстарды байқап, оның басқа 

да сыры бар екендігіне назар аударған. Морфонология нысанына енетін қҧбылыстарды ең 

алғаш фонетиктер байқап, олар фонетика заңына сәйкес келе бермейтін грамматикалық 

ӛзгерістер болатынын аңғарып, оған жауап іздей бастады». 

       Ғалымның сингормофонология арнаулы курсы студенттер арасында аса 

қызығушылықпен таңдалатын пән болып саналады. Нҧрбол Абдуллаҧлы әдеби 

шығармаларды  да талдауға назар аударып, ӛлең мен шешендік сӛздердегі дыбыстық 

ҥйлесімдерді анықтауда тың тҧжырымдар жасағанын айта кеткен дҧрыс, мысалы, «Ӛлең 

немесе қара сӛз мәтінінде дауысты немесе дауыссыз дыбыстар тіркесі қайталана 

айтылады. Бҧл қҧбылыс дыбыстық анафора деп аталады.  

    Жағаға жақын қонғанда, 

    Жайылып сулар алмас па! 

    Жаманға дос болғанда, 

    Жазымда басың қалмас па! – деген Шалкиіз ақынның сӛзінде  

―жа‖ дауыссыз бен дауысты дыбыстарының тіркесі дыбыстық анафора ретінде ӛлең сӛзіне 

ерекше леп беріп тҧр». 

      Алпысқа толғанымен шығармашылық бабына енді келгендей қажыр-қайраты мол 

әріптесімізді шын жҥректен қҧттықтап, ҥдемелі табыстар тілейміз. Оның ізгілік іздеушісі 

ретінде алда да талай биіктерді бағындыратыны кҥмән тудырмайды. 

      Ӛмірлік еңбек пен тҧрмыс тәрбиесі, жеке басыңыздың кіршіксіздігі отбасыңыз ҥшін 

ғана емес, қатар жҥрген әріптестеріңіз, тілектес дос-жарандарыңыз ҥшін де зор мақтаныш, 
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абырой, сондай-ақ, студенттерге және жас ҧрпақтар ҥшін нағыз ӛмір мектебі екендігі 

даусыз. 

       Бҥгінгі мерейтойыңызда Сізге және отбасыңызға зор денсаулық, ҧзақ ғҧмыр, еңбекте 

тың табыстар мен ӛмірдің асқақ абыройын тілей отырып, ӛмірдің барлық қуанышын 

қызықтап, Алланың берген жасын жасап, несібе-дәулеттеріңіздің арта беруіне шын 

жҥректен тілектеспіз! 
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 Адам баласының ӛмірі мен кәсібі ӛзі қызмет ететін ортасында танылып, сол ортада 

пісіп жетіледі, ӛзгенің қалыптасуына да ықпал етеді, ӛз бағасын да алады. Жеке жанның 

басындағы әр жаңалық пен ӛзгеріс елдің ӛзгерісімен тікелей байланысты болады. Осындай 

елдегі ӛзгерістің елеулісі біз ӛмір сҥріп отырған бҥгінгі уақытта болып жатыр. Жаңа жҥкті 

бірлесе кӛтерісіп, иық тіресіп маман даярлау ісінде қызметтес болып келе жатқан бҥгінде 

алпыстың белесіне кӛтеріліп тҧрған, біздің әріптесіміз филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент Садуақас Нҧрбол Абдуллаҧлы туралы бір ауыз сӛз жазуды мақсат 

тҧтып отырмыз. Аталған мерейтой иесінің еліміздегі білім беру мазмҧнының жаңартылуы 

мен латын әліпбиіне кӛшу мәселелеріне байланысты орындаған ісі мен қазақ тіл 

ғылымының дамуына қосқан ҥлесін тілге тиек етпекпіз. Ең алдымен, Садуақас Нҧрбол 

Абдуллаҧлының аталған екі мәселеге қосқаны мен қосары туралы айтайық.  

Латын әліпбиіне кӛшу ісі қолға алынған алғашқы кҥннен бастап-ақ филология 

ғылымдарының кандидаты, доцент Н.А.Садуақас осы мемлекеттік маңызы бар істі ел 

арасында насихаттауға белсене ат салысты, мҧның айтарлықтай маңызы бар, себебі кез 

келген жаңалық кӛпшілікке бірден қабылдана салмайды, жаңа ӛзгерісті тосырқай 

қабылдайтын, қалыптасқан дағдыдан ажырап жаңа дағдыны иеленуді қиынсыну, барынан 

айырылып қаламын-ау деген уайым мен қорқыныш адам табиғатына тән қҧбылыс. Мҧндай 

сезім тек жеке басқа қатысты шаруаларда ғана емес, қоғамның әр мҥшесіне қатысы бар 

мемлекеттік деңгейдегі шешім қабылданғанда да бастан ӛтеді. Ақтӛбе облысының 

аудандары мен елді мекендерін аралап, ҥлкенге де, кішіге де жаңа латын негізді әліпбиге 

кӛшудің қазақстандықтар ҥшін, оның ішінде қазақтар ҥшін не беретінін, ел болашағы ҥшін 

mailto:kulzat.sadirova@mail.ru
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қандай маңызға ие екендігін, бҧл ӛзгерістің қазақ тарихында бҧған дейін де орын 

алғандығын, сол кезеңдегі жасалып, ҧсынылған, қолданылған латын негізді әліпбиден 

кейінгі әліпбидің айырмашылығын, қазіргі тҥркі тілдес елдердің латын негізді әліпбиге 

кӛшу тәжірибелерін, олардың ҧтқаны мен ҧтылған тҧстарын саралап ауызша да тҥсіндіріп, 

бҧқаралық ақпарат қҧралдары арқылы –  теледидар арқылы да, газет арқылы да – 

кӛпшілікке ӛз ой-пікірлері мен тҧжырымдарымен бӛлісіп жҥрді. Латын негізді әліпбидің 

бірінші нҧсқасы қабылданғанға дейінгі талқылауларға да белсене қатысып, ӛз нҧсқасын 

ҧсынды, латын негізді әліпбидің нҧсқаларын талқылаумен айналысқан ғылыми бас 

қосуларда да ӛз тҧжырымдарын ғылыми негіздеп ҧсынып жҥрді, кейін әліпбидің екінші 

нҧсқасының, соңғы ҥшінші нҧсқасының қабылданғанында, соңғы нҧсқадағы латын негізді 

қазақ әліпбиінің емле ережелерінің талқылануында да ӛзіндік пікірі мен талдауларын, 

ҧсыныстарын енгізді. Қазақ тілінің тӛл табиғатына сай фонетикалық заңдылықтардың 

орфоэпиялық та, орфографиялық та ережелерде дҧрыс берілуіне де барынша жҧмыстанды. 

Н.Садуақастың латын негізді қазақ әліпбиінің жазу емлесіне қатысты жазған 

зерттеулерінде берілген пікірлерге назар аударсақ, ел ҥшін маңызды істің ҥдерісін 

толықтай білетініне анық кӛз жеткіземіз: «Қазіргі кезде,  жаңа әліпби бойынша жазу  

емлесі талқылауларда айтылған ҧсыныстар негізінде толықтырылып отыр. Алдағы уақытта  

да жетілдіріле тҥседі. Сондықтан жазу емлеміздегі әр жаңалықты тіліміздің  болашағы 

ҥшін жасалып жатқан жақсы істердің жалғасы деп тҥсіну керек. Латын әліпбиіне кӛшу - 

ана тілімізді дамытып, оның қолданыс аясын  кеңейте тҥсіп, мәртебесін әлемдік деңгейге 

кӛтеруге  жасалған   ең тиімді, дҧрыс шешім» [1, 4].  Латын әліпбиін қабылдау 

маңыздылығын тҥсіндіріп қана қоймай, елді латын негізді жаңа әліпбимен жазуға ҥйрету 

ісінде де ғалым нақты істерді атқарып жҥр. Атап айтсақ, «Жҧбанов университеті» 

облыстық ақпараттық-танымдық газетте «Жаңа емле» айдарында арнайы сабақтар жҥргізу 

ісін қолға алып, газет оқырмандарын жаңа әліпбимен жазуға дағдыландырып жҥр. Латын 

негізді әліпбиге кӛшу ісінде ғалым Н.Садуақастың белсенді әрекет етуі заңды, бҧл 

белсенділікті тілші-ғалым ретіндегі кәсіби борышын адал атқаруы деп ҧғамыз. Ӛзге тілші-

ғалымдар да бҧл іске белсене ат салысқанымен Н.Садуақастың ӛзгелерден гӛрі мемлекет 

ҥшін маңызды мәселеде ҥні басымдау шығуы – оның ғылыми зерттеулерінің қазақ тілінің 

фонетикасы саласына тікелей қатысты болуынан, әрі қазақ тіл ғылымының негізін салушы 

ғалымдардың бірі, тҧңғыш қазақ тіл білімі бойынша профессор атанған ғалым 

Қ.Жҧбановтың ғылыми тҧжырымдарын, фонетикаға қатысты пайымдауларын 

фонологиялық аспектіде зерделеуінен туындап отыр.  

Н.Садуақастың қазақ тіл ғылымындағы қомақты ҥлесі де «Жҧбановтану» 

бағытындағы тҧшымды зерттеулері. Ғалым 1999 жылы 22 қазанда Алматы қаласындағы 

ҚР БжҒМ А.Байтҧрсынҧлы атындағы Тіл білімі институты жанындағы Д 53.38.01 

диссертациялық ғылыми Кеңесте 10.02.02-қазақ тілі мамандығы бойынша «Профессор 

Қ.Жҧбанов еңбектеріндегі қазақ тілі дыбыстары жіктелімінің фонологиялық негіздері» 

тақырыбында филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу ҥшін жазған 

диссертациясын сәтті қорғады. Осы диссертациялық еңбегінде Қ.Жҧбановтың ғылыми 

тҧжырымдарын фонологияның қазіргі ғылыми қорытындыларымен сабақтастыра отырып 

талдап, Қ.Жҧбанов зерттеулеріндегі ой пікірлердің фонология теориясындағы терминдік 

атаулармен нақты аталмаса да, олардың сипаттамасы мен анықтап кӛрсеткен 

заңдылықтарының фонологиялық мәселемен мазмҧндас келетінін негіздейді. Ғалымның ӛз 

сӛзімен берсек: «Тілді зерттеу барысында фонема теориясы туралы қалыптасқан  

кӛзқарастар тіл дыбыстарын фонологиялық жағынан тексеруге жол ашты. Қ.Жҧбанов 

ӛзінің «Қазақ тілі грамматикасы» атты оқулығында  «фонема» деп айтпай, оның орнына 

«сапалы дыбыс» терминін қолданады. Қ.Жҧбанов қазақ тілінде 26 сапалы дыбыс бар 

екенін айта келіп, олардың «е»-ден басқалары бірде жуан, бірде жіңішке айтылуы арқылы 

екі тҥрлі болып, барлығы 51 дыбыс орнына жҥретінін ескертеді. Мҧның ӛзі Қ.Жҧбановтың 

фонема мен оның реңктері туралы заңдылықтарды зерттеу барысында жете танығандығын 

кӛрсетеді. Тілдегі фонеманың санын білу ҥшін тек қана кҥшті позицияға кӛңіл аудару 
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керек болады. Фонеманың бҧл ерекшелік белгілері де ғалымның назарынан тыс қалмаған. 

Фонема тілдің жеке мағыналы сӛздерін, сӛз бӛліктерін жасауға қажетті, артикуляциясы 

жағынан тҧрақталған арнаулы мағыналы дыбыстық элементтердің жҥйесі ретінде, тілдің 

дыбыстық қҧрылысының ары қарай бӛлуге келмейтін ең кіші мағыналық бӛлшегі 

болғандықтан жеке сӛздерді, олардың грамматикалық формаларын қҧрастырушы ретінде 

маңызды функциясы бар дыбыс болып табылады. Қ.Жҧбанов фонема заңдылығына ерекше 

кӛңіл бӛлген. Оның пікірлері қазіргі зерттеушілер ойларымен ҧштасып жатқанын кӛреміз» 

[2, 104], - деп Қ.Жҧбановтың тіл дыбыстарының фонологиялық ерекшеліктерін дәл 

танығанын атап кӛрсетеді. Н.Садуақастың Қ.Жҧбановтың зерттеуіндегі пікірді 

тӛмендегідей талдауы да назар аудартады:  «Қ.Жҧбанов «Бір сӛзді екінші сӛзден 

айырғанда, екеуінің дыбысталуында бір айырмашылық болғаннан айырамыз», - деп, сӛз 

бен сӛзді айыратын негізгі белгі ретінде дыбысталуды және дыбысталудың мағынамен 

байланысын айтады. Демек, фонема теориясы дыбыстарды мағына айқындау жағынан бір-

біріне қарама-қарсы қоятынын ескерсек, Қ.Жҧбанов «маңда», «таңда» деген сӛздердің екі 

басқа сӛз болуының негізгі белгісі дыбысталуында деп дҧрыс айтқан. Ғалым бҧл пікірі 

арқылы тек қазақ тілінің ғана емес, жалпы фонетика мәселелерін сӛз еткен деп білеміз. Ол 

фонема заңдылықтарын қалай терең меңгерген болса, ӛз ойын да шебер жеткізе білгенін 

кӛреміз. «Бір сӛз екінші сӛзден ӛзге болу ҥшін біреуінің бір-ақ бӛлшегінің ӛзгеше 

дыбысталуы жеткілікті, тҥгелімен ӛзгеше дыбысталуы шарт емес», - дейді де, «маңда», 

«таңда» сӛздеріндегі «м, т» дыбыстарынан басқа дыбыстары бірдей, яғни бҧл екі сӛздің 

ішіндегі бӛлшектерінің кӛбі бірдей дыбысталатындығынан ҧйқасып тҧрғандығын айтады. 

Демек, бір сӛзді екіншісінен ӛзгеше етіп, мағынасын ӛзгертуде фонеманың сапасы негізгі 

роль атқаратынын және бір ғана фонема ӛзгеше болуы сӛз мағынасын тҥбірімен 

ӛзгертетіндігін де фонема теориясына сҥйене отырып тҥсіндірген. Ол дыбысқа 

тӛмендегідей анықтама береді: «Біреуі ғана ӛзгерсе де сӛзді ӛзгертіп (я сӛз қылмай, я басқа 

сӛз қылып) жіберуге жарайтын сӛз бӛлшектерін «дыбыс» дейміз». Ғалымның бҧл пікірі 

лингвистикада дыбыстың атқаратын қызметін дәл біліп, анықтай алғанын кӛрсетеді. 

Сондай-ақ «Дыбыстары бірдей сӛздердің кӛбінесе мағыналары да бірдей болады», - деп 

дыбысталу мен мағына тығыз бірлікте болатындығын білдіреді. Сонда, қазақ тілінде 

дыбыстары бірдей жағдайда, фонематикалық кезеңі де жоқ болса, бірдей сӛздердің 

мағыналарында да айырмашылық болмайтынын ескертеді. Ғалым «Сӛз мҥшелерінің 

дыбыстары бірдей болғанда, мағынасы әр тҥрлі болуы сирек кездеседі», - дейді де, «ат» 

деген бір сӛздің  «ат (жылқы), ат (біреуді атайтын сӛз), ат (мылтық ат)» деген ҥш 

мағына беретінін, бірақ «мҧндайлар кӛп кездеспейді» дегенді айтады. Ал кездесе қалса, 

«екі кісінің аты бір болғаннан шатасып қалмайтынымыз сияқты, екі сӛздің дыбыстары 

бірдей болғаннан да шатаспаймыз» дейді. «Сӛз тҧлғасына қарап, я сӛз алқасына қарап, қай 

мағынада екенін ашып аламыз» дегенді айтады. Бҧл мысалда «ат» деген сӛздегі «а» 

фонемасы ҥш сӛзде де акустика-артикуляциялық жағынан алғанда бірдей, сол сияқты «т» 

дыбысы да ҥшеуінде де бірдей болғандықтан мағына ӛзгертетін кезеңдер байқалмайды. 

Демек, ғалым дыбыстардың сӛз ішіндегі тіркесуінде белгілі заңдылықтармен қатар, 

сәйкестіктер болатынын аңғарған дейміз» [2, 106].  

Н.Садуақастың Қ.Жҧбановтың фонологиялық ойларын бҥгінгі ғылым тҧрғысынан 

талдауын жҧбановтану бағытын қалыптастыру мен дамытуға қосқан ҥлкен ҥлесі деп 

бағалауға болады. Бҧл ғылыми маңызды іс, әрі оның білім беру мазмҧнының ҧлттық 

таным тҧрғысынан толығуына ықпалы болатыны анық. Н.Садуақастың латын графикасына 

негізделген қазақ тілі әліпбиі мен жазуын ҥйретудегі ісі мен жҧбановтанушы ғалым 

ретіндегі зерттеулері оның оқытушылық шеберлігімен ҧштасып жатыр.  

Ғалым ӛз зерттеулерінде алдыңғы қазақ тілші ғалымдардың қазақ тіліндегі сингармонизм 

заңына қатысты айтқан пікірлерін жалғастыра отырып, ӛзінің ой-қорытындысын былайша 

ҧсынады: «Қaзaқ тiлiнe бacқa тiлдeн eнгeн cӛз дe тiлiмiздiң cингaрмoниялық зaңынa cәйкec 

дыбыcтaлca, oндa oл cӛздi қaзaқ индивидi aнa тiлiнiң тӛл cӛзiндeй қaбылдaйды. Aл cӛздi 

дыбыcтaудa cингaрмoнизм зaңы бҧзылca, oндa oл cӛздiң турa, тeз қaбылдaнуы қиынғa 
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тҥceдi. Coндықтaн бiрiншiдeн, aлфaвиттe ӛзгe тiл дыбыcтaры шaмa кeлгeншe бoлмaғaны, 

aл бoлca дa oны қaзaқ тiлiнiң ҥндecтiк зaңынa caй aйту oрынды бoлaды дeп eceптeймiз. Бҧл 

тiлiмiздeгi ӛзгe тiл caлмaғын жeңiлдeтудiң бiр жoлы eкeндiгiн дe ecкeргeн жӛн» нeмece 

«oрыc тiлiндe cӛз eкпiнi дыбыcтaрды бiр cӛзгe бiрiктiрiп, дҧрыc қoлдaнылуын қaмтып 

тҧрaтын бoлca, қaзaқ тiлiндe бҧл фoнoлoгиялық қызмeттi cингармонизм атқарады. 

Сондықтан сингармонизмнің фонологиялық қызметін жан-жақты зерттеу барысында ғана 

тіліміздің ӛзіндік табиғатын терең тануға қол жеткіземіз» [3, 13].  

Н.Садуақастың қаламынан туындаған 1 монография, 6 оқу қҧралы, 8 оқу-әдістемелік 

қҧрал мен 200-ден астам ғылыми және әдістемелік мақалалар қазіргі еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті, жоғары қҧзыреттілікке ие мамандар дайындау ісінде кеңінен 

қолданылып келеді. Әсіресе жаңартылған білім бағдарламасын игеру мен игерту, әрі сол 

бағдарламамен мектеп оқушыларын оқытатын тіл мен әдебиет мҧғалімдерін дайындау 

бағытында Н.Садуақастың әдістемелік еңбектері маңызға ие. Әсіресе ғалымның «Қазіргі  

білім  берудің  жаңа жҥйесі» [4], «Сабақ барысындағы  топтық жҧмыстардың маңызы» [5] 

мақалаларында жазған ойлары білім беру саласында ӛзекті.  

Топтық және жҧптық оқыту технологияларын сабақ ҥдерісінде пайдалану негіздері 

мен практикалық, қолданбалылық сипаттағы жҧмыс тҥрлерінің жҥйеленіп ҧсынылуы 

мәселесіне де қатысты ӛзіндік пікір тҧжырымдары кәсіби ортада оң бағаға ие.   

Н.Садуақас қазақ тілі мен әдебиеті, қазақ филологиясы мамандықтары бойынша 

маман дайындау ісінде ғылыми және ҧстаздық қызметімен қатар, оқу, оқу-әдістемелік, 

ғылыми жҧмыстарды кафедра, факультет деңгейінде ҧйымдастыруда да ерекше еңбек етіп 

келеді. Болашақ мамандардың практикалық білік-дағдыларын қалыптастырып, кәсіби 

қҧзыреттіліктерін дамыту мен жетілдіруге бағытталған еңбектері де маңызға ие. Жоғары 

оқу орнында білім беру қызметін ӛндіріспен байланыстыру ісінде ӛзінің ӛзгелермен 

ерекше іскерлік қарым-қатынас орната алатынын танытып келеді. Сол арқылы студенттер 

мен магистранттардың, докторанттардың кәсіби тәжірибелерін ҧйымдастыруда да ӛзінің 

ҧйымдастырушылық қабілетін таныта білді.    

 Ғылым жолында да, білім беру ісінде де ӛзіндік қолтаңбасы қалыптасқан 

әріптесімізге алты асқарды асып жеткен жетістіктері еселене тҥссін дегіміз келеді.   
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К. Қондыбаева еңбектеріндегі ықшамдалу заңдылығының мҽселелері 

      

   Балтабаева Ж.Қ.,  

Абай атындағы   ҚазҦПУ-дың профессоры, п.ғ.д. 

 

          Тіліміздегі тілдік бірліктердің ӛзіндік қызметі, ӛзіндік орны бар екені талассыз жайт. 

Сонымен қатар тілдік бірліктер, тілдік жҥйе тілдің ішкі даму заңдылықтарына қарай 

бағынады, яғни  тіл, ғалымдардың кӛрсетуінше, ҥнемі ӛзіне қажеттісін таңдап, іріктеп 

алады, артығынан қҧтылуға әрекет жасайды. Профессор Н.Оралбаева тіліміздің 

грамматикалық қҧрылысында тек қана кҥрделену заңдылығы орын алса,  онда тілдің қиын, 

ауыр тілге  айналуы да мҥмкін екендігін, бірақ тілде мҧндай жағдайға жібермейтін екінші 

ықшамдау заңдылығы бар екендігін және осы заңдылықтың негізгі принципі – ойды 

жеткізуге тиісті тілдік элементтердің санын да, дыбыстық, морфемдік қҧрамын да 

қысқарту екендігін баса айтқан еді[1,29].   Ал белгілі ғалым  Р.Сыздықова «Сӛз 

мәдениетінің мәселелері» атты мақаласында «Тілдегі әрбір қҧбылыстың дәл бҥгінгі таңда 

норма екендігін немесе еместігін жеке адамдардың танымынан шығармай, сол 

қҧбылыстың (яғни лексикалық, грамматикалық, фонетикалық элементтердің) табиғаты мен 

тарихи барысын талдап, оны ӛзге параллельдермен байланыстыра (салыстыра) отырып 

айту керек»,-дей келіп, оған мынадай мысалдарды келтіреді: « барғасын, келгесін деген 

есімше тҧлғалары қазіргі әдеби норма бола ала ма, жоқ па дегенді айту ҥшін, осы сияқты 

тҧлғалардың ықшамдала тҥсу процесі ӛзге тҧстарда  да байқала ма екен, жалпы  осы 

процестің болашағы қандай(ӛсіп бара ма, ӛшіп бара ма) дегендерді зерттеу қажет 

болады»[2,31],- деген ой тҧжырымдайды.  

         Осылайша қазақ тіл білімінің кӛрнекті ғалымдары назар аударған тіліміздегі 

ықшамдалу заңдылығы - кӛне кезеңдерден бастау алатын, ауызекі сӛйлеуде орын алған 

қҧбылыс. Тілдегі бҧл заңдылықтың қолданылатын орны ауқымды. Соның ішінде 

жалғаулардың қолданыста ықшамдалуы ӛте жиі кездесетін жайт. К.Қондыбаева ӛз 

зерттеуінде қазақ тіліндегі жалғаулардың ықшамдалу мәселесін сӛз етіп, жалғаулардың 

қалыптасуында да, қазіргі қолданысында да ықшамдалудың  қызметін анықтаған[3]. 

Ғалымның еңбегінде жалғаулардың қолданыстағы ықшамдалу процесі тілдік нақты 

мысалдармен дәйектелген. Зерттеуші алдымен жіктік жалғауының ықшамдалуын сӛз 

еткенде алдымен олардың екі тҥрлі ӛзгерісін кӛрсеткен: 1)  жіктелу жҥйесінде  нӛлдік 

тҧлға пайда болған; 2) жіктік жалғауының қысқа тҥрлері қалыптасқан.  Одан әрі автор 

жіктелу жҥйесіндегі  нӛлдік тҧлғаны тарихи  және жарыспалы нӛлдік тҧлға деп екіге 

бӛледі де, тарихи  нӛлдік тҧлғаны ықшамдалу заңдылығының әсерінен деп дәлелдеген. 

Жіктік жалғауының тарихи нӛлдік тҧлғасына бҧйрық райдың 2-жақ, жекеше тҥрінің 

тҧлғасын жатқызған. Сондай-ақ  ашық  райдың ауыспалы  осы шақ пен бҧрынғы ӛткен 

шақтың кӛсемше тҥрінен басқа шақтардың, райдың кейбір тҥрлеріндегі 3- жақтың нӛлдік 

тҧлғасын жатқызған.  Бҧл ерекшелікті ғалым жіктелу жҥйесінде  3- жақтың жалғауы  

барына қарамастан, оның тек екі жағдайда ғана етістікке жалғанып,  етістіктің басқа 

тҥрлеріне жалғанбауы мҥмкін емес, бҧл ықшамдалу әсерінен кейін пайда  болған қҧбылыс 

деп санайды[3,15]. Ғалымның айтып отырған жіктік жалғауы ықшамдалуының екі тҥрлі 

ӛзгерісін мынадай кестеге тҥсіріп кӛрсетуге болады: 

 

Жіктелу жҥйесіндегі  нӛлдік тҧлға  

 

жіктік жалғауының қысқа тҥрлері 

тарихи нӛлдік 

тҧлға 

 

жарыспалы нӛлдік 

тҧлға 

кӛсемшенің  -а,-е,-й жҧрнағынан соң 

жалғанатын І, ІІІ жақ жекеше тҥрінің 

жалғауы – м; есімшенің қысқарған тҥріне 

жалғанатын І жақ жекеше тҥрінің 

жалғауы – м; т.б. 
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          Ғалымның  пайымдауынша, қазақ тіліндегі жіктелу  жҥйесіндегі жарыспалы нӛлдік 

тҧлға 1,2-жақтың  жіктік  жалғауларының сӛзге жалғанбай, сӛздің нӛлдік  тҧлғада 

қосымшалы тҧлғамен жарыса, қатарласа қолданылуы да тілдегі ықшамдалу заңдылығына 

байланысты . 

        Қазақ  тіліндегі септік жалғауларының қолданыста ықшамдалуы да зерттеуші 

назарынан тыс қалмаған. Септік жалғауларының қолданыста ықшамдалуы септік 

жалғауларының тҥсіріліп, жалғаусыз қолданылуына тығыз байланысты. Бҧл мәселе 

жайында профессор Н.Оралбайдың «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы» атты 

оқулығында былайша тҧжырымдалған: «Септік жалғауларының бірсыпырасының 

жалғаулары бола тҧра, қолданыста нӛлдік жалғаумен қолданылатыны ғылымда ертеден 

танылған, бірақ олар тек септіктің жасырын қолданылуы, тасалануы сияқты терминдермен 

аталып келген, ол, әсіресе, ілік септік пен табыс септігіне қатысты. Кейінгі зерттеулер 

қолданыста барлық дерлік септіктер, әсіресе, бірынғай мҥшелерде нӛлдік жалғаумен 

қолданылатынын дәлелдеді» [4,15].  Сондай-ақ қазақ тіліндегі ілік, табыс септіктердің 

ықшамдалу заңдылығы мен стильдік мақсатта қосымшасыз тҧлғада жиі қолданылатыны 

ғылымда дәлелденген [5]. 

        К.Қондыбаева ӛз зерттеуінде барыс септігінің қолданыста ықшамдалуын тіл 

фактілеріне сҥйеніп талдай келіп, ауды, келді, барды, ӛтіп кетпекші тәрізді бағыт-бағдар 

мағынасын білдіретін қозғалу етістіктерімен тіркескен жалқы есімдер барыс септік 

кӛрсеткіштерінсіз-ақ ықшам қолданылуға бейім келетіндігін және ақын-жазушыларымыз 

әрі стильдік, әрі  ықшамдау мақсатында барыс септік жалғауын бірыңғай мҥшелердің тек 

соңғысына жалғайды деп кӛрсеткен[3,101]. Осылайша зерттеуші әр септіктің 

қосымшаларының  ықшамдалып келетін орындарын тілдік деректермен дәйектеген. 

       Тіліміздегі нӛлдік морфема  мәселесі де ықшамдалу заңдылығына қатысты. Ғалым 

А.Омарова нӛлдік формалар тілде жалғаулар мен грамматикалық жҧрнақтардың қызметін 

атқаратынын айта келіп, грамматикалық нӛлдік морфеманы – тҧрақты және ауыспалы деп 

екіге бӛліп қарастырған[6,16]. Мысалы, тәуелдік жалғауы стильдік мақсатта ықшамдалу 

заңдылығына сай сӛйлемде тҥсіріліп айтылады. Сӛйтіп,тәуелділіктің  ауыспалы нӛлдік 

морфемасы қолданылады. Ал  меншіктілік мәндегі матаса байланысқан сӛз тіркесінің екі 

мҥшесінің де сӛзтҧлғасын жасайтын грамматикалық кӛрсеткіштері ӛте тҧрақты екендігі, 

сӛз тіркесінің иелік мәндегі сыңары ҥнемі ілік септік жалғауымен, меншіктілік мәндегі 

сыңары (мҥшесі) ҥнемі тәуелдік жалғауымен қолданылатындығы ғылымда дәлелденген 

жайт. Тілдік бірліктердің қолданыста осы тілдік жҥйедегі, тілдің қҧрылысындағы қалпына 

ӛзіндік ӛзгеріс, тҥрлену енгізуі бары белгілі, сондықтан да қазір әр тілде қолданбалы 

грамматика мәселесі кӛтеріліп отыр.. Қолданыста ілік септік, кейбір тәуелдік жалғаулары 

тҥсіп қалып, сӛз нӛлдік тҧлғада тҧрса да, ілік, тәуелдік мәнін білдіретіні белгілі жағдай. 

Мысалы, 

Танып ниет теңізін, 

Біз бәріміз бір ағаштың бҧтағы, 

Ҥлкен-іні, 

Кіші-аға тҧтады (Қ.М.). 

 Осы ӛлең жолдарында ниет, біздеген сӛздер-ілік септіктің нӛлдік тҧлғасындағы 

сӛздер. Ал, бҧтағы  деген сӛз-тәуелдік категориясының 1 -жақ кӛпше тҥрдегі нӛлдік 

тҧлғасындағы сӛз. 

 Тәуелдік категориясының І-жақ кӛпше тҥрінің жалғауы бар, бірақ соған қарамастан, 

бҧтағы деген сӛз бҧтағымыз  тҥрінде қолданылмай, нӛлдік тҧлғада қолданылып, ӛленде 1 

-жақ кӛпше тәуелдік мағынасын білдірген[4,70].  

 Тәуелдік жалғауының стильдік мақсатта тҥсірілуі, әсіресе бірыңғай мҥшелердің тек 

соңғысына жалғануы тілде орын алған қҧбылыс екендігін К.Қондыбаева ӛз еңбегінде атап 

кӛрсеткен[3,111-113]. 

        Тілде кӛптік мағынаның кӛрсеткіші, жалғауы бола тҧра, белгілі сӛздердің тобында 

кӛптік мағынаның нӛлдік жалғаумен берілетін кездері де бар.Бҧл мәселе де зерттеуші 
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назарынан тыс қалмаған. Кӛптік кӛрсеткіштерінің жалғаусыз, жалғаулы қолданыстарын  

тіл фактілеріне сай қарастыра келіп, мынадай тҧжырым жасаған: «1.Зат есімдер мен заттық 

мағынада қолданылатын басқа сӛз таптары да ӛздерінің алдарынан кӛптік мәнді білдіретін 

сӛздермен тіркесе қолданылғанда, кӛптік  жалғауынсыз (қосымшасыз) қолданылады. 

2.Стильдік  мақсатта  кӛптік жалғауының кӛрсеткіштерінің бірыңғай мҥшелердің  тек 

соңғысына ғана жалғануы тілімізде  қолданысқа енген қҧбылыстардың бірінен 

саналады[3,116]. 

        К.Қондыбаева зерттеген ықшамдалу қҧбылысындағы  ерекше кӛңіл бӛлер жайт - тҥбір 

мен қосымша жігінде орын алуы. Осы тҥбір мен қосымша жігінде дыбыстардың тҥсіріліп 

қолданылуы мынадай етістіктерде қолданылады екен, оны кесте тҥрінде кӛрсетсек: 

 

Ықшамдалу қҧбылысы 

жиі кездесетін кӛсемше 

тҧлғалы етістіктер 

 Кӛркем шығармалардан алынған мысалдар 

болып Салтанат қып-қызыл боп, ҧяң нҧрлы кӛзін тӛмен 

салып тҧр еді. (М.Әуезов) 

 

алып Алпамсадай  болған, асау қара баласы Абайдың 

кеудесіне мініп ап, тҧрғызбай жатыр   екен. 

 (М. Әуезов) 

 

салып Ӛздері сҥйтіп жҥріп, он жеті жылқы, ҥш тҥйені 

алдарына сап, қуа кетуді ҧмытпапты.(Ә.Кекілбаев) 

 

қалып Қодардың денесі шыныда әлі тітіркенгендей дірілдеп 

қап, кейде тартыла тҥсіпқояды. (М. Әуезов) 

 

қылып Ҥстіне келген шалдарды талап,қан-жоса қып сойып 

тастады. (Ә.Нҧрпейісов) 

 

    

       Мҧндай ықшамдалу етістіктің аналитикалық форманттарының қҧрамында да кездеседі 

екен. Оны зерттеуші М.Әуезовтің «Абай жолы»  роман –эпопеясының 1-томынан жинаған 

материалдары арқылы дәлелдеген. Ғалымның кӛрсетуінше, шығармадағы 

боп,кеп,қап,ап,сап,қып,қап  тҧлғаларының қолданыс жиілігі тӛмендегідей: 

 

                 Ықшам тҧлғалар        саны 

 боп  381 

 кеп 229 

қып 109 

ап 89 

қап 67 

сап 11 

     

   Одан әрі ғалым осы ықшамдалу заңдылығымен ӛзгеріске тҥскен етістіктердің қандай 

сӛздермен тіркесетіндігіне де кӛңіл бӛліп, тілдік нақты мысалдармен дәлелдей білген. 

Мысалы, бір ғана боп етістігі есімшеге, -ғандай тҧлғасына, сын есміге, зат есімге, тҧрақты 

тіркестерге т.б. тіркесіп келеді екен. 

      К.Қондыбаева зерттеуіндегі тағы бір кӛңіл бӛлерлік жайт – екі ықшам тҧлғаның қатар 

ықшамдалған тҥрде қолданысы. Мысалы, Ӛзің ҥлкейіп, жігіт боп қапсың. Мҧның қасында 

тҧрған  Байсал да осы кезде қатты тебініп, қатарласып кеп қап еді(М. Әуезов). Автор 
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осындай  етістіктердің де ықшам тҧлғада келуі ауыз әдебиеті  туындыларынан бастау 

алып, кҥні бҥгінге дейін жалғасып келе жатқан  заңдылық екендігін анықтаған. 

      Қорыта айтқанда, фонетикалық ӛзгерістерден бастау алып, тілдегі  қҧрылымдық 

ӛзгерістерді тудыратын ықшамдалу заңдылығының  қыры-сырын, оның ішінде қазақ 

тіліндегі жалғаулардың қолданыстағы ықшамдалу ерекшеліктерін жан-жақты дәлелдеп, 

теориялық тҧжырымдама жасаған   филология ғылымдарының кандидаты К.Қондыбаева  

қаламынан шыққан қҧнды еңбектің тілші-ғалымдар ҥшін, жастар ҥшін  мәні ҥлкен.   

Бҥгінгі мерейтойында ғалымға  шығармашылық  белестердің биігінен кӛріне беруін, 

денсаулық, ҧзақ ғҧмыр тілейміз. 
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      XXI ғасыр мектебі  жедел ӛзгеріп жатқан заманға бейімделуге мҥмкіндік беретін 

тҥбегейлі ӛзгерістер енгізуді, ӛз кәсіби шығармашылығымызды шыңдауды талап етеді. 

Бҥгінгі кҥн - білім беру мазмҧнына, оқушы мен педагог тҧлғасына және қызметіне деген 

кӛзқарастардың тҥбегейлі ӛзгеріске бет бҧрып отырған кезеңі. 

     Оқушылар баға алған кезде, мҧғалімдер проблемаға тап болады: «Мен тҥсінбеймін, 

мҧғалімге менен не керек!» Неге: «4»,  «5» емес, деген сияқты? Оқушылардың ата-

аналарынан кӛбінесе еститініміз: «Балама дҧрыс баға берілмеді! Менің балам жақсы оқып 

жатыр, оның ҥштігі болмау керек! «Не себепті кӛп адамдар оқушылардың білімдерін 

бағалауды ӛте оңай деп ойлайды. 

    Оқушылардың білімін бағалау кҥрделі педагогикалық проблема болып қала береді. Ол 

оқушылардың, пәнге, мҧғалімге, мектепке және қоршаған ортаға деген кӛзқарасына ҥлкен 

әсер етеді. Оқушылар бағалау кезінде қандай жетістіктерді мҧғалім олардан кҥтеді және ең 

бастысы кҥтілетін жетістіктер мен қандай критерийлерді пайдаланғанымызды тҥсінуі 

керек. Сондықтан бағалау процесі мҧғалімдердің, оқушылардың, ата-аналардың тіпті әр 

мектептің ӛткір талқыланатын ӛзекті   тақырыптардың бірі болып табылады[1, 22 б]. 

1. Оң кӛзқарас. Аңыз: 

Жарлы еврей раввинге келді: Ребе, қалай ӛмір сҥру керек? Отбасы ҥлкен, барлығы бір 

бӛлмеде. Кҥшім жоқ, қиындықты қалай жеңуге болатынына қандай кеңес бересіз? 

- Сізде ешкі бар ма? - деп сҧрады раввин. 

- Бар. 

- Оны бӛлмеге әкеліңіз. 

- Бірақ мен сол бӛлмеде, мен, әйелім және бес балам бар.  

Ешкіні қалай әкелемін? Мен ӛз басыма отырғызаман ба? 

- Кеңес алу ҥшін келдің бе, ендеше айтқанымды тыңдаңыз! Ешкіні ҥйіңізге әкеліңіз!!! 

Бірнеше кҥннен кейін еврей келеді. 

- Ребе, ӛмір сҥруіміз мҥлдем қиындап кетті!   

- Енді сіз ешкіні бӛлмеден шығарыңыз! 

Еврей ешкіні бӛлмеден шығарды және ӛмір әлдеқайда қарапайым және жақсы бола 

бастады.  

Ал қазір - тапсырма. 

       2-3 минут ішінде әрқайсысы ӛздерінің назарын аударатын мәселелердің, 

алаңдаушылықтардың, кедергілердің жеке тізімін жасайды, осы сәттерде тыныштандыруға 

жол бермейді. Қайтадан неден қиналып, қорқатын тізімді оқыңыз. 

   Жазғандарыңды қалтаңызға, сӛмкелеріңге жасырыңыз. «Ешкіні шығарыңыздар!»  

... Кем дегенде, біздің сабақтың соңына дейін жазылған туралы ҧмытыңыз. 

      Критерийлерді бағалау принциптері 

1. БАҒАЛАУ - стандартты немесе эталонмен салыстыру 

2. ЭТАЛОН - (қалаған нәтижеге) біз ҧмтыламыз! 

mailto:narenova60@list.ru


                                                                    17 
 

       Қажетті қалаған нәтиже туралы алдын-ала нақты тҥсінік беру керек, ол интуитивті 

анықталмауы керек, бірақ нақты болуы керек, әйтпесе жҧмыс істеу және оған жету қиын 

болады! 

      Бағалау критерийлері - стандартты нақтылау (қалаған нәтиже) 

Қорытынды: критерий толық бағалау ҥшін қажет. Бҧл білім деңгейін және дағдыларды 

қалыптастыру ҥшін де орынды. 

3. Бағалау критерийлері жҥйесі мыналарға мҥмкіндік береді:  

- қандай да бір материалды қаншалықты табысты деп анықтау; 

- осы немесе практикалық шеберліктің қалыптасуы. 

      Критерийлерді бағалау - бҧл оқушылардың оқу жетістіктерінің процестің барлық 

қатысушыларына белгілі және сабақтың мақсаттарына сәйкес келетін нақты анықталған, 

ҧжымдық әзірленген критерийлермен салыстыру ҥрдісі.  

      Критериалды бағалау оқушының табыстары мен сәтсіздіктері туралы ақпаратты алған 

кезде кері байланыс функциясын орындайды. Бҧл жағдайда аралық жҧмыстың ең 

қанағаттанарлықсыз нәтижелерін тіпті оқушы ӛз нәтижелерін жақсарту бойынша 

ҧсыныстар ретінде қабылдайды. Бҧл критерий бойынша сіздің жетістіктеріңізді бағалау 

және жетілдіру ҥшін қосымша мҥмкіндіктер бар. Критериалды бағалау кезінде оқушылар 

ӛздерін басқа оқушылармен салыстырмайды [2, 11б]. 

«Ҥздік оқушы», «орташа», «оқу екпіндісі» сияқты белгілер ӛздігінен жоғалып кетеді, бірақ 

олардың бір немесе басқа критерийге сәйкес олардың жетістіктерін бағалау және жетілдіру 

ҥшін қосымша мҥмкіндіктер бар. Критерийлерді бағалау нҥктелік жҥйенің цифрлы, 

формальды белгісінен бас тартуды білдірмейді. Ең бастысы, әрбір балл толығымен 

толтырылады және олар нақты жетістік деңгейін кӛрсетті. Неліктен бағалау критерилері 

қажет? 

* Мҧғалімдер ҥшін: оқу ҥрдісінің анық бағыт нҧсқаулықтары бар. Оқушылардың оқу 

ҥрдісін бағалаудың нақты критерийлері бар. 

* Бағалау процесін объективті және дәйекті ету. 

* Мҧғалімдер ҥшін оқушыларды бағалау прогресінің ҥрдісі жеңілдейді. 

Оқушылар ҥшін: Оқу мақсаттарының, кҥтілетін нәтиженің, бағалау критерийлерінің және 

ӛз жҧмысын жетілдірудің жолдарын тҥсіну. 

* Оқушылар мҧғалімдерден кҥтілетін нәтижеге қатысты нақты ҧсыныстарды алады. 

*Оқушылар ҥнемі бағалау критерилерін қолдануға ҥйренген кезде, олар тҥпкілікті ӛнім 

ҥшін жауапты болады. Бҧл «Мен әлі бәрін жасамадым ба?» деген сияқты сҧрақтарды 

жояды. 

* Оқушылардың ӛзіндік жҧмысына жағдай жасау. 

Бағалау критерийлерінің кейбір мысалдарын келтірейік. Ҧсынылған мысалдарда біз 

критерийді, оның градациясын және қандай қателіктерді болдырмау керек екенін кӛреміз. 

Берілген бағалау тҥрлерінің артықшылықтары: 

1. Оқушының жеке басын емес, тек оның жҧмысы бағаланады. 

2. Оқушының жҧмысы алдын-ала ӛзіне белгілі бағалау критерийлеріне сәйкес тексеріледі.  

3. Оқушылардың тек оқып, ҥйренгендері ғана бағаланады. 

4. Оқушылар бағалаудың нақты алгоритмі туралы біледі, оның кӛмегімен олар  ӛздерінің  

оқу  деңгейлерін анықтай алады. 

5. Оқушылардың ӛзін-ӛзі бағалау мен оқуға деген ынтасы арта тҥсті. 

      Осы педагогикалық технологияны таныстыру және енгізу кезінде біз рубрика, 

критерий, дескриптор сияқты тҥсініктермен танысамыз. 

      Критерийлер - оқушылардың әртҥрлі іс-шаралары мен әрекеттері.  

      Дескрипторлар - бҧл бір немесе басқа критерийге жету деңгейлері, әрбір критерий 

бойынша ең жақсы нәтижеге жету ҥшін оқушылардың барлық қадамдарын дәйекті тҥрде 

кӛрсету және оларды белгілі бір балл арқылы бағалау. 

    Рубрика баланың неге ҥйренетінін кӛрсетеді, критерийлер ол нені ҥйрену керек екенін 

кӛрсетеді, ал дескрипторлар оны қалай жасауға болатындығын кӛрсетеді. 
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Мысалы: бір-біріне тәуелсіз екі топ 5 минутта келесі тапсырмаларды орындайды: 

1-топ: Кӛбелектерді салу. 

2-топ: Кӛбелектерді келесі критерийлерге сҥйеніп салу: тҥстер гаммасын, ӛлшемі, суретте 

кемінде 8 бӛлшекті таңдау; 

     Барлық салынған суреттер тақтаға ілінеді және мҧғалімдер ӛзіндік бағалауды жҥзеге 

асырады. Оқушылар оқу барысында қол жеткізуге болатын мақсаттар туралы жеткілікті 

анық болған жағдайда ғана ӛздерін бағалауы мҥмкін. Оқушылар бҧл идеяны алған кезде, 

олар тиімділігі мен нәтижелілігін арттырады: олардың бағалары мҧғаліммен және бір-

бірімен талқыланады. 

2-тапсырма. 1-топ: Борщты дайындау критерийлерін әзірлеу бойынша практикалық сабақ - 

6 минут. 

Талаптары: 

*Критерийлер саны - 5 негізгі тапсырма + 5 шығармашылық 

*Ең маңызды белгілері 

*Бір жақты қысқаша тҥсіндіріледі. 

Критерилер сәйкестігінің ҥш деңгейі: 

* 0 – жоқ; 

* 1 – ішінара; 

* 2 – толық. 

 

Критерилер 2 1 0 

Дәмді тағамдар Ӛте дәмді  Дәмді Дәмді емес 

Тағамның тҥрі 

мен иісі 

 

Ӛте жақсы 

 

Бҧданда керемет 

болатын еді 

Маңызды 

кемшіліктер 

 

Тағамның 

қҧрамы 

Оңтайлы пропорциялар 

және сапалы пісіру 

ингредиенттері 

(қҧрамы) 

Кішігірім ауытқулар 

оңтайлы 

пропорциялар мен 

жағдайлар 

Елеулі оңтайлы 

ауытқулар 

 

Дәмдеуіш 

қосылғыштар 
Идеалды баланс 

Баланстың маңызсыз 

бҧзылуы 

Баланстың маңызды 

бҧзылуы 

Астың 

қҧндылығы 

Тойымды және 

диеталы пайдалы 

Дәмі айтарлықтай 

қанағаттанарлық емес 

Дәмі қанағаттанарлық 

емес 

   

2-топ: Бағалаушы рубрикаторды қҧрып, «Борщты пісіру» практикалық сабағы ҥшін 

дескрипторларды дайындаңыз. 

      Критерийдің дескрипторлары критерийдің аспектілері (жетістік деңгейі) ретінде пайда 

болатын міндеттерді орындаудың белгілі бір деңгейін сипаттайды. 

      Жетістік мақсаты мен дәрежесі іс жҥзінде сипатталған. Әрбір критерий графикалық 

және кесте тҥрінде, жетістіктер арасындағы деңгейлер (бағалалары) және пәндік 

тапсырмалардың орындалатын дескрипторлары сипатталады.   

      Осылайша, критериалды тапсырмаларды әзірлеуге қосымша талаптар қойылады: олар 

дескрипторлардың аспектілері ретінде критерийлерде пайда болатын объективті 

міндеттерге сәйкес келетін іс-қимылдарды ғана емес, сондай-ақ әр тҥрлі, соның ішінде 

жетістікке жетудің ең жоғары деңгейлерін кӛрсетуге мҥмкіндік беруі тиіс [3, 3-4. б]. 

Критерийдің мазмҧны: 

Критерилер Дескрипторлар 

А Білу және тҥсіну 

 

  Жекелеген  сыныптар  мен пәндер  кӛлемінде  оқу 

бағдарламасы мақсатына сәйкес келетін нақты фактілерді, 

ақпараттар және  сипаттамаларды  білу және  жаңғырту. 

Алынған ақпаратты талдау, қайта жаңғырту, болжау жасау 
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арқылы тҥсінгендігін кӛрсете білу 

В Қолдану 

 

  Бҧрын алған ақпараттар  мен білімдерін жаңа немесе таныс 

емес жағдайларда және контекстерде қолдану, 

пайдалану. Білгенін, тҥсінгенін, дағдыларын сабақ 

барысында қолдану арқылы кӛрсету. Әр сыныптар мен 

пәндер кӛлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес 

келетін білімдерін қолдануды кӛрсетудің жолдары: 

практикалық жҧмыс, диаграммалармен жҧмыс, кескін 

картада жҧмыс жасай алуы, есептер шығару,  жобалар, 

мәселені шешу  және жаңа нәтижелер ойлап табу болып 

табылады 

С Сыни ойлау және 

зерттеу 

 

  Білім  кӛзінен алған ақпараттарды талдау, синтездеу, 

бағалау  арқылы  пікірлер  қалыптастыру. Жекелеген 

сыныптар мен пәндер кӛлемінде оқу бағдарламасының 

мақсатына сәйкес келетін ақпараттар  мен нәтижелерді 

жинақтай алу және оларды талдай алу қабілеттілігін 

кӛрсету. Ҧсынылған болжамдарды дҧрыс ақпараттар 

жинақтау және деректерді пайдалану арқылы  зерттеп, 

бағалап, ӛз бетімен қорытынды жасау. Әр сыныптар мен 

пәндер кӛлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес 

келетін жасалған қорытынды жайында ой қозғау 

қабілеттілігін кӛрсету. 

D 

 

Коммуникация 

және рефлексия 

 

 

  Әр сыныптар мен пәндер кӛлемінде оқу бағдарламасының 

мақсатына сәйкес келетін ақпараттар, 

фактылар  мен     ойларын, пікірлерін ауызша және жазбаша 

ҧсыну. Басқа адамдар ҧсынған ақпаратты тыңдап және 

сәйкесінше жауап қайтара алу қабілеттілігін, басқа 

адамдардың кӛзқарасын  қабылдай отырып, ӛз 

кӛзқарасын   тҥсіндіру арқылы ортақ ойға  келу.   

Айтылған  ойларды, пікірлерді, оқиғаларды ой елегінен 

ӛткізу арқылы шешім қабылдау немесе ой толғаныс 

нәтижесінде іс-әрекет жасау. 

       

Критериалды бағалау технологиясы оқушы бойындағы ҥрейленуді басады және 

мҧғалімді «тӛрешілік» қызметінен босатып, оқушы бойында ӛзін-ӛзі бағалау, ӛз іс-

әрекетіне баға беру, жауапкершілік  қабілетінің дамуына ықпал етеді. Критериалды 

бағалау жҥйесі бҧрынғы бағалауға қарағанда қалыптастырушы және жиынтық бағалаумен 

ерекшеленеді.      Қалыптастырушы бағалау оқытуды, әдістерді және осы мҥмкіндіктерді 

іске асыру тҥрлерін жақсарту мҥмкіндіктерін анықтауға бағытталған  болса, жиынтық 

бағалау мақсатты баға қою және сертификаттау немесе оқытудың алға жылжуын тіркеу 

ҥшін оқыту қорытындысын шығару ҥшін қажет. Мҧндай бағалау кезінде ӛзіңді басқа 

адаммен салыстыру шарты  жоқ, сондықтан критерий тҥрлері бойынша мҥмкіндігіңді 

бағалап, жетістікке жету жолдарын қарастыру болып табылады [4, 16-18 б]. 

      Қорытынды: Балалар ҥшін психологиялық атмосфера маңызды. Демек, қарапайым 

қорытынды: оқушының мақсатқа жету жолында аз ғана жетістікке жетелеуге, жеке 

жетістіктерін жақсы сӛзбен айқындауға, мадақтауға, сыныптастардыңда ӛзара 

әрекеттесуінде микроклиматты және ӛзара кӛмек кӛрсетуді қалыптастырамыз. Егер біздің 

балаларымыз еңбекті қҧрметтесе және ӛздерініңде басқа адамдардыңда еңбектерін дҧрыс 

бағалануын ҥйренсе, оқушылар болашаққа сенімді болады. 

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 
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Мазмҧнды жаңару аясындағы педагогтің ролі  

 

Алдашева Гүлмира Хамитқызы 

 педагогика  ғылымдарының магистрі 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

Қазақстан Республикасы, Ақтӛбе қ. aldasheva28@mail.ru 

 

         Қазіргі білім беру жҥйесінің мақсаты – бәсекеге қабілетті маман дайындау оқушылар 

ҥшін жоғары стандарттарды қажет ететіндігі белгілі. Қазақстан Республикасындағы білім 

беру жҥйесінде жаңаша білім беру міндеттерін негізгі ҥш бағыт – бағдар мен мақсаттар 

арқылы жҥзеге асыруға болатындығы белгілі. Жаңартылған білім беру жҥйесіндегі 

педагогикалық әдіс тәсілдерді осы ҥш бағыт – бағдар тӛңірегіне топтастыруға болады.  

       Атап айтқанда, дҥниетанымдық бағыт, шығармашылық бағыт  және де терең білімділік 

бағыты. Қазақстан білім беру жҥйесіндегі осындай бағыт- бағдарлар арқылы 

мҧғалімдердің де ӛз жҧмысында қолданатын әдіс тәсілдерінің оқушының білімді игерудегі 

қандаә тиімді жолдары арқылы жҥзеге асқаныын да байқауға болады.   Сондықтан да  

педагогте заман талабына сәйкес жаңаша ойлап, жаңа білім беру ҥлгілері мен 

тәжірибелерін игеріп,тиімді жолдарын таңдау арқылы ӛзінің де  жаңаруы ӛте орынды.  

         Педагог  – педагогикалық технология және техниканы толық меңгерген, тҧрақты 

ӛзін-ӛзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, креативті, педагогикалық ойлау  қабілеті 

дамыған толысқан шығармашыл тҧлға қҧзыреті деп танимыз. Олай болса, қазіргі заман 

жағдайындағы  мҧғалімге қойылатын талаптар осыкҥннің заман ҥрдісінен туындаған 

қажеттілік.Білім беру жҥйсінле ,әсіресе мектеп қабырғасындағы жҧмыс жасайтын 

мҧғалімдерге қойылатын талаптар мен міндеттер кҥнен кҥнге кӛбейіп келеді. Дегенмен де 

мектеп мҧғалімінің бойынан мынадай ҥш қасиетті (шартты тҥрде болса да) кӛруге болады: 

бәсекеге қабілеттілік, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби машықтығы мен 

әдістемелік жҧмыстағы шеберлігі. 

     Мазмҧнды жаңару аясындағы педагогтің ролі туралы айтқанда, жоғарыда кӛрсетілген 

бағыттыр мен міндеттер  жаңа формация кезеңіндегі  мҧғалім -  рефлекцияға қабілетті, ӛзін 

білімі мен тәжірибесін сабақ беру ҥдерісәнде  жҥзеге асыра алатын және әдіснамалық, 

зерттеушілік, дидактикалық – әдістемелік, әлеуметтік тҧлғалы, коммуникативтілік, 

ақпараттық және тағы басқа қҧзыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани-  

адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тҧлға. Мазмҧнды 

жаңару аясында педагог – біріншіден, жаңа формациядағы педагог ретінде ӛз мҥмкіндігін 

объективті тҥрде бағалайтын, яғни ӛзінің кҥшті жақтарымен қатар, әлі де болса 

жетіспейтін тҧстарын  білуі қажет; екіншіден – интеллектуалдық іс-әрекеттің жалпы 

мәдениеттік педагогикалық этикасін меңгеруі тиіс; ҥшіншіден – әлемдік білім беру 

кеңістігінің даму тенденциясында жҥріп жатқан интеграциялық процестерге бейімделуі 

және оны игеріп ӛз тәжірибесінде қолдана білуі  керек.[3] 

       Білім беру жҥйесі ӛзгергендіктен, білім беру процесіндегі негізгі жылжымалы кҥш – 

педагог та ӛзгеруі тиіс. Білім беру шеңберіндегі «Педагог – оқушы – ата-ана» бір бағытта 
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жҧмыс істегенде білім беру процесіндегі салаларға максималды нәтижеге қол жеткіземіз. 

Ертеңгі жаңа формация мҧғалімі қысқа және ҧзақ мерзімді әдістемелік мәселелерді 

әзірлеп, оларды шешу деңгейін бағалауға, ӛз-ӛзіне талдау жасауға кӛп уақыт бӛліп, ӛз-ӛзін 

оқытып, ҥйретуге ҧмтылады. Ал кездескен қиындықтар белсенділікті кӛтеріп, кәсіби 

дамуды басқарып, одан нәтижеге жетеді. 

          Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында 

жекелеген ҧғымдар мен нормаларды және тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру 

ҥшін педагогтардың кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері 

туындылап отыр.Біліктілік арттыру жҥйесінде педагогтардың оқу қажеттіліктері нақты 

білімнің мәнін тҥсінуге, соның нәтижесінде ӛзіндік іс- әрекетке енуге және жеке ӛміріндегі 

тәжірибені жетілдіру мақсаттарына байланысты қалыптасады. Осы заманғы мҧғалім оқуға 

ҥлкен потенциалдық мҥмкіндіктермен келеді.Сондықтан олардың функционалдық 

сауаттылықтарын кәсіби шеберлікпен ҧштастыру ҥшін нәтижеге бағытталған білім беру 

ҥлгісінде мақсатты тҥрде білім беретін, қалыптастыратын, дамытатын андрогогикалық 

процесс қажет. Басқаша айтқанда ересектерге арналған, жалпы және кәсіби білімнің 

қажеттілігін дамыту, ғылым, білім мен мәдениет жетістіктері арқылы адамдардың жалпы 

мәдениеті мен әлеуметтік белсенділікті дамытуға бағытталған танымдық іс-әрекетке 

ынталандыру ҥшін білім беру. Қазіргі білім беру парадигмасы «білікті адамға» 

бағытталған білімнен «мәдениет адамына» бағытталған білімге кӛшуді кӛздейді. Бҧл білім 

беру жаңаша ҧйымдастыру- оның философиялық , психологиялық, педагогикалық 

негіздерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді.Сондықтан 

бҥгінгі кҥні еліміздің білім жҥйесінде оқыту ҥдерісін тың идеяларға негізделген жаңа 

мазмҧнын қамтамасыз ету міндеті тҧр. 

        Психологтер де, педагогтер де адамның рухани интеллектуалдық, кәсіби 

шығармашылықпен ӛзін-ӛзі дамытуы ӛмірінің әр кезеңінде әр қалай деп кӛрсетеді. 

Мысалы, ҧлы педагогтер А.Дистерверг ,К.Ушинский А.Макаренко ,В.Сухомлинский ,т.б 

мҧғалімдік еңбекті адамтану ғылымы, адамның жан дҥниесі, рухани әлеміне бойлай алу 

ӛнері дей отырып, педагогикалық шеберліктің дамуына зор ҥлес қосқан. Осы тҧрғыдан 

алып қарағанда педагогикалық шеберлік- кәсіби әрекетті жоғары деңгейге кӛтеретін 

мҧғалімнің жеке қасиеттерінің , оның білімі мен білігінің жҥйесі. Осы мәселені терең 

зерттеген А.Маркова мҧғалімнің кәсіби деңгейге кӛтерілуінің тӛмендегідей психологиялық 

критерийлерін анықтаған.[5] 

      Обьективті критерийлер. Мҧғалімнің ӛз мамандығына қаншалықты сәйкес әлеуметтік 

тәжірибеге қосар ҥлесі қандай екендігі. Жоғары еңбек кӛрсеткіші, әртҥрлі мәселелерді 

шығармашылықпен шеше алу біліктері, т.б жататындығын атап ӛтеді. 

       Субьективті критерийлер. Адамның мамандығы қаншалықты оның табиғатына, 

қабілеттері мен қызығушыларына сәйкес қаншалықты ол ӛз ісінен қанағат 

табатындығымен байланысты. Мҧғалім еңбегіндегі субьективті критерийлерге кәсіби – 

педагогикалық бағыттылық, кәсіптің маңыздылығын , оның қҧндылығын тҥсіну, маман 

иесі ретінде ӛзіне позитивті кӛзқарастың болуын жатқызады. 

      Нәтижелі критерийлер. Мҧғалім ӛз ісіне қоғам талап етіп отырған нәтижелерге қол 

жеткізіп отыр ма деген мәселе тҧрғысынан қарастырады. Біреулер нәтиже ретінде 

оқушылардың білімдерінің стандартқа сай болуын алса, енді біреулер олардың қарым- 

қабілетін дамытуды алады, ал кейбіреулері оқушылардың ӛмірге дайындығын басты 

назарда ҧстайды, ал оқыту нәтижесі біз ҥшін баланың психологиялық функцияларын 

жетіліп, ӛзінің педагогикалық әрекеті арқылы алған білімдерін ӛз ӛмірлік мәселелерін 

шешуге қолдана алуы. 

       Шығармашылық критерийлер. Мҧғалім ӛз кәсібінің шекарасынан шыға алуы, сол 

арқылы ӛз тәжірибесін, еңбегін ӛзгерте алуы жатқызылады.Шығармашыл мҧғалім ҥшін 

біреудің тәжірибесін қайталағаннан гӛрі ӛз жаңалықтарын, білгендері мен тҥйгендерін 

басқаларға ҧсына алуының, шығармашылық бағыттылықтың болуының мәні зор.[2.,3.,5] 
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         Кәсібиліктің бірден келе салмайтындығы белгілі, оны әр мҧғалім ерте ме, кеш пе 

меңгеруі тиіс. А.Маркова оның кезеңдерін тӛмендегідей етіп бӛледі: мҧғалімнің ӛз 

мамандығына бейімделу кезеңі: мамандықта ӛзін-ӛзі ӛзектендіру кезеңі:мамандықты еркін 

меңгерген кезең: мамандықта шығармашылық деңгейге жеткен кезең. Осылайша ғалым 

кәсіби қҧзыреттіліктің сипаттамасын шебер- мҧғалімнің , жаңашыл- мҧғалімнің, 

зерттеуші- мҧғалімнің, кәсіби дәрежесіне кӛтерілген мҧғалімдердің жиынтық бейнесі 

ретінде қарастырады.[6] 

         Ең бірінші кезекте мҧғалімнің « ӛзіндік жаңалығы» болуы қажет. Ғылым жаңалығын 

тҥрлендіруде ӛз ҥлесін қосу арқылы жасаған нәтижелі жҧмысы ӛзгелердің тәжірибесін 

толық кӛшірмей, жаңа ортаға икемдеп, ӛзіндік іс- әрекет жиынтығы арқылы айтарлықтай 

нәтижеге қол жеткізу керек.Қазіргі кәсіптік- педагогикалық қызмет қандай мҧғалімді талап 

етеді. Мҧғалім – оқушылардың жеке тҧлғасын дамытуға басымдық беретін, кҥрделі 

әлеуметтік-мәдени жағдайларда еркін бағдарлай алатын, шығармашылық процестерді 

басқара алатын, адам туралы ғылымның жетістіктерін, оның даму заңдылықтарын, 

компьютерлік оқыту ӛнерін терең меңгерген жан- жақты дамыған шығармашыл тҧлғаны 

талап етеді.[2.3] 

         Ал, білім беруде кәсіби қҧзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойынша ӛз 

пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен дарындылығының дамуына жағдай 

жасай алатын, тҧлғалық- ізгілілік бағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік пен 

ӛзінің іс- қимылын жҥйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың жаңа технологияларын 

толық меңгерген және білімдік мониторинг негізінде ақпараттарды тауып, оларды таңдап 

сараптай алатын, отандық және шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана 

білетін кәсіби маман педагогті айтамыз. 

      Қҧзыретті маман даярлау мақсатында «білім алушылардың білімдік  белсенділігін 

арттыру технологиясын» пайдалана отырып, жаңа оқыту технологиясы бойынша білім 

беру мақсаты студенттерге ӛндірістік ситуациялар беру арқылы ӛз бетінше жҧмыс жасау 

қабілетін, дҧрыс шешім қабылдау мҥмкіндігін қалыптастыру арқылы бәсекеге қабілетті 

маман ретінде дамуына кӛмектесу. 

          Ақпаратты, коммуникативті, әлеуметті-қҧқықтық қҧзыреттер педагогтан ақпараттық 

технологияларды қолдана алу (мультимедиа, смартмедиа, электрондық пошта, интернет) 

мҥмкіндіктерін, бҧған қоса студент  пен педагог арасындағы байланысын, бірін-бірі 

тҥсінуін, топпен жҧмыс жасауын, ҧйымдастыру басқару шешімдерін дҧрыс таба алуын, 

қолдану қабілеттерінің басым болуын, әлеуметтік қызметтердің маңызын тҥсінуін, 

қоғамдық міндеттерге тҧрақты қарауын талап етеді.[3] 

         Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық ҥдерістің қарқыны, білім беру жҥйесінің алдына 

жаңа міндеттер қойып отыр. Ең бастысы –ӛз жҧмыс орнына және бҥкіл техникалық 

тізбекте технологияның ҥздіксіз ӛзгерістеріне бейімделе алатын қҧзыретті маман тҧлғасын 

қалыптастыру міндетті. Біліміне, біліктілігіне, парасатына пайымы сай ҧстаз бҥгінгі таңда 

жас ҧрпаққа білім беру жҥйесінде болып жатқан оң ӛзгерістерге байыппен қарап, оның 

заман талабына сай мән-маңызын тҥсінуі хақ. Сондықтан, жҥктеліп отырған аса жауапты 

міндет, білім саласындағы реформалар, педагогикалық әдіс-тәсілдердің тың, мәнді, әрі 

сапалы болуын талап етіп отырған осы бір айтулы кезеңде, педагогтың жылдар бойы 

жинақтаған іс-тәжірибесін жаңа ақпараттық технологияға ҧштастыруын қажетті санайды. 

       Тҧңғыш Президент – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан халқына Жолдауы», 

«Қазақстан – 2050»«Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ»  және т.б. бағдарламалары мен 

стратегиялық жоспарларында  кӛрсетілген және де  Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 

отыз  елдің қатарына кіру тҧжырымдамасында алдағы жҧмыстың ҧзақ мерзімді 

басымдықтары белгіленген.[1] Осы жолдағы басым бағыттардың бірі сапалы бірегей білім 

беру жҥйесі бар ҧлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда сындарлы 

ойлау, ӛзіндік ізденіс, педагогтан ақпаратты коммукативті қҧзыреттілігін арттыруын талап 

етеді, осы тҧжырым бағдарламаны негізге ала отырып, кәсіптік білім берудің ҧлттық 
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жҥйесін қалыптастыруда педагог қҧзыреттілігі, студенттен кәсіби қҧзыретті маман 

қалыптастыруды бәсекеге қабілетті, білімді,азаматтар тәрбиелеуді жҥктейді. 
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Жоғары оқу орындарындағы бағалаудың тҽсілдері 

 

Сарқұлова Самал Қайратқызы 

Оқытушы 

Қазақстан.Ақтӛбе қаласы, Қ.Жҧбанов атындағы АӚМУ,  

Sarkulova.samal@mail.ru 

 

Жалпы «бағалау не ҥшін қажет?» деген сҧраққа дәстҥрлі оқыту жҥйесінде біз 

cтуденттердің білімін тексеру ҥшін және оқытушы тарапынан студенттің білім деңгейін  

анықтау болып қарастырылады. Осы тҧрғыдан оқытушылар ӛз әректеттерін 

межелік/аралық бақылауда немесе емтиханда студенттерден берілген сҧрақтарға ауызша 

немесе жазбаша тест қабылдаумен шектейді.  Бірақ мҧндай тексеріс кӛп жағдайда 

студенттердің есте сақтау қабілетін ғана анықтап, олардың не ҥйренгендігін, білімділігі 

мен біліктілігінің жалпы деңгейін айқындамайды.  

Бағалау бірінші кезекте білімнің сапасын айқындау ҥшін қажет. Егер біз ӛз жҧмысымызда 

елеулі табыстарға қол жеткізгіміз келсе, онда ӛткен уақыттағы және қазіргі 

нәтижелерімізді жинақтауымыз керек, яғни жҧмысымыздың оң жақтары мен 

кемшіліктерін айқындап, оны бағалауымыз қажет. Сапа – жоғары оқу орнының оқу 

нәтижесінде қол жеткізуде студентке қандай деңгейде кӛмектесіп, студенттің не 

ҥйренгендігінің айғағы. Осыған орай оқу/оқыту сапасын қажетті деңгейде 

қамтамасыздандыру ҥшін жоғары оқу орындары ӛз жҧмысын бағалуда мынадай 

мәселелерге назар аударып [1,163] Әлімов А.Қ. Интербелсенді әдістемені ЖОО-да 

қолдану мәселелері. Оқу қҧралы. А., 2013.  

1) Мақсат. Білім жҥйесінде бағалау не ҥшін керек? Нәтижелерін кім пайдаланады? 

- Бағалау білім деңгейінің сапасын айқындау ҥшін қажет: 

- Студент ӛзінің білім ахуалын білгісі келеді, 

- Оқытушы студенттің білімі қандай дәрежеде екендігін және ӛзінің оқыту әдіс-

тәсілдерінің нәтижелігін анықтағысы келеді  

2) Нҽтиже. Нені бағалау керек?  

- Ақпараттың шексіз кӛп мӛлшерінен ӛзіне қажеттісін таңдап алып, оны ӛз 

қажеттілігіне бейімдеп, практикада қолдану, 

- Ӛздігімен ҥйрене білу, 

- Пробелемаларды шешу мен шешім қабылдау секілді кҥрделі тапсырмаларды 

орындау, 

mailto:Sarkulova.samal@mail.ru
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Ӛз білімі мен танымының қандай деңгейде екендігін біліп, оларды әрқашан да дамытып 

отыру. 

3) Тҧжырымдама. Бағалауда қандай саясат ҧстану керек? Бағалауда ҧстанған 

қағидалары қандай?  

4) Қҧрал. Оқу ҥлгерімінің дәлеледерін жинақтау. Қалай бағалау керек? Студенттердің 

қандай пән бойынша қандай білім (білік, дағды, машық, қҧзырлылық, қҧндылықтар т.б) 

қандай деңгейде білім игрегендігінің дәлелі қандай болу керек. Бағалаудың қандай 

тәсілдері мен қҧралдарын қолдану керек? 

5) Талаптар. Бағалаудың критерийлері қандай болуы керек.  

6) Жарилау. Бағалаудың нәтижелерімен кӛпшілікті қалай және қашан таныстыру 

қажет? 

Бағалау процесіне қатысты адамдар ҥшін оның нәтижелерін жариялау маңызды. Мҧнда 

жариялаудың әртҥрлі тәсілдерін қарастыру қажет: жазу жҧмыстарын аудитория 

қабырғасына іліп қою, кітапша тҥрінде басып шығару, қабырға немесе электронды газет 

тҥрінде жариялау, слайд жасау т.б. 

7) Кері байланыс. Бағалаудан кейін оқу процесіне қандай ӛзгерістер енгізу керек? 

Бағалау білім игерудің белгілі бір кезеңіндегі студент жҧмысының сапасын анықтайды, ал 

студент оның нәтижелерін ӛзгерту мҥмкіндігіне ие болады.  

Профессор Дайана Хесс бағалаудың алты қағидасын бӛліп жіктейді. [2,58] Методические 

пособие для тренера. Мухтарова А.К, Булудктаев Ю.О., Калинина А.А.,Асанбекова Г.С., 

Алматы, 2001. 

1. Маңыздылық 

2. Дәлділік 

3. Обьективтілік 

4. Оқудың ажырамас бӛлігі 

5. Жариялылық 

6. Қарапайымдылық 

Жалпы материалының маңызын бағалау; салыстыру және айырмашылықтарын айқындау, 

тыңдау, дәлелдеу арқылы шешім қабылдау. Мҧнда тҧжырымдар нақты талаптар 

тҧрғысынан болу керек. Таным деңгейі алты деңгейден тҧрады. Олар: білім, тҥсіну, 

қолдану, анализ, синтез, бағалау.  Ал бағалау деп отырғанымыз  - кҥмәнді, даулы және 

пікрталас туғызатын мәселелер бойынша шешім қабылдап, оны нанымды дәлелдер арқылы 

айғақтау. Мҧнда да шығармашылық әректтердің маңызы зор. Ҥйренуші бағалау 

тапсырмаларын орындауда келесі әрекеттерді атқарады: 

1. Ӛз позициясының (идея,пікір,тҥсінік) дҧрыс-бҧрыстығын анықтап, оны жан-жақты 

пысықтайды. 

2. Ӛзінің дербес кӛзқарасын қалыптастырып, тҧжырым ретінде келтіреді. 

3. Ӛз пікірін негіздейді, жақтайды, дәлел келтіреді, сілтеме жасайды, қорғайды. Бағалау 

«Сіздің ойыңызша бҧл дҧрыс па, бҧрыс па, маңызды ма, маңызды емес пе, жақтайсыз ба – 

қарсысыз ба?» деген пікірталас  пен дау-дамай туғызатын сҧрақтар арқылы жҥзеге 

асырылады. Бағалау – тиянақтау, салмақтау, бағалау, маңыздылығына қарап жіктеу, 

тексеру, салыстыру, қайта қарастыру, рет-ретімен қою, сҧрыптау, ҧсыныс жасау, таңдау, 

ӛлшеу, таразылау, сынау, шешу, дәлелдер келтіру. 

Бағалау синтезбен тығыз байланыста болады, сол себепті ҥйренушінің қандайда бір 

проблема бойынша таңдау жасап, шешім қабылдауы жазбаша тҥрде жҥзеге асырылуы тиіс. 

Жазу жҧмыстарының ҥлгілері дегеніміз студенттердің сабақта, ӛздік жҧмыста немесе 

межелік бақылау кезінде орындайтын жазба жаттығулары. Бҧл жҧмыстар студенттердің 

сабақтағы белсенділік, тақырыпты игеру, ӛзіндік ойлау, шығармашылық, берілген 

тапсырмаларды орындау деңгейін кӛрсетеді. Мҧнда ешқанда кӛшіру мен қайталауға 

негізделеген әрекеттер жоқ. Жазу тәсілдері студенттерде оқу дағдыларымен біліктері 

қандай дәрежеде қалыптасқандығын кӛрсетіп, олардың әртҥрлі мазмҧнда жазбаша 

тапсырмаларды орындауда ойлау әрекеттерін қолданғандығының дәлелі болады: 
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- Сипаттау. 

- Тҥсіндіру 

- Интерпретациялау 

- Аналогияларды келтіру 

- Салыстыру 

- Жҥйелеу 

- Болжау 

- Қорытындылау 

- Тҧжырымдау 

- Себебеін анықтау 

- Жаңа тҥсінік қҧрастыру 

Бағалау тәсілдерінің тҥрлері кӛп. Мысалы, сауалнама, есеп беру, ӛзін-ӛзі бағалау, эссе, 

рубрика, тест, портфолио, интревью, бақылау. 

 Эссе – студенттің практикалық сабақта қарастырылған тақырып жӛнінде ӛз ойлары 

мен тҥсініктерін, идеялары мен пайымдауларын келтіретін бағалау тәсілі. Студент сабақ 

соңында 5-10 минут уақыт аралығында жазады. Эссе арқылы оқытушы студенттің ойлау 

деңгейі мен сабақта қалай жҧмыс жасағандығын бағалайды, бҧған қоса эссе студенттердің 

әр сабақта болған-болмағандығын тексерусіз айқындайтын қҧрал. Эссе студенттерді ӛз 

ойларын нақышымен қҧрастырып, оларды нақытылап, дәлелді тҥрде жеткізумен қатар 

ақпаратты жҥйелеуге, оған  талдау жасауды ҥйретеді. Эсседе студент проблеманы 

сипаттайды, оқулық пен лекцияда жоқ мысалдар келтіріп, еш кӛшірусіз мәселеленің себеп-

салдарын айқындайды, ӛз ойларын айғақтайтын дәлелдер ізденеді, яғни ӛзіндік 

ҧстанымының болуын міндеттейді. Эссе – бір жағынан ой толғаныс жҧмысы, ал екіншіден 

ғылыми жҧмыс тҥрі. Сапалы эссе қалай жазылады?  

-Сіз қажетті ғылыми әдебиетті мҧқият оқыдыңыз ба ? 

-Сіз берілген тапсырманы мҧқият оқып, тапсрманың мән-жайын тҥсіндіңіз бе? 

-Берілген проблемны шешуде ӛз ҧстанмыңызды жан-жақты ойластырдыңыз ба?  

- Сіз ӛз ҧстанымыңызды қалайша қорғайтыныңызды ойластырдыңыз ба? 

- Эссенің қҧрылымы бойынша мына сҧрақтарға жауап беріңіз? 

-Эссе жазу кезінде ӛзіңізге сҧрақтар қойыңыз! Жҧмысыңыз талаптарға сәйеес келе ме? 

Эссені тексеру кезінде мына сҧрақтарға жауап беріңіз! Эссенің жазылу стилі қандай? 

Сонымен эссе жазу тәсілі арқылы бақылаудың тҥрі есте сақтауға ӛз ықпалын тигізеді.  

Бағалаудың жҧмысы  топтық/жҧптық, студенттің ӛзін-ӛзі бағалауы, қарсылас судентті не 

топты бағалау  жҧмыстары бағалау парактары арқылы жҥзеге асырылады. Практикалық 

сабақтарда екі жақ пікір-таласқа тҥскенде яки ойын сабақтарында бірі сыншы, бақылаушы, 

бірі даттаушы/жақтаушы тҥрінде де оз-ӛздеріне әділ, шынайы, сапалы білім бағаланады. 

Бағалау кестелеріне мысалдар келтірсек:   

 

Студенттің ҿзін-ҿзі бағалау кестесі: 

 

Критерийлер     ҽрқаша

н 

ҽдет

те 

кей

де 

Ешқаша

н 

Мен талқыланып жатқан проблеманы 

салыстыру, айырмашылықтарын айқындау 

    

Мен мҽселені жан-жақты қарастырып, 

жалпыламалап, қорытынды жасаймын, 

барлық ойлармен болжамдарды ортаға 

саламын. 

    

Мен нақты дерек кҿздеріне сілтеме жасап, 

барлық ҧсыныстарымды нанымды тҥрде 

дҽлелдеймін. 
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Талқылау барысында мен басқалардың 

пікірлерін мҧқият тыңдаймын, олардың 

сҿздерін бҿлмеймін, олармен санасамын. 

    

Проблема шешуде ортақ мҽмілеге келу ҥшін 

мен ҿз пікірлеріме ҿзгерту енгіземін. 

    

 

Топ жҧмысын бағалау кестесі 

 
Критерийл

ер 

Топ 

мҥшелері 

Идеялард

ы ҧсыну 

Жолдас- 

тырын 

топ 

жҧмысын

а 

жҧмылды

ру 

Идея- 

ларыны

ң 

дербесті

гі 

Сҧра

қ 

қою 

Сҧрақтар

ға жауап 

беру 

Белсен

ді 

тҥрде 

тыңда

у 

Жалп

ы 

балл 

сабит +     + 5 

клара   + +    

асан  +      

марат    +  + 6 

Топ 

бойынша 

      80 

балл 
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 Талаптар 

 

Аудиториядағы психологиялық климат коментарийлер 

Студенттердің қызығушылығы  

Студенттердің белсенділігі  

Студенттердің бірлесе жҧмыс жасауы  

Блум таксономиясы бойынша жоғары деңгейдегі сҧрақтар 

мен тапсырмаларды қолдану 

 

Сабақ қҧрылымының жҥйелілігі  

Бағалау тҽсілдерін қолдану  

Сабақтың нҽтижелігі туралы жалпылама пікір  

 

Сонымен бағалау – студенттердің қолынан не келетіндігін (білім, білік, дағды, машық, 

қҧзырлық, қҧндылықтар) айқындау болып табылады.  Білім игеру процесіне 

қатысушылардың әрекеттері қандай деңгейде, олардың сапасын анықтау болып есептеледі. 

Студенттердің білімін қалайша әрі қарай дамытып, олардың алдағы білім игеру 

әрекеттерінің деңгейін қалайша жақсартуға болатынын, жоспарлау және студенттерді 

соған ынталандыру керек. Оқу процесінің (студент әрекеттерінің, сабақтың, пәннің, 

курстың) қаншалықты нәтижелі екендігін анықтап, мақсаттардың қандай дәрежеде жҥзеге 

асырылып жатқандығын анықтау болып танылады. 
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2. Методические пособие для тренера. Мухтарова А.К, Булудктаев Ю.О., Калинина 

А.А.,Асанбекова Г.С., Алматы, 2001. 

3. https://agartu/com,777-blm-sahasyn-art. 
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Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы ҥздік халықаралық стандарттар бойынша сапалы білім беру 

мҥмкіндіктерін кеңейтеді. Білім берудің қызметі білім беру ҥдерісінің нәтижесі, ол білім 

алушылар әрекетінің мақсатын ашып, бекітілген ережелерге сәйкес категориялар мен 

критерийлер арқылы кәсіби деңгейге жету деп атап кӛрсетіледі [1].  

Қазақстан Республикасының ―Білім туралы‖ Заңының 13-бапыныда: «Білім беру мазмҧны 

- жеке адамның біліктілігі мен жан-жақты дамуын қалыптастыру ҥшін негіз болып 

табылатын білім берудің әрбір деңгейі бойынша білімдер жҥйесі (кешені)» деп 

анықталады [2].  

Қазіргі білім мазмҧнының маңызды ерекшелігінің бірі - ғылымның жаңа идеяларын 

қалыптастыру шарты деп есептелетін фундаменталдық, дҥниетанымдық, философиялық, 

танымдық және әдіснамалық мәселелерді толық ашып талдау. Әлемді меңгерудің әртҥрлі 

тәсілдері ӛнер, философия, ғылым арқылы мәселені жан-жақты кӛруге мҥмкіндік береді. 

Сондықтан интеграция таным ҥрдісімен анықталатын тенденциясы болып табылады. 

Ғылымның бҧл ерекшеліктері ХХІ ғасырда кәсіби және әлеуметтік салада белсенді әрекет 

етуге бейім, бәсекелестікке қабілетті әлемді тҧтас қабылдайтын, кӛпӛлшемді 

шығармашыл, креативті, интегративті, қҧзіретті, бәсекеге қабілетті тҧлғаны 

қалыптастыруды негізгі мақсат ететін білім дамуының жаңа жолдарын іздестіруге 

кӛмектеседі.  

Білім мазмҧнының қҧрылымдық нәтижесі ретінде білімге жаңа қатынастың мәні оның 

қҧндылық мағынасын қазіргі тҥсінігінен тереңірек әлемдік мәдениеттің тҧтастық 

контекстінде білімнің жаңа формасын қҧруға бағдарлайды. Бҧл мәселені шешу 

тәсілдерінің бірі оқу материалының мазмҧнын ҧйымдастыру формасы ретінде 

интеграциялаумен байланысты. Интеграция (латын сӛзінен шыққан, қайта қалпына 

келтіру, толықтыру деген мағынаны білдіреді) кез-келген бӛлік, элементті тҧтасқа 

біріктіруді кӛрсетеді. 

Ғаламдық білім беру кеңістігінде «интеграция» анықтамасы әлемдегі ӛтіп жатқан 

инновациялық ҥрдістерді саналы тҥрде тҥсінуді ескере отырып, философиялық, 

әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық аспектіде ӛзінің кеңейтілген 

тҥсініктемесін береді. Бҧл оның ғылым мен практиканың интеграциясы теориялық 

тҧжырымдама дәрежесіне дейін ӛсуіне мҥмкіндік туғызады, әрі білімнің ары қарай дамуы 

ҥшін қолданылуы тиіс.  

Сондықтан білім мазмҧнындағы интеграцияның ерекшелігі ғылымдағы интегративтік 

ҥрдістердің ӛзіндік ерекшелігіне тікелей байланысты. Білім мазмҧны интеграциясының 

әдіснамалық негізін анықтау ҥшін интеграцияны пәндік емес, объектілі сипатта тҥсіну 

маңызды болып табылады.  

А.А.Бейсенбаеваның пікірінше, интеграция білім мазмҧнының негізгі ҥш компонентінде, 

атап айтқанда, пәнаралық байланыс әсерімен сапа жағынан ӛзгертетін білім жҥйесінде; 

пәнаралық байланыс жҥзеге асыратын оқу-танымдық қызметте ерекше қасиетке ие 

болатын дағдылар жҥйесінде; әр тҥрлі пәндер білімдерінің синтезі ҥрдісінде қалыптасатын 

оқу-танымдық қатынастар жҥйесінде кӛрініс табады [3].  
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Педагогика ғылымында интеграцияның бастапқы қағидасы пәнаралық байланыс 

дамуының генезисі оның жҥйетҥзушілік факторы, жеделдетушілік функциясы, қозғаушы 

кҥш қҧрал ретінде қолданылуы, қазіргі қоғамға қажетті креативті, қҧзіретті, бәсекеге 

барынша қабілетті, интегративті тҧлғаны қалыптастырудағы мәні мен маңызы, әсері 

айқындалады [4].  

Білім мазмҧнының қҧрылымы барлық иерархиялық ӛзара байланысқан элементтері ретінде 

оқу пәнінің жалпы теориялық деңгейінен оқыту ҥдерісі және оның субъектісі білім алушы 

тҧлғасының деңгейіне дейін қамтиды. Әртҥрлі пәндер арасындағы байланыс жалпы негізде 

қҧрастырылады: пәнаралық, метапәндік; тҧлғалық - бағдарлық, гуманизация, 

фундаменталдылық, алған білімді жаңа жағдайда қолдана білу мҥмкіндігін қамтамасыз 

ететін әмбебаптық; білім алушының денсаулығын сақтау; практикалық бағдарлығын 

қамтамасыз ету; іс-әрекеттік компонентті кҥшейту; білім мазмҧнының интеграциясы (білім 

алушы бойында әлем туралы тҧтас тҥсінік қалыптастыру); дифференциация және 

профилдік, т.б.  

Білім мазмҧны білім алушылардың біліміне, іскерлігіне, әлемге деген шығармашылық 

қатынас әрекеттерінің негізгі кӛзін қҧрайтын әлеуметтік тәжірибеге байланысты болып 

табылады. Тҧлғалық бағдарлық парадигмада білім мазмҧны екі қҧраушыға бӛлінеді: 

сыртқы - білім беру ортасы, ішкі – білім алушының тҧлғалық ӛзгерісі. Сыртқы 

кӛріністерінде  білім мазмҧны тҧтас алғандағы білім; оқыту баспалдақтары; оқу 

курстарының циклдері – оқу курсы – жеке пәндер – модульдер, тақырыптар, сабақтар 

деңгейінде ҧсынылады. Ішкі (тҧлғалық) кӛріністерінде білім мазмҧны әрбір нақты білім 

алушының тҧлғалық жаңа ӛзгерісіне сәйкес келетін деңгейлерді ҧсынады: білім, білік, 

дағды тҥрлері және іс-әрекет тәсілдері, қабілеттілік, қҧндылық бағдар. Білім мазмҧнының 

ішкі қҧрылымы және оның элементтері сыртқы мазмҧнының қҧрылымы мен деңгейлеріне 

сәйкес келмейді. Білім мазмҧнының ішкі қҧрылымы білім алушы туғызатын білімдік ӛнім 

арқылы айқындалады. 

Жоғары оқу орнында оқытушыларды кәсіби даярлау білім беру мазмҧнын сауатты 

қҧрылымдау ҥшін қажетті бағдардың екі тобын бӛліп кӛрсетуге мҥмкіндік береді: 

біріншісі, ол ғалымдардың негіздеуімен қалыптасқан және бҥгінгі таңда да ӛзінің әсерін 

тигізіп отырған дәстҥрлі бағдарлар тобы; екіншісі, жоғары мектептегі білім беру мазмҧнын 

қҧрылымдаумен және іріктеумен тҥбегейлі ӛзгерісті жағдаятты қамтитын жаңа бағдарлар 

тобы.   

Бірінші топтағы бағдарлар қатарына білім мазмҧны туралы концептуалды тҥсініктер; білім 

мазмҧнын таңдау барысында оқыту ҥдерісінің процессуальдық және мазмҧндық 

жақтарының бірлігі жӛніндегі дидактикалық ережелер; бітіруші тҥлектің болашақ кәсіби 

іс-әрекетінің сипаты; кәсіби біліктілікті меңгеруге қажетті білім, білік және дағдының 

жиынтығын дидактикалық ӛңдеудің әдіснамалық ережелері жатқызылады. 

Бағдардың екінші тобына жаһандану мен оқыту ҥдерісін ҧйымдастырудың жаңа 

формасының пайда болуы, Қазақстан Республикасының Болон ҥдерісіне қосылуы және 

қҧзыреттілік тҧрғыдан жоғары мектепті реформалау (ҥздіксіз білім беру моделі, 

кӛпдеңгейлі білім беру, қашықтан оқыту, академиялық ҧтқырлық, электрондық білім беру 

ресурстары, т.б.); білім мазмҧнының әртҥрлі компоненттерін меңгеру тісілін ӛзгертетін 

ақпараттық және интернет технологиялар (ииновациялық және педагогикалық 

технологиялар, интербелсенді және психологиялық қолайлы білім беру ортасы, т.б.); білім 

алушылар, жҧмыс берушілер, қоғам, мемлекеттің сҧраныстарын сипаттайтын жаңа 

нормативті қҧжаттардың пайда болуы және оларға ӛзгерістер мен толықтырулардың 

енгізілуі (Қазақстан Республикасының «Білім  туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (31.10.2018ж., №604), «Педагог» 

кәсіби стандарты, Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ҧйымдары қызметінің ҥлгілік ережелері 

(30.10.2018ж., №595), Кредиттік технология бойынша оқу ҥрдісін ҧйымдастыру ережелері 

(12.10.2018ж., №563), Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 
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дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018ж., №569), т.б.) 

жатады.  

Жалпы бҥгінгі таңға дейін педагогика ғылымында білім беру мазмҧнының 

тҧжырымдамалары қалыптасқан. Оның алғашқысы әрі білімге қойылатын қазіргі заманғы 

талаптарға сәйкес келетіні мәдени білім мазмҧны тҧжырымдамасы (М.Н.Скаткин, 

И.Я.Лернер, В.В.Краевский) білім беру мазмҧнын қалыптастыру деңгейлері мен 

қағидаларын сақтауға мҧмкіндік береді [5]. 

Білім мазмҧнын іріктеуде оқытудың процессуалдық және мазмҧндық жақтарының бірлігі 

жӛніндегі дидактикалық ережелер (М.Я.Виленский, П.И.Образцов, А.И.Уман, т.б.), бҧл 

тҧжырымдама педагогқа оқытудың мақсатын оқу ҥщдерісінде ғылыми негізде жҥзеге 

асыруға мҥмкіндік береді [6]. 

В.И.Гинецинский ғылыми білім қҧрылымының тарихи ӛзгерісін әдіснамалық тҧрғыдан 

талдай отырып, ғылым дамуының кезеңдерін сипаттайтын тенденцияларды бӛліп 

кӛрсетеді. Бҧл тенденциялар ғылыми білім салаларының байланыс жҥйесінде тӛмендегі: 

ғылым дефференциациясынан интеграциясына; координациядан субординацияға; ғылым 

байланыстарын негіздеуде субъективтіліктен объективтілікке; жекеліктен пәнаралыққа; 

тҧйықтықтан әрекеттестікке; кӛп функционалдықтан субстрактылыққа; кӛптен бірлікке 

алмасулармен суреттеледі [7]. 

С.В.Леднев білім мазмҧнының қҧрылымдық компонентінің жиынтығына және олардың 

ӛзара байланысына әсер ететін факторларды бӛліп кӛрсетеді: ғаламдық деңгейдегі 

факторлар (білім негізгі салалар мен баспалдақтарға бӛлінеді); жалпы факторлар 

(политехникалық және әлеуметтік білімнің қҧрылымын, олардың теориялық және 

практикалық бӛлімдерін ескере отырып, анықтайды); жалпы орта мектептегі, кәсіптік және 

техникалық білім беру, орта және жоғары оқу орындарындағы білім мазмҧнының 

факторлары; жеке факторлар (оқу курстары, оқу жобалары мен практиканың тҥрлерінің 

мазмҧнын анықтайды) [8].  

Отандық тҧжырымдамаларда білім беру мазмҧнына педагогикалық бейімделген ғылым 

негізі; білім, білік және дағдылар жҥйесі, шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі және әлемге 

эмоционалды-еріктік қатынастар; адамзат мәдениетінің қҧрылымы бойынша 

педагогиканың бейімделген әлеуметтік тәжірибе; тҧлғаның сапалық қасиеттерінің 

прогрессивті ӛзгеру ҥрдістерінің мазмҧны мен нәтижесі; білім беру ортасы,  яғни адамзат 

тәжірибесіндегі қол жеткен жетістіктер енеді. 

А.В.Хуторской білім мазмҧнын қалыптастырудың тӛмендегідей жалпы қағидаларын бӛліп 

кӛрсетеді: қоғам сҧранысы мен әлеуметтік жағдайларды ескеру қағидасы; білім 

мазмҧнының таңдалған білім моделіне сәйкес келу қағидасы; оқытудың мазмҧндық және 

іс-әрекеттік жақтарының бірлік қағидасы; білім мазмҧнының жалпы және пәнаралық 

деңгейдегі қҧрылымдық бірлік қағидасы; білім мазмҧнының табиғи жинақтылық және 

жеткіліктілік қағидасы  [9]. 

Осы қағидалардың ішіндегі жалпы және педагогикалық деңгейіндегі қҧрылымдық бірлік 

қағидасына баса назар аударылады. Оқу пәндерінің ішкі табиғи байланыстарын, «табиғат-

қоғам-адам ойының» даму заңдылықтарын ашу білім мазмҧнына тірек болады.  

Ғалым-педагог М.Н.Берулава интеграциялық кӛздердің объективті кӛптҥрлілігін 

қорытындылай отырып, интеграцияның ҥш типін бӛліп кӛрсетеді: жалпы әдіснамалық, 

жалпығылыми және жеке ғылыми. Интеграцияның жалпыәдіснамалық типі ғылыми білім 

жҥйесіндегі философияның интеграциялық рӛлін кҥшейтуге бағытталған. Интеграцияның 

жалпығылыми типі оқу процесінде жалпығылыми формалар мен таным қҧралдарын 

пайдаланумен байланысты. Интеграция кӛзіне қарай бҧл тип ҧғымдық (жалпығылыми 

ҧғым және категория); әдістемелік (жалпығылыми әдістер мен танымдық тҧрғылар);  

проблемалық (жалпығылыми проблемалар); негізгі ӛзектік (жалпығылыми пәндер); 

әдіснамалық (әлемнің жалпы ғылыми бейнесі) типтерге жіктеледі. Интеграцияның ҥшінші 

жеке ғылыми типіне автор (трансляциялық) таратушылық типті (жалпы және кәсіптік 

білім мазмҧнының жалпы қҧрылымдық элементі), объектісі типті (зерттеудің жалпы 
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объектісі), проблемалық типті (кешенді мәселелер), алмасу типін (кешенді ғылымдары) 

жатқызады. Сонымен бірге интеграцияның ҥш деңгейін анықтады: тҧтастық деңгейі, жеке 

зерттеу пәні бар, интегративті сипатқа ие, жаңа оқу пәндерін қалыптастырумен аяқталады; 

дидактикалық синтез деңгейі, оқу пәндері интеграциясы негізінен кәсіптік циклдегі пәндер 

базасында жҥзеге асырылады. Дидактикалық синтез жалпы білім беретін мектептегі оқу 

пәндері интеграциясының мазмҧнымен анықталады [10]. 

Жалпы және кәсіптік білім интеграциясының ерекшелігін тҥсінуде оқу ҥдерісінде  

интеграцияның мазмҧндық және процессуалдық жақтарының арақатынасын анықтау 

негізінде оның жҥзеге асырылу деңгейі маңызды.  

Сонымен білім мазмҧны интеграциясының жоғары деңгейі жаңа оқу пәнін 

қалыптастырумен аяқталатын интегративті сипатқа ие. Осы деңгейде толық мазмҧндық 

және процессуалдық интеграция жҥзеге асырылады.  

Интеграцияның екінші деңгейі кәсіптік-техникалық цикл пәндері базасындағы 

дидактикалық синтезбен сипатталады. Бҧл жағдайда оқу пәндерінің мазмҧндық 

интеграциясы ғана емес, жалпы және кәсіптік пәндерде оқу сабақтары интеграциясының 

формасын ҧсынатын процессуалдық синтез де болады (интеграцияланған сабақтар, 

семинарлар, т.б.).  

Жалпы және кәсіптік білім интеграциясының ҥшінші деңгейіне білім алушылар білімін 

кӛкейкестендіру ретінде оның жалпы қорытындылау мен жҥйелеуді қарастыратын 

пәнаралық байланыс жатқызылады. 

Г.Н.Сериков білім берудің интегративтік бейнесінің тҧжырымдамасын дайындап, оның 

ӛзегіне «білімділікті иеленген» мақсатты іс алынды. Бҧл бейнеде білім беру мазмҧны, 

оқыту мен ҥйренудің интеграцияланған әрекеті, кӛшбасшылық (жетекшілік пен 

басқарушылық) ҥлкен рӛл атқарады. Меңгерілген білім мен білім беру ҥдерісінің 

жиынтығында білім берудің интегративтік бейнесі білім алушылардың тікелей қатысумен 

болатын аспектісін кӛрсететін жағын қҧрайды. Осыған сәйкес білімділікті иеленген 

интеграция білім беру ҥдерістерін меңгеру есебінде тҧлғаның дербестігінің дамуына 

әкеліп соғатынын анықтайды [11]. 

Сондықтан әртҥрлі сапалардың жиынтығын қамтитын тҧтас тҥсінікті айқындайтын 

білімнің белгілі бір формасы қалыптасады. Сол арқылы герменевтикалық шеңбер 

проблемасын білімдік деңгейде шешудің біртҧтастықты тҥсіну ҥшін оның жеке бӛліктер, 

ал жеке бӛліктерді тҥсіну ҥшін тҧтастық туралы тҥсініктер болуы керек деген шарттарын 

бекітуге болады: бҧл білімді, оның әр тҥрлі аспектілерінде біріккен тҧтастық ретінде 

ғылыми тҥсініктің мақсаттылығы, сонымен қатар жҥйелілік тҧрғысынан, білім берудің 

интегративтік бейнесін қҧрастыру ҥрдісінде қолдану қажет деп ҧсынылып отырған 

интегративтік бейне білімнің қызметі мен дамуының ашық динамикалық жҥйесі болып 

табылатындығы негізделеді. 

Осыдан ғылыми зерттеудің негізгі қағидасы интеграция және жҥйелі тәсіл болып 

табылатын қазіргі ғылымның мҧндай ерекшеліктері білімнің мәні мен мақсатын ӛзгертуге 

себепші болатын ғылыми-тенхикалық революцияның кілті ретінде бҥгінгі білімнің даму 

перспективасы мен заңдылығын тҥсінуге кӛмектеседі. Бҧл тәсіл алдымен білімнің бірлігін 

және кӛпӛлшемділігін, бір мезгілде оның ҥш компонентін, атап  айтқанда, оқыту, тәрбие, 

тҧлғаның шығармашылық дамуы және олардың ӛзара байланысы мен ӛзара әрекеттесуін 

басқарады.  

Білімнің болашақта дамуы танымның гуманитарлық тәсілдері және жаратылыстануда 

ғылыми әдіснамалық ӛзара толықтыру принципіне сҥйенуі керек. Бҧл тәсіл әлем, әлем 

бейнесі туралы тҧтас ҥдеріс ретінде біртҧтас тҥсінікті қалыптастыруға мҥмкіндік 

туғызады. Білім беруде әлемнің ғылыми бейнесі ҥш қызмет атқарады: дҥнитанымдық, 

ғылым танымның ажыратылмайтын бӛлігі ретінде қарастырылады; әдіснамалық, барлық 

теорияларды қосу, ол білім мазмҧнында білімді жҥйелейді; психологиялық, ойлаудың 

сыни, жҥйелі, диалектикалық типтерін қалыптастырады.  
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Жоғары оқу орнындағы білім беру ҥрдісін гуманизациялаудың педагогикалық-

психологиялық негіздері және оған ықпал ететін факторлары әртҥрлі аспектіде 

зерттелінген: білім мазмҧнын гуманитаризациялау (В.П.Зинченко, Б.Б.Коссов, 

Ю.В.Сенько, В.А.Сластенин, А.А.Бейсенбаева, т.б.); оқу ҥрдісін дифференциациялау және 

индивидуализациялау (Д.А.Белухин, В.И.Загвязинский, И.С.Якиманская, т.б.); оқытудың 

компьютерлік және мультимедиялық технологияларын қолдану (К.К.Колин, А.Трофимов, 

т.б.); білім беру кеңістігін гуманизациялауға оқытушыларды дайындау (Т.И.Блинова, 

М.Н.Берулава, В.В.Сериков, т.б.).   

Жоғары білім берудегі қҧзыреттілік тҧғырдың мәнін ғылыми білім беру ҥдерісінің 

ӛнімділік сипатын қамтамасыз ететін білім беру мазмҧнын практикалық қҧраушыларына 

бағдарлығы айқындайды. Қҧзыреттілік білімнің интеллектуалдық және дағдылық 

(тәжірибелік) қҧраушыларын біріктіреді және іс-әрекет саласына жататын білім, білікті 

таңдауға мҥмкіндік туғызатын интегративтік табиғатын меңгереді. Сондықтан жоғары оқу 

орнындағы оқытушының дайындық дәрежесі кәсіби қҧзыреттіліктерінің белгілі бір 

компоненттерінің қалыптасуы, нәтижесінде білім мен біліктілікті меңгеріп қана қоймай, 

оны практикада пайдалануын қалыптастырады. Қҧзыреттілік ӛзгермелі жағдайда 

меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып табылатын оқу 

нәтижесінде алынатын сапа. 

Қорыта келгенде, ғылымдар интеграциясы оқу пәнінің білім мазмҧнының қҧрылымындағы 

білім, біліктілік және қарым-қатынастар жҥйесі секілді компоненттерінде бейнеленуі 

керек. Білім мазмҧнын анықтау және қҧру негізінде оқытуды дамытатын жетекші 

принциптерімен қатар, оның интегративті сипаты қамтамасыз етілді. Жоғары оқу 

орнындағы білім беру мазмҧнының интегративтік сипаты тӛмендегі мәнді сапалармен 

айқындалады: ӛзін-ӛзі жетілдіру (ӛзіндік ресурстарын белсендендіру, ерік-жігерін ретке 

келтіру және ӛзінің ішкі ӛзгерістері мен сыртқы белсенділігіне ӛзі себеп бола алуға 

қабілеттілік); ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру (ӛзінің әлемді тҥсінуін және ҧмтылыстарының жҥйесін 

ретке келтіре алуға қабілеттілік); ӛзін-ӛзі дамыту (ӛзінің ішкі әлемі мен қоршаған ортаның 

сандық ӛзгерістерден сапалық ӛзгерістерге ӛтуіне ықпал етуге қабілеттілік). Осы 

анықталған жағдай нәтижесінде білім алушы тҧлғасының «Мен» жҥйесі ретінде кӛрсетуіне 

негіз болды. Демек ғылым мен практиканың интеграциясын генетикалық қағида 

деңгейінде пайдалану сапалық жаңа жҥйенің жоғары реттегі интегралды білім беру 

кеңістігін  қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 
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 На сегодняшний день президент ставит очень высокие требования к национальной 

образовательной сфере «В системе среднего образования необходимо довести 

общеобразовательные школы до уровня обучения в Назарбаев Интеллектуальные школы. 

Выпускники школ должны знать казахский, русский и английский языки, результат их 

обучения должен обладать навыками конструктивного мышления, самостоятельного 

поиска и глубокого анализа информации». 

 «Наша система образования должна становится более конкурентоспособной, чтобы 

выпускники школ могли продолжить свое образование в университетах мирового уровня, 

в меняющемся мире воспитание  конкурентоспособной, талантливой молодежи является 

одной из актуальных проблем. С этой целью в стране внедрена система оценивания и 

обновленная программа обучения. 

 В программе «Мәңгілік ел» (Вечная страна) отражены национальные ценности, 

сохранен национальный код а также зрелый взгляд на национальное самосознание и 

национальную духовность. Говорят: «Какой будет учитель, такой будет и школа, и дети 

соответственно получат  больше знаний».[1] 

«Поэтому, прежде всего для  школы нужен хорошо знающий , педагогическую методику 

учитель», - сказал А. Байтурсынов. Поэтому сегодня эти требования предъявляются 

ВУЗам, готовящим будущих педагогов. В этом направлении 5 профессоров кафедры  

Педагогика и методика начального обучения прошли курсы повышения квалификации 

педагогических кадров, по предметам начальной школы. Глобальные  изменения в мире 

являются причиной пересмотра системы образования. 

Это главный, важный вопрос, как для педагогов в области образования, так и для будущих 

учителей" -что нужно изучать в ХХІ веке?» и второй вопрос по важности - " как учителя 

готовят учеников к ХХІ веку?». Особенности обновленной учебной программы 

заключаются в следующей структуре, состоящей из нескольких разделов. 

Важность дисциплины; 

Цель учебной программы по дисциплине; 

Реализация языковых целей; 

Требования к организации учебного процесса; 

Педагогические методы, используемые в преподавании дисциплины; 

Ценности национальной идеи " Мәңгілік ел"; 

Компетентность использования информационных и коммуникационных технологий; 

Развитие коммуникативных навыков у учеников; 

Оценка результатов обучения; 

Содержание, организация и последовательность обучения. 

mailto:zina-0471@mail.ru
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Это будущие специалисты: 

знать обновленный контент программы; 

использование педагогических подходов и учебных материалов в соответствии с 

обновленной программой; 

Требование знать систему критериального оценивания для достижения знаний учебной 

программы. 

По обновленному содержанию образования, обучающиеся должны владеть 

следующими навыками:  

1.Общие положения обучения (чтение, произношение, слушание, письмо); 

2. Навыки мышления (знание, понимание, применение, анализ, сравнение, оценка); 

3. Навыки творческое мышления. 

4. Навыки логического мышления 

5. Навыки критического мышления  

6. Навыки алгоритмического мышления 

7. Навыки критериального мышления 

8. Навыки проблемного мышления 

9. Навыки технологического мышления 

10.Навыки языковой компетенции[2]  

Развитие коммуникативных навыков у кучащихся в  обновленной образовательной 

программе поможет узнать все аспекты передовых технологий. 

Например: критическое мышление особенно важно для развития 

Если моделирование, проектирование, экспериментальные занятия ориентированы по 

дисциплине «Естествознание», то в  предмете "Обучение грамоте" реализуется задачи 

адаптации к учебной деятельности, формирование постоянного внимания и памяти, 

логического мышления и интереса к знаниям, совершенствование мышления, развитие 

словарного запаса, обучение общению. Кроме того, развитие речевой деятельности 

   через чтение и письмо является основой для изучения других дисциплин. 

Еще одна особенность программы «Лидерство учителя " – проведение коучинга и 

наставничества (mentoring), с помощью которых учителя учат коллег, а учителя, 

освоившие ее, являются лидерами, реализуя обучение учащихся и учителей в своих 

школах.  

          В этом направлении с 2016 года по специальности 5В010200 - Педагогика и 

методика начального обучения введена в учебный план элективная дисциплина 

«Основы обновленного образования в начальных классах", в 2017-2018 году прошли 

переподготовку около тридцати учителей школ. 

Университет подписал меморандум со средней школой в п. Новый, работающей по 

пилотному проекту в рамках обновления содержания образования города, где будущие 

учителя начальных классов проходят педагогическую практику. 

Проект «определение и отбор компетенций», разработанный организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), был представлен моделью навыков 

XXI века. [3] 

Данный проект показывает, что учащиеся с глубоким концептуальным пониманием 

усвоили основную грамотность, то есть развивают не только знания и навыки ученика, но 

и, в целом, максимально индивидуализируют его обучение- формирует умение  читать, и 

позволяет ему развиваться как личность. На основании этого, в ВУЗе при подготовке 

будущих специалистов, выданное  Организацией экономического сотрудничества и 

развития заключение, взять как руководство. 

- стратегии обучения, умение сочетать различные педагогические подходы, а также,  как и 

когда использовать конкретные методы и стратегии; 

          применяемые стратегии в целом касаются вопросов обучения всего класса, а также 

направлений проводимых исследований, групповых работ, самостоятельных  работ и 
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индивидуальных исследований. Поэтому необходимо учитывать, что образовательные 

стратегии всегда связаны с каждым учеником индивидуально; 

          учитель должен сотрудничать со своими коллегами по своему  и соответствующему 

предмету; внутри одной организации или с представителями ряда других организаций; в 

рамках сетевого профессионального сообщества, в рамках других мероприятий, 

предусматривающих систему наставничества.; 

          владеть прочными навыками в области информационно-коммуникационных 

технологий, владеть методиками их использования как эффективного средства обучения, а 

также уметь эффективно использовать информационно-управляющие системы в контроле 

учебного процесса. [4] 

            Таким образом, содержание новых учебных программ – направлено на развитие 

навыков ХХІ века: развитие навыков поиска, анализа и интерпретации информации; 

формирование их первоначальных знаний о человеке, природе и обществе ; развитие 

духовно-нравственных ценностей. 

 Если говорить о формирование функциональных навыков: то в этом 

направлении в вузах ведется подготовка будущих специалистов, слова  великого 

казахского просветителя Ахмета Байтурсынова «Коррекция страны должна начинаться с 

коррекции образования ребенка».  В своем выступлении он отметил,  что в настоящее 

время  в области образования и воспитания молодежи  нет серьезных проблем, и 

определил, что основа развития лежит в образовании и науке. 
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Білім беру жҥйесінде ҧлттық шешендік дҽстҥрге баулу – рухани қҧндылықтар негізі 

 

       Абат Қыдыршаев 

 М. Ӛтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті жанындағы 

«Рухани жаңғыру» институтының директоры, педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының академигі 

 Нəзік Ғазез 

 М.Ӛтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің магистранты 

 

     Тҥркі әлемінде де, Ҧлы Дала елінде де, еуропа тӛрінде де бірегей даналардың дуалы 

аузынан шығып, ҧрпағына мирас болып қалған қҧнды ойлардың кҥллісі сӛз қҧдіреті 

арқылы берілетіні мәлім. Ал даналар дҥниеге келтірген қҧндылықтардың бірден-бір заңды 

мҧрагері – сол халықтың ӛзі. Демек, халық даналығы – ҧлттық сана межесі, ой-ӛріс 

тҧнбасы. Олай болса, халық даналығы – тілінде. Тексіздік – тілсіздіктен. Егер де тіл 

мҥмкіндігі шектеліп, сӛз байлығы мен кӛркемдігі, оралымдығы жетіспей жатса, даналық 

ой-пікір де шарықтап дамымақ емес. Ендеше даналықты білдіретін тҥйін-тҧжырымдар, 

ҧғым-тҥсініктер сапына аталы сӛз, мақал-мәтел, қанатты сӛз, нақыл сӛз, шешен сӛз, ӛсиет 

сӛздерді қосар едік. Бҧлар – даналық пен парасаттылықтан туындаған терең ой, логикалық 

тҧжырым, философиялық толғаныс, дҥниетаным, ӛмір тәжірибесі, тағылым-тәлім 
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кӛріністері, кӛркем сӛзбен кӛмкерілген қалыптасқан тіркес, шағын мәтін, қысқа да нҧсқа 

ой ҥзіктері. 

      Қазақтың кӛне тарихындағы, кӛркем әдебиетіндегі шешен-билерді (Майқы, Кетбҧға, 

Асан қайғы, Жиренше, Тӛле, Қазыбек, Әйтеке, Сырым) тҥгел тҥптеп білу, мҧраларына 

ҥңілу, керегінше пайдалану да жас ҧрпаққа қажетті қағида. Шешендік ӛнердің туып, 

қалыптасуы қоғамның пайда болуымен байланыстылығы туралы пікірді қазақ шешендік 

ӛнерінің даму тарихы да дәлелдейді. Демек, қазақ халқының зор мақтаныш боларлық 

мәдени бай мҧраларының мол саласы - әдебиет мҧрасы. Философиямен қабысқан терең ой-

пікірлер арнасынан асқан ақыл, сезімді сергітіп, жҥрек тербеткендей қажырлы қайрат, 

екпін, ынта, аңсаған әділдік, бой шымырлатып, жҥйе босатарлықтай сӛз - осылардың бәрі 

қазақ халқының ауыз әдебиетінің асылдығын кӛрсететін қасиеттер. Сол себептен де «Ӛнер 

алды-қызыл тіл» дейді қазақ мақалы. Қазақ халқы адам баласының қоғамдық қатынасының 

ең маңызды қҧралы сӛзді ӛте жоғары  бағалай білген. «Сӛз тапқанға қолқа жоқ» деп, 

орынды айтылған жақсы сӛздер отыз тістен шығып, рулы елге жайылған, кӛпке ӛнеге 

болған. Мҧндай жҥйелі сӛздер ауыздан-ауызға кӛшіп, атадан балаға ауып, біздің заманға 

да жеткенін кӛреміз. Қазақ халқының ғасырлар бойы сақталып келе жатқан ауыз әдебиеті - 

тҥпсіз бҧлақ, бітпес мол қазына. Қазақ халқының мәдени мҧрасының ішінде кӛпке дейін 

ойдағыдай еске алынбай, зерттеу жағынан кенже қалып келген ӛткендегі ҧлы сӛз 

аталарының, айыр кӛмей, темір жақ шешендерінің қамал бҧзарлықтай қаhарлы, жҥйе 

босатарлықтай жылы сӛздері, ӛмірді кеңінен алып, заманында кемеліне келтіре сӛйлеген 

би-шешендердің ескіден қалған нақыл сӛздері қазақтың ауыз әдебиетінен кӛрнекті орын 

алады. Шешендерден қалған мҧндай шебер сӛздер, бір жағынан,қазақтың елдік, қоғамдық 

ӛмірінің кҥллі қырларын елестететін айнасы болса, екіншіден, халықтың ой-пікірінің, сана-

сезімінің, жалпы дҥниетанушылық кӛзқарасының арнасын, жеткен кемелін кӛрсетеді. 

Әділетті сағалаған шешен-билердің, ақыл айтқан қадірлі ақсақалдардың атақтарын іргелі 

қазақ еліне әйгілі еткен - олардың ҧлт атынан, іргелі ел, аймақ атынан айтқан шешен 

сӛздері, әділ биліктері, ӛмірдің ӛзгешеліктерін ақылға салып, ӛлшей айтқан болжал 

сӛздері. Бҧл тҧрғыдан келгенде, от ауызды орақ тілді шешен-билеріміз – ҧлт 

кӛшбасшылары [1;2;]. 

        Қазақ ауыз әдебиетіндегі, фольклорындағы ауызша айтылған сӛздердің иесі бары, 

айтушының аты белгілісі, тек осы шешен-билер сӛздері ғана. Аталы сӛздері іргелі елге 

жайылып, шешендік даңқтары талай заманды басып ӛтіп, ӛзгермей, ӛшпей, мҧра болған 

ақылгӛй адамдар қазақ халқында жҥздеп саналады. Ӛз басы ғана емес, сӛзге жҥйрік болған 

аталарын былай қойғанда, тҥу ата тегінен бері қарай, тҧқым қуалап, тӛңірегінің кӛбі 

шешендікке ие болғандардың ӛзі сан алуан. Бізге сӛздері жеткен шешендердің кӛпшілігі 

қазақ хандығы орнағаннан бастап кӛрінеді. Демек, қазақтың ҥш жҥзіне ортақ, сонау әріден 

келе жатқан Асан қайғы, Жиренше шешен, Сыпыра жыраулар - ӛткенді ӛрнектей ойына 

тізіп, кезеңін кеңінен қамтыған, келешекті болжағыш, нағыз самғаған саңлақтар. 

Шешендіктері шешеннен асып, батпан бҧлды сӛздері еттен ӛтіп, сҥйекке жетіп, 

жазықтыны жанынан тҥңілдірген сӛз иелерінің атақтары Алтын орда хандығы ыдырап, 

қазақ хандығы ерекшеленген замандардан бері қарай анықтала бастайды. Сол тҧстағы 

халық абыройына ие болған дҥлдҥл қазақ шешендерінің қай-қайсысы да екі ауыз аталы 

сӛздерімен ердің қҧнын, рулы елдің ісін бітірген деседі. Ендеше, қазақ халқының ертедегі 

елдік мәні бар істерінің бәрі осындай аталы сӛз айтқан кӛсемдерінің алдына келіп 

шешілетін болған, шешендердің айтқан қҧнарлы сӛздеріне жҧрт бағынатын болған.  Бҧл 

сӛздерді мазмҧн жағынан алып қарасақ, ӛмірді кеңінен шолып, тереңнен қамтығаны 

байқалады. Мҧндай шешендер аз сӛйлеп, кӛп айтқан. Естіген, білгендерін кӛңілге кӛп 

тҥйіп, сӛздерін кӛпке бірдей әділдікке сҥйей, тҧжырымды етіп, тәлім-тәрбиелік мәнін 

ӛсіре, жауыздықтан аулақтата, жақсылықты ҥлгі ете, сӛз тыңдаушыларды жетелей 

сӛйлеген. Қазақ елі талай жауларымен жағаласып, кӛп қиыншылыққа кездесіп отырды. 

Сол кҥндерде елге ақылшы болып, батырлармен бірге елдің елдігін, бҥтіншілігін, намысын 
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қорғасқан да осы сӛз иелері – шешен, билері. Әз Жәнібек заманында қазақта екі-ақ тҥрлі 

кісі болыпты: бірі – батыр, бірі – би деу де осыны дәлелдейді [3;4; 1;]. 

       Шешендік – Ҧлы Дала елі тектілігінің айқын белгісі. Ҧлт шешендігінің кӛшбасшылық 

ӛнегелік тағылымы тҧңғиық терең. Шешендік негізі – ой еркіндігі, сӛз еркіндігі, ауызекі 

тілдегі сӛздерді әдемі тізбектеп оралымды орналастыру, тиімділігін кҥшейтіп, қисынды 

ойға сыйғызуды аңғартуы; сӛзбен тоқтату, сӛзден жаңылыстыру, қарсыласын сӛз 

тыңдарлық жағдайға тҥсірудің орасан кҥшті ӛнер екендігіне кӛз жеткізу, яғни, 

қарсыласыңды ҧтымды сӛзіңмен, тапқырлығыңмен, шешендігіңмен иілте білу оңай шаруа 

еместігін, сӛзсіз, бҧл ойлау қабілетіңе де байланыстылығын, шаршы топ сенің тӛкпектетіп, 

ешбір мҥдірмей сӛйлеуіңе тәнті боларын, ҧшқыр ойлы қалыпта сӛйлей алатын адамның 

қолынан кесімді істің де келері дау туғызбайтындығы; тҧспалдап сӛйлеуге, мегзеуге, 

бернелеуге, символдауға, басқаны айта отырып, нені нысаналып отырғанын жасыра 

айтуға, жҧмбақтап айтуға, яғни, терең зейінділік пен ойлылыққа тӛселтуі; астарлап сӛйлеу 

халқымыздың сӛйлеу мәнері екендігін, бҧл тек сӛйлеу шеберлігімізді ғана емес, сӛйлеу 

мәдениетімізді де танытатын, ойлау қабілетімізді аса тереңдетер қҧбылыс екендігін 

аңғартуы; тапқырлыққа, шапшаңдыққа, тез жауап берушілікке баулуы; ӛзгені тыңдауға, 

ӛзгенің ӛнегелі ісінен тағылым алуға жӛн сілтеуі [5; 6; 7]. 

      Ал бҥгінгі Ҧлы Дала елінде, туған жерімізде қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алып, ана 

тіліміздің қоғамдық қызметі жоғарылаған кезеңде шешендік сӛздің әлеуметтік мәнін 

ҧғындыру ісі және мемлекеттік тілде шешен сӛйлеу мәдениеті мәселесі аса ӛзекті. Ал жас 

тҧлғаларды шешен сӛйлеу мәдениетіне баулу ісі – ӛз алдына мән-мағынасы зор мәселе. 

Демек, қазіргі таңда шешен, шешендік ӛнер, риторика, шешен сӛйлеу мәдениеті дегеніміз 

не, шешендікке қойылатын талаптар, қағидаттар қандай, қазақ шешен-билерінің, шешендік 

сӛздердің тағылымы неде, шешендікке баулу амалдары қандай  тҧрғысындағы мәселелер 

турасында да жан-жақты ойланып, шешендік ӛнер жайындағы еңбектерді електен ӛткізіп, 

шешендікке қатысты материалдарды екшей қарап, жоғары және орта мектеп не болмаса 

колледж, интеллектуальды мектеп, лицей, гимназия сынды білім ордаларының студент-

шәкірттеріне шешендікті арнайы пән ретінде оқытуды ритор-мамандарымыздың дҧрыс 

мағынасында қолға алуы – ҧрпақ алдында парыз іс. 

     Шешен болу ҥшін, тек туа біткен талант болу керек, яғни, табиғи дарынды сазгер, 

суретші, ақын сияқты болу керек, ал ӛзгелердің пешенесіне таңдаулылардың ӛнеріне 

тамсану, таңдай қағу ғана жазылған деген ҧғым – бҥгінгі таңда ақылға сыйымсыз, таяз 

ойлаудың айғағы. Әріден келе жатқан талас пікірлердің бірі кӛпшілік қауымға шешендік 

ӛнердің даруы я дарымауы мәселесіне осылайша қарсы дау айтуға болар. Талант болып 

тумадым деп ӛкінудің қажеті шамалы, таланттар сирек болады, ал ӛз ісінің майталман 

шебері болу – әркімнің қолында, тек жатыпішер жалқаулықтан сақтасын де. Халық айтпай 

ма: «Сӛйлей-сӛйлей шешен боларсың» деп. Ғҧламалар айтпай ма: «Ақын туа қалыптасады, 

шешен жҥре қалыптасады» деп. Дегенмен, кӛп кӛргеннің бәрі кӛсем, кӛп сӛйлегеннің бәрі 

шешен еместігі де аян. Кедейлік неден? – деп сҧрапты біреу Тӛле биден. – Кедейлік ҥш 

ағайынды. Оның тҧңғышы – кежірлік, ортаншысы – еріншектік, кенжесі – ҧйқы. Осы 

ҥшеуін бойына ҥйір қылмаған адам кедей болмайды, - деп жауап беріпті Тӛле би [8.49].  

Бізге керегі де осы. Тегін тҥйіндер емес, астарында термен келер тәжірибе жатыр. Демек, 

шешендіктің ӛнер делінуінде шарттылық басым. Шындығында, шешендікке әрбір сауатты 

адам меңгере алатындай машықтық іс-әрекет жиынтығы тән. Сол себептен де кез-келген 

маманның толыққанды дәрежесіне сай болуына адамның қабілеті мен ҧмтылыс-жҥрек 

қалауының нақты тҥрде ҥлкен рӛл атқаратыны табиғи қағида. Шешенді оның ерік-

жігерінен тыс тәрбиелеу мҥмкін емес. Керек десеңіз, ерекше жоғары деңгейдегі қабілет-

қарымды да дамыту, ӛрістете ӛрбіту, қалыптастыру бағытындағы жҥйелі де сатылы іс-

әрекеттер жасалмаса, бәрі де бос әурешілік, яғни, керемет қабілет-қарым қҧмға судай сіңіп, 

далаға лағады. 

    Шешендік ӛнер – тыңдаушының ақылы мен сезіміне әсер ететін субъективті және 

объективті кҥрделі даналық тәлім, шығармашылық қалыптағы қатаң ғылыми тҥйін де. 
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Кезінде атақты тӛңкерісшіл кеңес шешендерінің бірінен шешен сӛйлеу мәдениеті жӛнінде 

оқып ҥйренуге ден қойдыңыз ба деп сҧрағанда: «Иә, сӛйлей білу техникасы жӛнінде кӛп 

оқыдым. Негізгі жҧмысыма байланысты мінбелерден жиі сӛйлеу қажеттігіне сәйкесті, мен  

мҧны ӛте жақсы жҥзеге асыруға міндеттімін де. Ал ол ҥшін тынымсыз тер тӛге оқып-

ҥйрену қажет-ақ» деген екен [5.36]. Бҧл ретте қазақ ғҧламалары Әлихан Бӛкейханов, 

Ахмет Байтҧрсынҧлы, Мҧхтар Әуезов, Жҥсіпбек Аймауытов, Қҧдайберген Жҧбанов, Ғабит 

Мҥсірепов, Қаныш Сәтбаевтардың шешендік тағылымы ӛз алдында телегей теңіз. Тҥйін 

нҥктесі болар пікір – қазақ ғҧламаларының шешендік қалыптары іркіліксіз ізденіс 

ҥстіндегі шәкірттерге таптырмас толымды тағылым [9; 10;11;]. 

       Ал жас тҧлғаның бойына риторикалық мәдениетке қатысты білік, дағдыларды қалай 

жҧғысты етпекпіз.  Басты жолы – жоғары оқу орындарында, білім беру ордаларында 

шешендіктану (риторика) ғылымын  игеру арқылы. Біздіңше, шешендіктану пәнін 

оқытуды қазақ халқының салт-дәстҥрлері мен мәдениеті және ҧлттық ділімізбен 

байланысты шынайылыққа, ізгілік пен әдемілікке ҧмтылуға бағытталған жас тҧлғалардың 

сӛйлей білу білік-дағдыларын, қабілет-қарымын дамытуды кӛздейтін риториканың 

кешенді қалыптағы интеграцияланған пән екендігі туралы тҥсініктен туындата білген 

дҧрыс. Сондай-ақ, риторикалық мәдениетті, риторикалық біліктілікті қалыптастыру – бҧл 

тек оқудағы бір ғана бағыт емес, сонымен бірге, ӛзге де оқыту пәндеріне әсер ету қҧралы 

да, интеллектуалдық және эмоциональдық тҧрғыда жетіле дамудың тиімділігін 

қамтамасыз ететін, әлі де тереңірек айтсақ, жас тҧлғаның әлеуметтік тҧрғыда 

бейімделуінің тиімді жҥруіне бірден-бір қажетті алғышарт та. Қазіргі таңда жоғары оқу 

орындарында, ҧлттық мектептерде шешендіктану пәнін оқытуда риторикалық білімнің 

негізі ретінде логос, пафос және этос ҥштік тҧғырының ӛзара ҥйлесе сәйкес келу идеясы да 

ескерілуі тиіс. Ендеше, шешендіктану тҧңғиығына терең бойлау, шешендік ӛнерге баулу 

жай ғана риторикалық технологияны меңгеріп қана қою  емес, сондай-ақ бҧл – бізге ата-

бабамыздан мҧра ретінде қалдырылған жоғары адамгершілік тҧрғысындағы қҧндылық 

ретіндегі ҧлттық риторикалық идеалды танып-білу. Демек, шешендіктануды ҧлттық 

риторикалық идеалдың бӛлінбес бӛлігі ретінде қабылдай білуіміз керек. 

     Тақырыпқа сай шаршы топ алдында сӛйлеу жастан да, жасамыстан да психологиялық 

әзірлік пен алдын-ала жаттығуды талап етері даусыз. Егер де кӛшбасшы сӛйлеуге тиісті 

тақырыбына қатыссыз барлық қам-қарекеттер мен қажетсіз ойлардан арыла білсе, алға 

қойған мақсатты межеге тез жетері анық. Тек осындай қалыпта ғана ол аудиторияға әсер 

етіп, кӛпшілікті ӛзіндік кӛзқарасының дҧрыстығына иландыра алады. Ӛкінішке орай, 

кӛпшілік жағдайда жас тҧлғалар не айтарын жақсы біле тҧрса да, ӛз ой-тҥйіндерін 

тыңдаушыларына дәл де дӛп жеткізе білмейді. Басты себеп, сӛйлеушінің іскери 

әдістемелік жағынан әзірлігінің кемшіндігі, тыңдаушыларды қабылдау ерекшеліктерімен 

таныс еместігі, аудиториямен қарым-қатынас дағдыларын игермегендігі [12; 13; 14; 15]. 

Біздіңше, бҧл орайдағы әрбір жас атаулыға қажетті риторикалық мәдениетті бойға 

жҧғысты етуге септесер тҥйіндерді білу аса маңызды. Ол қандай тҥйін-тҧжырымдар 

болмақ? Біріншіден, кәсіби маманға қажетті шешендік дегеніміз – тыңдаушылардың жан-

сезім әлемін сӛзінің әдемілігімен, образдарының жарқындылығымен, нақыл, ғибрат 

сӛздердің ҧшқырлығымен толқытатын, баурайтын ӛнер, ӛзгеше қабілет-қарым, тума 

қасиет, сондай-ақ ӛскен ортаның, ҥлгі жандардың, ҧлағатты еңбектердің тағылым-

тәрбиесі, ӛзіндік дҥниетанымының нәтижесі [8; 16; 17; 18]. 

Екіншіден, шешен табиғаты туралы айқын тҥсінігінің болуы. Демек, ол кӛпшілікті сӛзінің 

оттылығымен, жарқылығымен, кҥшімен, кӛріктілігімен баурап алмақ. Сондай-ақ, шешен 

елге тҥсінікті болуы ҥшін, бҥкпесіз ашық болғаны жӛн. Ҧзын сӛздің қысқасы, шешен – 

тыңдаушылардың рухани дҥниесін байытушы, ӛмірдегі, қоғамдағы алуан тҥрлі 

қҧбылыстарды байыбына жетіп, талдап тҥсіндіруші, белгілі бір ой-пікірлерді, халықтық 

мәселелерді жеткізуші, жан сала насихаттайтын ҥгітші. Бҧл орайда ол – әлеуметтік-саяси 

тҧлға [19; 20; 21]. 
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      Ҥшіншіден, шаршы топта сӛз бастаудың қиындығын аңғаруы. Терлеп кӛрмеген тер 

қадірін қайдан білсін. Кӛшбасшы жас тҧлға әр кез «Кӛш бастау қиын емес, қонатын жерде 

су бар; Қол бастау қиын емес, шабатын жерде жау бар; Шаршы топта сӛз бастау қиын, 

шешімін таппас дау барлығын»; сӛйленер сӛздің «бастамасы», «ҧсынбасы», 

«мазмҧндамасы», «қыздырмасы», «қорытпасы» боларын  білуі тиіс. Данышпан Абай 

айтпай ма, «сӛз танымайтынға сӛз айтқанша, ӛзіңді танитын шошқаны баққан жақсы» деп. 

Демек, ӛзгеге қарата сӛз сӛйлеу, шаршы топта сӛз бастау қайдан оңай болсын [22;8]. 

    Тӛртіншіден, сӛз сӛйлеуге даярланудың қажеттігі туралы. Жастар небір ӛнер, не 

даналық шыңына оларды оқып-ҥйренбей жету әсте мҥмкін еместігін; кімде-кім ӛз сӛзін 

алдын-ала дайындаса, сол – халыққа нағыз берілген, шын мәнінде халық ҥшін қызмет 

ететін жан, ал кӛпшілік сӛзімді қалай қабылдайды дегенге немқҧрайлы қараушылық – 

сендіруді емес, кҥшпен кӛндіруді мақсат еткендік екендігін есте ҧстағаны жӛн-ақ [8.45-66]. 

     Бесіншіден, сӛйлеу мәдениеті туралы ойлануы. Сократ айтады: «Сӛйлеп кӛріңіз, мен 

Сіздің кім екеніңізді айтайын» деп. Демек, жас кӛшбасылар адамның хайуанаттан 

артықшылығы – тілі, ал оны орынды қолдана алмаған адамның хайуаннан бетерлігін есте 

ҧстап, кез келген сӛйленген сӛз жанды қҧбылыс іспеттес, ол бас-аяғы бар дене секілді және 

де тҧтас кеуде тҧсы мен аяқ жағы бір-бірімен ҥйлесімді де сәйкесімді әрі біртҧтастықта 

ӛрілген болып келуі заңды екендігін сезінуі, жақсы сӛйлеу жай ғана естіртіп жақсы ойлау 

екенін ескеруі ауадай қажет [8.67-98]. 

    Алтыншыдан, сӛйлеушінің жылы жҥзді, жылы сӛзді бола білуі. Жас тҧлға әр сӛздің 

айтылуына қарай мың сан мағынасы барлығына ҥңілуі қажет. Себебі ҧстамды да орынды 

сӛйлей білуі ділмарлықтан кӛп артық. Шынында да, ақылды ақырын сӛйлер де, жауабын 

кҥтер. Бҧл ретте А.П.Чеховтың: «Мен ӛзімді тежеуге ҥйрендім, ӛйткені парасатты кісі ӛзін 

бетімен жібермеуі тиіс», - дегені бар. Сондай-ақ сӛйлеушінің сӛйлеу сәтіндегі жан-

дҥниесінің қозғалыстары дене қимылымен ҧштасуы тиіс. Бҧл ретте: «От сықылды жылы 

болсын жҥзіңіз бен сӛзіңіз», - деген Шәкәрім сӛзі ой салса керек. Ал А.С.Пушкин 

мағынасыздықтың екі тҥрін атайды: бірі – сезім мен ойдың жетімсіздігінен пайда болар 

сӛздің кӛптігі, екіншісі – сезім мен ой асып-тӛгіліп жатса да, оны жеткізер сӛздің кемдігі. 

Сондай-ақ шешен нәзік қҧбылыстарды қатқыл ҥнмен айтса, не болмаса ыңғайсыз 

әңгімелерді нәзік дауыспен жеткізсе, тыңдаушысын иландыра алар ма еді [8.111-117]. 

      Жетіншіден, қысқа да нҧсқа сӛйлеуге тӛселуі, тіпті, ҥндемей қалудың да ҥлкен кҥш 

екендігін сезінуі. Ж.Баласағҧни: «Кӛп сӛйлеме, азбен келтір иінін, Бір сӛзбен шеш тҥмен 

сӛздің тҥйінін», - демей ме. Шын сӛз қашан да – нҧсқа, жақсы сӛз қашан да қысқа болмақ. 

Кӛп сӛйлеген мылжың шын сӛзді аз айтады. Ақылы келте адамның әдетте тілі тым ҧзын 

болады. Ойшыл адам, мҥмкіндігіне қарай, кӛп ойды аз сӛзге сыйғызуға тырысып, қысқа 

сӛйлейді. Бҥге-шҥгесіне дейін тҥгін қалдырмай айтуға тырысу нәзік сезінуге қабілетті 

адамды жалықтырып, намысына тиеді. Тілінде тиегі жоқтардың бәрі бӛспелер ауылынан. 

Ең бергісі жалған жымиып, босқа даңғырлайды. Қысқасы, «Аз сӛйлер де, кӛп тыңдар, Хас 

асылдың баласы», - деп, Махамбет бабамыз айтқандай, кім-кімге де аз сӛйлеп, кӛп 

тыңдаған жӛн. Қашан да аз сӛйлеген қателеспес, аз жеген ентікпес. Жас атаулы ең қысқа 

сӛздің мағыналы кӛзқарас екендігіне назар аударуы артық болмас еді. Демек, қазақтың 

Қабдоловына сҥйене ой тҥйсек, «кӛп біліп, дӛп сӛйлеген – шешен, аз біліп, кӛп сӛйлеген – 

мылжың». Ал Исократқа сҥйенсек, екі жағдайда ғана сӛйлеуді қолдайды: бірі – ӛзіңнің 

сӛйлер нәрсеңді айқын ойланып алғанда, екіншісі – бір нәрсе жайында айтудың аса 

қажеттілігі туындағанда. Тек осы жағдайларда ғана ҥндемегеннен сӛйлеуді мақҧл кӛрсе, 

қалған тҧстарда сӛйлегеннен сӛйлемегенді анағҧрлым артық санайды. Шал ақын айтпай 

ма: «Байлауы жоқ шешеннен, ҥндемеген есті артық, Бәйге алмаған жҥйріктен, белі жуан 

бесті артық» деп. Иә, кӛп сӛйлеген кӛп сәтсіздікке де ҧшырамақ, ендеше сӛзге сақ болу 

шешендіктен де асқақ. Ӛз саласының майталманы А.Ф.Кони мәнді ештеңе айтпағаннан, 

ҥндемеуді артық кӛрсе, білгір Боуви: «Ақылды сӛйлеу – қиынның қиыны, ақыл безбеніне 

салып ҥндемей қалу одан да қиын», - деп тҧжырады. Демек, ӛзінің тіліне кҥші жетпеген 

адамның сӛзінде шынайы шындық болмасы анық. Ҧлы ойшылдарымыздың бірі Анақарыс 
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кейінгіге тіліңді, тәбетіңді, нәпсіңді тыйып ҧстау турасында ҧлағат қалдырған [8.126-140].

 Демек, қазіргі жас тҧлғаларымыз риторикалық мәдениетке қатысты аса қажетті білік, 

дағдылар – орнымен сҧрауға, кӛңіл қойып тыңдауға, байсалды тҥрде жауап беруге және 

басқа айтар ештеңесі жоқ кезде сӛйлеуді доғаруға ҥйренгені абзал. Бҧл орайда: «Егер 

айтпағаныңа бір рет ӛкінер болсаң, ҥнсіз қалмағаныңа жҥз рет ӛкінерсің», - деген 

Л.Н.Толстойдың бҧған жалғастыра, «адамдар қалай сӛйлеуді ҥйренумен әуре болып жҥр, 

ең басты ғылым қалай және қашан ҥндемеу керектігін» айтуы ескеруге тҧрады [8.141-149]. 

Десек те, есті адам қашан да тілін тыяр-ау, ойымыз тыйылмасын делік. 

Тоқсан ауыз сӛздің тобықтай тҥйініне келсек, шешендік дәстҥр – рухани қҧндылық кӛзі. 

Тҥркі мәдениетіне тән шешендік ӛнер тәліміне кейінгі ҧрпақты тәнті ете отырып, орасан 

рухани шапағат, парасат сыйлаймыз. Ҧлы Дала елі ҧрпағының рухани жаңғыруының сом 

тетігінің бір қыры осы тҧста. Ал рухы зор, рухани бай ҧрпақ – тҥркі әлемінің сенімді 

келешегі. 
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Заман бір орнында тҧрмайды, бәрі де дамуда, әсіресе, ғылым мен педагогикалық 

шеберліктің дамуы ӛзара тығыз байланыста жҥреді. Қазіргі Қазақстанның оқыту жҥйесінде 

ірі салалық ӛзгерістер жҥзеге асуда. Шетелдік педагогикадан алдыңғы қатарлы 

педагогикалық оқыту технологиялары еліміздің оқыту жҥйесіне енуде. Бҧлардың барлығы 

еліміздің оқыту жҥйесі басқа елдерден қалмасын, алдыңғы лекте кӛрінсін деген тілектен 

туғанын білуіміз қажет. Осы себептерге орай, жаңа технологиялар біртіндеп еліміздің ағарту 

жҥйесіне орнығуда. Мҧғалімнің шеберлігі мен жетістігі – сапалы білім мен жақсы тәрбие 

алған шәкіртінде екенінде дау жоқ. Мҧғалімнің сабақта қолданған әдістері оқушыға әсер 

етуіне қарай бағаланып, дараланып, шәкірт тарапынан да ӛз талабына сай орындалып 

отыруы тиіс.  Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда оқушылардың ойлау және 

шығармашылық қабілетін дамыту мақсатында Б.Блумның мақсат қою таксономиясы арқылы 

тҥрлі әдіс-тәсілдерді пайдалану маңызды. Америкалық ғалым, психолог Бенджамин Блум 

оқыту әдістерін зерделеп, 1956 жылы «Блум таксономиясы» деп аталып кеткен 

тҧжырымдаманың негізін қҧраған. Блум таксономиясының басты белгісі жҥйеленген 

мақсаттармен ерекшеленіп, білімді игеруге бағытталған 6 қадамнан тҧрады. Таксономияның 

әр тҥрлі деңгейлері (білу, тҥсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау) оқушыны мазмҧнды, 

салалы ойлауы мен сӛйлеу әрекетіне жетелейді. Оқушы ӛзінің игерген біліміне сын кӛзбен 

қарап, ӛзінің білімді игерудегі жетіспеушілік тҧстарын байқап, қатесін анықтап, ӛзіне баға 

беруді ҥйренеді.  

Танымдық ҥрдісті ең қарапайым деңгейден бастап бірте-бірте кҥрделенетін 6 деңгейге 

жіктейтіндігін ескере отырып, қарапайым деңгейде есте сақтау, тҥсініп білу, еске тҥсіру, ал 

одан кейінгі тҥсіну деңгейінде сол ақпаратты басқаша, ӛз сӛзімен жеткізе алумен жалғасады.  

Жаңа ақпаратты бӛліктерге бӛліп зерттеуден кейін оны ӛз тәжірибесінде тасымалдай 

алу сияқты алдыңғыға қарағанда кҥрделі әрекетке ҧласады. Қарама-қарсылық туғызу, шешім 

қабылдау, баға беру – оқушының білімін дамытудағы ойлаудың жоғары деңгейінде жҥретін 

жҧмыстар. Әр деңгейге сәйкес танымдық ҥрдістің мақсаттары кҥрделенетіндігі заңдылық. Әр 

қадам сайын сол деңгейде орындалған әрекетке баға беруді жҥзеге асыру арқылы оқушының 

білім деңгейі артып, шығармашылығы шыңдалады. Шығармашылық жҧмыстарды 

орындағанда оқушылар ӛзінің болжау, топшылау, тҥрлі қҧбылыстардың арасындағы 

байланыстарды салыстыра  білу қабілетіне сҥйене отырып, ой қорытындысын жасап, жаңа 

шешім табады, ӛзіндік жаңалық ашады.  

Оқушы ары қарай ӛз білімі туралы ойланады, ӛзінің кемшіліктерін табады, ӛз 

әрекеттерінің сапасын бағалай алады, ӛзіне деген сенімділігі оянады. Ӛз қатарластарымен ӛз 

деңгейін салыстыра отырып, алға қарай ҧмтылады. Топта жҧмыс істей отырып, тілдік сӛздік 
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қорын молайтады. Сабақтың белсенді қатысушысы бола алады. Бҧл айтылғандар оқушылар 

арасында Б. Блум таксономиясының деңгейлеріндегі ойлау жҥйесі арқылы жҥзеге асады. 

  Сабақтарда тӛмендегідей талаптар ескеріледі: 

- Мақсаттар жиынтығы; 

- Дидактикалық міндет, мақсаттарды тҥгел орындау, жҥзеге асыру; 

- Сабақтың ғылымилығы; 

- Пәнаралық байланыс; 

- Проблема қоя білу, оны шешу; 

- Оқушылардың танымы, ойлау белсенділігі, қабілеті, дарынын дамыту; 

- Оқушылардың жеке бас ерекшелігін ескеру, сол арқылы дербес қарым-қатынас жасау; 

- Оқу жабдықтарын кешенді тҥрде пайдалану; 

- Ӛз беттерімен орындайтын шығармашылық тапсырмаларды ҧйымдастыру; 

- Білімді бағалау, жинақтау, тҥзету. 

«Жақсы ҧстаз қанша болса, оқытудың тиімді тәсілі де сонша», - деген ғҧламалардың 

сӛзінде айтылғандай, әр ҧстаз оқыту барысында оқушылардың ойлау қабілетін дамытудың 

сан тҥрлі әрекеттерін жасайды. 

Блум жҥйесінің қарапайымнан кҥрделіге қарай алты саты бойынша оқушылардың 

танымдық іс-әрекет иесі  болуына әсерін тигізетініне сабақ барысында кӛзіміз жетуде.  

Оқу-әдістемелік қҧралдың мақсаты – пән мҧғалімдерінің назарын интербелсенді 

оқытудың ерекшеліктеріне аударып, білім мазмҧнын кӛрсететін қҧжаттардың орта мерзімді 

жоспар, қысқа мерзімді жоспар деп аталатын ҥлгілердің басты ерекшеліктерін кӛрсету және 

Блумға негізделген қысқа мерзімді жоспарлардың маңызын саралап кӛрсету болды. 

Тәжірибеміздегі сабақ жоспарларының ҥлгісін дәлел ретінде ҧсынуға болады. 

Тҥйіндеп айтқанда, адамның басы, денесі, қолы, аяғы т.б. мҥшелері тәрізді оқыту 

ҥдерісі де – (қҧрауыштары – мақсат, тҥрткі (уәж), мазмҧн, қҧрал, форма, тексеру, бағалау, 

нәтиже) біртҧтастықта қолдануды қажет ететін кҥрделі механизм. Блум таксономиясында 

бағалау, баға беру – ойлаудың жоғарғы деңгейі деп кӛрсетеді. Дҧрыс, әділ  бағалау, кері 

байланыс орнату оқытуда оң нәтиже береді. Ӛмірде әр адам – бағалаушы бола алады десек, 

ҧлы хакім Абайдың он бесінші қара сӛзіндегі: «Егерде естілердің қатарында болғың келсе, 

кҥніне бір мәрте, болмаса жҧмасына бір, ең болмаса, айына бір ӛз-ӛзіңнен есеп ал!» - деген 

ӛсиетін «оқыту теориямызда», бағалау тәжірибемізде ҥнемі қолданғанымыз абзал. Сабақ 

нәтижесін бақылау мен бағалау ҥшін оқушы жҧмысын бағалауға арналған критерийлер мен 

дескрипторлар,  сабақ соңында сабаққа талдау жасап, сәтті тҧстары мен кемшін тҧстарын 

анықтау ҥшін жасалатын рефлексияның мҧғалім ҥшін келесі сабағында ескеретіндей сынып 

пен жеке оқушы жайында мағлҧмат беруде маңызы зор. 

1. Блум таксономиясы туралы тҥсінік. 

«Таксономия» термині алғашқы рет 1813 жылы Огюстен Декандолдың ӛсімдіктерді 

сҧрыптап бӛлу, олардың жҥйелерін реттеу орнына қолдану еңбегінде айтылады.  

Бенджамин Блум – америкалық оқыту әдістемесінің психологі, Блум 

таксономиясының авторы. Ол АҚШ-та, Пенсильванияда Ленсфорд қаласында туған, 1935 

жылы Пенсильвания университетін бакалавр және магистр деңгейлерімен бітірген, 1942 

жылы Чикаго университетінде докторлық деңгейін қорғады.  Сол кезде, яғни 1950-ші 

жылдары Америкада әртҥрлі мәнде қолданылып жҥрген «оқыту», «ҥйрету», «білім беру», 

«білім мақсаты», «білім ҥйрету», «ілім жинау жҥйесі мен мақсаты» т.т. термин сӛздерінің 

басты мәнін айқындауды Б.Блум ӛзінің бірінші мақсаты деп есептеп, осы мәселеге қатысты 

ӛз зерттеуін жҥргізіп жҥреді [1, 2.]. 1948 жылы Американың психологиялық ассоциация 

сиезінде осы уақытқа дейін басы ашылмаған осы тҥсініктерді дҧрыстап, бір ретке келтіру 

ҥшін, жалпы, оқыту жҥйесін реттеу ҥшін Б.Блум бастаған бір топ ғалым-педагогтерге 

тапсырма беріледі. Бҧл ғалымдар тобы білім берудің мақсаттарының әдістері мен 

тапсырмаларын жҥйелеуде ҥлкен жҧмыс атқарады. Бҧл шығармашылық топ осы мәселені 

жҥйелей келе, адамның оқуы мен білуінің негізінде танымдық, яғни ағылшын тіліндегі 

варианты «когнитивтілік», ҥдерісі жататынын негіздейді. Осының негізінде  оқытудың басты 
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мақсаттары жҥйеленіп, бҧл қҧрылым ҥш бӛлімнен тҧратын таксономия деп анықталады. Бҧл 

қҧрылымды ғалымдар былай жіктейді: 

1. Когнитивті – «білім», бҧл алты деңгейден тҧрады. 

2. Аффективті – «мінез-қҧлық», бҧл бес деңгейден тҧрады. 

3. Психомоторлы – «дағды», бҧл алты деңгейден тҧрады [2, 35.]. 

Шығармашылық топтың бірлескен жҧмысы сегіз жылға созылады. Осының негізінде 

«Блум таксономиясы» деген атпен зерттеу кітабы жарық кӛреді. Бҧнда, негізінен, 

когнитивтілік сӛз болғандықтан, бірқатар ғалым «таксономия» сӛзіне қарсы болады, алайда 

Б.Блум бҧларға кӛнбей «таксономия» сӛзін қалдырады. Бҧл сӛз «классификация», яғни 

«жіктелу» деген мәнді береді.  

Бҧндағы жіктелуде «білім, тҥсіну, қолдану» тӛменгі деңгейде болса,  «талдау, жинақтау 

(синтез), бағалау» жоғары деңгейді білдіреді. Осыған байланысты оқыту деңгейлері де 

жҥзеге асуы тиіс. Осы жылдар аралығында Б.Блум шығармашыл топтың ішінде ӛзіндік 

зерттеу жҧмыстарын жҥргізгені мәлім. Осыған нақты тоқталайық. Чикаго университетінің 

профессоры Б. Блум дарынды адамдардың табысқа жетуін зерттеп, олардың 10 жылдан 18 

жылға дейінгі аралықта табысқа жеткендігін анықтап, «Дарындыларды дамыту жобасы» 

деген атпен зерттеу жҥргізеді. Бҧл зерттеуде атақты пианистер, скульпторлар, шахматистер, 

теннисшілер, математиктер, неврологтар т.б. мамандық ӛкілдеріне зерттеулер жҥргізіп, 

дарындылардың табысқа жетуі ҥшін біраз жылдар кететінін анықтады. 

Блум таксономиясының басты нәтижесі – оқушыларға арнайы жасалған бағдарламалар 

мен оқу тапсырмалары арқылы дарынын ашу, дамыту. Оқушыларды жҥйелі тапсырмалар 

арқылы ситуацияға сала отырып, оқыту нәтиже беретінін байқады. 1956 жылы ол 

шығармашылық топпен бірге «Блум таксономиясы» деген атпен тарихқа енген ӛзінің оқыту 

теориясын енгізді. Ол ӛмірінде жалғыз және ғалымдармен бірлесіп он сегіз  кітап жазған 

болатын. Соның ішінде, оның екі кітабы таксономияға арналған болатын. Олар: 

«Стабильділік және адам мінезінің ӛзгеруі (Stability and Change in Human Characteristics) 

және Білім беру мақсатын жҥйелеу (Taxonomy of Educational Objectives)». Блум теориясы 

АҚШ-тың кӛптеген оқу орындарында қабылданып, оқытылды. Соңынан ҥлкен сындарға 

шыдамай мектептерде бҧл теорияны қолдану азайды. 

Блум таксономиясы алты кезеңнен тҧрады. 

1. Білім 

2. Тҥсіну 

3. Қолдану 

4. Талдау 

5. Жинақтау (синтез) 

6. Бағалау 

Қазіргі уақытта мектеп мҧғалімінің алдында тҧрған жауапты міндет – оқушыға 

тиянақты білім беру. Оқыту ҥрдісінде оқушылардың әрқайсысына жеке тҧлға ретінде қарап, 

ӛздеріне деген сенімін туғыза білу, оқушының білімге ынтасын кӛтере білудің маңызы 

ерекше. 

Осы оқыту негізінде қолданатын оқыту формалары топтық, топтық – жеке, жҧппен 

жҧмыс, диспуттар, пікірталастар, т.б. қолдану оқытудың міндеті мен шарты болып 

табылады. 

Кҥтілетін нәтиже: қазіргі қоғам талабына сай әлеуметтік бейімділігі жоғары, 

мәдениетті, ҧлттық тәлім-тәрбие алған, білімі мен біліктерін ӛмірде пайдалана алатын, жан-

жақты дамыған жеке тҧлға туғызу. Бҧл әдістеме оқушылардың креативтілігін дамыту 

мәселесін шешуге жол ашады. 

Е. Торрекс бойынша креативтілік – білім игеруде кездесетін қиындықтарды, кейбір 

кемшіліктерді шешудегі қабілеттілік. Д.Б. Богоявленская креативтілікті жеке тҧлғаның 

«шығармашылық дарындылығы» деп қарастырады [3, 76.].  

Блум таксономиясын қолдану арқылы оқытуда жеке тҧлға әр сапада кӛрініп, ӛзіне ғана 

тән жеке тҧлға қажеттіліктері қалыптасатыны анықталып тҧрады, оның белгілері мынадай: 
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– тәрбиеге ҧмтылушылық – жаңа проблемаларға икемді мәселені шешуге бейімділік; 

– талқылауға икемділік – тапсырманың шегіне шыға алу; 

–  ой ҧшқырлығы – тез арада кенеттен шешім шығару тәсілдерін алу қабілеттілігі; 

–  ойлау ерекшелігінің болуы – ӛз беттілік, даралық ерекшелік, ерекше шешім шығару.  

Блум таксономиясы жеке тҧлғаның біліктілік қасиеттерін шыңдай тҥсуге жол салады, 

атап айтсам, аса сезгіштік, ой ҧшқырлығы, жаңаға ҧмтылушылық, шығармашылық 

қабілеттер, ӛзіндік ой-пікірлерге тҧра білу, ӛзіне сын кӛзбен қарау, қисын ойлау, жаңаны 

сезгіштік, кҥмәншілдік, әр нәрсеге кҥмән келтіру. Блум таксономиясының негізінде жеке 

тҧлғаның креативтілігі, шығармашылық дербестілігі қалыптасады. Тіл дамыту ҥрдісі, ең 

алдымен, шығармашылық бағыттағы әр тҥрлі жҧмыстар арқылы жҥзеге асады. 

Демек, Блум таксономиясы арқылы оқытуда жеке тҧлғаны қалыптастыру – жеке 

тҧлғаның сапалық қасиетін дамытатын рухани қҧндылықтарды игерудің бірден-бір 

жолы. Блум таксономиясы «интерактивтік – педагогикалық әрекет» ҧғымын іске асыруға 

жҥзеге асырушы болып табылады. 

Білімді толық меңгерту технологиясы оқушының білім деңгейлерін шығармашылық 

деңгейге кӛтерілумен тҥсіндіріледі. Сондықтан да американдық ғалымдар Ди Кэрон мен 

Б.Блумның білімді толық меңгерту технологиясының маңызы зор екенін есте тҧту қажет. 

Педагогикада бҧл технологияны «Блум таксономиясы» деп атайды.  

2. Блум таксономиясының басты ерекшеліктері. 

Блум таксономиясы бір ізбен реттелген мақсаттар қою жҥйесі арқылы оқушылардың 

білім деңгейлерін шығармашылық деңгейге жетуді ҧсынады. Оның моделін тӛмендегі 

кестеден кӛруге болады: 

 

Кесте – 1. «Блум таксономиясы» кестесі 

 

Мақсаттар жҥйесі Оқушылардың когнитивтік іс-ҽрекеті 

 

Білім Оқушы меңгеретін және оған берілетін білім негіздері. 

Тҥсіну Оқушы білімді қабылдайды, тҥсінеді, тҥсіндіреді. 

Қолдану Алған білімді қолданады. 

Талдау (анализ) Білімді жай қабылдамайды, талдайды, саралайды, 

салыстырады. 

Жинақтау  Алған білімнен жаңа ӛнім жасап шығарады. 

Баға (сыни ӛзіндік 

пікір) 

Ӛз пікірін білдіреді, сынайды, жоққа шығарады не 

мақҧлдайды. 

 

Блум таксономиясының басты белгісі осындай жҥйеленген мақсаттармен ерекшеленеді. 

Оқушы білімін шығармашылық деңгейге жетелеу ӛнімді тәсілдермен жҥзеге асады. Ол 

ӛнімді деңгей деп аталады. 

Ғалым әдіс-тәсілдерді когнитивтік іс-әрекетіне байланысты ӛнімді-ӛнімсіз деңгей деп 

бӛледі. Оны жоғарыдағы кестеден де кӛруге болады. 

 

• Білім                                                   Оқушылар мҧғалім жетегіне сҥйенеді. 

• Тҥсінік           ӛнімсіз деңгей             Ӛздерінің белсенділігі тӛмен. 

• Қолдану  

 

• Анализ              ӛнімді деңгей,             Білім алу оқушыны ӛз іс-әрекеті, 

        • Синтез              яғни, шығарма-              белсенділігімен жҥзеге асады.  

        • Баға                   шылық деңгей 

     

Бағалау жҥйесінде Блум таксономиясының ҧтымдылығы да сол оқушылардың білімін 

шығармашылық деңгейге жетелеумен ерекшеленеді. 
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Блум таксономиясы – тҧлға шығармашылығын дамытушы әдіс ретінде кеңінен 

қолданылып келеді. 

2000 жылы итальяндық ғалым, когнитивті психология ӛкілі Марцано ҧғыну, тҥсіну 

білімді қажет етеді, одан соң қолдану ҧғынуы қажет етеді деп 1956 жылы жазылған Б. 

Блумның бҧл теориясы қате деп кӛрсетеді. Марцаноға бҧл ой когнитивті психологиялық 

эксперименттер нәтижесінде келген. Жеңілден қиынға қҧрылған Б. Блумның иерархиялық 

қҧрылымы Марцаноның ойынша зерттеулер арқылы дәлелденбеген. 

 2001 жылы Бенджамин С. Блумның шәкірті Лорин Андерсон және әріптестері 1956 

жылы енгізілген Б. Блумның таксономиясына әсер ететін жаңа факторлардың жиынтығын 

енгізеді. Бҧлар мыналар, яғни білімді қҧрайтындар: жалпылау, ой қорыту, теңестіру, 

салыстыру, тҥсіндіру. Ал қолдану қҧрамы: орындау, қолдану, яғни іске асыру. Талдау, анализ 

қҧрамы: айыру, жіктеу, салыстыру, шендестіру, қатынастырудан тҧрады. Бағалау қҧрамы: 

тексеру, оның ішінде, топтық тексеру, жекелей тексеру, талдау арқылы тексеру, ӛндіріске 

енгізу. Сонымен қатар, сынау, сыни тҧрғысынан бағалау жҥйесі. 

Қҧрастыру, жасауға келсек, оның қҧрамында бағалау, ӛзін-ӛзі тану, базалық білім, 

алған білім, қондырма білім, кездейсоқ білім, концептуалдық білім, стратегиялық білім, 

мегаконцептілік білім болады. 

Блум таксономиясын оқу жетістігін бағалауда қолдану дегеніміз – осы аталған барлық 

қҧрамдас бӛліктердің әрқайсысына жекелей тапсырма қҧру арқылы оқушыны бағалау. Бҧл 

мәселені әл-Фараби атындағы ҚазҦУ профессоры Г.Е.Утебалиева когнитивтілік негізінде 

коммуникативті-когнитивті оқыту әдістемесі және осыған қҧрылған бағалау жҥйесін ӛзінің 

зерттеуінде жазды [4, 45.]. Б. Блум таксономиясының озық нәтижелерін пайдалану барлық 

елдердің әдістемесінде кеңінен тараған. 

3. Блум таксономиясын оқу жетістігін бағалауда қолдану. 

Блум таксономиясының әр бӛлігі және бағалау компонентінің әр қҧрамдас бӛлігіне 

арнайы тапсырмалар қҧру арқылы білімді бағалау ӛз нәтижесін береді. Жаттығулар мен 

тапсырмалар әр сыныпқа әр оқушыға байланысты қҧрылады. Ол ҥшін сабақта бҧны қолдана 

білу керек. Блум таксономиясын қолдану, мәселен, сабақта былай кӛрінеді. 

Кезеңдер:  

Сабақ бӛлімдерінің мақсаты 

Сабақтың ӛту барысы 

Оқушы жҧмысы 

Сабақтың әдісі 

Білім: Ҧйымдастыру кезеңі, ойлану. Жазушы қандай мәселені кӛтереді? Топтық 

жҧмысқа оқушылар дайындығы. Ой – пікір, ой тҥзу. 

Тҥсіну: Жазушы ойының идеясына, ішкі мағынасына зер салдырту Жазушы 

шығармасының негізгі идеясы неде? Жеке жҧмыс. Жеке жҧмыс. Ой – толғау. Оқушы ой 

пайымын туғызу.  

Қолдану: Ерекше ҧнаған жері туралы ой бӛлісу. Шығармадан ӛзіңе қатты әсер еткен 

жерін ата. Жеке жҧмыс. Ӛрнекті ойды ою. Жазушы ойымен ҥндес оның әріптестерін 

білесіздер ме? Даралық ой туғызу. Жеке тҧлға пікірі.  

Талдау: Салыстыру. Егер оның сондай әсер еткен жері ӛзге жазушы шығармаларында 

білсең, салыстыр. Венн диаграммасын толтыру. Жеке жҧмыс. Жҧптық жҧмыс. Анализ. 

Синтез. Қорыту. 

Жинақтау (синтез). Алған білімді жинақтау. Эссе кезеңі.  

1.Т. Ахтановқа ХХІ ғасыр перзентінен хат.  

2. Мен – соғыс қаруы гранатпын. 

3. Батырларын жоқтаған  Жер – ана.  

Жеке жҧмыс. Жазушы ойы, талпынысы. Шабытты туғызу. 

Бағалау: Сабақ барысында оқушы кӛзқарасы. Оқушылардың сабақ соңындағы тҥйін 

сӛзі. Жеке жҧмыс. Қорыту. Ойтҥйін. 

Б.С.Блумның екі ӛлшемді кестесі – бҧрынғы кестесінің жетілдірілген тҥрі.  
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Б.Блум шәкірттері ҧзақ жылдар бойына педагогикалық қызмет кезінде осындай 

тҧжырымға келіп, оны кӛпшілік назарына ҧсынды. Бҧл, әрине, кӛптеген елдерде қолдау 

тауып, кҥні бҥгінге дейін қолданылып келеді. Бҧл кесте туралы Г.Т. Балақаева, Д.С. 

Джантемирова, С.Ж. Зейнолла ӛздерінің «Студенттің нәтижелерін бағалау: бағалау 

ӛлшемдері» атты әдістемелік қҧралында талдап, тҥсіндіреді [2, 37.].  

Қорыта айтқанда, Блум таксономиясын қолдану жаңартылған білім беру мазмҧнында 

жаңа әдістемелік ізденістерге жол ашады. 
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критерии оценки (методическое пособие). – Алматы, 2014.  

3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов 

на / Дону, 1983. – 145 с. 
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ЖОО-да жеке іс ҽрекетті зеттеу (ACTION RESEARCH)   жолдары  

 

 

Сисенбердиева Ақтолған Жəңкейқызы 

Мектепке дейінгі және арнаулы білім кафедрасының аға оқытушысы 

Ақтӛбе қаласы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

akt_zhan_adai@mail.ru 

 

 

Қазіргі кезеңде педагогтың кәсіптік дамуының маңызы зор. Заман талабына ілесіп, 

тәрбиеленушілерді жан-жақты дамыту ҥшін  кезек кҥтірмейтін қажеттіліктің бірі -  

педагогтың кәсіби қҧзыретттілігін дамытып ҥнемі ізденісте болуы. Бҧл жерде кҥнделікті 

қолданып жҥрген дәстҥрлі әдіс-тәсілдерді процестен алып тастау деген мәселе тумау 

керек. Керісінше ескі мен жаңаны  алмастыра  отырып әдістемені тҥрлендіру нәтижелі 

болмақ. Бҥгінде іс-тәжірибені ӛзгертудегі тиімді жобалардың бірі - Action research немесе 

іс-әрекетті (қимылды) зерттеу. Іс-әрекеттегі зерттеу педагогтарға ӛздерінің тәжірибесін 

зияткерлік және моралдық тҧрғыдан бақылауға мҥмкіндік береді. 

Аталған әдістің ерекшелігі - іс-әрекетті  зерттеуге бағытталғандығы. Іс әрекеттегі 

тәжірибені зерттеу педагогтардың кәсіби дамуын жетілдірудің кепілі. Оның мақсаты бар 

нәрсені жаңадан жасау емес, білім сапасын арттыра отырып  практиканы жаңарту. Яғни, 

білім саласындағы мәселелерді анықтап, деректер жинау, талдау, жиналған материалдар 

негізінде оқу бағдарламасын жаңғырту. Зерттеуді жеке немесе топпен, бір тақырыптағы 

проблемамен айналысып жҥрген аудан, облыс, республика деңгейіндегі  педагогтар 

жҥргізуі мҥмкін.  

Action Research жобасы бірнеше тҥрге бӛлінеді.  Осы орайда мен ЖОО-да жеке іс әрекетті  

зерттеуге тоқталмақпын.  

Жеке  іс-әрекеттегі  зерттеу  әдетте  нақты бір  сҧрақты қарастырады.  Зерттеуші  оқыту  

стратегияларын, материалдарды  пайдалану арқылы белгілі бір мәселеге  жауап  іздеуі  

мҥмкін.  Жеке  іс-әрекеттегі  зерттеулердің кемшіліктерінің  бірі  оның  нәтижелерін  

басқалар  талқылай  алмайды. Дегенмен, зерттеуші конференцияларға нәтижелерін 

талдауға, тәжірибесін ӛзгелерге таратуға ҧсынуға т.б.болады. 

file:///C:/Users/Сырым/Downloads/Б.%20Блум.%20https:/ru.wikipedia.org/wiki
file:///C:/Users/Сырым/Downloads/Б.%20Блум.%20https:/ru.wikipedia.org/wiki
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Аталған зерттеу тҥрінде педагог пәніне, не  білім саласына қатысты бір  проблеманы 

зерттейді. Зерттей отырып, тәжірибесіне сҥйеніп, болжам жасайды.  Білім мазмҧнын 

жаңартуда педагогтың ӛз әрекетін ӛзі зерттеуі қиын.  Бірақ кафедрада (мектепте, бӛлімде, 

т.б.) сол пәннен дәріс оқитын адам біреу болғандықтан,  ҧқсас пәндер, ӛзге қызығушылық 

танытушылар болмағандықтан жеке зерттеу жҥргізуге тура келеді. Белгілі бір проблеманы 

анықтап, оның шешуін бірігіп тауып, білім сапасын жақсартуға  жҧмылу, жеке жҧмыс 

жасағаннан гӛрі әлдеқайда  оңай. Ондай жағдайда  командада жҧмыс жасайтындар 

мақсаты бір болуы маңызды.   

Әйтсе де жеке зерттеуде ешкімге алаңдамай, шығармашылық деңгейін кӛрсетіп, 

зерттеушілік қасиеті оянып, ӛз кӛзқарасын дәлелдеуге мҥмкіндік туып, теориядан әрекетке 

ауысып, практик, әдіскер ретінде қалыптасуына мҥмкіндік туады. Ол ҥшін жҧмыс 

жоспарын қҧру, зерттеуге алынған тақырыпқа байланысты әдебиеттермен танысу, 

мәліметтер жинау, талдау жасау негізінде  әрекет ету, яғни тәжірибеде зерттеу, нәтижесін 

бағалау керек. Осы арқылы  педагог  тәжірибесіндегі ӛзгерістерді байқайды, әдістемелік 

шеберлігі шыңдалады, зерттеу сҧрағы арқылы ақпарат жинақтайды.  Тәжірибеде 

дәлелденгендей  іс-әрекеттегі  зерттеу  ҥдерісін  оқу  ҥдерісіне ыңғайластыру оның  

жетілуіне  ықпал  етіп,  педагогтың  білігін дамытып,  тыңдаушының  оқу тәжірибесін  

жақсартады.  Белгілі бір пәнді тыңдаушылар ҥшін ең жақсы пәнге айналдыруға мҥдделі  

болу  іс-әрекеттегі зерттеу  жҥргізуге  тҥрткі  болып  табылады.  Іс-әрекеттегі зерттеу  

кӛптеген  қажеттіліктерді қанағаттандыруы қажет. 

Тағы бір ескеретін мәселе іс-әрекеттегі  зерттеу  барысында екі топ бӛлініп шығуы мҥмкін: 

зерттеуші және зерттеу жҧмысынан тыс қалғандар. Сол ҥшін зерттеуші қарастыратын  

мәселе,  қолданатын  тәсіл ӛзгелерге тҥсінікті болғаны маңызды. Іс-әрекеттегі  зерттеудің  

аумағы, тақырыптары, сипаттамалары  әртҥрлі  болғанымен  барлық тҥрлері  ҥшін  ортақ  

элементтері    бар  деуге  болады.  Уотерс-Адамс  (2006)  ӛз  жҧмысын осы ортақ 

элементтерді ӛзара салыстырып, сипаттауға арнаған: 

 іс-әрекеттегі  зерттеу  жоспарлау ҥдерісі  арқылы  жҥзеге  асады;   

 іс-әрекеттегі зерттеу тәжірибе туралы деректерді жинақтауды қамтиды; 

 іс-әрекеттегі зерттеу  ӛз тәжірибелерінде  ӛзгеріс  енгізуді  жоспарлап, ол іске 

асырылған ӛзгерістердің тиімділігін кӛруге тырысатын мҧғалімдер ҥшін тән; 

 іс-әрекеттегі  зерттеу  жҥйелілік  және  ғылымилық  қағидаттарына  сәйкес келеді. [1] 

Кімде кімнің болмасын кҥнделікті жҧмыс  барысында  туындайтын,  жауап  алуды  

қалайтын  бірқатар ӛзекті  сҧрақтары  болатыны сӛзсіз,  алайда  сҧрақтардың арасынан  

кҥнделікті жҧмыста аса маңызды  және  қызықты  болып  табылатын  бір  мәселені  

анықтап  алу  маңызды.  Бҧл  іс-әрекеттегі зерттеудің  бірінші кезеңі  болып табылады. Бҧл 

кезеңде  жан-жақты жоспарлау зерттеуді  бастағанда қателікті  болдырмауға кӛмектеседі.   

Зерттеуді  бастар алдында  бірнеше  критерийлерді  ескеру  қажет  болады:   

 ӛзекті болуы керек; 

 тәжірибелік маңызы болуы керек; 

 әлі жауабы болмауы керек.[1]  

Нақты проблеманы табу зерттеу сҧрағына жауап беру жолында  деректерді  жинақтауда,  

қандай  ақпараттар  ең  пайдалы  екендігін  анықтауға кӛмектеседі, мәселеге  тікелей  

қатысы  жоқ  кӛптеген  мәліметтерді  жинауға  уақыт жҧмсамайсыз. [1] 

Іс-әрекеттегі  зерттеуді  жҥргізуде бастысы-зерттеу  сҧрағын  қою. Егер зерттеу әрекетіңіз 

ӛзекті, қызықты болмаса, бҧрын зерттеліп, айтылып жҥрген мәселе болса, сіздің 

тыңдаушыларыңызды, әріптестеріңізді, жалпы кӛпшілікті қызықтырмауы  мҥмкін. 

 Қазіргі таңда жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша жҧмыс жасау заман 

талабы. Білім мазмҧнына жаңалықтар енгізу,  тыңдаушының білуге деген қҧмарлығын 

арттырып, ынтасын тудыру ӛзектілікке ие.  

Осы орайда   ЖОО–да білім беруде қолданып жҥрген жеке іс әрекетті  зерттеу (ACTION 

RESEARCH) әдісі жаңартылған білім беру бағдарламасын жҥзеге асыруда педагогтарға 
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кӛмекші бола алады деп ойлаймын.  Аталған зерттеуді кҥнделікті педагогикалық ҥрдісте 

қолданудамын. 

Ӛз тәжірибемнен мысал келтірсем, дәріс оқитын пән материалдарын студенттерге 

қызықты, нақты, уақытқа  ыңғайлы жеткізсем, ӛткізсем деген оймен зерттеу тақырыбын 

таңдадым. Соңғы жылдарда дәріс оқып жҥрген «Мектепке дейінгі бейнелеу ӛнері 

теориясы мен әдістемесі» пәнінен оқу бағдарламасын қалай реттестірсем, жинақтасам 

болады деген ой мені жиі мазалайтын. Себебі, бейнелеуге байланысты материалдар, 

сҧрақтар ӛте кӛп. Әрине кӛкейде жҥрген  сҧрақтың бәрін бір мезгілде іске асыру, оны 50 

минут ішінде тыңдаушыға ҥлгеріп меңгерту мҥмкін емес. Сондықтан мен сҧрақ жауабын 

табу ҥшін – Action research немесе іс-әрекетті (қимылды) зерттеу жобасымен жҧмыс 

жасауға кірістім. Алдыма мынадай сҧрақ қойдым: Менің ӛзгерткім келетін алғашқы мәселе 

- бҧл мектепке дейінгі балалар бейнелеу  әрекеті теориясы мен әдістемесі пәнін ӛткізуді 

қалай жақсартуға, ықшамдауға болады?  

Бҧл сҧрақты қою себебім: аталған пән бірнеше жыл бҧрын міндетті, кейін таңдау 

компонентіне ауысты. Таңдау пәні болғандықтан оқу бағдарламасын қҧрастыруға, 

жаңалауға тура келді. Пәнге бӛлінген кредит санына шақтап материалдар ҧсыну, берілген 

материалдар мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу студенттері ҥшін ең қажеттілері болу 

керек деп есептедім.  Осындай мақсатпен соңғы екі жыл кӛлемінде  ӛзге ЖОО 

оқытушыларының аталған пән бойынша материалдарына шолу жасап, студенттердің, 

мектепке дейінгі ҧйымдар әдіскерлері мен тәрбиешілерінің ой-пікірлерін жинақтадым. 

Нәтижесінде пән бағдарламасына қысқаша теория және практикалық материалдарды 

(жаңартылған мектепке дейінгі бейнелеу оқу қызметіне байланысты) кӛбірек енгізу туралы 

тоқтамға келдім. Ол ҥшін бірінші жоспар қҧрдым, деректер жинадым, сол деректер 

арқылы әрекет етіп, соңынан ӛзіме рефлексия жасадым. Жиналған деректер бойынша 

студенттермен жҧмыс жҥргіздім. Ӛзіме мынандай сҧрақтар қойдым: «Мен кіммін? Не 

істеп жатырмын?  Бҧл маған не береді? Мен мҧны қалай қолданамын? Енді не 

істеймін?».[2] 

Абай кезінде «Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, кҥнінде бір мәртебе, 

болмаса жҧмасында бір, ең болмаса айында бір ӛзіңнен ӛзің есеп ал»[3] деп бекер айтпаған 

болар. Қойылған сҧрақтар, рефлексия жасау (есеп алу) арқылы іс-әрекеттегі зерттеуімнің 

нәтижесіне кӛз жеткіздім. Іс әрекетті зерттеу арқылы кӛптеген деректер жинап, 

ақпараттармен таныстым, білімімді толықтырдым. Мектепке дейінгі мекемелер сабағына 

қатыстым, балалар кӛзқарастарын байқап, сараладым.  

ЖЕКЕ ІС ӘРЕКЕТТІ  ЗЕРТТЕУ жҥргізіп оң баға алдым.  Нәтиже ол студенттердің жыл 

соңында игерген білім  деңгейлері, пәнге деген қызығушылығының артуы болды.  Олай 

болса, «Action research» жобасын, соның ішінде жеке іс-әрекетті зерттеуді ЖОО педагогы 

қҧзыреттілігін дамытудың, жаңартылған білім беру бағдарламасы жҥзеге асырудың бір 

қҧралы деуге болады.  

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 
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Жаңартылған білім беру бағдарламасының білім берудегі орны 

 

Қондыбай Күлшат Әбдіғанымқызы  
филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы.  

 

Қазақстан  2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ҧлттық моделінің 

қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жҥйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқытуда жаңа идеяларды әр 

http://kazbilim.kz/?p=3793
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сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде 

қолдану-заман талабы.Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім 

беру жҥйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасының Білім туралы 

Заңында: «Білім беру жҥйесінің басты міндеттерінің бірі –білім беру бағдарламаларын 

меңгеру ҥшін жағдайлар жасау керек» деп кӛрсетілген[1,5]. 

Демек, білім беру бағдарламасын игеру, меңгеру, жҥзеге асыру ҥшін, дайындық, оны 

практикалық тҧрғыдан іске асыру барысында тҥрлі жағдайлар мен дайындық жҧмыстары 

жҥйелі тҥрде жҥргізілуі тиістігі айтылып отырғаны айдан анық. 

Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жҥйесін жаңғырту ҥшін, ең алдымен 

ҧстаздар қауымының мәртебесін арттыру, білімдерін арттыру бағытына ҥлкен мән 

берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жҥйесіндегі реформалар, 

ӛзгерістер мен жаңалықтар мҧғалімнің ӛткені мен бҥгіні, келешегі мен болашақ жайлы 

ойланып, жаңа идеялармен жҧмыс жасауға негіз болады. Елбасымыздың жолдауында 

айтқандай: Болашақта ӛркениетті дамыған елдердің қатарына ену ҥшін, заман талабына 

сай білім қажет. Қазақстанды  дамыған 30 елдің қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен 

техниканың кҥн санап ӛсуіне байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту 

ҥрдісі де тҥбегейлі ӛзгерістерге ҧшырауда[3,6]. Осыған орай  оқытудың ҥлгісі  ӛзгерді. 

Білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша кӛзқарас пайда болды. Сонымен байланысты 

ҧстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жаңартып отыру және технологияларды 

меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧр. Осы тҧрғыда әр пән мҧғалімдерінің оқыту 

әдістерін, жаңа технологияларды таңдап пайдалану және авторлық ҥлгілерді қолдану 

мҥмкіндігі берілген. Жаңартылған білім бағдарламасымен оқытуда Отандық әдіскер 

ғалымдар жасақтаған «Модульдік оқыту технологиясы» (М.Жанпейісова), «Деңгейлік 

тапсырмалар» (Ж.Қараев) пән сабақтарына арналған «Сатылай кешенді талдау» 

(Н.Оразақынова) т.б технологиялары мҧғалімдердің қызығушылығын арттырып, оқу 

ҥрдістеріне кеңінен ендірілуде. Оқыту әдістерінің кез келген тҥрін белсенді әрекетке 

айналдыру-мҧғалімнің әдіскерлік шеберлігі мен шығармашылық ізденісіне байланысты. 

Деңгейлеп оқыту технологиялары баланың жеке мҥмкіндігіне бағытталған. Л.Выготский, 

В.Давыдов, Д.Эльконин, тағы басқа ғалымдар осыны тҥбегейлі зерттеп, оқыту мен даму 

арасындағы тығыз байланысты анықтаған. Ж.Қараевтың «Ҥш ӛлшемді әдістемелік жҥйе» 

технологиясы оқушылардың жеке қабілеті мен мҥмкіндіктеріне, қызығушылығына, 

психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес білім деңгейіне жетуіне жетелейді.Сын 

тҧрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы-әлемнің тҥкпір – тҥкпірінен жиылған білім 

берушілердің (Эрик Рустем, Сьюзон Шуман) бірлескен еңбегі; Бағдарламаның негізі 

Ж.Пиаже, Л. Выготский, теорияларын басшылыққа алған. Сын тҧрғысынан ойлау 

бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой-толғаныс кезеңдерінен тҥзеледі. 

Демек, ӛзімізде бар мен қазіргі деңгейлік оқыту бағдарламасымен оқытуда  отандық 

ғалымдардың ҥздік технологияларын пайдалануымызға да мҥмкіндік береді. Осы аталған 

технологиялар жеке, жҧптық, топтық жҧмыстар жҥргізіліп отырды. Деңгейлік курстарды 

оқытуда қазақстандық педагог ғалымдардың еңбектері де берілген. Бҧның ӛзі жаңартылған 

білім беруді топтық, жҧптық жҧмыстар барысында ӛз ғалымдардың технологияларының 

элементтерін пайдалана отырып та ҥлкен жетістікке жетуге болатыны айдан анық. 

Жаңартылған мазмҧндағы білім бағдарламасы ӛзіндік ерекшеліктері мен артықшылықтары 

да жоқ емес, дейтҧрғанмен, оның басты басымдығы тӛмендегідей: 

1.     Пән мазмҧнының спиралді қағидатпен берілуі. Яғни пән мазмҧны қарапайымнан 

кҥрделенуі. 

2.    Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясы; 

3.    Бір білім беру аясындағы және пәнаралық байланыстарды жҥзеге асыру мақсатында 

«ортақ тақырыптардың»  берілуі; 

4.    Оқу ҥдерісін ҧзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар арқылы 

ҧйымдастыру; 
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5.    Оқытудың  тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушының адамгершілік-рухани қасиеттерін 

қалыптастыру 

6.    Білім  беру деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты ескеруге мҥмкіндік 

беретін толық оқу курсы бойынша педагогикалық мақсат қою; 

7.    Бӛлімдердің  мазмҧны мен ҧсынылған тақырыптардың уақыт талабына сәйкес келуі, 

әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға назар аударылуы; 

8.    Оқытудағы  жҥйелі-әрекеттік ҧстаным (оқушының білім алу ҥдерісіне белсенді 

қатысу). 

Демек, жаңартылған мазмҧндағы білім беру бағдарламасында білім беру белгілі тәртіппен, 

яғни спираль тәрізді қағидатпен, яғни, қарапайымнан біртіндеп кҥрделендіріп отырылады 

екен. Оқу мақсаттары Блум таксономиясының ретімен беріледі. Бҧның ӛзі жҥйелі 

оқытудың жайдан-жай емес, белгілі тәртіппен, сабақтастықпен, мақсатпен, яғни 

педагогикалық ҧстанымдарға негізделіп жҥзеге асырылатынын дәлелдепотыр.  

         Жаңартылған білім беру мазмҧнының басты ерекшелігі: 

1.Оқу дағдылары (оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым); 

2. Ойлау дағдылары (білу, тҥсіну, қолдану,  талдау, салыстыру, бағалау); 

3.Шығармашылық ойлау дағдысы 

4.Логикалық ойлау дағдысы 

5. Сыни ойлау дағдысы 

6. Алгоритмдік ойлау дағдысы 

7.Критикалық ойлау дағдысы 

8.Проблемалық ойлау дағдысы 

9.Технологиялық ойлау дағдысы 

10.Тілдік қҧзіреттілік дағдысы 

11. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту. 

Жаңартылған мазмҧндағы білім беру бағдарламасы арқылы  оқытуда Қазақстандық 7 

модульді негізге алынып, білім беріледі. 

Қазақстан Республикасында орта білім мазмҧнын жаңарту аясында қазақ тілінде оқытатын 

мектептердегі бастауыш сынып пәндері мен 5-7 кластар  бойынша педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы аясында әзірленген 

осы «Мҧғалімге арналған нҧсқаулық» атты әдістемелік қҧрал мҧғалімдер біліктілікті 

арттыру курсы барысында және одан кейін қолданатын негізгі оқу қҧралдарының бірі 

болып табылады.  

Ҧлттық танымның оқулықта берілу ерекшеліктерін айтпас бҧрын, мен 2017 жылдың 10 

қарашасы кҥні «Ақтӛбе» газетінің №132 (20.565) нӛмірінде жарық кӛрген философия 

ғылымдарының докторы, профессор Амангелді Айталының мына сӛзіне сҥйендім: 

«Қорыта айтқанда, ҧлттың рухани коды – кҥрделі, кӛп астарлы қҧбылыс.Біз бҥгін рухани 

жаңаруды бір ғана фактормен байланыстыра алмаймыз.Бҥгінгі этнофилософиялық және 

этноәлеуметтанымдық тҧжырымдарға сҥйене отырып, ҧлттың рухани кодының он 

маңызды индикаторларын айтуға болады: Атамекен;Ҧлттық тіл; Отбасы; Ҧлттық 

мәдениет; Ҧлттық білім; Ҧлттық тәрбие; Ҧлт тарихы; Дәстҥрлі дін; Ҧлттық дәстҥр мен 

салттар; Кіші отаны (ауыл, аймақ, ӛскен орта). Сондықтан ҧлттық код – бір-бірімен 

ҥйлесімді, ӛзара ықпалдасқан кӛптеген ҧлттық қҧндылықтардың жиынтығы. Маңызы 

жағынан ҧлттық идеология деуге де болады» (А.Айталиев, Ақтӛбе газетінен).  

 Ежелгі замандардан адамды қоршаған орта, дҥние, ғалам туралы ойлар 

толғандырған.Осыдан адам дҥниені танып біле ала ма деген сҧрақ туындайды. 

Таным деп біз адамның қоршаған ортаны зерттеуге бағытталған іс-әрекетін айтамыз. Ол 

әрқашан да дамып отырады. Дҥниетанудағы негізгі мақсат – зерттелген заттар мен 

қҧбылыстардың ішкі сырын ашу, білу. Білім – әрқашан да шындықтың идеялдық бейнесі. 

Демек, танымды кҥрделі ҥдеріс, ал білімді белгілі бір нәтиже ретінде қарауымыз керек. 

Оқушыларды таным ҥдерісіне қатыстыра отырып, оның нәтижесі ретінде білімді 

тҧлғаларды қалыптастыру бағытындағы сындарлы әрекет жасалады. 
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 Осы орайда, жаңартылған мазмҧндағы білім беру бағдарламасының ерекшеліктері  

жӛнінде облыстың кейбір мектептерінің ҧстаздар қауымының пікірлерін келтіре кетелік. 

2018 жылы қҧрылған №13 орта мектепте ашылған Теориялық және қолданбалы тіл білімі 

кафедрасы филиалының мҧғалімдері мынадай тҧжырым жасаған: «2017 жылдан бастап 

білім саласына тҥбегейлі ӛзгерістер енгізіліп, жаңартылған білім мазмҧны бойынша 

оқытып келеміз. Жаңартылған білім мазмҧнының мақсаты: баланы ӛз бетінше 

әрекеттендіруге жол ашу болып табылады.  Бҧл сатыдағы ӛзгеріс болашақтағы білім 

сапасының жоғары жетістіктерге жетуіне жағдай жасайды. Білім  мазмҧнының ерекшелігі 

– оқу мен оқыту ҥдерісіне жаңа леп әкелді. Аталған жағдай қазақстандық білім берудің 

озық факторлары деп танылып отыр. Жеке тҧлғаны дамыта отырып, болашақтағы ӛмір 

тәжірибесінде ӛз білімін оңтайлы жҧмсай алады.  

  Пәнге негізделген оқу дағдыларын қалыптастыруында ӛзіндік жетістіктерімен 

ерекшеленеді. Тыңдалым, айтылым дағдылары бойынша тірек сӛздер арқылы тақырыпты 

болжайды, негізгі ойды анықтайды, негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды. Оқылым 

дағдысы бойынша мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты тҥсінеді, лексиканың ауызекі 

сӛйлеу және жазба  стилдік ерекшеліктерін мәтін арқылы таниды. Хат, хабарлама, 

жарнама, нҧсқаулық, хабарландырудың қҧрылымы, жанрлық ерекшеліктерін ауызекі 

сӛйлей стиліндегі мәтіндерде оқылым стратегияларын қолданып  қажетті ақпараттарды 

таба біледі.  

  Жазылым дағдысы бойынша мәтін бӛлімдеріне жоспар қҧруды хат, хабарлама, 

жарнаманы жанрлық ерекшеліктеріне сай етіп жазуды, сюжетті суреттер негізінде әңгіме 

жазуды, эссенің бӛлімдерін меңгеруді, мекен мен оқиғаны сипаттайтын не суреттейтін эссе 

жазуды ҥйренеді. Аталған дағдылар оқушының таным қабілетінің ашылуына тӛселдіріп 

отыр. 

  Қазақ әдебиеті пәнінің бағдарламасының басты бағыты – оқушылардың ақыл-ой қабілеті 

мен тҧлғалық қасиеттерінің қалыптасуына тілдік эстетикалық талғамдарының дамуына 

коммуникативтік қҧзіреттіліктерінің жетілдірілуіне іргетас қалап, ӛмірлік дағдыларының 

шыңдалуына ӛздігінен білім алуына жағдай туғызды. Сонымен қатар, оқушыларды ҧлттық 

мәдениет пен әдеби мҧраларды тҥсінуге қазіргі заманғы әдебиетті бағалауға ҥйретеді. 

Мақсаты – баланың креативті ойлауына кең жол ашу». 

  Қазақ әдебиеті пәндік білімнің мазмҧны бірнеше бӛлімдерге бӛлінген. Тҥсіну және жауап 

беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстырмалы анализ, сонымен бірге  

дағдыларды қалыптастыратын  бӛлімшелерден тҧрады.  

   Мақсатқа жету жолына негізделген тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы жаңартылған 

білім беру мазмҧнының нысанасына жетуге болары анық».  

ХХІ ғасырдың мектептері оқушыларды ӛмірде, жҧмыста және азаматтық ҧстанымында 

ӛзгелермен ынтымақтастықта ӛмір сҥруге дайындау керектігі айтылуда. Барлық оқушылар 

ӛздері ӛмір сҥрген әлемде жҧмыс істеуге дайын болуы ӛте маңызды. Білім беру 

саласындағы осындай ҥлкен ӛзгерістер ҧстаздар қауымына аса жауапкершілікті жҥктейді. 

Жас ҧрпақты тәрбиелеп, ХХІ  ғасыр талабына сай біліммен қаруландыру – бҥгінгі таңдағы 

басты мәселелердің бірі болғандықтан, білім беру ҧйымдарында жаңартылған оқу 

бағдарламасына  кӛшу – бҧл заман талабы болып отыр. 

       Жаңартылған оқу бағдарламасының мақсаты – пән бойынша оқу бағдарламасын 

жаңарту  критериалды бағалау шеберлігін жетілдіру. Ал жаңартылған білім 

берудің  маңыздылығы – оқушыны сыни ойлауға, әртҥрлі зерттеу жҧмыстарын тәжірибе 

жасау арқылы іске асыруға жекелей, жҧппен, топтық жҧмыс жасай білуге ҥйретеді.  

       Ӛзім орыс тілі мен әдебиеті жаңартылған білім бағдарламасымен жҥргізу барысында 

оқушылардың оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым дағдыларын дамытуға 

кӛмектесетінін байқадым.  Оқушылар әр жылы келесі сыныпқа ауысқан сайын ақпаратты 

бағамдау, дәлелдерді қабылдау және ӛз  дәлелдерін ҧсыну шеберліктері арта тҥспек. Олар 

алған білімдерін кез келген ортада, іскерлік ортада бәсекеге қабілетті болуға, қарым-

қатынас кезінде тиімді қолдануға мҥмкіндік беретін білім алады, -дейді Тҧрғанбаева 
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Тоғжан Рахметуллақызы ( С.Дӛнентаев атындағы №69 жалпы білім беретін орта 

мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі). 

Жаңартылған мазмҧндағы білім беру бағдарламасы жӛнінде №21 ҥш тілде білім беретін 

мектептің математика пәнінің мҧғалімі Н.Қ. Меделбаева ӛз мақаласында мынадай пікір 

білдірген: «Жаңа мазмҧндағы білім жҥйесін енгізуде тәрбиеші педагогикалық, 

психологиялық, физиологиялық ғылым салаларының тиімді зерттеу идеяларын 

басшылыққа алады. Ғалымдардың ойынша, білім беру технологиясын ӛзгерту қажеттігі 

Қазақстанның жаңаруына себеп болмақ. Осының бәрі оқытушылар білім беруде, білім 

алушыларды жан-жақты дамыту мәселесінде инновациялық технологиялар мен білім 

парадигмаларын бірлікте қарастыруға негіз болып табылады»,-дей келе, әрбір оқушының 

қайталанбас дарынын дӛп басып табу, аша тҥсу, қастерлеу бҧл – тҧлғаны адамзат қадір-

қасиетінің ӛркендеуінің жоғары деңгейіне дейін кӛтеру деген сӛз деп атап кӛрсетеді. Оқу 

бағдарламаларында кӛрсетілген білім мазмҧны анықталатын және білім салалары 

бойынша әрі қызмет аспектілерін кӛрсететін кҥтілетін нәтижелерге кӛңіл аударатын оқу 

процесін дәстҥрлі ҧйымдастырудан бас тарту кӛзделеді, яғни оқушылар «біледі», 

«тҥсінеді», «қолданады», «талдайды», «жинақтайды», «бағалайды». 

     Қазіргі таңда білім беру жҥйесінің мақсатының бірі – әлемдік білім беру кеңістігіне 

ықпалдастырылған және қоғам қажеттіліктеріне сай кӛп деңгейлі ҥздіксіз білім берудің 

ҧлттық ҥлгісін қалыптастыру.Ҧлттық білім беру ҥлгісін қалыптастыру мҧғалімдер қауымы 

алдына ҥлкен ізденіс пен шығармашылық табыс, жаңашылдық  әрекет, тынымсыз 

талпынысты талап етеді. 
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Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды даярлау ісін қайта қарау, 

оның мазмҧны мен қҧрылымын ӛзгертуді ғана талап етпей, сонымен қоса оның бҥкіл 

бағдар бағытын тҥбегейлі жетілдіруді керек  етіп отыр. Себебі, қай саладан болса да ӛз 

мамандығының шебері, ӛздігінен ізденуге мҥмкіндігі бар, кәсіби бағыттылығы жоғары 

маман даярлау мәселесі қазіргі заманның басты талабына айналды.  

Студенттерге кәсіби бағыттылықты қалыптастыру жолдарының бірі – білім беру ҥрдісінде 

олардың ӛзіндік жҧмыстарын кҥшейту. Сол себептен де кәсіби бағыттылықты 

қалыптастыруда ӛзіндік жҧмыстарды ҧйымдастыруды негізгі мәселелерінің бірі ретінде 

қарауға тура келді. Студенттердің ӛзіндік жҧмысын ҧйымдастыру арқылы олардың кәсіби 

бағыттылығын қалыптастыруға жағдай туады.  

Кәсіби бағыттылық, ең алдымен, теориялық материалдарды меңгеруге негізделуге тиіс. 

Себебі, теориялық материалдар негізінде ғана практикалық іс-әрекетке оның нәтижесін 

қолдану жҥзеге аспақ.  Лингвистикалық пәндерге байланысты теориялық материалдар 

филологиялық мамандықтың басты шарттарын, оған қойылатын талаптарды ҥйретсе, одан 

әрі сол пәннің даму тарихы, теориясы және оның студентке беретін сапалары анықталады.  

Кәсіби бағыттылықты қалыптастыруда ӛзіндік жҧмыстардың маңызы орасан зор. 

Студенттің ӛзіндік жҧмысы – болашақ мамандарды даярлаудың және білім сапасын 

арттырудың ең басты резервтерінің бірі. Осыған орай жоғары оқу орындарында әр білім 
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алушыдан ой еңбегінің ҧтымды әдістерін білуі, яғни аз уақыт кетіріп қажетті ақпаратты 

іздеп және меңгеруді, фактілер, теорияны, тҧжырымдамаларды жҥйелеп және жіктей 

білуді, ӛз кӛзқарасын нақты айтып және дәлелдей білуді, тҥрлі кҥрделі сҧрақтарды 

шығармашылықпен шеше білуді ҥйренуі талап етіледі. 

Студенттің ӛзіндік жҧмысы – бҧл студенттің дидактикалық тапсырмаларды ӛзінше 

орындауға, танымдық әрекеттерге қызығушылығы- ның қалыптасуына және нақты бір 

ғылым саласында білім жинақтауына бағытталған студенттің оқу әрекетінің ерекше тҥрі.      

Студенттің ӛзіндік жҧмысы – жоғары оқу орнының оқыту ҥдерісінде студенттердің 

ӛзіндік әрекетін ҧйымдастыру мен басқарудың ерекше бір қҧралы. Олай болса кредиттік 

оқыту жҥйесінің жоғары мектепте ендірілуі және СӚЖ-дің ҥлесінің артуы оны 

белсендіруге баса кӛңіл аудартады. Жаңа оқыту технологиясының ендірілуіне сәйкес 

ЖОО-дағы оқу-тәрбие ҥдерісін жаңаша ҧйымдастыру, оқыту технологиясын және оның 

әдістемелік жағынан қамтамасыз етілуін ӛзгерту қажеттілігі туындады. 

Студенттің ӛзіндік жҧмысы логикалық ойлауды дамытуды, шығармашы- лық 

белсенділікті, оқу материалы негізінде зерттеушілік ықпалды қамта- масыз ететін 

практикалық тапсырмаларды жҥзеге асырумен байланысты. 

Студенттің ӛзіндік жҧмысы аудиторлық жҧмыспен бірге, оқыту процесінің негізгі бӛлігі 

болып табылатын СӚЖ-нің жҥйелі тҥрде орындалуы мҧғалімнің жоспарлау және бақылау 

қызметі нәтежесінде қалыптасады.  

Оқытушының басқаруымен студенттің ӛзіндік жҧмысы - оқытушының тікелей 

қатысумен ӛтетін бірақ, оқытушының тапсырған жҧмыстары және әдістемелік 

басқаруымен орындалатын студенттің жоспарланған жҧмысы. 

Студенттің ӛзіндік жҧмысы - кез-келген пәнді оқуға ӛзіндік жҧмыстың орындалу 

әдістерінің қалыптасуына бағытталғанымен, бҧл жҧмыс – студенттің ғылыми, оқу кәсіби 

қҧзырлылығын қалыптастырып, мәселелерді ӛзіндік шешуіне оңтайлы шешімдерді 

қабылдауға, дағдарыстық жағдайлардан шығуға арналған.  Жоғары мектептің орта 

мектептен ең басты айырмашылығы – оқыту жҧмысының әдісі және білімгерлердің  жеке 

деңгейі болып табылады 

Студенттің ӛзіндік жҧмыстарын ҧйымдастырудағы қызметі: ӛз әрекетін ӛзі 

ҧйымдастырушы; ӛз бетімен ізденіп, шығармашылық әрекет жасаушы; ӛз тағдырын ӛзі 

басқарушы. Лингвистикалық пәндерден білім беру барысында ҧйымдастырылатын ӛзіндік 

жҧмыстың тҥрінің кӛптігіне қарамастан, олардың бәріне ортақ мақсат– студенттердің 

кәсіби бағыттылығын қалыптастыру, қҧзырлылыққа жетуге талпыныс тудыру тҧрғысында 

даярлау, кәсіптік іс-шаралар ҧйымдастыруға, оның жҥргізу жолдарын білуге, орындаудың 

әдіс-тәсілдерін меңгеруге жаттықтыру мәселелерін қарастырамыз. Ӛзіндік жҧмысты 

орындауда студент психологиялық тҧрғыдан қызмет атқарады. Ол әрбір жағдаятты тҥсіну, 

қабылдау, сырттан әсер ететін ақпараттарды іріктеу, ӛңдеу, керегіне қарай жҥйелеп 

пайдалану. Мҧндай жағдайда студентке оның жігері мен шешімділігі кӛмектеседі. Ӛзін ӛзі 

реттеп, ӛзін-ӛзі басқарып, ой елегінен ӛткізу әрекеті басым болады. 

Ғылыми психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде «ӛзіндік жҧмыс», «студенттің 

ӛзіндік жҧмысы» ҧғымы кеңінен қарастырылып, зерттелген. 

Педагогикалық әдебиеттерде алғаш ӛзіндік жҧмыс мәселелері В.К.Буряк, Е.Я.Голант, 

Б.П.Есипов, Р.Г.Лемберг, Р.М.Микельсон, И.И.Пидкасистый, Е.С.Саблик, М.Н.Скаткин 

еңбектерінде зерттелініп, оқу ҥдерісінде білім алушылардың ӛзіндік жҧмысын жҥйелі 

тҥрде қолдану негіздері қарастырылды.  

Студенттердің ӛзіндік жҧмысына берген тҥрлі анықтамаларды саралай келе, студенттердің 

ӛзіндік жҧмысы (СӚЖ)– жоғары мектептің оқу ҥдері- сінде студенттің ӛзіндік әрекетін 

ҧйымдастырудың және басқарудың ерекше қҧралы деп есептейміз. Ғылыми әдебиеттерде 

ол оқытудың қҧралы, оқу-ғылыми танымның формасы, шығармашылық ойлау әдісі 

ретінде де қарастырылады. Ӛзіндік жҧмыстың тҥрлері кӛп болғанымен, оның 

студенттердің кәсіби бағыттылығын қалыптастыруға бағытталған тҥрлерін, оны орындауға 

жҧмсалатын уақытты және нәтижесін айқындайтын критерилерін саралаудың да ӛзіндік 
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ерекшелігі бар. Жоғары оқу орындарында жеке ӛзіндік жҧмыстың тҥрлері ӛте кӛп, олар: 

дәрістерге дайындық; семинар, лабораторияық жҧмыстарға, сынақтарға, емтихандарға, 

рефераттарды орындауға, курстық жҧмыстарға дайындық;  қорытынды кезеңде – 

дипломдық жобаны орындау. 

Лингвистикалық пәндер бойынша СӚЖ тҥрлері: 

1. Ҧйымдастыру тҥрлеріне қарай: ҧжымдық, топтық, жеке-дара ӛзіндік жҧмыстар. 

2. Мақсатқа бағытталу сипатына байланысты:  

Теориялық жҧмыс. Лингвистикалық пәндер:Тіл біліміне кіріспе;Жалпы тіл білімі; Қазіргі 

қазақ тілінен фонетика, лексика, грамматика курстары т.б. 

3. Логикалық бағыттылығына байланысты:  

- фактілерді бақылау және ҧғымның белгілерін айрықшалау, қҧбылыстар арасындағы 

ҧқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтатуға байланысты ӛзіндік жҧмыс тҥрлері;  

- ӛз бетімен игерген оқу материалындағы ҧғымдарды анықтату және игергендерді 

жинақтауға байланысты ӛзіндік жҧмыс тҥрлері;  

- кейбір типтес қҧбылыстарды айрықшалау; фактілер арасындағы байланысты 

анықтатуға байланысты ӛзіндік жҧмыс тҥрлері; 

4. Танымдық ҥдерістегі қолдану орнына байланысты:  

- танымдық ҥдерістегі қолдану орнына байланысты: 

- жаңа білімді қабылдау және игеру ҥшін алынған білімнің негізіндегі ӛзіндік 

жҧмыстар. 

5. Студенттің ӛз бетімен жҧмыс істеу (дербестілік) деңгейіне қарай: жаттықтыру, 

шығармашылық, зерттеу ӛзіндік жҧмыстары. 

6. Білім кӛздері мен оқытушының тарапынан бақылаудың дәрежесіне байланысты: 

оқулықтармен, оқу әдебиеттерімен, анықтамалық әдебиеттермен жҧмыс; талдаулар 

(фонетикалық, лексикалық, грамматикалық), жаттығулар, шығарма және сипаттама беру, 

қадағалау, және басқа да жҧмыстар. 

7. ЖОО-дағы оқу ҥдерісінің қҧрылымына байланысты міндетті (оқу сабағының 

ҥдерісіндегі және сабаққа дайындалудағы) және қосымша ӛзіндік жҧмыстар (студенттің 

жеке қызығушылығы мен бейіміне қарай міндетті оқу жҧмыстарынан тыс). 

Аудиториялық СӚЖ оқу жоспары мен оқу пәнінің бағдарламасы арқылы анықталып, оқу 

кестесімен реттеледі, оқытушының тікелей жетекшілігімен жҥргізіледі. Аудиториялық 

СӚЖ тҥрлері: конспектілеу, алдыңғы ҥлгі бойынша ӛзі жазу, дәлелдеу (мысалы, 

тҧжырымдарды, анықтамаларды т.б.), дәрістің логикалық карта-сҥлбесін жасау, оқытушы 

сауалына жауап беру, пікірталасқа қатысу, проблемалық сҧрақтарға жауап даярлау.  

Аудиториядан тыс орындалуы міндетті ӛзіндік жҧмыс тҥрлері: дәріс материалын қарау, 

конспектілеу, әдебиеттерді рефераттау, рефератты оппоненттеу, баяндама әзірлеу, кітаптар 

мен мақалаларға аңдатпа жазу, глоссарий қҧрастыру, ізденіс-зерттеу сипатындағы 

тапсырмаларды орындау, ғылыми-әдістемелік әдебиетті терең талдау, ғылыми немесе 

проблемалық хабарламалар мен шолулар, жоба әдісі, шығарашылық сипаттағы 

тапсырмаларды, орындау.  

Ӛзіндік жҧмысты ҧйымдастыру мен оны нәтижелі орындату оқытушы мен студент 

арасындағы қарым-қатынасқа, яғни оқытушының студентке дҧрыс бағыт беретін, сабақтың 

ӛне бойына оны ӛнімді іске жҧмылдыратын, керекті жағдаятты кәсіби тҧрғыдан шешуге 

талпындыратын басшылығы мен кеңесіне тікелей байланысты. Қазіргі таңда бҥкіл пәнге 

бӛлінетін уақыттың ҥштен бірі ӛзіндік жҧмысқа арналған болса, студенттердің 

оқытушымен бірге орындайтын жҧмысының да кӛпшілігі олардың ізденушілігін кҥшейту 

мақсатына бағытталады. Жалпы кредиттік жҥйе бойынша білім беруге кӛшудің мақсаты- 

студенттердің ӛздігінен білім іздеуіне, білімді молайтуына, оны тереңдетуге негіз салу 

болып отыр.  
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Педагогикалық-психологиялық тҧрғыдан алсақ, ӛзіндік жҧмыс студенттің оқу әрекетіне 

ене отырып, студенттің алдына мақсат қоя білуін, мақсатты шешудің жолын іздеуін, әрекет 

етуін, ойлауын, ой қорытуын, нақты нәтижеге қол жеткізуін қамтамасыз ететіндігі белгілі.  
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ҚазМемҚызПУ, Алматы, Қазақстан 

 

         Қазақ тілі пҽнін оқыту барысында  білім алушының бойында кҽсіби 

қҧзыреттілікті қалыптастыруға қажетті жазылым, айтылым, тыңдалым, оқылым 

дағдыларын қалыптастыру басты назарда болып отырған қазіргі кезеңде  

оқытудың  ақпараттық-коммуникациялық   технологияларын, бірінші кезекте 

компьютердің мҥмкіндіктерін пайдалана отырып оқыту қажеттігі туындайды.  

Қазақ тілін оқыту барысында ақпараттық-коммуникациялық   

технологияларды, біріншіден, базалық білім беру ҥшін (электрондық оқулықтар 

мен оқу  қҧралдары), екіншіден, жаттығу, дайындалу қҧралы ретінде 

(электрондық жаттығулар, виртуалды қазақ тілі сабақтары, тілдік тренажерлер), 

ҥшіншіден, қосымша оқу қҧралы ретінде (электрондық энциклопедиялар, 

кҿркем шығармалар, компьютерлік  тілдік ойындар) пайдалануға болады [1].  

Қазіргі кезеңде ҽр тҥрлі бағдарламалар кҿмегімен жасалған оқулықтар  аз 

емес.  Мҧндай оқулықтардың дені   арнайы білімі бар бағдарламашылардың 

кҿмегімен жасалатыны белгілі.  Осыдан келіп,  бірнеше жыл бҧрын жасалған 

оқулықтың  кейбір деректерінің ескіруі, жаңа ақпараттар енгізу қажетті 

туындаған жағдайда, оқулық авторының  қиындыққа тап болатыны жасырын 

емес. Электрондық курс дайындаудың кҿпшілік ҥшін жеңіл, арнайы 

компьютерлік  білімді қажет етпейтін, қолжетімді  бағдарламасын іздестірген 

педагогтердің iSpring компаниясының ҿнімдеріне жҥгінері сҿзсіз. 
Бүгінде  iSpring компаниясы  – электрондық оқу курстарын  және онлайн презентациялар 

дайындаушы әлемдегі ең танымал  компания. iSpring бағдарламалық құралы оқу мен бизнесте 
қазіргі заманғы жаңа мультимедиялық технологиялардың  жетістіктерін  кеңінен қолдануға 
мүмкіндік береді. iSpring компаниясы Microsoft  компаниясының әріптесі болып табылады және ара 
қашықтықтан оқыту жүйесін жасаушылармен ынтымақтастықта жұмыс істейді. 2008 жылдан бастап 
компания  iSpring құралдарын Ресей нарығына бейімдей бастады. Қазіргі кезеңде iSpring өнімдерінің 
барлығы дерлік орыс тілінде ұсынылады. Аталған бағдарламаның бірнеше түрі кеңінен танымал бола 
бастады, атап айтқанда, iSpring Presenter,  iSpring Online,  iSpring PRO, iSpring QuizMaker, iSpring Suite.                                         
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iSpring Presenter, iSpring Suite      көмегімен презентацияға негізделген кәсіби электрондық курс 
жасауға болатын болса,  iSpring Online   көмегімен ара қашықтықтан оқытуға қажетті онлайн курс 
жасауға мүмкіндік туады. Ал iSpring PRO арқылы HTML5 және Flash презентацияларды тікелей 
PowerPoint-та жасауға болады.  iSpring QuizMaker бағдарламасы  интерактивті он бір түрлі сипаттағы 
тест құраудың және  он екі түрлі тапсырмалар құрастырудың жүйесін қамтиды. 

iSpring Suite -7,  iSpring Suite -8,  iSpring Suite -9  аталған бағдарламалардың кешенді жиынтығы 
десе де болады. iSpring Suite  арқылы  компьютерде де,  мобильдік құрылғыларда да қарауға 
болатын бірегей интерактивті курс жасауға болады. Онда PowerPoint мүмкіндіктерін жан-жақты 
пайдалануға, аудио және бейне  материалдар қоюға, тестер мен тапсырмалар жасауға, дайын курсты 
кез келген құрылғы арқылы пайдалануға жағдай жасалған.  

iSpring Suite бағдарламасын орнатқаннан кейін Сіздің компьютеріңізден презентация парағын 
ашқанда, аталған бағдарламаның PowerPoint-тан шығып тұрғанын байқайсыз.  Бүкіл оқулық 
материалын слайд түрінде жоспарлап алып, әрбір тақырыпқа қажетті материалды  сол жоспардың 
жанына енгізе берсеңіз болады.  

iSpring Suite көмегімен бейнежазбалар, аудиожазбалар, суреттер, мультимедиялық 
материалдар енгізе аласыз, әрі бүкіл бір слайдқа жинақталған материалдарыңызды HTML5 и Flash 
форматтарына ауыстырып, электрондық  курсқа айналдырасыз. 

Электрондық оқулықтың басты артықшылығы  интерактивті тестілеу мен 

тапсырмалар жҥйесіне байланысты. Кҿрсетіліп отырған бағдарламада оқу 

қҧралына тест енгізу ҥшін «ТЕСТ» белгісін басып, бағдарламаның тиісті бетін 

ашу керек. Онда 11 тҥрлі тест сҧрақтарын, 12 тҥрлі анкеталық тапсырмалар 

қҧрастыруға, сондай-ақ ол тестерге, тапсырмаларға қажет болса, сурет, аудио, 

бейнелер, формулалар қоюға болады.  Мҧның барлығы iSpring QuizMaker 

кҿмегімен орындалады. Тҿменде «Қазіргі қазақ тілі сҿзжасамы» бойынша 

дайындалған электрондық оқулық тапсырмаларын ҥлгі ретінде ҧсынып 

отырмыз [2]. 

       «Анкета» бастырмасы арқылы жасалатын  тапсырмалар тҿмендегідей 

сипатта болады: 

Жауабын орнына қою: 

 
 
           Жауаптары салынған сұрақтар 
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              Бірнеше жауапты таңдау: 

 
 

               Ақпараттық слайд (тапсырма)  

 
 

                Ликерт шкаласы: 
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               Сәйкестендіру: 

 
 

                 Жауапты енгізу.  

 
 

             Эссе жазу: 
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       Сонымен қатар  электрондық тапсырмаларға қажет болса, суреттер, 

формулалар салуға, мҽтінді дыбыстап, аудиожазба, бейнежазба  қоюға болады. 

 
  

   

Суретте кҿрсетілген белгілердің кҿмегімен сурет, формула, аудио, бейне, 

роликтер салуға болады. Тиісті тақтада орындалған тестер мен тапсырмалар 

«Сохранить и закрыть» мҽзірі арқылы слайд ішіне салынады. 

       Барлық қажетті ресурстар слайдқа салынып  болғаннан кейін «публикация» 

белгісін басып, «exe» арқылы сақтайтын болсақ, электрондық тапсырмаларды 

кез келген тасымалдағышта пайдалануға болады.    

 Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Қазақ тілі. Орта білім беру мазмҧнын жаңарту аясында негізгі орта білім беру 

деңгейінің 5-9 сыныптарына арналған оқу бағдарламасы. – Астана, 2016. – 44 б.  

2.Отарбекова Ж.Шойбекова Ғ. Қазіргі қазақ тілі сҿзжасамы. Электрондық 

оқулық. Алматы, 2016. 
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Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын  жаңартылған білім 

беру негізінде дамыту 

  

Әкімгереева А.Ә.,  
 Хромтау қаласы, №4 орта мектебі,бастауыш сынып мҧғалімі 

 

  «Орта білім жҥйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік 

мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп тҥлектері қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерін білуге тиіс, оларды оқыту нәтижесі сындарлы ойлау, ӛзіндік ізденіс пен 

ақпаратты терең талдау машығын игеру қажет» деп Елбасы атап кӛрсеткендей   Ел 

Президенті Н.Ә. Назарбаев ҧлттық білім беру саласына ӛте жоғары талап қойып отыр.] 

Біздегі білім беру  жҥйесі Қазақстан мектебінің тҥлектері ӛз білімдерін  әлемдік оқу 

орындарында әрі қарай  кедергісіз жалғастырып әкететіндей дәрежеде бәсекеге қабілетті, 

жоғары сапалы болуға тиіс. Қазақстан біркелкі дамып келе жатқан жас мемлекет ретінде 

халықаралық білім қауымдастығының бір бӛлшегі болуға ҧмтылыс жасап отыр. 

«Министрлік «100 нақты қадам» Ҧлт жоспарының қадамдарын және Білім мен ғылымды 

дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

мақсатындағы жаңартылған білім мазмҧнына кезең-кезеңмен кӛшу жҧмыстарын бастады. 

Жаңа оқу жылынан бастап еліміздің барлық мектептеріне Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесі бойынша жаңартылған білім мазмҧны бірінші сыныптан бастап 

енгізілді. Осы ретте ол оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға 

бағытталған жаңартылған мазмҧн 30 қанатқақты мектепте сынақтан табысты ӛткенін 

мәлім етті    Мемлекет болашағының кепілі- жастарға білім мен тәрбие беру мәселесінен 

ӛткір мәселе жоқ екені белгілі. Қазақтың кемел талантты ҧлы ҧстазы Ахмет Байтҧрсынов: 

«Елді тҥзетуді бала оқыту ісін тҥзетуден бастау керек», -деген   

Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты- білім беру 

жҥйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Бҧл тҧрғыда ел Президенті Н.Ә.Назарбаев 

еліміздің әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны 

мәлім. Білім беру жҥйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды рӛл атқарады. 

Болашақта ӛркениетті, дамыған елдер қатарына ену ҥшін заман талабына сай білім қажет.  

Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан да, әлемдегі дамыған 

елдер сияқты Тәуелсіз елімізде білім жҥйесі сапасын жетілдіру ең негізгі ӛзекті 

мәселелердің бірі болып отырғаны белгілі. Осыған орай, білім беру жҥйесінде жастарға 

сапалы білім беріп, олардың ҥйлесімді дамуы мен тҧлға ретінде қалыптасуында ҧстаздың 

кәсіби шеберлік кӛрсеткіштерінің бірі - жалпы педагогикалық, ғылыми- теориялық, 

әдістемелік жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік меңгерудің маңызы зор. 

Қазіргі ҧстаздар алдындағы міндет: ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес 

оқушының білімі терең, іскер және ойлауға қабілетті, әлемдік стандарттар негізінде жҧмыс 

істей алатын қҧзырлы тҧлғаны қалыптастыру. Мҧндай талапқа сай қызмет істеу ҥшін ҧстаз 

ҥздіксіз ізденісте кәсіби білікті болуы тиіс. 

Инновациялық оқыту нәтижелері оқушының ӛз бетінше әрекет етуі арқылы білімді 

меңгеруіне ықпал етуі тиіс. Оқушының ой-ӛрісін кеңейтіп, дҥниетанымдық кӛзқарастары 

мен танымдық белсенділігін арттыруда, зерттеушілігі арқылы шығармашылық икемділігін 

дамытуда, біліктілікке ҧмтылуда, яғни тҧлғаны жан-жақты дамытуды жҥзеге асыруда оқу 

ҥдерісіне инновациялық технолгияларды енгізу шешуші рӛл атқарады, оң нәтиже береді. 

Иә, қазіргі таңда еліміздің тҥкпір-тҥкпірінде Қазақстан Республикасы орта білім беру 

мазмҧнын жаңарту шеңберінде бірқатар пәндер бойынша педагогикалық кадрлардың 

біліктілігін арттыру курстары жҥргізілді.  

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты-білім алушылардың оқу 

нәтижелерін жетілдіру, «Биология»  және  «Жаратылыстану»  пәндері бойынша 

бағдарламаны жаңарту және критериалды бағалау жҥйесін енгізу мәнмәтінінде 

мҧғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру. Орта білім мазмҧнын жаңартудың 
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кӛптеген компоненттері, соның ішінде мҧғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасы 

осы мақсатқа бағытталған. 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері бірнеше бӛлімдерден тҧратын жаңа 

қҧрылымы болып табылады: 

1.Пәннің маңыздылығы; 

2.Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3.Тілдік мақсаттары жҥзеге асыру; 

4.Оқыту ҥдерісіне ҧйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5.Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс- тәсілдер; 

6.«Мәңгілік Ел» жалпыҧлттық идесының қҧндылықтары; 

7.Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану қҧзіреттілігі; 

8.Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9.Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10.Оқудың мазмҧны, ҧйымдастырылуы мен бірізділігі. 

Бағдарламаның міндеттері: 

-мҧғалімдердің пән бойынша бағдарламаның  жаңартылған  мазмҧнын  білуін қамтамасыз 

ету; 

- Пән бойынша жаңартылған бағдарламаға сәйкес педагогикалық тәсілдер мен оқу 

материалдарын қолдануды ҥйрету; 

- Пән бойынша жаңартылған бағдарламадағы оқу мақсаттарына қол жеткізу ҥшін 

критериалды бағалау жҥйесін қолдануды ҥйрету. 

Оқудан кҥтілетін нәтижелер: 

 - мҧғалімдер пән бойынша жаңартылған бағдарламаның мақсаттарын, міндеттерін, 

қҧрылымын және мазмҧнын біледі және тҥсінеді; 

- мҧғалімдер  пән  бойынша  жаңартылған  бағдарламаға  сәйкес  педагогикалық 

тәсілдерді, оқу материалдарын қолдана біледі; 

- мҧғалімдер пән бойынша жаңартылған бағдарламадағы оқу мақсаттарына қол жеткізу 

ҥшін критериалды бағалау жҥйесін тҥсінеді және қолдана біледі. 

Ондағы жҥргізілген тиімді әдіс-тәсілдер - педагогтардың оқытудың әмбебаб ҥлгісін және 

тиімді әдістер жҥйесін қолданып, оқушыларға тәуелсіз болуға, сыни тҧрғыдан ойлауға, 

оқуға жауапкершілікпен және шығармашылықпен қарауына кӛмектесетін сыни тҧрғыдан 

ойлауға бағытталған.  

Жаңартылған білім беру бағдарламасы - озық технологиялардың барлық қыр-сырларын 

білуге жетелейді.Әр сабақтарда сын тҧрғысынан ойлауға дамыту ҥшін әсіресе биология 

сабақтарына моделдеу, жобалау, эксперименттік сабақтар оқушының қиялын дамытуға 

бағыттайды. Курсқа келген мҧғалімдер сол ортада болғандарын ерекше бір сезіммен айта 

отырып,  қаншалықты баланың дамуына, сабақты идеялық жағынан ғылыми негізде, 

ӛмірмен байланысты ҧйымдастыру оқушының қызығуын, білім қҧмарлығын таныту, әр 

сабақта оқушыларды ойлануға, ӛздігінен ізденіс жасауға баулып, ойын ауызша, жазбаша 

жинақтап баяндай білуге, мәдениетті  сӛйлеуге ҥйрету арқылы ҧлттық әдет-ғҧрыпты 

бойына сіңіруге дағдыландыру – әрбір ҧстаздың абыройлы борышы деп санайды. 

Бҧдан шығатын негізгі тҥйін, баланы білуге ӛз еркімен, шын махаббатпен жетелей білсек, 

ӛзіндік ҧстанымы, кӛзқарасы бар шәкірт тәрбиелесек, кӛздеген мақсатқа жете білгеніміз. 

Яғни, баланың ынтасын жетелеу қызығушылығын ояту арқылы оқыту, ҥйрету, 

кӛрнекілікпен кӛрсету, оны ӛз беттерінше практикада қолдана білуі қажет деген сӛз.  

   Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмҧнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жҥйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жҥйесі 

қҧзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің 

маңыздылығы – оқушы тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып, 

сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, 

коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, 
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функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жҥзеге 

асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 

жҥйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдану болып табылады. 

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Ҧлт жоспары- 

Қазақстандық арманға бастайтын жол» атты Қазақстанхалқына Жолдауы. // Егемен 

Қазақстан №3 (2873) 2016 жыл 7 қаңтар. 

2. Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы. 
 

 

Жаңартылған білім беру – білім берудің жаңа мазмҧны 

 

                                                               Коянбаева  Асылгул  Жайылхановна 

 Физика пәні мҧғлімі                                     

                       Ақтӛбе қаласы. №65 Жалпы білім беретін орта мектебі 

 
    Тәуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ҧрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға тҥсіп, бәйгеден 

озып келетін заманы енді туды. Білім беру елдердің бәсекелестікке қабілетті болуын 

қамтамасыз ететін ең тиімді әрі ҧзақ мерзімді стратегия болып табылады. Қазақстандағы 

білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы –  заман талабына сай 

бағдарлама.    Жаңартылған білім беру бағдарламасының мақсаты білім беру 

бағдарламасын жаңарту және критериалды бағалау жҥйесін енгізу тҧрғысынан 

мҧғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру.Оқушылар   оқытылатын әр пәнді  

тҥсінетіндігін кӛрсете отырып ,алдағы уақытта осы білімдерін басқа жағдайларда қолдана 

білулері қажет. Сондықтан оқушыларды ӛз білімдерін кез келген жағдайға қалай бейімдеу 

керектігін біліп, болашақта кездесуі мҥмкін кез келген кҥрделі тапсырмаларды шешуге 

икемді болуға баулу маңызды болып табылады. Бағдарлама сауат ашу, қазақ тілі,ана тілі 

пәндерінен оқушының тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын жетілдіруге 

бағытталған.     

      Математика,жаратылыстану сабақтарында логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, 

зерттеу дағдыларын қалыптастыру.Сонымен қатар,оқу бағдарламаларының  маңызды 

қағидаты білім беру бағдарламасының спиральділік қағидаты болып  

табылады.Оқубағдарламалары спиральді білім беру бағдарламасы моделіне негізделеді, 

оның негізінде оқушылар келесі сыныпқа ауысқан сайын зерделенетін материалдар мен 

білім қайталанып отырады. 

    Бҥгінгі таңда оқушыларды заманауи әдіс–тәсілдермен оқытып, ой–ӛрісі кең, алған 

білімдерін ӛмірде қолдана алатын оқушыларды тәрбиелеу  қажет.Сондықтан жаңартылған 

білім беру заман талабы екенін білуіміз қажет. Осы орайда ойымды ӛрнектеп, сӛзімді 

ӛзімнің жаңартылған білім мазмҧнында берілген сабағыммен   жалғастырсам деп едім 

Сабақ тақырыбы :  Механикалық 

жҧмыс.   

 

Мектеп:№65ЖББОМ 

Кҥні:  Мҧғалім:  Коянбаева  Асылгул Жайылхановна 

СЫНЫП: 7 Қатысушылар саны:  Қатыспағандар: 

Осы сабақ 

арқылы іске 

асатын 

оқыту 

мақсаттары 

7.2.3.1 – механикалықжҧмыс ҧғымының физикалық мағынасын тҥсіну 
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Сабақтың 

мақсаттар

ы 

Барлық оқушылар ҥшін: Жҧмыстың кҥштің орын ауыстыруға 

кӛбейтіндісіне тең шама екенін физикалық мағынасын тҥсінеді. 

Кҿпшілік оқушылар ҥшін: жҧмыстың,  белгіленуін, формуласын ,ӛлшем 

бірлігін біледі  

Кейбір оқушылар ҥшін: жҧмысты есептей білуді және оның  практикалық 

маңыздылығын тҥсінеді, әр тҥрлі жағдайларды талдап  тиімді жолдарды 

кӛрсете біледі 

Тілдік 

мақсат 

Жҧмыс, қуат, арақашықтық, кҥш терминдерінің мағынасын тҥсінеді. 

Алдыңғы 

білім 

Атмосфералық қысым 

Сабақта 

қолданыла

тын 

ҽдістер: 

оқыту мен оқудағы жаңа тәсіл (топтық жҧмыс), сыни тҧрғыдан ойлауға 

ҥйрету  (миға шабуыл), Блум таксономиясы, формативті бағалау, АКТ 

пайдалану (презентация, бейнежазба) 

Жоспар 

Жоспа

рланғ

ан 

уақыт 

Жоспарланған ҽрекеттер (тҿмендегі жазбаларды ҿзіңіздің 

жоспарлаған ҽрекеттеріңізбен алмастырыңыз) 

Ресурстар 

Сабақт

ың 

басы 

Ҧйым

дас 

тыру  

2 мин 

 

 

 

 

 

8мин 

 

 

 

 

 

Сабақт

ың 

ортасы 

 

Теори

ялық 

бӛлім 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

І.Ҧйымдастыру 

Сәлемдесу,тҥгелдеу,жағымды ахуал туғызу. 

«Қораптағы лебіз» 

Оқушылар қораптан    «кҥлегештер» алып жылы лебіздерін 

білдіріп,алынған қиындыларды жанындағы оқушыға береді. 

 

2.«Миға шабуыл» «Тақырыптық тҥйінді сҿздер»ҽдісі 

Оқушыларға А4 қағазы таратылады.Ӛткен тараудағы 

физикалық терминдер жазылған. Сҿздер банкісі:ҚЫСЫМ 

,ҚАТТЫ ДЕНЕ, СҦЙЫҚ, ГАЗ, ПАСКАЛЬ,  ЖҦМЫС, 

АРХИМЕД, ДЕНЕЛЕРДІҢ ЖҤЗУІ, ТОРРИЧЕЛЛИ, 

БАРОМЕТР, МАНОМЕТР, ҚАТЫНАС ЫДЫСЫ, FА= ρgV, 

АТМОСФЕРАЛЫҚ    ҚЫСЫМ ,p= ρgh , p= F       

                                                                                                             

S 

Ӛзіне таныс  сӛзді  атап ,сол сӛзге қатысты сабақ  айтады. 

ҚБ:  Жҥрекшелермен  

Оқушылар айтып болғанан кейін «Жҧмыс» сӛзі сызылмай 

қалады. 

Бҥгінгі  сабақтың тақырыбы:  Механикалық жҧмыс. 

Эпигрфы:«Жҧмысы жоқтық, тамағы тоқтық аздырар адам 

баласын» Абай Қҧнанбаев 

 «Топтастыру» әдісі. Жҧмыс ҧғымын талдап кӛрейік. 

 

 

 

 

 

Адам ӛзінің ӛмірінде ҥнемі әртҥрлі ісәрекет 

жасайды: ойланады, қозғалады, әртҥрлі нәрселерді кӛтереді, 

жылжытады және т.б. Мҧндай ісәрекеттердің 

барлығында ол жҧмыс жасайды деп тҥсініледі 

Тҥрлі тҥсті 

кҥлегештер 

Бағалау парағы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жҧм

ыс 

РАХМЕ

Т! 
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Физикада жҧмыс ҧғымын дене қандай да бір оған тҥсірілген 

кҥштің (ауырлық кҥші, серпімділік кҥші, ҥйкеліс кҥші және 

т.б.) 

әрекетінен қозғалуы кезінде қолданады. Мысалы, автомобиль 

тарту кҥшінің әрекетінен қозғалады, бҧл кезде жҧмыс 

атқарылады 

 Адам 

жҥкті қандай да бір биіктікке кӛтергенде, доп қайсыбір 

биіктіктен 

жерге қҧлап тҥскенде жҧмыс жасалады және т.б. 

Тҧрақты кҥштің ҽрекетінен дене орын ауыстырғанда 

механикалық  жҧмыс жасалады. 

Механикалық жҧмыс  — денеге әрекет етуші кҥшке және оның 

кҥштің әрекет етуі бағытындағы жҥрілген жолына тура 

пропор- 

цонал. 

Механикалық жҧмысты А әрпімен белгілейді 

А= Fs 

Механикалық жҧмыс жасалуы ҥшін мына шарттар 

орындалуы тиіс: 

1) денеге тҧрақты кҥш тҥсіру; 

2) тҧрақты кҥш әрекетінен дененің орын 

ауыстыруы. 

Осы шарттардың біреуі орындалмаған жағдайда жҧмыс 

жасалмаған болады. 

 

      
 

             (5.1 сурет)                        (5.2  сурет).            ( 5.3 сурет) 

  Тасты қанша қозғаса да орынынан (5.1 сурет)қозғалмаса        

А═0,S═0 болады. 

Қҧлап келе жатқан су тамшысына ауырлық кҥші әрекет ете 

отырып, оң жҧмыс атқарады (5.2сурет).А>0 

Жоғары кӛтеріліп бара жатқан ауа шарына әрекет етуші 

ауырлық кҥші теріс жҧмыс атқарады (5.3сурет). А<0 

Сондай ақ  теріс жҧмыс  атқаратын кҥшке ҥйкеліс кҥші де 

жатады. Жҧмыстың ӛлшем бірлігіне 1 джоуль 

Есте сақта: 
1. Егер кҥш бар болып, орын ауыстыру жоқ болса, онда жҧмыс 

та болмайды. 

2. Егер денеге кҥш әсер етпесе, бірақ дене инерциясымен 

қозғалатын болса, мҧндай жағдайда да жҧмыс істелмейді. 

«Ой-қозғау»  Есептер шығару 

Тапсырма №1 «Салыстыру» 

 

 

 

Ҥлестірмелі 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҥлестірмелі 

материал 
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Жеке 

жҧмыс 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақт

5

ЕСЕП: қай жағдайда механикалық жҧмыс атқарылады?

1 2 3

Fт

F

1. Білеуше орнында тыныш тҧр

2. Білеуше жылтыр тегіс бетте қоғалып барады

3. Білеуше F кҥштің әсерінен қозғалып барады

Жауаптары: тек 3-ші жағдайда ғана механикалық жҧмыс жасалады, себебі, 

1 жағдайда дене тыныш тҧр; ал,  2 жағдайда кҥш әсер етпейді; 

 
Тапсырма №2 «Есептеу білімді еселеу» 

№442 

200кДж жҧмыс 0.8 км жолда қандай кҥштің әсерінен 

орындалды? 

№439 

Массасы 400г қаршығаны      ауа тасқыны 70м биіктікке 

кӛтереді. Қҧсты кӛтерген кҥштің жҧмысын анықтаңдар. 

Бағалау критерийі Дескриптор 

Механикалық кҥшті 

анықтауға  берген 

есептерді шығарады 

Есеп мазмҧнын тҥсініп, шартын 

жаза алады. 

Ӛлшем бірліктерін ХБЖ-ға 

келтіре алады. 

Есептерді шығару кезінде 

формуланы тиімді  пайдаланады 

Математикалық есептеулер дҧрыс 

 

Тапсырма №3 «Суреттер сҿйлейді»  

          

 
 

ҚБ: Шарлармен 

 

 «Ой -қорыту»  ҽдісі 

                                            A~S             А 

 

              А═0 

 

 

 

 

А═FS 

 

        А<0 

                                   A~F                     А>0      1ДЖ                 

     ҚБ: ауызша                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механика

лық   
Саралау – Сіз қандай 

тҽсілмен кҿбірек 

қолдау кҿрсетпексіз? 

Сіз басқаларға 

қарағанда 

қабілетті 

оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз? 

Бағалау – Сіз оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық жҽне 

қауіпсіздік техникасын 

сақтау 

Жаңа тақырып 

бойынша  

қабілетті 

оқушыларға  

             «Қораптағы лебіз» 

             «Тақырыптық тҥйінді сӛздер» 

«Топтастыру» 

/Білу.Тҥсіну.Қолдану.Талдау/ 

 Физика кабинетіндегі 

қауіпсіздік ережесін 

сақтау 

 Еңбекті қорғау 
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Пайдаланған  ҽдебиеттер:  

1.Р.Башарҧлы  Физика-7класс « Алматы» 2018ж 

2 .«Жаңартылған білім беру мазмҧны аясында критериалды бағалауды жоспарлау және 

ҧйымдастыру» 2017ж 

4. Жалпы білім беретін мектеп мҧғалімдеріне арналған критериалды бағалау 

басшылығы Астана 2016 

 

 

 

 

 

 

 

ың 

Соңы 

3мин 

 

 

 

 

Ҥйге 

тапсыр

ма. 

2 мин 

 

 

 

 

 

Қорыт

ындыл

ау. 

 

2мин 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байлан

ыс 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

§ 30. 134-135беттер 
Адам бҧл ӛмірде ең басты ҥш жҧмыс атқару керек: 

1. Ҥй тҧрғызу 

 2. Ағаш отырғызу  

3. Бала тәрбиелеу  

 Сонымен, балалар, біз бір сабақ бойы тапсырмалар және әр 

тҥрлі жаттығулар орындап, жҧмыс істедік. Осы істеген 

жҧмысымыз механикалық жҧмысқа жата ма?    /жатпайды, 

себебі орын ауыстыру болған жоқ/ 

   «Білім баспалдағы» 
1.Мен білдім...  

2.Мен ҥйрендім...  

3.Маған ҧнады....                          

4.Мен қиналдым....  

5.Менің кӛңіл – кҥйім.....  
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Қысқа мерзімді жоспар 

 

Масабаева Айгерим Базарбековна 

Ойыл ауданы   Ш.Бекмҧхамбетова атындағы мектеп-гимназиясы 

 

Сабақ тақырыбы:  
Б.Соқпақбаев «Менің атым Қожа» 

Мектеп:Ойыл ауданы   Ш.Бекмҧхамбетова атындағы 

мектеп-гимназиясы 

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жҿні:Масабаева Айгерим 

Базарбековна 

СЫНЫП: 5 Қатысқандар: 18 Қатыспағандар:0 

Сабаққа негізделген оқу 

мақсаты (мақсаттары) 

Б/С2  5.3.2.1Кейіпкерлерді шынайы ӛмірмен 

салыстырып бағалау. 

Сабақ мақсаттары 

 

 

Барлық оқушылар орындай алады:  

Шығармадағы кейіпкерлердің бейнесін 

табады,талдайды,ӛзара салыстырды 

Оқушылардың кҿпшілігі орындай алады:  

Кейіпкерлерді  шынайы ӛмірмен ӛзара 

байланыстырып салыстырады  

Кейбір оқушылар орындай алады:  

Кейіпкерлердің іс-әрекеті негізінде образдық ой 

қорытады,ӛзіндік баға береді. 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады:кейіпкер бейнесін 

талдайды, кейіпкерді ӛмірмен салыстырады,ой 

қорытады, ӛзіндік баға береді 

Нақты тақырыпқа арналған сҿздік қор мен 

терминология: 

Педсовет, клуб, қаһар, тәжім,қақпан, шарбақ, адам 

болатын бала 

Диалог қҧруға / шығарма жазуға арналған 

пайдалы тіркестер:  
- «Менің ойымша», «Сіздің пікіріңізше» 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 

-Қалай ойлайсың,Майқанованың  «Тҥбінде адам 

болатын бала» деп  Қожаға сенім арту себебі неде? 

Қожа бізге ҥлгі бола ала ма? 

Бҥгінгі кҥннің Қожасы кімдер? 

Бағалау критерийлері  Кейіпкер бейнесін салыстыра талдайды;  

 Шынайы ӛмірмен байланыстыра салыстырады; 

 Ой қорытып,ӛзіндік баға береді. 

Қҧндылыққа баулу «Мәңгілік ел» 6қҧндылықты басшылыққа ала отырып, 

адамгершілікке баулу,ҥлкенге қҧрмет кӛрсетуге 

тәрбиелеу 

Алдыңғы оқу:      
3 минут   

Б.Соқпақбаевтың ӛмірі мен шығармашылығы. 

Жоспар 

Жоспарланған 

уақыт 

Жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Басы  

7минут 

 

Оқушылармен амандасу; 

Психологиялық ахуал тудыру; 

Тақырыпты болжау. «Фильмді дыбыстау» әдісі 

арқылы оқушылар бҥгінгі сабақтың тақырыбын 

«Кеспе қағаз» 
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божайды. Фильмнен ҥзінді кӛрсету. 

Топқа бӛлу; 

Фазл қҧрастыру арқылы (Қожа мен Майқанованың 

суреттері) оқушылар екі топқа бӛлінеді.  

Ой шақыру. 

-Сенің қиялыңдағы Қожа қандай бала? 

- Қазіргі қоғамда Қожа секілді бала бар ма? 

- Қожаның болашағы туралы қандай болжамдар 

жасауға болады? 

 

Ортасы 

20минут 

 

Топтық жҧмыс. 

 1-тапсырма. Бейне жазбаны кҿр.Ҽрі қарай ҿз 

ойыңмен тҥйіндеп, кейіпкер бейнесін талда. 

І топ: «ПОПС формуласы» 

Менің ойымша, .......  

Себебі...... былай тҥсіндіремін 

Мына фактілермен, мысалдармен дәлелдеймін... 

Осыған орай мынадай шешімге келдім... 

2-топ: «Ҽдеби лотос» ҥлгі-кестесі арқылы 

шығарманы талда. 

Шығар

ма аты 

Кейіпк

ер 

(портр

еті, 

мінезі, 

әрекеті

) 

Оқиға 

желісі 

Тҥйінд

і ой 

Қазіргі 

заман

мен 

салыст

ыру 

     

 

Дескриптор: 

 Бейнежазбаны кӛреді, тыңдайды 

 Кейіпкер бейнесін талдайды 

 Ӛз ойын тҥйіндейді 

Қалыптастырушы бағалау. «Екі жҧлдыз бір тілек» 

(топтағы бағалау) 
Екі ҧнаған жҧмыс тҥрі 

Бір тілек –жақсарту керек нәрсе   

Жҧптық жҧмыс. 

2-тапсырма. «Концептуалды кесте» ҽдісі арқылы 

Қожа мен қазіргі баланы салыстырып, оларға тҽн 

ерекшелік пен ҧқсастықтарды анықта.  

Салыстыру 

аймағы 

Қожа Бҥгінгі бала 

Сырт келбеті   

Мінезі   

Арманы мен 

қызығушылық

тары  

  

Ерекше 

әрекеттері 

  

 

 

Дескриптор: кейіпкерді шынайы ҿмірмен 

Бейнежазба 

АКТ 
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салыстырады 

Қалыптастырушы бағалау: «Білім кҿзі» 

Ӛзара бағалау 

Мен ....... тҥсінбей қалдым  қалдым.. 

Мен...... ізденуім, жақсартуым қажет.... 

 Мен ......жақсы тҥсіндім     Ӛзара бағалау 

3-тапсырма. «Еркін жазу» стратегиясы. Жеке 

жҧмыс 

Кейіпкерлер образы негізінде ой қорыт,ҿзіндік баға 

бер.  

Майқанованың  «Тҥбінде адам болатын бала» деп  

Қожаға сенім арту себебі неде? Қожа бізге ҥлгі бола 

ала ма? 

Дескриптор:  

 Кейіпкер туралы ой түйеді 

 Өзіндік баға береді 

Қалыптастырушы бағалау: «Жетістік баспалдағы»  

Ӛзін-ӛзі бағалау 

----Мен қол жеткіздім 

-Мен биікке кӛтерілдім 

-----Мен әлі де талпынам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соңы 

10-минут 

 

Кері байланыс  «Зерде»  ҽдісі 

Б.Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа»  повесін оқу 

барысында алған ақпараттарымызды  тҧжырымдап, ӛз 

жетістігімізге баға берейік. 

Білім – тақырып бойынша алған ақпараттарым 

Эмоция – сабақтағы кӛңіл кҥйім 

Баға – жетістігіме беретін бағам 

Сын -  ӛз бойымда нені дамытуым керек? 

Идея – маған келген жаңа ой 

 

Қосымша ақпарат 

 

«Менің атым Қожа» фильміндегі кейіпкерлер туралы 

мәлімет жинқтау; 
 

 

Саралау – оқушыға 

мейлінше қолдау 

кҿрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Қабілетті 

оқушыға тапсырманы 

қалай тҥрлендіресіз? 

 

Бағалау – оқушы 

білімін 

тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

 

Пҽнаралық байланыс – 

Денсаулық жҽне 

қауіпсіздік, 

АКТ-мен байланыс. 

Қҧндылықтармен 

байланыс 

(тҽрбие элементі). 

 

Ҥш деңгейдегі оқушыларға тапсырма 

беру барысында мынандай нәтижелерге 

қол жеткіздім:ҥш деңгейдегі оқушылар 

берілген тапсырмаларды жылдам, 

белсенді орындады. Топтық, жҧптық,жеке 

жҧмыстар бҥгінгі сабағымның жҥйелі 

болуына кӛмектесті. 

Сараланған мақсатқа негізделген 

сараланған тапсырмаларды беру кезінде 

келешекте мен мына нәрселерді 

Менің бҥгінгі 

сабағымда оқушы 

білімін бағалау 

белсенді жҥрді.Оған 

оқушылардың берген 

кері байланыстары 

дәлел. 

Алайда,дегенмен 

де,әлі де оқушы 

білімін тексеру 

Сабағымды пәнаралық 

байланыс болды, 

кіріктірілген пәндердің 

негізінде ӛтті, АКТ 

толыққанды қолданылды. 

«Мәңгілік ел» 6қҧндылықты 

басшылыққа ала отырып, 

адамгершілікке 

баулу,ҥлкенге қҧрмет 

кӛрсетуге тәрбиелеу 
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ескеремін:Қабілетті оқушы тақырыпқа 

байланысты тың ақпаратты іздеуге, сыни 

ойлауға мҥмкіндік беретін оқытудағы 

қажетті стратегияны қолданамын. 

 

 

 

 

барысында 

қалыптастырушы 

бағалаудың тҥрлі 

формаларын сабаққа 

сәйкес таңдап алып, 

сабақтың оқу 

мақсатына 

негізделген 

тапсырмаларды 

орындауға жақсы 

әдістерді аламын. 

Рефлексия 

Сабақтың мақсаты мен оқу 

Міндеттері  орындалды ма? 

Бҥгін оқушылар не ҥйренді? 

Сабақ қалай ӛтті, 

қандай деңгейде 

ӛтті? 

Жоспарланған 

саралау жақсы 

іскеасты ма? 

(тапсырмалар 

сәйкес болды ма?) 

Уақытты қалай 

пайдаландым? 

Жоспарыма 

қандай ӛзгеріс 

енгіздім және 

неге? 

 Әрине,себебі оқу мақсатына сәйкес сараланған 

мақсат айқын болды, оқушылар жоспарланған мақсатқа 

жете алды, тақырып бойынша ақпарат алды.  

 Сабақ жоғары деңгейде ӛтті. Себебі, оқушыларға 

алып келген әдіс-тәсілдер тиімді болды.  

 Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді 

болды. Оқушылар ӛз деңгейлеріне сәйкес 

тапсырмаларды орындады, ӛз пікірлерін, ҧсыныстарын 

білдірді, қойылған сабақ мақсатына жете алды.  

 Әрине, уақытты тиімді пайдаландым. 

Жоспарланған барлық тапсырмаларды орындауға 

ҥлгердім.  

 Жоспарға тҥзетулер енгізбеймін. Ӛйткені уақытты 

тиімді пайдаландым,   

Қорытынды бағалау 

Ең жақсы ӛткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты) 

1:Оқушыда тақырып бойынша қоғамдық пікір қалыптасады 

2: «Жетістік баспалдағы» әдісі, «Екі жҧлдыз,бір тілек» әдісі 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы ӛтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен 

оқуға қатысты)? 

1:Кейіпкерді салыстыру, ӛмірмен байланыстыру сабақтың жақсы ӛтуіне себеп болды. 

2: Тақырып бойынша проблемалық сҧрақ қҧрастыру, сҧхбат жҥргізу сабақтың ӛтуін жақсартар еді 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жӛнінде келесі 

сабағыма қажет болуы мҥмкін қандай ақпарат білдім? 

1: Топта сӛйлемейтін оқушыларды топтық жҧмысқа тарту, топтық жҧмысты ҥнемі ҧйымдастыруды 

қолға аламын. 

2:Белсенді әдістерді сабақтың тақырыбына сай әкелсең, оқушы қызығушылықпен тапсырмаларды 

орындайды. 
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Жаңартылған білім мазмҧны жағдайындағы басымдықтар 

 

Меделбаева Нурзипа Куаналиевна 

Ҥш тілде оқытатын  №21 орта мектеп-гимназияның  

математика пәні мҧғалімі 

 

           Қазақстандық білім беру мен ғылым жҥйесін жаңғыртудың қазіргі заманғы кезеңі 

әрбір адамның сапалы мектепке дейінгі тәрбие мен мектептегі білімге қолжетімділігін, 

колледж бен университетте жаңа кәсіби дағдыларды алу, зерттеу және шығармашылық 

қҧзыреттерін дамыту мҥмкіндіктерін кӛздейді. 

Еліміздің алдағы ҧзақ мерзімді дамудағы басым бағыттардың бірі – білім мен ғылымды 

дамыту болмақ.Ӛйткені, мемлекет басшысы алға қойып отырған басты талаптардың бірі– 

ӛркениеттің шалқар кӛшінде бәсекелестікке қол жеткізу ҥшін білім мен ғылымды жаңа 

ӛрістерге шығарып, интеллектуалдық серпіліс жасау. 

Білім мен ғылым саласындағы бәсекелестікті және әлеуметтік – экономикалық ӛсімді 

қамтамасыз ететін мемлекеттік саясатты қалыптастыру және жҥзеге асыру ҧстаздар 

алдында тҧрған басты міндет. 

          Бҧл міндеттерді жҥзеге асыру еліміздегі мектептерде оқыту процесінің мазмҧндық 

болмысын жаңа әдіснамалық тҧрғыдан негіздеуді талап етеді. Мҧндай жаңа әдіснамалық 

жҥйе дәстҥрлі оқыту процесін тҥбегейлі ӛзгертудің қажеттігін кӛрсетіп, оқытудың 

шығармашылық қызметін дамытып, білім мазмҧнының ҧлттық негізде берілуін жаңа 

ӛркениеттік бағдар тҧрғысынан жетілдіруді қарастырады. 

        Білім берудегі негізгі мақсат - тек білімді, кәсіби мамандандырылған маман дайындау 

ғана емес, рухани дҥниесі бай және адамгершілігі зор, қоғамдық ӛмірдің барлық аясында 

ҧлттық қҧндылықтарды бағалауға және дамытуға қабілетті тҧлғаны қалыптастыру 

екендігіне ерекше тоқталған жӛн. 

Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағыттарына сәйкес білім 

беру жҥйесін дамыта отырып, әлемдік білім кеңістігіне ықпалдастырудағы негізгі бағдар – 

адамды қоғамның ең маңызды қҧндылығы ретінде танып, оның рухани жан-дҥниесінің 

дамуына, кӛзқарастары мен шығармашылық әлеуетінің, танымдық біліктілігі мен мәдени 

қҧндылықтарының жоғары деңгейде дамуына, жеке тҧлғасының қалыптасуына жағдай 

жасау. 

       Қазіргі уақытта білім берудің алғашқы парақтарында «адам проблемасы» ӛзекті 

мәселелердің біріне айналып, «адам проблемасы» қазіргі ғылымда білім беру саласында 

толығымен зерттеуді қажет ете бастады. Білім берудің мақсатында – адамның ӛмір сҥру 

ортасының мағынасы мен бейнесіне сәйкес, тҧлғаны қалыптастыруға назар аударылуда. 

Білім беру саласының проблемаларының болжамдарында,әзірленген білім беру жҥйесінің 

кӛмегімен – биосфералық, адамдағы ізгілікті, жоғары биологиялық және әлеуметтік 

сапаларды жасай, қазіргі заман талабына сәйкес білім беру қарастырылған. 

      Отандық орта білім мазмҧнын жаңарту барысында қазіргі ӛмірде кең ауқымды 

дағдыларға кӛп кӛңіл бӛлінеді. Бҧл дағдылар жалпыадамзаттық және этномәдени 

қҧндылықтарға негізделе отырып, оқушыларға оқудағы, сондай-ақ ӛмірдегі 

проблемаларды шешуіне мҥмкіндік береді. «Кең ауқымды дағдылар» келесі іс-әрекет 

тҥрлерінен тҧрады: білімді шығармашылықпен қолдану; сыни тҧрғыдан ойлау; зерттеу 

жҧмыстарын орындау; АКТ қолдану; тілдік дағдылармен бірге қарым-қатынастың 

коммуникативтік тәсілдерін қолдану; топта және жеке жҧмыс жасау біліктілігі.  

      Мҧғалімнің кәсіби қҧзыреттілігі саласы жаңа тәсілдер аясында кеңеюде. 

      Жаңартылған білім мазмҧны жағдайындағы мектептің ерекшелігі – оқудағы 

жетістіктер нәтижелі сипатқа ие, ал оқу процесі оқушылардың әрбір сабақта білімді 

«табудағы» белсенді қызметімен сипатталады. Бҧл жағдайларда оқушы – таным субъектісі, 

ал мҧғалім оқушылардың танымдық әрекетінің ҧйымдастырушысы қызметін атқарады. 

Мектептің алдында тҧрған негізгі мәселе-оқушыларды дамыта оқыту, яғни оқушыны оқу 
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әрекетіне қалыптастыру, олардың оқуға ынтасын ояту, қызығушылығын арттыру. Оқыту 

барысында жаңа технологиялық әдістерді пайдалану шәкірттердің ойлана білу 

қабілеттерін дамытады, олардың білім сапасын жақсартады, ой-ӛрісін кеңейтеді, есте 

сақтау қабілеттерін ӛсіреді. Оқыту мен дамыту әдістерінің екеуі де жеке тҧлғаның 

қалыптасуына ҥлкен ықпал ететін маңызды айғақтар болып саналады. Кез келген оқыту 

технологиясы оқушыдан терең теориялық, психологиялық шеберлікті, шәкірттердің жан 

дҥниесіне терең ҥңіліп, оны ҧғына білуді талап етеді. Қай технология болмасын, 

ғылымның пікірінше, бҧл педагогикалық жҥйе және тҧлғаны қалыптастыруға ықпал 

арнайы ҧйымдастырылған белгілі мақсат кӛздеген бір-бірімен тығыз байланысты әдіс-

тәсілдер жиыны. 

      Әрбір оқушыны жасына да, мҥмкіндігіне да қарамастан тҧлға ретінде қабылдауға қол 

жеткізуге ҧмтылу қажет. Оқыту мақсаты оқушы және мҧғалім ҥшін ортақ болады, міне, 

білім мазмҧнын жаңартудың педагогикалық аспектісінің мәні осында.  

 Бҧған қол жеткізуде әрбір мҧғалім ӛзінен бастайды, ол жаңарту процесінің әлеуметтік 

аспектілерін кӛрсетеді. Мҧғалім педагогикалық ойлау немқҧрайлығын жеңуі және 

оқушымен бірге ӛзі де оқуы тиіс. 

Білім алушылардың қолайлы дамуы ҥшін достық қарым-қатынастағы ортаны қҧру ӛте 

маңызды болып табылады. 

      Білім мазмҧнын жаңарту ҥшін энциклопедиялық сипаттағы фактологиялық материалды 

беруге бағытталған оқытудан, акцентті ақпарат алу тәсілдерін ҥйретуге ауыстырудың 

маңыздылығы артады. 

      Оқушылардың ақпаратты ӛздігінен алу, талдау және тиімді қолдану дағдысын 

қалыптастыру – жаңа бағдарламаның басым бағыты болып саналады. 

      Орыстың ҧлы педагогы В.А.Сухомлинский мектептің басты міндеті - әрбір адамның 

дарындылығын ашу, оны толыққанды шығармашылық, интеллектуалдық еңбек жолын 

бағдарлау. 

      Осы орайда қазіргі кезеңде жҥзеге асырылып жатқан жаңа бағдарламаның  негізгі 

мақсаты  - жылдам ӛзгеріп жатқан әлемде ӛзіне сенімді және табысты болуға мҥмкіндік 

беретін дағдылары мен тҥсініктерін дамытуға, ӛмірлік жағдайларда ӛз білімдерін 

қолдануға ықпалын тигізетін сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйретуді қамтиды [1, 15 б]. 

Жаңа мазмҧндағы білім жҥйесін енгізуде тәрбиеші педагогикалық, психологиялық, 

физиологиялық ғылым салаларының тиімді зерттеу идеяларын басшылыққа алады. 

Ғалымдардың ойынша, білім беру технологиясын ӛзгерту қажеттігі Қазақстанның 

жаңаруына себеп болмақ. Осының бәрі оқытушылар білім беруде, білім алушыларды жан-

жақты дамыту мәселесінде инновациялық технологиялар мен білім парадигмаларын 

бірлікте қарастыруға негіз болып табылады. 

      Себебі, әрбір оқушының қайталанбас дарынын дӛп басып табу, аша тҥсу, қастерлеу бҧл 

– тҧлғаны адамзат қадір-қасиетінің ӛркендеуінің жоғары деңгейіне дейін кӛтеру деген сӛз 

деп атап кӛрсетеді.оқу бағдарламаларында кӛрсетілген білім мазмҧны анықталатын және 

білім салалары бойынша әрі қызмет аспектілерін кӛрсететін кҥтілетін нәтижелерге кӛңіл 

аударатын оқу процесін дәстҥрлі ҧйымдастырудан бас тарту кӛзделеді, яғни оқушылар 

«біледі», «тҥсінеді», «қолданады», «талдайды», «жинақтайды», «бағалайды». 

     Келесі басымдық – ӛзара ынтымақтастық пен тәлімгерлікті дамыту. Тәлімгерлік ету 

барысында тәлімгерлік ӛзінің білімімен,  тәжірибесімен бӛліседі,  ал тәлім алушы еңбек 

жолында айтулы жетістерге жету мақсатында ӛзінің кәсіби дағдыларын дамытып, 

проблемаларды шешу жолдарын іздейді. Тәлімгерлік тәлім алушыға кәсіби қолдау 

кӛрсетуге бақытталады. Тәлімгерліктің ӛзіне тән негізгі екі сипаттамасы екі адам арасында 

оқу қарым-қатынасын қҧруға негізделген және тҥйінді дағдыларды  белсенді тыңдай білу, 

тәжірибені дамыту ҥшін бірқатар кҥрделі сҧрақтар қоя білу дағдыларын дамытуға 

бағытталған. Тәлімгер тәлім алушыға кҥрделі тапсырмалар беріп, қолдау кӛрсетуге соның 

ішінде қажетті тҥйінді қасиеттерді сенімділік, ортақтастық,шынайылық, адалдық  танытуға 

дайын  болады.   
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Жаңартылған білім беру мазмҧнына  сай аталған жҧмыстар мҧғалімді шеберлікпен, 

дағдылармен, шабытпен қамтамасыз ету ғана емес, сонымен қатар мектеп ішіндегі 

мәдениетті ӛзгертуге бағытталды.  Мҧғалім оқытудың заманауи тәсілдері  олардың 

кәсіптік тәжірибесін нығайтатындығын, оқушыларымыздың оқуға ынталы екендігін, ата-

аналарымыздың  балаларының оқуға қҧлшынысының жоғары екендігін білдіреді.  Әр ҧстаз 

ӛз ісін ҥлкен жауапкершілікпен атқаратын, шығармашылықпен айналысатын, оқытудың 

тиімділігін арттыру ҥшін ӛз сабақтарында жаңалықты қолданып, ҥнемі ізденісте жҥрген 

еңбекқор жандар.  Оқушылардың интелектуалдық қабілетін дамыту, тума талантының 

кӛзін ашу, саналы және салиқалы, парасатты, білімді азамат етіп шығару – тынымсыз 

еңбектің нәтижесі. 

Олай болса, жаңартылған мазмҧн жаңдайында мектептің жҧмысы дамыту инновациялық 

қағидаларға негізделуі шарт. Осы жайттар деңгейлік бағдарламалар негізінде 

ҧйымдастырылып жатқан курстардың мҧғалімдер ҥшін де, мектептер ҥшін де маңызының 

жоғары екендігін дәлелдейді.    
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Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы — 

заман талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама 

қҧрылған деп есептеймін. 

Білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша кӛзқарас пайда болды. Осыған байланысты 

ҧстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жаңартып отыру және технологияларды 

меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧр. Білім беру бағдарламасының негізгі 

мақсаты-білім мазмҧнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін енгізу және 

оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды 

қадамдар жасалды. [1,6]. 

Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырап, критериялық бағалау жҥйесіне 

ӛтеді.Критериалды бағалау кезінде оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген 

критерийлердің нақты жиынтығымен ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша ҥлгерімі екі 

тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бҧл бағалау 

тҥрлері баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. Критериялық бағалау жҥйесі 

Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде 

пайдаланылады. [1,8]. Бҧл бағалау жҥйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін 

дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Қалыптастырушы бағалау 
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кҥнделікті оқыту мен оқу ҥдерісінің ажырамас бӛлігі болып табылады және тоқсан бойы 

жҥйелі тҥрде ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз жҥргізіле отырып, оқушылар 

мен мҧғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан 

оқу ҥдерісін тҥзетіп отыруға мҥмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның 

бӛлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта 

білім деңгейі) аяқтаған оқушының ҥлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға 

қою арқылы ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер 

бойынша қолданылады. 

Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы да ӛзгеше. 

Бағдарлама оқушының тӛрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым 

жетілдіруге бағытталған. Бҧл тӛрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» 

орналастырылған және бір –бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет 

қайталанып отырады және сынып ӛскен сайын тілдік мақсат та кҥрделене тҥседі.[2,9]. 

Біліктілікті арттыру жҥйесінде заманауи мҧғалім ӛлшемі қазіргі білім берудегі жаңа және 

нақты жағдайға икемделу дегенді білдіреді. Бҥкіл әлемде білім беру жҥйелерінің келешек 

ҧрпаққа қандай білім беретіні туралы мәселе қайта қаралуда. Осы мәселе аясында 

«Балалар ХХІ ғасырда табысты болу ҥшін нені ҥйренуі керек?» және «Оқытудың тиімді 

әдістері қандай?» деген сауалдар туындайды. Бҧл білім беру бағдарламасымен және оны 

жҥзеге асыруда пайдаланылатын педагогикалық тәсілдермен тығыз байланысты. 

Қазіргі кезде табысты болу ҥшін оқушыларға білім қандай қажет болса, дағды да сондай 

қажет деген ойдың жақтастары кӛбейіп келеді. Бҧл оқушылардың ақпаратты есте сақтап, 

алған білімдерін ҧғынуын, тҥсінуін және әр тҥрлі салада қолдана білуін талап етеді. Білімді 

дәл осылай қолдану оқушыларға «ХХІ ғасыр дағдысы» деп жиі айтылып жҥрген кең 

ауқымды қҧзыреттілікті меңгеруге мҥмкіндік береді. Жаңартылған жалпы білім беру 

бағдарламаларында оқушылардың бойында қалыптастыру қажет қҧндылықтар мен 

дағдылар анықталған. 

Білім беру бағдарламасын жаңарту тҧрғысынан «ҥйлесімділік» білім беру бағдарламасы 

қалай қабылданып, қалай іс жҥзінде орындалатынына қатысы бар барлық компоненттер 

бірлесіп әрекет етіп, бір-бірін толықтырып, нығайтады дегенді білдіреді (Oates, 2010). 

Ҥйлесімділік білім беру бағдарламасы мен бағалау модельдері әзірленетін жҥйе деңгейінде 

ғана емес, әр сыныпта, әр сабақта қолданылады. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі – спиральді қағидатпен берілуі. 

Спиральді қағидат бойынша қҧрылған білім беру бағдарламасы Джером Брунердің «Білім 

беру ҥдерісі» атты еңбегін де қарастырылған. Брунердің жҧмысына негізделген спиральді 

білім беру бағдарламасының ерекше сипаттары: оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты 

немесе пәнді бірнеше рет қайталап оқиды; әрбір қайталап оқыған сайын оның кҥрделілігі 

арта тҥседі; жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және бҧған дейін алынған 

ақпарат тҧрғысынан қарастырылады. 

Әр пәннің ӛзінің жеке сӛйлеу стилі бар, оны нақты пәннің «академиялық тілі» деп атауға 

болады. Тілдік мақсаттар академиялық тілді ҥйрену ҥшін маңызды қҧрал болып табылады. 

Оқушылардың ӛздерінен қандай нәтиже кҥтілетінін тҥсінуі тілдік мақсаттардың анық 

қҧрылуына байланысты. Сондай-ақ, тілдік мақсаттар мҧғалімдер мен оқушылардың оқуға 

деген ынтасын арттырып, қолдауына кӛмектеседі. Пән мҧғалімдері оқушылардың пән 

мазмҧнын меңгеріп, академиялық тілді дамытуына қолдау кӛрсетеді. 

Оқушы жетістігін нақты бағалау – білім беру жҥйесіндегі ӛзекті мәселелердің бірі. 

Критериалды бағалау – бҧл білім берудің мақсаты мен мазмҧнына негізделген оқушының 

оқу-танымдық қҧзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен 

салыстыру ҥрдісі, яғни белгілі бір критерийлер арқылы бағалау. Критериалды бағалауды 

енгізудің мақсаты – мектепте оқыту сапасын кӛтеру. Бҧл жағдайда ӛзін-ӛзі бағалауға баса 

назар аударылады. Критерий арқылы бағалау мҧғалімдерге сапалы нәтиже алуды 

қамтамасыз ететін критерийлерді қҧруға; ӛз жҧмысын талдау және жоспарлау ҥшін 

ақпарат алуға; оқу ҥрдісінің сапасын жақсартуға; әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін 
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ескере отырып, оқытудың траекториясын қҧруға мҥмкіндік береді. Критериалды бағалау: 

қалыптастырушы және жиынтық бағалау болып екіге бӛлінеді. Қалыптастырушы бағалау – 

оқушыларға ӛз оқуын жақсарту туралы кері байланысты (пікірлер мен ҧсыныстар) беру 

мақсатында ҥздіксіз жҥргізіледі. Жиынтық бағалау – оқу бағдарламасының мазмҧнын 

меңгеру деңгейін балл тҥрінде бағалау ҥшін ӛткізіледі. Оқу бағдарламасының әр бӛлімін 

оқып болғаннан кейін бӛлім бойынша жиынтық бағалау жҥргізіледі. Жиынтық бағалаудың 

балдары жиналып, тоқсан аяғында тоқсандық бағаға және оқу жылы аяғында жылдық 

бағаға ауыстырылып қойылады.[4,5]. 

Ӛмір сҥруге арналған және кәсіби дағдылар. Бҥгінгі тіршілік және жҧмыс жағдайлары 

ойлау дағдылары мен пәндік білімді ғана талап етпейді. Бҥгінгі ақпараттық ғасырда 

кҥрделі тіршілік ету және жҧмыс жағдайларын басқару қабілеті оқушылардан тиісті 

ӛмірлік маңызы бар және кәсіби дағдыларды дамытуға баса назар аударуды талап 

етеді.Сҧрақ қою.Сҧрақ қою, оны тҥсіну дәрежесін бағалау және оқушылардың жауабына 

қарайәрекет ету мҧғалімнің кәсіби шеберлігін қажет етеді. Осы орайда Врагг Э.К. және 

Браун Г. (2001ж.). ӛздерінің зерттеулерінде мҧғалімдердің оқушыларға сҧрақ қоюда 

жіберетін келесі қателіктерді анықтаған (www.cpm.kz): 

Мҧғалім 

- бірден кӛп сҧрақ қояды; 

- сҧрақтар қояды және оларға ӛзбетінше жауап береді; 

- оқушыларға ойлануға уақыт бермейді; 

- сҧрақты ең ақылды және ӛздері жақсы кӛретін оқушыларға қояды; 

- тек ер балалардан/қыз балалардан немесе нақты бір оқушылардан сҧрайды  

- дҧрыс емес жҥйеліліктер, мысалы, балалар ӛз жауаптарын қҧру ҥшін жеткілікті 

ақпарат алғанға дейін ерте сатыдағы ӛте қиын сҧрақтарды қояды; 

- орынсыз сҧрақтар (тақырыпқа қатысы жоқ сҧрақтарды) қояды; 

- бір және сол типтегі сҧрақтарды қою, мысалы, балаларды тек еске тҥсіруге 

ниеттендіретін сҧрақтар (олардың білетіндері) – бір ҥлгідегі сҧрақтарды жиі қояды; 

- оқушылардың жауап беру ниетін басатын немесе дәлелденбейтін қауіпті 

сҧрақтарды қояды (сҧрақтарды қорқыту тҥрінде қояды); 

- сҧрақтарға кӛңіл аудармайды (мысалы, қарқын/екпіннің ӛзгеру есебінен); 

- сҧрақ ҥлгісіндегі ӛзгерістерді атамайды; 

- мәнін тексеру ҥшін жауаптарды пайдаланбайды; 

- жауаптардың салдарын кӛрсетпейді; 

- жауаптардың жетілуін қадағаламайды; 

Мҧғалімдердің аталған қателіктерді жібермей, тӛменгі деңдейдегі сҧрақтарды 

емес, Блум таксономиясы бойынша жоғары деңгейдегі ойлауды қажет ететін бағалы 

ашық сҧрақтарды кӛбірек қою арқылы оқушыларды белсенді әңгімеге тартып, сыни 

ойлауын дамытуы табысты сабақты қамтамасыз етеді. 

Айғақтар мен заңдарды, тарихи даталар мен оқиғаларды білу маңызды бола тҧра, 

ақпаратты ақылмен тҥсініп қабылдау және саналы тҥрде ӛңдей білу, ондағы айтылған 

негізгі идеяларды және олардың ӛзара байланысын кӛре білу, қажеттісін таңдап, дҧрыс 

еместерінің қателерін кӛрсетіп дәлелдеу, яғни, талдау және бағалау ӛте маңызды. 

Қазіргі ғарыштап дамып жатқан ӛзгермелі әлемде балаларды тек осындай әрекеттер 

ғана ӛмірге бейімдей алады.Орыс психологы В.М. Снетков «Жақсы сҧрақ – кең ауқымды 

ойланып, барлықмҥмкін жауаптарын іздестіруге бағыттайтын ойландыратын сҧрақ» деген 

тҧжырымжасайды және сҧрақтардың тӛмендегідей қызметтерін атап кӛрсетеді: 

- сҧрақ арқылы жаңа ақпарат алуға болады; 

- сҧрақты дҧрыс қою арқылы білгендерін нақтылай тҥсуге болады; 

- сҧрақ қою арқылы талқылау бағытын ӛзгертуге болады; 

- сҧрақ арқылы ӛзінің кӛзқарасын білдіруге болады; 

- дҧрыс қойылған сҧрақ жауабын табуға бастама болады. 

Педагогтер оқушылардың танымдық ойлау деңгейлерін олардың сҧрақ қою 
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қабілеттерінен де байқайды. Сабақта оқушылардың тақырыпқа қатысты жақсы 

сҧрақтар қоя білуі олардың сыни ойлай білгенін кӛрсетеді. 

Сабақта оқушылардың сыни ойлауын дамыту олардың ашық сҧрақ қоя білуі, 

ақпаратты терең талдау жасай алуы, ӛз ой-пікірін жәй айтып қана қоймай, оны 

дәлелдеп, сыныптастарының кӛзқарасын ӛзгертуге деген әрекеттері екенін де ескеру 

керек...[6,7]. 

              Қорыта айтқанда, жаңартылған білім бағдарламасының мәні – баланың 

функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Оқушыны ӛзінің мектеп қабырғасында алған 

білімін ӛмірде қолдана білуге баулу. Осы міндет ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік 

жҥктейді. ХХІ ғасырда ӛмірдің барлық салаларында табысты болулары ҥшін, 

оқушылардың бойына қажетті дағдыларды дарыту жолында мҧғалімдер тынымсыз 

еңбектенуі керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ӛз пәнін, ӛз мамандығын 

шексіз сҥйетін, бала ҥшін ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын білімді мҧғалімдер ғана 

жҧмыс істей алады. 
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Тәуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ҧрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға тҥсіп, бәйгеден 

озып келетін заманы енді туды. 

Мемлекет болашағының кепілі - жастарға білім мен тәрбие беру мәселесінен ӛткір мәселе 

жоқ екені белгілі. Қазақтың кемел талантты ҧлы ҧстазы Ахмет Байтҧрсынов: «Елді 

тҥзетуді бала оқыту ісін тҥзетуден бастау керек», - деген. 

Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты - білім беру 

жҥйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Бҧл тҧрғыда ел Президенті Н.Ә.Назарбаев 

еліміздің әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны 

мәлім. Білім беру жҥйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды рӛл атқарады. 

Болашақта ӛркениетті, дамыған елдер қатарына ену ҥшін заман талабына сай білім қажет. 

Қазіргі кезде табысты болу ҥшін оқушыларға білім қандай қажет болса, дағды да сондай 

қажет деген ойдың жақтастары кӛбейіп келеді. Бҧл оқушылардың ақпаратты есте сақтап, 

алған білімдерін ҧғынуын, тҥсінуін және әр тҥрлі салада қолдана білуін талап етеді. Білімді 

дәл осылай қолдану оқушыларға «ХХІ ғасыр дағдысы» деп жиі айтылып жҥрген кең 

ауқымды қҧзыреттілікті меңгеруге мҥмкіндік береді. Жаңартылған жалпы білім беру 

бағдарламаларында оқушылардың бойында қалыптастыру қажет қҧндылықтар мен 

дағдылар анықталған. 

http://www.cpm.kz/
mailto:Alitok@mail.ru
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Білім беру бағдарламасын жаңарту тҧрғысынан «ҥйлесімділік» білім беру бағдарламасы 

қалай қабылданып, қалай іс жҥзінде орындалатынына қатысы бар барлық компоненттер 

бірлесіп әрекет етіп, бір-бірін толықтырып, нығайтады дегенді білдіреді (Oates, 2010). 

Ҥйлесімділік білім беру бағдарламасы мен бағалау модельдері әзірленетін жҥйе деңгейінде 

ғана емес, әр сыныпта, әр сабақта қолданылады. Сондықтан да аталған мәселелерді шешу, 

зерттеу болашақ мамандардың қҧзыреттілігінде деп ойлаймыз. Топтарда жҧмыс жасау не 

ҥшін қажет? Ынтымақтасқан оқу-ӛзара іс-әрекет жасау философиясы, ал бірлескен оқу 

соңғы нәтижеге немесе мақсатқа жетуге ықпал етуге бағытталған ӛзара әрекеттің 

қҧрылымы болып табылады. Топтаса оқу пайдаланатын әдіс қана емес, жеке философия 

болып табылады. Білім алушылар топтарға бірлесіп оқыған кезде, топтың жеке 

мҥшелерінің қабілеті мен қосқан ҥлесі қҧрметтеліп, атап кӛрсетілетін, білім алушылардың 

жҧмыс істеуінің басқа тәсілі орын алады. Топтың жҧмысы тиімді болуы ҥшін топ 

мҥшелерінің әрқайсысының жекелеген рольдері бӛлініп беріледі. Мысалы, талдаушы, 

сыншы, айтушы, бақылаушы деген сияқты. Бҧлайша рӛлдің бӛлініп берілуі топ 

мҥшелерінің ӛз жҧмысына жауапкершілікпен қарауына тҥрткі болады. Бҧлайша топтарға 

бірігіп, бірлесе оқудың негізгі аспектісі топ мҥшелерінің ынтымақтастығы арқылы бітімге, 

келісімге қол жеткізуіне негізделген.  

 Педагогикада ынтымақтастық оқу тәсілдерінің саны жеткілікті, алайда бірлесіп оқу 

процесінің негізгі сипаттамалары мынадай: 

1. Оқу студенттер ақпаратты игеретін және ӛздері игерген мәліметті бҧған дейін 

меңгерген білімдерімен байланыстыратын белсенді ҥдеріс болып табылады. 

2. Оқу тапсырмаларды орындау ҥшін механикалық есте сақтау мен қайталау емес, 

қҧрдастардың белсенді қатысып, ақпараттарды ӛңдеуі және қорытуын талап етеді. 

3. Білім алушылар әр адамның кӛзқарасынан ӛзіне қажет ақпарат алады.  

4. Оқу суденттердің  сҧхбаттасу кезіндегі әлеуметтік ортасы жағдайында дамиды. Осы 

зияткерлік жаттығу кезінде студенттер оқу-пайымдарының негізін қҧрып, мәнін ҧғынады.  

5. Оқудың ынтымақтастық ортасында студенттер әлеуметтік және эмоционалдық 

тҧрғыдан да жетіле тҥседі, ӛйткені олар тҥрлі кӛзқарастарды тыңдап, ӛз идеяларын айтуға 

және қорағауға мәжбҥр болады. Мҧндайда студенттер сарапшылардың немесе мәтін 

аясында шектеліп қалмай, ӛздерінің еркін тҧжырымдамалық тҥсініктерін қҧруды 

бастайды. Осылайша ынтымақтастық оқу жағдайында студенттер қҧрбы-қҧрдастарымен 

қарым-қатынас жасауға, идеяларды ҧсынуға және қорғауға, әртҥрлі ҧстанымдармен 

алмасуға, басқа тҧжырымдамаларға кҥмәнмен қарауға және оған белсенді қатысуға 

мҥмкіндік алады [1]. 

 Выготскийдің теориясы бойынша бірлескен топтық  жҧмыстарда жҧмыс жасау 

арқылы студенттердің  бір-бірінен  алған білімдері әлдеқайда тиянақты, тҥсінікті [2]. 

Бҧндай топтық бірлестіктер ҧялшақ, ҧяң студенттердің ашылып, ортада ӛз пікірін ҧялмай 

айтуына кӛмектеседі.  Мысалы А деген студент дәстҥрлі дәріс, практикалық  сабақтарда 

кӛбіне ҥндемей отыратын. Ал осындай топтық жҧмыс кезінде студенттің белсенділігі 

артып, ӛз ойын ортаға салып жатқанын кӛрген сабаққа қатысып отырған  оқытушы  "Мен 

бҧл студенттің осылай сӛйлейтінін бірінші рет кӛріп отырмын" деп таң қалғанын жасыра 

алмайды.  

 Топтық жҧмыс кезінде студенттерді топқа бӛлу оңай болған жоқ. Олар ҥнемі бірге 

жҧмыс жасап отырған қҧрбыларының қасынан кеткісі келмейді. Ондай кездерде 

студенттерді топқа ӛзім бӛлемін (санамақ, жемістер, фигуралар арқылы).  

 Ал енді топтық жҧмыс жасауда басты ҥш кедергі эмоциялық, әлеуметтік, танымдық 

факторларға келер болсақ, әлеуметтік әрекеттестік арқылы оқыту Л. Выготскийдің 

ЖАДА теориясы бойынша студенттердің кейбір шеше алмайтын мәселелерін серіктесі 

арқылы жеңіл жҥзеге асыратыны байқалды. Әлеуметтік - мәдени теория жеке тҧлғаның 

дамуына қоғамның қосатын ҥлесінің маңызын қарастырады. Бҧл теорияның негізіне ата-

ана, тәрбиешілер, қҧрдастар және мәдениеті жоғары сатылы функциялардың дамуы ҥшін 

жауапты болады деген пікірі ӛте дҧрыс айтылған. 
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Эмоциялық  факторға келетін болсақ, студенттердің сабақ ҥстінде бір-біріне қҧрметпен 

қарауы, бір-бірінің кӛзқарасын, пікірін келемежге айналдырмай, әркімнің барынша ӛзін 

ашық, ақжарқын кҥйде ҧстауын, яғни жайлы психологиялық ахуал тудыра білуі 

оқытушының бірінші кезектегі жҧмысы деп білеміз. Мысалы, бҧрын кӛп сӛйлемейтін 

студенттің сабаққа белсене араласып, ӛз пікірін ортаға салуына бҧрыннан жақсы оқитын 

студенттер басында бір-біріне қарап жымыңдасып, кҥліп отырды. Ондай сәтте мен бҧл 

жағдайды студенттің сезбей қалуы ҥшін оның айтып жатқанын бар ынтаммен тыңдап, оны 

кӛтермелеп отырдым. Бҧл бастапқы уақытта орын алған жағдай еді. ал кейін ДЖИКСО, 

ДЖИКСО1 стратегияларын қолдану барысында, оларға "Аялдама" әдісі бойынша жҧмыс 

жасау тапсырылғанда, постерді қорғайтын, бҧрын сабаққа онша араласа қоймайтын 

студентке барынша тҥсіндіруге тырысып, оның басқа топ алдында постерді абыройлы 

қорғап шығуына тілектес болғандарын кӛріп, мен топтық жҧмыстың оң нәтиже бере 

бастағанын байқадым. Яғни эмоциялық фактор студенттердің білім алуында еш кедергісіз 

жҥзеге асырылды.  

 Ҥшінші, танымдық фактор ҥнемі, барлық сабақтар ҥстінде жҥзеге асырылып отырды 

десек, артық айтпағандық болар. Сабақта қолданылған стратегиялар, әрине, ҥнемі сәтті 

шықты деуге болмас. Кӛбіне уақыт жағынан ҧтылып жаттық. Алайда, студенттер сабақтан 

кеш шыққандарына бір рет те наразылық білдірмеді. Теориялық білім беруде "ДЖИКСО", 

"ДЖИКСО1", "Аялдама" стратегияларын тиімді болса, ал "Ақылдың алты қалпағы", 

"Ротация", "Блум таксономиясы"[3] стратегиялары практикалық сабақтарымның ӛте сәтті 

болып шығуына кӛмектесті. 

Мен осы тәжірибеден ҥйренген ең қҧнды дҥнием бҧл  топтық жҧмыстар арқылы 

студенттеріме ӛз бетінше білімді игеруіне кӛмектескенім. 

Бҧл маған студенттеріме қҧрметпен қарауға кӛмектесті. Себебі, олардың ерінбей, 

жалықпай, мен ҧсынған материалдарды оқып, тҥсініп, талдап, ӛзара сҧрақ қойып, пікір, 

кӛзқарастарын айтуға талпынғанына риза болдым. 

 Сабақ уақыты аяқталғанын байқамай, тақырыпты әбден меңгеріп алмайынша, бір де 

біреуі дегбірсізденіп, қозғалақтамай, сабақ аяғына дейін белсенділікті ҧстап тҧрғанымызға 

мен де, студенттерім де білімнің нәрінен армансыз сусындағанмызды сезіндік.  

 Әрине, кейде ӛзім бағалауды ҧмытып кеткен кездерім болды. 

 Осы бағытта жҧмыс істеуді жалғастыру ҥшін мен әлде де талмай ізденуге 

тырысамын. 

 Мен студенттерімнің ҥнемі ізденіс ҥстінде болуына назар аударамын, себебі ӛз 

бетінше алынған білім ешқашан ҧмытылмайды. 

 Бҧл маған, студенттеріме ӛз бетімізше білім алуға кӛмектесті. 

 Ӛз бетінше білім алуды жалғастыру студенттеріме, маған   ғылыми жоба 

жҧмыстарын жазуға, басшылық етуге мҥмкіндік береді. Себебі тақырыпқа 

қызығушылықты оята отырып, меңгерту студенттердің ӛз бетінше білім алуға деген 

ынтасын арттырады.   
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Сегодня, в век современных компьютерных технологий, нам педагогам приходится 

все время штурмовать новые вершины знаний. Одной из таких «вершин знаний» в 

ближайшем будущем для нас станет переход на 12-летнее образование.  

Как отметил в своем Послании Первый Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев 

народу Казахстана «…Нам предстоит большая работа по улучшению качества всех звеньев 

национального образования. В среднем образовании надо подтягивать 

общеобразовательные школы к уровню преподавания в Назарбаев Интеллектуальных 

школах. Выпускники школ должны знать казахский, русский и английский языки. 

Результатом обучения школьников должно стать овладение ими навыками критического 

мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации». [1,35]  Послание 

президента к народу 2018 год. 

В этих условиях нам как учителю необходимо ориентироваться в широком спектре 

современных инновационных подходов к конструированию учебных материалов нового 

поколения. Ведь перед нами стоит важнейшая задача подготовить таких учеников, 

которые могли бы адаптироваться и реализовать себя в современном мире. Достижение 

этой задачи невозможно, если учитель сам не готов к условиям быстро изменяющегося 

мира.  

Мы начали свою подготовку с обучения на курсах в рамках обновлѐнного содержания 

образования. Обновление структуры образования, насколько мы поняли, заключается в 

преодолении традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к новой 

развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную 

активность и самостоятельность мышления школьников. Программа обновления 

образования предполагает, что обучение должно быть активным, проводиться в условиях 

созданной коллаборативной среды, должна осуществляться дифференциация обучения, в 

процессе осуществления должны реализовываться межпредметные связи. Кроме 

перечисленного обязательным является использование ИКТ, диалоговое обучение, 

осуществляться методы исследования и своевременное реагирование на потребности 

учащихся.  

Нам нравится эта Программа тем, что применяя полученные знания на уроках, постоянно 

идет поиск нового, в котором участвуют одновременно и учитель, и ученик. Это приносит 

удовлетворение и радость от общения с ребѐнком, и от работы.  

Учитель начальных классов как строитель, работа которого заключается в возведении 

надѐжного здания. Для крепкого устойчивого здания необходим надѐжный фундамент. 

Педагог начальных классов по русскому языку , готовый «добиваться и соответствовать» 

— это и есть учитель новой формации — надѐжный фундамент обновления образования.  

Мы постараемся , стать тем строителем, который заложит надежный фундамент и будет 

соответствовать модели учителя новой формации.  

В заключении мы бы хотели пожелать в таком не легком труде по покорению «вершины 

знаний» под названием «Концепции 12- летнего среднего общего образования в РК» для 

Казахстана — стабильности и процветания, для школы — талантливых и успешных 

учителей и учеников, а для нас — творческих успехов. Для наглядного примера мы хотим 

привести краткосрочный план для третьего класса на тему : «Кажымукан – первый 

казахский чемпион мира». 
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Краткосрочный план 

Раздел долгосрочного 

плана:  

Выдающиеся личности 

Школа:  КГУ СШ №18 

Дата: ФИО учителя: Сабирова Жазира Серкебаевна, 

Ельжанова Айнур Маратовна. 

Класс: 3  Участвовали:  Отсутствовали: 

Тема урока: Кажымукан – первый казахский чемпион мира. 

Учебные цели для 

достижения на этом уроке   

3.3.4.1 – формулировать уточняющие вопросы по 

содержанию текста и о поступках героев 

произведения; 

3.4.1.1 – писать связные предложения по данной 

теме. 

Цель урока Все учащиеся смогут: составить простые вопросы 

по  содержанию текста; писать предложения по 

данной теме; 

Большинство учащихся смогут: образовывать  

конкретизирующие вопросы по последовательности 

текста; писать предложения, используя предлоги 

предложного падежа;   

Некоторые учащиеся смогут:  формулирует 

уточняющие вопросы по  сюжету  текста о поступках  

героев произведения; писать связные предложения по 

данной теме. 

Критерий оценивания Знание, понимание, применение 

Языковые цели 

 

Полиязычие: борец- балуан-fighter 

Ключевые слова  и словосочетания:  борец, 

чемпион, победитель, великан 

Привитие ценностей Доброжелательность, любовь к своей Родине 

Межпредметная связь История Казахстана 

Предшествующие знания по 

теме 

 

Учащиеся  имеют определенную базу знаний для 

формулировки конкретизирующих и уточняющих 

вопросов. 

Ход урока 

Планируемо

е 

время 

Виды запланированных упражнений на уроке 

 

Ресурсы 

Начало урока 

5 мин 
Психологический настрой. Создание 

доброжелательной среды.  

Тренинг «Подари сердечко».  

Дети встают в круг, говорят друг другу приятые 

слова, даря сердечки оригами. 

 (П) Преподаватель предлагает каждой паре собрать 

мозаику, в котором изображены картинки борцов. 

Дети собирают мозаику, вывешивают на доску 

- Что вы знаете об этом виде спорта? 

 

 

 

Середина 
Задание 1. (K) Работа с текстом.  

Прием «Тонкие толстые вопросы» (Позволяет 

 

uchitelya.com
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урока 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развивать умение задавать вопросы) 

Внимательно послушайте текст, составьте 

уточняющие  вопросы и найдите ключевые 

слова. 

Сколько стоит «самолет?» 

   На следующий утро Кажмукан снял все свои 

сбережения и отправился в областной центр, 

напрямую к секретарю областного комитета. Когда 

он приехал, секретарь потерял дар речи. Кажмукан 

перечислил в фонд обороны 100 тысяч рублей и 

написал письмо Сталину, в котором просил на 

перечисленные деньги  собрать самолет марки У-2  и 

подарить его советской армии. Через некоторое 

время получил ответ: "Примите мой привет и 

благодарность красной армии, товарищ 

Хаджимукан, за вашу заботу о воздушных силах 

красной армии. Ваше желание будет исполнено. 

Сталин". Самолет был назван в честь Амангельды 

Иманова. Последние годы Кажмукан жил в нужде и 

умер от воспаления легких. 

 

Критерии оценивания Дескрипторы 

 

Демонстрирует 

понимание основного 

содержания рассказа  

 

-внимательно слушает 

рассказ;   

- находит ключевые слова; 

-составляет тонкие и 

толстые вопросы.        

 

(ФО) «Мои ответы» 

На протяжении урока ученики отмечают условно 

свои ответы: 

 «V» - ответил по просьбе учителя, но ответ не 

правильный; 

 «W» - ответил по просьбе учителя, ответ 

правильный;  

« | » - ответил по своей инициативе, но ответ не 

правильный;  

«+» - ответил по своей инициативе, ответ 

правильный; 

 «0» - не ответил.  

 

Физминутка  «Смешарики» 

 

(И) Задание 2.  Прием « Составь предложение». 

Направлено на развитие критического 

мышления. 

Составьте письменно предложение или 

словосочетание используя предлоги предложного 

падежа  в, на, из . 

 

Критерии оценивания Дескрипторы 

 Составляет предложения, -составляет 

/istoriya/1981

1- 

Презентация 

Кажымукан 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Xty0o

HRA-lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=ObaG

Y5zqxV4&lis

t=PLlv1E6X

VoUk 

kYacwybYG

LiXQema8AI

wFw&index=

9 
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Конец урока 

6 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдая правила 

написания предлогов со 

словами 

 

словосочетание или  

предложение с предлогами 

в, на, из; 

- сохраняет порядок 

составленных 

словосочетаний и 

предложний. 

 

(ФО) «Пейзаж» 

Учащимся предлагаются две картины с 

изображением пейзажа. Одна картина проникнута 

грустным, печальным настроением, другая - 

радостным, веселым. Ученики выбирают ту картину, 

которая соответствует их настроению. 

 

Домашнее задание:  
-Составить постер. 

-Написать мини-эссе на тему: «Мой любимый вид 

спорта». 

 

Рефлексия. "Акрослово". Приѐм "Акрослово" - это 

характеристика, "зашифрованная" в буквах  слова, 

связанных по смыслу 

Например, дайте характеристику Кажмукану 

К-  красивый 

А- авторитетный 

Ж- жизнерадостный 

М- мужественный 

У- умный 

К- красноречивый 

А- адекватный 

Н- непокорный 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация – каким 

способом вы хотите больше 

оказывать поддержку? Какие 

задания вы даете ученикам 

более способным по 

сравнению с другими?  

Оценивание – как Вы планируете 

проверять уровень освоения 

материала учащимися?    

Охрана 

здоровья и 

соблюдение 

техники 

безопасности  

При составлении моего 

краткосрочного плана 

осуществляется 

дифференциация: по 

домашнему заданию, по 

вопросам.  

ФО по критериям и 

дескрипторам. 

Обратная связь учителя. 

Используются активные методы 

обучения: психологический 

настрой 

Прием «тонкие и толстые 

вопросы», «Составь 

предложение» , ФО «Мои 

ответы», «Пейзаж»,  рефлексия 

«Акрослово». 

Видеоролик  

физминутка  

«Смешарики». 

 

Рефлексия по уроку  

Была ли реальной и 

доступной  цель урока    или 

Используйте данный раздел для размышлений об 

уроке. Ответьте на самые важные вопросы о Вашем 

уроке из левой колонки.  
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        Данная разработка поурочного плана была применена для третьего класса, где урок 

достиг поставленных целей. В начале урока был применен тренинг «Подари сердечко». 

Затем с помощью мозаики учащиеся определили тематику урока. 

        На уроке были применены задания разного типа. С помощью первого задания 

учащиеся смогли составить и определить тонкие и толстые вопросы.  

        Второе задание было направлено на развитие критического мышления , где учащиеся 

должны были составить предложения используя предлоги предложного падежа в ,на, из. 

        В конце урока ученикам было предложен прием « Акрослово» , где учащиеся с 

помощью букв дают характеристику Кажмукану. К  каждому заданию были составлены 

критерии оценивания и дескрипторы,  а также использованы формативные оценивания. 

        Изучив программу, мы отметили для себя, что переход на обновлѐнную программу 

потребует обновления всей системы образования. Для осуществления такого перехода 

надо начать изменения с самих себя, т. е. с учителя. Учитель в нашем понимании — это 

творец. Всем известно, как сложна профессия ювелира. Сложность его работы заключается 

в нанесении на алмаз граней. А ведь учитель — это тот же ювелир, в отличие от которого, 

у педагога в руках бесценное сокровище — ребенок. Объединяет эти профессии результат 

работы: у ювелира — многогранный алмаз, а у учителя — всесторонне развитая личность. 

Какие это будут грани, во многом зависит от компетентности учителя. Мы прошли курсы 

повышения квалификации по программе обновления содержания среднего образования 

для учителей начальных классов по русскому языку . Основная задача данных курсов, по 

нашему мнению — помочь казахстанским учителям усовершенствовать педагогическую 

практику, научиться работать не источником информации, а «путеводителем» для 

нахождения знаний самим учеником. Результат обновлѐнной программы, с которой нас 

ознакомили на курсах, заключается в том, чтобы ученики научились тому, как учиться 

самостоятельно, и в результате могли стать независимыми, самомативироваными, 

увлеченными, уверенными, ответственными учениками с развитым критическим 

мышлением, умеющими свободно общаться на русском, казахском и английском языках и 

проявляющими компетентность в цифровых технологиях. Нам нравится эта обновленная 

программа тем, что применяя полученные знания на уроках, постоянно идет поиск нового, 

в котором участвуют одновременно и учитель, и ребѐнок. Это по - нашему мнению, будет 

приносить удовлетворение и радость от общения с ребѐнком, и от работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные цели? 

Все ли учащиеся   достигли 

цели обучения? Если ученики 

еще не достигли   цели, как вы 

думаете,  почему? Правильно 

проводилась дифференциация 

на уроке?   

Эффективно ли использовали    

вы    время во время этапов 

урока? Были ли  отклонения 

от плана урока, и почему? 

Цель урока была доступной, все учащиеся достигли 

цели обучения. Задания были разного типа, что 

послужило продуктивной работе. Отведенное время 

на выполнение каждого задания было регулировано 

таймером, что способствовало успешной 

продуктивной работе 

Атмосфера на уроке была доброжелательной. 

Применялись активные методы обучения. 

Дифференцированный подход  был осуществлен 

успешно. Учащиеся активно работали 

индивидуально, в группе над предложенными 

заданиями. Отступления от плана не было. 
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Жаңартылған білім беру жағдайында тіл мен ҽдебиетті оқыту ҽдістемесі 

 

Шырдабаева Лаззат Есентурлиевна 

«Қ.Жазықов атынлағы орта мектебі» КММ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

Ақтӛбе облысы, Байғанин ауданы. Кемерши ауылы 

Электронды почта: Lazzat19-78@mail.ru 

 

 

«Бҧған дейін жасалғандардың бәрін одан 

да жақсырақ етіп жасауға болады». 

Генри Форд 

 

Еліміздегі білім беру саласы жаңа жҥйеге кӛшу барысында ҧлтымыздың болашағына тірек 

болар азаматтардың білім деңгейі жоғары, ой ӛрісі дамыған, ӛз ойын еркін жеткізе алатын, 

туындаған мәселелерді шеше білетін және шынайы ӛмірге бейім жаңашыл ҧрпақ 

тәрбиелеуді басты фактор ретінде қарастырып отыр. Сонымен қатар мемлекеттік тілдің зор 

әлеуетін сезіну міндеттілік деп танылып, ҧлтаралық келісім кепілі ретінде әрбір білім 

алушы оны қҧрметтеуі парыз. Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған 

білім беру бағдарламасы- заман талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын 

қанағаттандыратың тың бағдарлама. 

Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ҧлттық моделінің 

қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жҥйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңа қазақ тілі- мемлекеттік тіл, қарым- қатынас тілі-

орыс тілі және әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты 

қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдану-заман талабы 

болып отыр. 

«Қазақстан- 2050» стратегиясында «Орта білім беруде жалпы білім беретін мектептердің 

деңгейін Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу қажет» деп 

аталып кӛрсетілгендей, бҥгінгі кҥннің талабы кҥннен- кҥнге жаңарып, даму ҥстінде. Соған 

орай болашақ ел тҧтқасын ҧстар ҧрпақтарымызды сапалы да, белсенді оқытуда Қазақстан 

Республикасының білім беру ҧйымдары «қалай білім алу керектігін білетін, дербес, 

ынталы, қызығушылығы жоғары, сенімді, жауапты, ой- ӛрісі дамыған жеке тҧлғаны 

қалыптастыруда бағытталған қағиданы» ҧстануда. Міне, сол мақсатта дайындалған 

«белсенді оқу» әдістері, оқу мақсаттары мен білім беру бағдарламасы жобаға еніп, 

ҧстаздар қауымына жаңартылған білім беру бағытымен танысу, жаңа серпіліс берді. 

Белсенді оқу оқушылардың бойына белсенді оқуға ынталандыру, жеке, топтық, тҧтас 

сыныптық жҧмыс тҥрлерін ҧйымдастыру, оқу ҥшін бағалау, сияқты қасиеттерді тҥрлі әдіс- 

тәсілдер арқылы қалыптастырады және дамытады. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында 

«Қабырғадағы роль», «Ыстық орындық», «Пікір сызығы», «Эмоциялар графигі», 

«Маңыздылық аймағы» сынды белсенді әдіс-тәсілдерді қолдануға болады. «Қабырғадағы 

роль» әдісінің негізгі мақсаты- оқушылар ӛз ойларын жҥйелеп айтады. Топпен жҧмыс 

жасау барысында ынтымақтастық атмосферасы қалыптасып, кӛру арқылы танымдық 

деңгейі артады, ойлау, сӛйлеу мәдениеті қалыптасады. Бҧл әдісте айтылым, жазылым, 

тыңдалым дағдылары қатар жҥреді. 

«Ыстық орындық» әдісінде айтылым мен тыңдалым дағдылары жҥзеге асады. Бҧл әдісті 

қолдану кезінде оқушының сӛздік қоры мен сӛйлеу дағдысын бақылау арқылы ӛзіндік ой- 

пікірін анықтаймыз. Әдісті жҥзеге асыру барысында оқушылардың ситуациялық 

сҧрақтарға ҧтымды жауап беру қабілетін бағамдап, сабақтағы нақты ақпараттарды 

қаншалықты меңгеріп, есте сақтағандарын кӛре аламыз. 

mailto:Lazzat19-78@mail.ru
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«Эмоциялар графигі» әдісін сабақта қолданудың тиімділігі сол, мҧнда оқушылар тӛрт 

дағдыны қатар қамти отырып, шығарманы жан- жақты талдайды. Оқушылар шығармадағы 

ойды анықтап, эмоциялар графигін сызады. 

Мәтіндегі ең қҧнды ойды анықтауды мақсат етіп, жеңілден кҥрделіге кӛшу сипатында 

белсенді оқу дағдыларымен «Маңыздылық аймағы» әдісі іске асады. Бҧл әдістің тиімділігі- 

оқиға мәтінін шолып оқуға, ой елегінен ӛткізуге болады. Шеңберді толтыру барысында 

оқушылар ҧсыныстар айта отырып, жаңа, тың идеялар қосады. 

Ӛзіндік пікір қалыптастыруда «Пікір сызығы» әдісінің маңызы зор. Бҧл әдіс арқылы 

оқушылар тың мәліметтермен танысып, бір- бірімен қарым- қатынас орнатады, ойларын 

ӛмірмен байланыстырып тҥйіндейді. 

Қазақ тілі сабағына ойын элементтерін кіргізудің маңызы ерекше. Ол оқушының 

шығармашылық шығармашылық қабілетін, белсенділігін арттырады, қазақ  тіліне  деген  

қызығушылығын  дамытады, білімін молайтуына әсер  етеді. Дағдыларын 

игеріп, іскерліктерін шыңдауға ӛз септігін тигізеді. 

Сабақтарда орынды  қолданылған  ойын  элементтері  оқушылардың ынтасын 

арттырып,  білім дағдыларын игеріп, іскерліктерін  шыңдауға ӛз септігін тигізеді. 

Ойын барысында қолданылатын дидактикалық материалдар оқушыларға ыңғайлы, 

тҥсінікті болса, ойын жақсы  нәтиже береді. Оқыту мақсатына  қарай тілдік ойындар, 

лексикалы- фонетикалық, грамматикалық болып  бӛлінеді. Лексикалы – 

фонетикалық жаттығулардың негізгі мақсаты – оқушының сӛзді дҧрыс айтуын,

 дҧрыс сӛйлеуін қадағалау, интонацияны дҧрыс қалыптастыру.Бҧл ойын сабақтың 

алдыңғы сатымсында кӛп қолданылады. Сабақтың кейңнгң сатысында оқушылардың 

меңгерген лексикалық материалын тәжірибеде қолдану, сӛздерді бір - бірімен 

байланыстырып, сӛйлем қҧрау, оқушыны ӛз ойын жҥйелі тҥрде жеткізуге машықтандыру 

ҥшін грамматикалық ойындар қолданылады.   

 «Бҧл қалай ӛзгерген?» ойыны қазақ тілінің ерекше дыбыстарының  айтылуын 

және әріп  тҥрінде жазылуын  оқушыларға меңгерту ҥшін  жҥргізіледі. Ойын барысында 

сӛз ішіндегі әріптердің дҧрыс жазылуына,  бір әріптің ӛзгеруінен сӛздің басқа мағынаға 

ауысып кететіндігіне оқушылардың назарын аударуға болады. «Топтай біл» ойыны 

оқушылардың ой- ӛрісін кеңейтіп, заттарды белгілі бір тақырып бойынша топтастыруға 

дағдыландырады. Ойынға қатысушы оқушылар ҥшін қандай заттарды топтай білу 

керектігін кӛрсететін кесте және оған қажетті заттардың аттары жазылған жеке сӛздік 

карточкалары жасалады. 

«Ҥнсіз қимыл» ойыны - бір оқушы әр тҥрлі қимылдар кӛрсетеді, сӛздерді басқа оқушылар 

айтып отырады. Мсалы: отырды, тҧрды, жҥрді т.б. «Керекті сӛзді тауып айт» басқарушы 

кӛкӛніс, жеміс, оқу қҧралдары, ойыншықтар т.б сӛздерді атаса оқушылар сол топқа 

жататын заттарды атауы керек. 

«Белгілі сӛзден бірнеше сӛздер қҧрастыру» ойыны 

«Тізбек » ойыны берілген сын есімнің соңғы дыбысынан басталатын басқа сын есімді 

тауып айту тапсырылады. Мысалы: Таза-ақылды - ... 

«Сын есім мен зат есім» ойыны - берілген сын есімге лайықты зат есім тіркеп айту керек. 

бірінші бала тек сын есімдерді айтады: ӛнімді, атақты,сымбатты т.б Екінші бала оған 

лайықты зат есім тіркестіріп, тез – тез айтуы керек. осылайша кезектесіп айтып шығады. 

Мысалы: тамақ – дәмді тамақ, ана - мейірімді ана; 

Ойын тҥрлерін қолдану – сабақты тҥрлендіру деген сӛз. Сабақ барысында алған 

білімдерін оқушылардың тәжірибеде қолдану дағдыларын қалыптастыру ҥшін 

грамматикалық ойындардың орны ерекше. Сабақта тиімді қолданылған ойын 

оқушылардың грамматиканы толық меңгеріп, жазу тілін дамытуларына мол мҥмкіндік 

береді. Оқушыларды ӛз бетімен жҧмыс істей білуге дағдыландырады. «Баланың ынтасын 

арттыру ҥшін, оқылатын нәрседе бір жаңалық болу керек»,- деп жазады Ж.Аймауытов. 

Оқушылардың меңгеруіне қиындық келтіретін матералдар кездескен жағдайда мҧғалім ӛз 

шығармашылығын пайдаланып, әр алуан қҧрастыра білуі керек. 
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Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқытуда белсенді әдістерді әр сабақта жан-жақты 

қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдану – заман 

талабы. Тілді оқытып, ҥйретудің сапасын арттыру әр тҥрлі жағдайларға байланысты. 

Оқытудың жаңа әдістерін пайдалану арқылы мҥғалім оқушының белсенділігін, 

шығармашылық ізденісін арттырады, пәнге деген қызығушылығын оятады. Қазіргі оқыту 

барасында қолданылып жҥрген кӛптеген технологиялар, жеке тҧлғаның жетілуіне, оқудың 

тиімділігінің негізін қҧруға бағытталған. Мҧғалім сабақ тҥсіндірген кезде оқушыға аса кҥш 

тҥсірмей жеңілден ауырға қарай, жалықтырмай, оқушының тиянақты білім алуына 

мҥмкіндіктер туғызуы қажет. Әрбір сабақтың мазмҧнына сай әдістер мен тәсілдерді дҧрыс 

таңдап, саралап, даралап оқыту керек, сонда ғана біз басқа ҧлт балаларын қазақ тілін ӛз 

еркімен, ынтасымен қызыға, тҥсініп оқуға, қадірлеуге, бағалау, жақсы меңгеруге, ауызекі 

дҧрыс сӛйлеуге ҥйретеміз. 

Қазақ тілі — әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі қолдану ӛрісі жағынан 

жетпісінші, ал тіл байлығы мен кӛркемдігі, оралымдығы жағынан алғашқы ондықтар 

қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол дҥние жҥзіндегі ауызша және жазбаша тіл мәдениеті 

қалыптасқан алты жҥз тілдің, мемлекеттік мәртебеге ие екі жҥз тілдің қатарында тҧр. 

Елбасы ӛз Жолдауында мемлекеттік тіл саласында жеткен жетістіктерімізге тоқтала келіп, 

«...бабалардың ерлігі, буындар бірлігі және жас ҧрпақтың жасампаздығы арасында 

сабақтастық болса ғана мәңгілік ел боламыз. ...енді, ешкім ӛзгерте алмайтын бір ақиқат 

бар! Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік тіл болды. Оны даудың тақырыбы емес, 

ҧлттың ҧйытқысы ете білгеніміз жӛн» – деп тамаша айтты. Ана тілімізді – мәңгілік тіл ету 

ӛз қолымызда. Яғни, алдына қойған ҧлы мақсаттары бар, ертеңіне сеніммен қарайтын, 

жастары алғыр, жаңалыққа жаны қҧмар, рухы биік ел ғана «мәңгілік ел» болып ғасырлар 

бойы жасайды.  

Пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі: 

1. Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан жолы- 2050: Бір мақсат, бір 

мҥдде, бір болашақ», 17.01.2014ж 
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Жаңартылған білім мазмҧны арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру  

 

Жұбаева Қ. Е , Картмагамбетова Б.К 

 Новый орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 

                                       пәні мҧғалімдері    

    Функционалдық сауаттылық- адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа тҥсе алу 

қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым-қатынас жасай алу 

деңгейінің кӛрсеткіші. Олай болса, функционалдық сауаттылық тҧлғаның белгілі бір 

мәдени ортада ӛмір сҥруі ҥшін қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік қарым-

қатынас жасауын ҧқамтамасыз ететін білім, білік дағдыларының жиынтығынан қҧралады. 

Ад, кең мағынасында ол тек білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол-

ҧлттың, елдің  немесе жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының ӛлшемі. 

Осындай сапалық сипаты тҧрғысынан қарағанда, функционалдық сауаттылық жеке 

адамды дамытудың тетігі ретінде қолданылады.  

   Жалпы,функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Функционалдық сауаттылық дегеніміз- 

адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы, 

яғни бҥгінгі жахандану дәуіріндегі заман ағымына, жасына қарамай ҥнемі білімін 

жетілдіріп отыруы. Ондағы басты мақсат жалпы білім беретін мектептерде ҚР-ның 
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зияткерлік, дене және рухани тҧрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның әлемде 

әлеуметтік бейімделуі болып табылады.  

Мҧндағы басшылыққа алынатын сапалар: 

-белсенділік; 

- шығармашылық тҧрғыда ойлау; 

-шешім қабылдай білу; 

-ӛз кәсібін дҧрыс таңдай алу; 

-ӛмір бойы білім алуға дайын тҧруы болып табылады.  

Мектепте мемлекеттік тілді оқытудың тҥпкі нәтижесі ретінде қатысымдық, ақпараттық 

және проблемалардың шешімін табу қҧзіреттіліктерін қалыптастыруға қол жеткізудің 

басты тетігі- оқушының функционалды сауаттылығын қалыптастыру.Ӛйткені 

функционалды сауаттылық оқушының белгілі бір мәдени ортада ӛмір сҥруі ҥшін қажетті 

деп саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауына пайдалы білім,білік 

дағдыларының бірлігінен қҧралады. 

Оқушылардың  функционалды сауаттылығын қалыптастыру қазақ тілін оқытудың 

тҧлғалық-әрекеттік бағдарын кҥшейту нәтижесінде жҥзеге асады. Ӛйткені сауаттылыққа 

оқушы ӛз әрекетінің иесі- Субьект дәрежесіне кӛтерілгенде толық қол жеткізеді. 

Мектептерде қазақ тілін оқыту сапасын кӛтерудің басты шарты ретінде  оқушылардың 

функционалды сауаттылығын қалыптастыру алынған жағдайда олар әрекеттік бағыт 

ҧстанымына, оқушылардың коммуникативтік қҧзіреттерінің қалыптасу ҧстанымына , 

аутентикалық оқыту тҧрғыдан ҧстанымына, интерактивті оқыту ҧстанымына негізделуі 

керек. Сонда ғана функционалды сауаттылық оқушының қазақ тілін әлеуметтік сҧранымға 

сай қолдану мҥмкіндіктерін арттырады. Мемлекеттік тіл- қазақ тілі мен қазақ әдебиетін 

оқыту- қазіргі заман талабы, ӛмірлік зор маңызы бар ӛзекті іс болып отыр. «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» пәнін оқытудың мақсаты-  оқушылардың қазақ халқының кӛркем әдебиет 

туындыларымен, әдебиет теориясымен жҥйелі тҥрде таныстырып, сол негізде оқушыларға 

жан-жақты тәрбие бере отырып, әдебиетіміздің ҥздік туындыларымен, кӛркем мәтіндерді 

оқыту барысында қазақ тіліне ауызша және жазбаша сӛйлеу тілін дамыту, қазақ әдебиеті 

шығармаларын ӛз бетінше оқып, тҥсіне алуын қамтамасыз ететін тілдік негіз 

қалыптастыру. Еліміздегі ӛзге ҧлт ӛкілдерінің мемлекеттік тілді меңгеруі бҥгінгі кҥннің 

ӛзекті мәселесі болып отыр.  

Мектептегі басты тҧлға- мҧғалім десек, бала ӛмірінде мҧғалім ерекше роль атқарады. 

Оқушылардың білімді де, білікті, парасат- пайымы мол, саналы да сабырлы азамат болып 

жетілуі, тәлім мен тәрбие беретін мҧғалімге тікелей байланысты болмақ. Егер бала 

мҧғалімді жақсы кӛрсе, ол оқуды да ,мектепті де жақсы кӛреді. Мҧны мҧғалімнің беделі 

деп тҥсінуіміз керек. Мҧғалімге артылар сенім жҥгі соншалық ауыр дей отыра, сонымен 

қатар оның ҧлағатты ҧлы жол екенін естен шығарып алмаған абзал.  

Демек, ӛз ісіне берілшген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, ҧлттық қасиеттеріміздің 

асылдарын асқақтата отырып,, шәкіртінің жанына қҧятын ҧстазды ғана бҥгінгі кҥннің 

лайықты тҧлғасы деуге болады.  

Ҧстаздардың келешектегі мақсаты- рухани жан-дҥниесі бай, жан-жақты жетіле дамыған 

жеке тҧлғаны қалыптастыру.  

Жеке тҧлғаны жан-жақты дамыту мен қалыптастыру мәселесі Абай Қҧнанбаев, Ыбырай 

Алтынсарин, Мағжан Жҧмабаев, Шәкәрім Қҧдайбердиев, Жҥсіпбек Аймауытов 

шығармаларының негізгі арқауы болған. Әсіресе, ҧлы ғҧлама Абайдың еңбектерінде адам 

бойындағы негізгі қасиеттер: қайрат, ақыл, жҥректің сапалық деңгейіне қарай және 

олардың ӛзара қатынасына байланысты қалыптасқан «Толық адамды» ол тҥсіндіріп 

айтқанда білімді, адамгершілігі жоғары, парасатты жан-жақты жетілген тҧлға тәрбиелеп, 

жетілдіру мақсаты кӛзделеді.  

Оқушылардың функционалды сауаттылығын дамытуда оқу бағдарламасындағы әрбір 

пәннің рӛлі зор. Соның ішінде қазақ тілі мен әдебиетінің алатын орны ерекше. Осы ретте 

оқушыға халықтың қоғамдық ӛмірін, арман-мҥддесін танытуда оларға идеялық-саяси , 
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рухани-адамгершілік, этикалық-эстетикалық т.б тәрбие беруде, дҥниеге кӛзқарасын, 

мінезін, жалпы мәдениетін қалыптастыруда кӛркем әдебиетті қуатты қҧралдардың бірі 

ретінде пайдалану- әдебиет пәнінің басты мақсаты болып есептелсе, тіліміздің ӛзіндік 

қалыптасқан нормаларын, жалпы айтқанда грамматикасын ҥйрету- қазақ тілінің басты 

міндеті болып табылады.  

Мҧғалімнің міндеті оқушының ӛзі тҥсініп, ізденіп оқуына, пәнді терең білуге бағыттау 

білімнің қажеттілігін саналы қабылдау. «Мектептің тілеуі де, тірегі де оқыта білетін 

мҧғалім»- деп Ахмет Байтҧрсынов айтқандай, қазіргі білім беру саласында оқытудың озық 

технологияларын меңгермейінше, жас ҧрпаққа заман талабына сай жан-жақты білім беру 

мҥмкін емес, себебі қазіргі білім саласындағы талаптарды орындауға Қазақстанда әлі де 

жағдай жасалмаған.  

Болашақ азамат ӛз ҧлтының асыл мҧрасымен сусындау арқылы туған халқының 

тарихымен, мәдениетімен жете танысып, білімін кеңейтеді. Қазақ тілінің грамматикасын 

терең меңгерген оқушы, қоғамның кез-келген саласында қиналмай жҧмыс істеп, ӛзінің 

функционалды сауаттылығын кӛрсете алады.  

Жалпы білім беретін орта мектептегі оқушыны жеке тҧлға ретінде және оның ҧлттық сана-

сезімін , ӛзіндік дҥниетанымын, азаматтық ҧстанымын, рухани қҧндылықтарын 

қалыптастыруға негіз болатын әлемдегі аса бай, мазмҧнды, кӛркемдік деңгейі жоғары 

әдебиеттердің қатарындағы қазақ әдебиеті пәнін жҥргізудің ӛзіндік қыры сан қилы. 

    Әдебиет – оқушыға беймәлім ӛмірді танытатын қуатты қҧрал. Әдебиет арқылы біз 

оқушыларға ҧлттық болмысымызды, асыл қасиеттерімізді танытамыз. Адамға тәрбие 

беруші әуелі, ата-ана, сонан соң ҧстаз, мектеп, оршаған орта екені баршамызға белгілі. 

Ӛнер, ғылым бар жҧртта ӛскелең ҧрпақ тәрбиені ата-анадан да, мектептен де, араласатын 

ортасынан да, ӛздері оқып жҥрген қазақ әдебиетіңдегі тҥрлі аңыз-ертегілерден де аларына 

ешкім шҥбә келтірмейді. Әдебиет адамға ӛмірді танытып қана қоймайды, ол адамды 

тәрбиелейді. Адамның ӛмірге кӛзқарасын танытады, мінез-қҧлқына ықпал етеді, кҥллі 

тіршілігіне әсер етеді. Қазақ әдебиетіндегі кӛркем туындыларды оқыған сайын, ӛмір 

сырын, Отан, ерлік, елдік, жақсылық, жамандық секілді ҧғымдардың мәнін оқушы терең 

аңғарады. олар ӛнерді сҥйетін, одан рухани ләззат ала білетін, кӛркемдік талғамы 

бар,адамгершілікті, нәзік сезімді болып ӛседі. Дӛрекілікке, жамандыққа, бойкҥйездікке аяқ 

баспайды.  

Әдебиет арқылы оқушы бойында ӛмір туралы дҧрыс талғам, тҥсінік қалыптастырамыз. 

Қазақ әдебиетіндегі кӛркем туындылар арқылы қалаған мамандықты игеріп, ӛмірден ӛз 

орнын табуларына, қалаулы азамат болып ӛсулеріне тигізетін әсері кӛп. Ҧрпақ бойында 

ҧлттық ҧғымдарды сіңіру ҥшін, біз оқушыға ӛткен тарихымызды танытуымыз керек. 

Пән мҧғалімі оқушының  назарын аудару ҥшін сабақ кезінде әртҥрлі тақырыптық, 

пәнаралық, сыныпаралық байланыс орнатып, қызықты әңгімелерді сахналық кӛрініс 

ретінде ӛтуді ҧйымдастыра алуы қажет. Сонымен қатар, тҥрлі кӛрнекілік қҧралдарын 

қолдану, сҧрақ-жауап, талдау, жинақтау, ажырату, тақтаға жазу, айтқан ойды мысалдармен 

дәлелдеу, сӛздікпен жҧмыс,прлблемалық мәселелерге жауап беру, нақтылы, жалпылама 

тапсырмалар беріп, шағын шығармашылық жҧмыстарды орындату, оқушының бірін-бірі 

сынауы, ӛзіндік пікір білдіруі, баяндама жасауы, ғылыми зерттеу жазып қорғауы, алуан 

тҥрлі әдіс-тәсілдерді қолдануы керек. Осындай әдіс-тәсілдерді тҥрлендіріп, жҥйелі тҥрде 

пайдаланып, мҧғалімнің шәкірттері ӛз бетімен жҧмыс істеугетез ҥйренеді. Орта буын 

оқушыларының арнайы ереже дәптерлері, альбомдар, сӛздіктері, конспектілері, 

хронологиялық кестелері болуға тиіс. Сонымен бірге, шығармашылық дәптері бӛлек 

болғаны дҧрыс. Оған оқушы ӛздеріне ҧнаған мақал-мәтелдерді, афоризмдерді, шешендік 

сӛздерді де жазып алып жҥруге баулу керек. Осы ретте, шығармашылыққа жақын кейбір 

оқушылар, сол дәптерге әңгіме, мақала, кҥнделік, пікір жазып ҥйренуіне мҥмкіндкі туады.  

Тҧңғыш Президентіміз Н.Ә.Назарбаев « Болашақта еңбек етіп, ӛмір сҥретіндер- бҥгінгі 

мектеп оқушылары. Мҧғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. 

Мондықтан жжҥктелетін міндет ӛте ауыр»- дегеен болатын. Осы ғылым мен білімнің 
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негізін тереңдету нәтижесінде ғана еліміз ӛзінің елдіген басқа елдер алдында кӛрсете 

алады. Ал, ел тағдыры-оның келешекте кемелді ел болуы мектептің қандай негізде 

қҧрылуына байланысты болған.  

Қорыта келгенде, оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту- бҥгінгі заман 

талабы. Осы орайда, қазақ тілі мен әдебиеті пәнін ҥйрете білу ӛте маңызды. Педогогтің 

сабақ ӛту шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті ҧштастыруы бҧл заман 

талабынан туындап отырған мәселе. Ӛз мамандығын толық меңгерген жоғары деғңгейлі 

оқытушының алдынан шыққан оқушы- ӛмір айдынындағы ӛз жолын адаспай табады, 

азамат болып қалыптасады. Бҧл ҧстаз ҥшін абырой, яғни  ҥмітінің ақталғаны, әрбір 

мҧғалім осыған ҧмтылса, ҧрпақ алдында қарыздың ӛтелгені. Мҧғалімнің сабағының ӛн 

бойындағы негізгі мақсаты, оның негізгі мәнін естен шығармай, әрбір сәтті тиімді 

пайдаланғанда ӛз мақсатына жетеді. 
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Жаңартылған білім мазмҧны оқыту ерекшелігі 

                                               

Кунирбаева Б.У,  Әбілдаева Ә.Ж.  

Новый орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 

                                       пәні мҧғалімдері  

 

                                                  
«Ҧстаз ҥздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт жанына  

                                                                                                        нҧр қҧя алады». 

 

                                                                                                        А.Байтҧрсынов  

 
      Қай кезеңде, қай қоғамда болмасын жеке тҧлғаның қалыптасуы ҧстаздан басталады. 

Білім саласында тҥбегейлі ӛзгерістер ҧстазға ҥлкен жауапкершілікті талап етеді. Ӛздігінен 

білім алатын, жан-жақты ізденетін алдағы ӛмір жолын ӛзі болжай алатын тҧлға тәрбиелеу 

– ҧстаз қолында. Заманауи қоғамның зиялы азаматын білім беру сана әлеуеті жоғары 

дамыған, сын тҧрғысынан жаңаша ойлай білетін, рухы мықты, ӛз білімін қоғамның алға 

басуына жҧмсай алатын адам тәрбиелеу. 

«Оқу инемен қҧдық қазғандай» демекші, шығармашыл, ізденімпаз ҧстаз ғана табысты 

болады. Біздің еліміздің тәуелсіздік алып, ӛз алдына шаңырақ кӛтеруі оқу-білімнің, 

мәдениеттің, әдебиеттің басқа да салалардың ӛсіп-ӛркендеуіне жол ашты. Қашанда болсын 

ілгерілеуге апаратын алғы шарт – сапалы білімге келіп тірелетіні шартты қҧбылыс. Бҥгінгі 

таңда барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс істеуде. Себебі қазіргі заманда 

елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады, 

сондықтан білім беру жҥйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды 

заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой-ӛрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу 

қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Оның ҥстіне білім берудің жҥйесін қарқынды 

дамытқан бҧл ҥрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы кӛңілді 
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қуантады. Елбасымыздың жолдауында айтқандай: Болашақта ӛркениетті дамыған елдердің 

қатарына ену ҥшін, заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 30 елдің 

қатарына жеткізетін білім.  

2016-2017 оқу жылы 1-сынып мҧғалімдері мен оқушылары ҥшін ерекше оқу жылы болды. 

Елімізде мектеп табалдырығын аттаған барлық 1-сынып оқушылары ҚР МЖМБС-2015 

сәйкес жаңартылған білім мазмҧны оқу жоспарлары және оқу бағдарламаларымен оқи 

бастады. 

Отандық орта білім мазмҧнын жаңарту барысында қазіргі ӛмірде кең ауқымды дағдыларға 

кӛп кӛңіл бӛлінеді. Кең ауқымды дағдылар деп – білімді шығармашылықпен қолдану; 

сыни тҧрғыдан ойлау; зерттеу жҧмыстарын орындау; АКТ қолдану; тілдік дағдылармен 

бірге қарым-қатынастың коммуникативтік тәсілдерін қолдану; топта және жеке жҧмыс 

жасау біліктілігін айтуға болады. Бҧл дағдылар жалпыадамзаттық және этномәдени 

қҧндылықтарға негізделе отырып, оқушыларға оқудағы, сондай-ақ ӛмірдегі 

проблемаларды шешуіне мҥмкіндік береді. Жаңартылған білім мазмҧны жағдайындағы 

мектептің ерекшелігі – оқудағы жетістіктер нәтижелі сипатқа ие, ал оқу процесі 

оқушылардың әрбір сабақта білімді «табудағы» белсенді қызметімен сипатталады. Бҧл 

жағдайларда оқушы – таным субъектісі, ал мҧғалім оқушылардың танымдық әрекетінің 

ҧйымдастырушысы қызметін атқарады. 

    Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмҧнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жҥйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жҥйесі 

қҧзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің 

маңыздылығы – оқушы тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып, 

сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, 

коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, 

функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жҥзеге 

асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 

жҥйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдану болып табылады. 

Бастауыш білім берудің мақсаты: кең ауқымды дағдылардың негіздерін меңгерген оқушы 

тҧлғасының ҥйлесімді қалыптасып дамуына қолайлы білім беру ортасын қҧру. 

1.     Білімді функционалдықпен және шығармашылықпен қолдану 
2.       Сын тҧрғысынан ойлау 
3.     Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 
4.      Коммуникативті  қарым-қатынас тәсілдерін, оның ішінде тілдік дағдыларды 

пайдалану 
5.     Топпен, жҧппен және жеке жҧмыс жасай білу 
1. Жаңартылған білім беру мазмҧнының ерекшелігі қандай? 
Бҧл бағдарламаның дҽстҥрлі бағдарламадан ерекшелігі: 
1.     Пән мазмҧнының спиралді қағидатпен берілуі. Яғни пән мазмҧны қарапайымнан 

кҥрделенуі. 
2.    Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясы; 
3.    Бір білім беру аясындағы және пәнаралық байланыстарды жҥзеге асыру мақсатында 

«ортақ тақырыптардың»  берілуі 
4.    Оқу ҥдерісін ҧзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар арқылы 

ҧйымдастыру; 
5.    Оқытудың  тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушының адамгершілік-рухани қасиеттерін 

қалыптастыру 
6.    Білім  беру деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты ескеруге мҥмкіндік 

беретін толық оқу курсы бойынша педагогикалық мақсат қою; 
7.    Бӛлімдердің  мазмҧны мен ҧсынылған тақырыптардың уақыт талабына сәйкес келуі, 

әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға назар аударылуы; 
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8.    Оқытудағы  жҥйелі-әрекеттік ҧстаным (оқушының білім алу ҥдерісіне белсенді 

қатысу) 
 

         Жаңартылған білім беру мазмҧнының басты ерекшелігі: 

1.Оқу дағдылары (оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым); 

2. Ойлау дағдылары (білу, тҥсіну, қолдану,  талдау, салыстыру, бағалау); 

3.Шығармашылық ойлау дағдысы 

4.Логикалық ойлау дағдысы 

5. Сыни ойлау дағдысы 

6. Алгоритмдік ойлау дағдысы 

7.Критикалық ойлау дағдысы 

8.Проблемалық ойлау дағдысы 

9.Технологиялық ойлау дағдысы 

10.Тілдік қҧзіреттілік дағдысы 

11. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту 

 

Бағдарлама аясында мҧғалім ҥшін мыналар маңызды болмақ: 

Мҧғалім шебер сҧрақ коюшы болуы қажет, себебі? 

  

1.     Ықтимал себептері 

 Оқудағы олқылықтарды анықтау ҥшін; 

1. Оқушылардың ойларын бағыттау ҥшін;         

2. Бағалау ҥшін; 

3. Келесі сҧрақтарға тҥрткі болу ҥшін; 

4. Тақырыпты қайта қарау ҥшін; 

5. Қызығушылықты немесе білуге қҧмарлықты ояту ҥшін; 

6. Кҥрделендіру ҥшін; 

7. Сҧрақ-жауап пен сын тҧрғысынан ойлауды модельдеу ҥшін; 

8. Тҥсінуге кӛмектесу ҥшін; 

9. Бағамдау ҥшін. 

2. Тиімді сҧрақтар қандай болады? 

Ашық сҧрақтар оқу ҥдерісін бәрінен тиімді  жақсартады. Олар сӛйлеу мен ойлауды 

жетілдіреді. 

Мысалы, Қандай металдар магниттеледі? 

Жабық сҧрақтар "иә‖/"жоқ‖ деп қана жауап беруді қажет етеді. Олар пайдалы болуы 

мҥмкін, бірақ сӛйлеу мен ойлауды жетілдірмейді. 

Мысалы, Мыс магниттеле ме? 

              3. Тиімді сҧрақтар қандай сӛйлемде болады? 

Жалпылама ашық сҧрақтар 

•     Біз …қалай істей аламыз? 

•     Сен қалай …? 

•     Егер …, не болады? 

•     Маған …туралы айтып бере аласың ба?                          

•     Сен …туралы не ойлайсың? 

Жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру: жоспарлау 

1. Ҧзақ мерзімді 

2. Орта мерзімді 

3.  Қысқа мерзімді 

Білім беру мазмҧнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы ҥрдістерін және қазақстандық 

білім берудің ҥздік практикасын кіріктіруге бағытталған. Білім беру мазмҧнын жаңарту 

шеңберінде оқу бағдарламаларын әзірлеу кезінде қазақстандық педагог-практиктердің 

және ғалымдардың ҧсыныстары ескеріліп жасалды. Оқушылар барлық пәндерді оқу 
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кезінде АКТ қолдану дағдыларын дамытады. Ақпаратты іздеу және ӛңдеу барысында 

ҧжымда идеялармен алмасады, ӛз жҧмыстарын бағалайды және жетілдіреді, тҥрлі 

жабдықтар пен қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады. АКТ оқушы білімінің, оларды 

тиімді қолдану бойынша дағдыларының дамуына жәрдемдеседі. Оқу бағдарламаларында 

оқу мақсаттарының жҥйесі тҥрінде берілген кҥтілетін нәтижелер тҧжырымдалған. 

Кҥнделікті білім беру ҥдерісі оқу мақсаттарына жетуге және оқушыларда алынған білім 

мен дағдыларды кез келген оқу және  ӛмір жағдайында  шығармашылыққа  пайдалануға, 

әсіресе оқушыларды тыңдалым даңдысына ерекше мҧқият тыңдауға ҥйрету назарға 

алынуы тиіс. «Сын тҧрғысынан ойлау технологиясын» пайдалана отырып, әрбір оқшыға 

берілген тапсырмадан кейін кері байланыс бергізіп отырамыз. «Оқу мен жазу арқылы сын 

тҧрғысынан ойлау» бағдарламасының стратегияларын ҧтымды пайдалану оқушылардың 

шығармашылық қасиетін анықтауда, кҥшейтуде, оқытудың тиімділігін, сапасын арттыруда 

ӛте маңызды. Бҧл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш 

сынып оқушыларының кез келген мазмҧн тҥсінікке сыни тҧрғыдан қарап, ең керекті пікір, 

ҧйғарым таңдауға, шешім қабылдауға, ӛзін-ӛзі бағалауға, бірін-бірі бағалауға ҥйрету. 

Оқушылардың білім деңгейін кӛтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға 

жетелеу. Сын тҧрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған, бірін – бірі толықтырған ойлау. 

Ең бастысы – жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін кӛтеруге ретімен 

сҧрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын сабақтың  сапасын арттыруда 

қосатын  ҥлесі мол деп ойлаймын. Оқушыларға тапсырмаларды орындата отырып, оларды 

іздене жҥріп шығармашылыққа жетелеуде эссе жаздырудың ӛзі оқушының дарындылығын 

ҧштауға және қандай пәнге икемді екенін байқауға берер пайдасы жоғары екеніне кӛз 

жеткізіп жҥрміз. Ӛйткені, эссе бҧл оқушының ӛзінің шығармашылығы, берілген 

тапсырмаға байланысты жазған эссе жҧмысы арқылы оқушының, сыни кӛзқарасын біліп 

отырамыз.  

Оқыту мен оқудың бҧл тәсілі оқытудың  сындарлы тәсілімен  тығыз байланысты, 

себебі  оқушылар  бірлесіп жҧмыс істей отырып, пәндердің  аралығындағы 

мәселелерді  талқылайды, зерттейді. Оған дәлел: Ми неғҧрлым белсенді жҧмыс істеген 

сайын, оқу ҥдерісі соғҧрлым қарқынды жҥзеге асады деген Хәтти (2014) 

Оқушылар тек тыңдаумен айналыспай, білім алуда белсенді әрекет етуі керек екенін 

кӛрсетеді. Белсенді оқу аясында кӛңілді білім алады. Жаңарту және критериалды бағалау 

жҥйесін енгізу тҧрғысынан  мҧғалімдер ӛз шеберлігін кӛрсетеді. Мҧғалімдер әр сабақ 

соңында оқушыдан кҥтілетін нәтижелерін анықтайды, яғни бҥгінгі тақырыпқа 

деген  жаңаша тҥсінік  пайда болды ма, немесе  жоспар іске  асты ма деген сияқты, т.б. 

Сабақ барысында оқушылардың ізденуін қадағалап, білім дағдысын толықтыруға 

бағытталған сабақ ӛткізу әдістерінің бірі - «Оқу мен жазу арқылы сын тҧрғысынан оқу» 

жобасының стратегиялары. Бҧл жобаның стратегияларын сабақ барысында қолдану жаңа 

оқу материалдарындағы оқиға мен қҧбылыстарды оқушылардың ӛздері байқап, талдауына 

жағдай жасайды. Демек, білім оқушыларға даяр кҥйінде берілмейді, ӛзінің ой еңбегін 

қажет ететін тапсырмаларды орындауы арқылы қол жеткізеді. Әр оқушы ӛз ойына шек 

келтірмей жауап беруге дағдыланады. Оқушы бойындағы танымдық қабілетінің 

шығармашылық ойлау жҥйесінің дамуына жол ашады. Практика кезінде ӛз сабақтарымда 

қолданып жҥрген әдіс - тәсілдер: ақылдың алты қалпағы, тҥртіп алу, кҥнделік жазу, әлем 

шарлау, рӛлдік ойындар, диалогтік әңгіме жҥргізу, топтастыру, семантикалық карта, венн 

диаграммасын толықтыру, Джиксо, сҧрақ - жауап. Оқытуды диалогтік тәсілмен 

дамытудағы сҧрақ қою арқылы байқағаным: оқушылар тақырып бойынша және сындарлы 

сӛйлеуге ынталанды, пәнге қызығушылықты кӛрсетті, зерттеуге ынталанды, оқушылар 

сыни тҧрғыдан ойлауға кӛмектесті, оқушылардың бір-бірінен ҥйренді, басқа оқушылардың 

идеяларын қҧрметтеуіне және бағалауына ықпалын тигізді, оқытудағы қиындықтар мен 

тҥсінбестіктерді анықтады. анықтады. 

«Әлем шарлау» стратегиясы бойынша қойылған сҧрақтарға оқушылар алған білімдерін 

бір-біріне тҥсіндіріп, жауап бергенде бір-бірін тыңдады. 
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«Топтастыру» стратегиясы арқылы сҧрақ қойған кезде оқушылар бір нәрсе туралы 

ойындағы негізгі қажеттіліктерін, білетіндерін, білгендерін топтады. 

«Кубизм» стратегиясы аясында оқушылар сҧраққа жауап бергенде ҧғымды жан-жақты, әр 

қырынан салыстырды, анықтады, зерттеді. 
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Білім беру жҥйесінде білім алушыларды бағалау жҥзеге асады. Бағалаудың тҥрлері әрқилы, 

соған сай бағалау шарттары да тҥрліше. Жаңартылған мазмҧнда білім беруде де бағалаудың ӛзіндік 

айырмашылықтары бар. Білімді бағалау терминінің мәніне кӛңіл аударсақ, ғылыми-педагогикалық 

зерттеулерде оған тҥрліше анықтама береді. Мысалы: бағалау дегеніміз – бҧл оқытуды дамыту 

мақсатында оқушылардың дәлелдерін жинау ҥшін қолданылатын формалды және формалды емес 

ҥдерістер [1,10]. 

Ғылыми-педагогикалық зерттеулерде бағалаудың жҥргізілу мақсаты мен қажеттілігі туралы 

нақты кӛрсетіліп жҥр. Бағалаудың жҥргізілуінің негізгі мақсаты – оқушының білім алу 

барысындағы ілгерілеуіне қолдау жасау, оқу мен оқыту ҥдерісін жетілдіру барысында мҧғалім мен 

оқушыларға кӛмек беру. Бағалау жҥргізілген кезде білім берудің жалпы ҧйымдастырылуы мен 

оның нәтижелілігіне талдау жасалады, ол мынадай сқрақтарға берілген жауаптар негізінде 

сараланады: оқушы қалай оқиды, оның білімді игеруін мҧнан әрі қарай қалай жақсартуға болады, 

оқушының жақсы жағы қандай және оны қалай дамытуға болады, оқушы қандай қиындықтарға 

кездесті және оны қалай жеңуге болады?  

Джеймс және Педдер (2006) оқуды бағалау туралы кең таралған ойлардың жиынтығын ҥш 

фактормен сипаттайды: 1) оқудың айқындығы, 2) ӛз бетінше оқудың алға жылжуы, 3) 

нәтижелілікке бағытталу.   

Жаңартылған білім бағдарламасымен білім беруде критериалды бағалау терминімен 

аталатын бағалау тҥрі қолданылады. Бҧл бағалаудың негізгі мәні білім алушыны қай оқытушы 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700002017
http://adilet.zan.kz/rus
mailto:kulzat.sadirova@mail.ru
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бағаласа да берілетін бағаның объективті, дҧрыс болуын қамтамасыз ету, мҧны 7 сыныпта қатар 

оқитын екі оқушының бағалануына қатысты тҥсіндіріп кӛрейік: айталық, 7 А класында оқитын 

Асан мен 7 Ә класында оқитын Ҥсен бір сҧраққа бірдей жауап берді делік, 7А класында сабақ 

беретін мҧғалім Асанға 4 деген баға, 7 Ә класында сабақ беретін мҧғалім Ҥсенге 5 деген баға 

қояды, әр мҧғалімнің ӛз негіздемелері мен баға қоюының тҥсініктемелері бар. Критериалды 

бағалау қай мҧғалім болса да, осы бірдей жауап берген оқушының бағасын бірдей бағалауына 

мҥмкіндік жасап, ықпал етуге бағытталған. Демек, бағалау білім алушы ҥшін де, білімді бағалаушы 

ҥшін де алдын-ала нақты талданып, сарапталып дайындалған ӛлшемдерге сай қойылады, бҧл 

жерде субъективтілік азаяды. Баға қоюда параллель класс мҧғалімдерінің тапсырмаларға берілетін 

жауаптарға сай келетін дескрипторлары дайындалады, осы дескрипторлар білім алушы бағасының 

объективті болуын қамтамасыз етеді.       

Ғылыми айналыста жҥрген ақпараттарға сҥйенсек, «критериалды бағалау» терминін алғаш 

рет Роберт Юджин Глейзер (1963) қолданған және бҧл термин оқушылардың оқу жетістіктерінің 

қол жеткізген және мҥмкін деңгейлері арасындағы сәйкестікті анықтауға мҥмкіндік беретін 

ҥдерісті сипаттайды.  

Критериалды бағалау – оқушылардың оқу жетістіктерін білім беру мақсаттары мен 

мазмҧнына сәйкес, ҧжым ішінде ӛңделген, оқушыға, ата-анаға және мҧғалімге тҥсінікті нақты 

анықталған критерийлерге негізделген ҥдеріс. 

Критериалды бағалау оқушылардың жетістіктерін бір-бірімен салыстырмайды және бір-

біріне тәуелді етпейді, сонымен қатар әр оқушының қҧзыреттілік деңгейі туралы ақпарат беруге 

бағытталады [2, 519]. 

Аталған бағалау тҥріне қатысты зерттеулерде аталып жҥргеніндей,  критериалды бағалау 

жҥйесінің мақсаты – бағалау критерийлерінің негізінде оқушылардың оқу жетістіктері туралы 

шынайы ақпарат алу және оқу ҥдерісін жетілдіре тҥсу ҥшін оны барлық қатысушыларға ҧсыну. Ал 

критериалды бағалау жҥйесінің міндеттері: 

 

1) ҥдeрiстe бaғaлaудың қызмeтi мeн мҥмкiндiктeрi aяcын кeңeйту; 

2) жҥйeлi кeрi бaйлaныc oрнaту aрқылы бiлiм aлушылaрдың ӛзiн-ӛзi ҥнeмi жeтiлдiрiп 

oтыруынa жaғдaй жacaу; 

3) бiрыңғaй cтaндaрттaр жәнe caпaлы бaғaлaу қҧрaлдaры мeн бaғaлaу мeхaнизмдeрiн 

қaлыптacтыруғa кӛмeктecу; 

4) қoлжeтiмдi, нaқты, ҥздiкciз aқпaрaттaр ҧcыну: 

5) бiлiм aлушылaрғa oлaрдың бiлiм caпacы турaлы; 

6) мҧғaлiмдeргe oқушылaрдың oқу жeтicтiктeрi турaлы; 

7) aтa-aнaлaрғa бaлaлaрының oқу мaқcaттaрынa қaншaлықты жeткeндiгi турaлы; 

8) бacқaру oргaндaрынa бiлiм бeру қызмeтiнiң caпacы турaлы тoлық мәлiмeт aлуын қaмтaмacыз 

eту.  

Критeриaлды бaғaлaудың нeгiзгi ҧcтaнымдaры былaйшa кӛрceтiлiп жҥр:  

Oқыту мeн бaғaлaудың ӛзaрa бaйлaныcы. Бағалау оқытудың ажырамас бір бӛлігі 

болып табылады, ол оқу бағдарламасындағы мақсаттармен, кҥтілетін нәтижелермен 

тікелей байланысты. Оқу бағдарламасы, бағалау мен оқыту арасында сәйкестік болуы 

керек, егер сәйкессіздік пайда болса, нәтиженің болмауына себеп болады.  

Шынaйылық, aнықтық жәнe вaлидтілік. Бҧл терминдердің сӛздіктердегі 

анықтамаларына кӛз салсақ: «шынайылық – қандай да бір нәрсеге риясыз қарым-қатынас, 

алдын-ала болжаудың болмауы» [3, 7], «Анықтық – кҥмән келтіруге жатпайтын ақиқат» 

[4,10], «Валидтілік немесе жарамдылық – қойылған міндеттердің нәтижелері мен әдістерін 

сәйкестендіру шарасы; статистикада -  ақпараттың анықтығы» [5,134]. Бағалау дәл және 

сенімді ақпаратты ҧсынады. Қолданылатын критерийлердің, қҧралдардың оқу 

мақсаттарына жетуге, кҥтілетін нәтижелерді бағалайтынына сенімділігі болады.  

Aшықтық жәнe қoлжeтiмдiлiк. Бағалау тҥсінікті, айқын ақпараттарды ҧсынады, 

сондай-ақ, барлық оқу ҥдерісіне қатысушылардың қызығушылығын, жауапкершілігін 

арттырады.  

Ҥздiкciздiк. Бағалау білім алушылардың оқу жетістігінің ілгерілеуін дер кезінде және 

жҥйелі қадағалап отыруға мҥмкіндік беретін ҥздіксіз ҥдеріс болып табылады.  
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Дaмыту бaғыты. Бағалау білім алушылардың, мҧғалімдердің, мектептің, білім беру 

саласының даму бағытын анықтайды және ынталандырады. 

Критериалды бағалау қҧрылымына қалыптастырушы бағалау мен жиынтық бағалау 

енеді. Қалыптастырушы бағалау – кҥнделікті сабақта білімді бағалау, бҧл бағалаудың 

ерекшелігі – арнайы бағамен таңбаланбауы, бірақ бағалау болады, оның негізгі кӛрінісі – 

мадақтау, жылы кӛзқарас немесе қолдау кӛрсету, бҧлар да баға тҥрі болып саналады. 
Кӛптеген сарапшылар ҥшін қалыптастырушы бағалау қҧрал немесе жағдай емес, алайда 

жалпы әдістер жиынтығы болып саналады, олардың барлығы оқуды жақсартатын қандай 

да бір әрекетке алып келеді. Оқудың пәндік нәтижелерінен басқалары да (пән бойынша 

білім және білік), сондай-ақ оқушылардың оқудағы қажеттіліктері, мета-пәндік 

қҧзыреттілік (білімді меңгеру қабілеті), білікті реттеушіге жататын жеке қҧзыреттілік (ӛз 

бетінше ҧйымдастыру және ӛзара әрекет ету қабілеті), әлеуметтік қҧзыреттілік, 

коммуникативтік қҧзыреттілік және т.б. бағаланады. 

 Қорыта айтқанда, қалыптастырушы бағалау – оқу ҥдерісін дер кезінде тҥзетуге 

мҥмкіндік беретін, білім алушы мен мҧғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз 

етіп, ҥздіксіз жҥргізілетін бағалаудың тҥрі.  

Қалыптастырушы бағалау мынадай ҧғым, тҥсініктермен, терминдермен байланыста 

қолданылады: оқу мақсаттары, бағалау критерийі, ойлау дағдыларының деңгейлері, тҥрлі 

деңгейдегі тапсырмалар, дескриптор, кері байланыс. Бағалау Блум таксономиясы 

деңгейлеріне сай жҥргізіледі. Бҧл бойынша білу деңгейінде тапсырманы орындауда білім 

алушының ақпаратты жаңғыртуы, жаңалығы, бақылауы, санамалауы, байқауы, қажетті 

атауды атауы ескерілсе, тҥсіну деңгейінде тҥсіну, тҥсіндіру, кӛрсету бағаланады, қолдану 

деңгейінде білімді пайдалану және қолдану, міндеттерді шешу әдістерін пайдалану, жаңа 

біліміне сай әзірлемелер әзірлеуі ескеріледі, талдау деңгейінде ҥлгілерді анықтау және 

талдау, идеяларды реттеу біліктері бағаланады, жинақтау деңгейінде жаңа идеялар қҧру 

ҥшін білетін тҥсініктерін пайдалануы әзірлемелер мен ӛнертабыстар қҧрастыруы, 

бейнелеуі, қорытындылауы, ӛзгерістер мен болжамдары, біріктіруі бағалауға негіз болады, 

бағалау деңгейінде теорияларды бағалау, идеяларды салыстыру; нәтижелерді бағалау, 

шешім айту, пікір білдіру, ҧсынымдар, саралау жасау біліктері мен дағдылары бағалауға 

негіз болады. Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын қҧрастыру алгоритмі 

қалыптасқан, ол мынадай реттілік сипатына ие: ең алдымен оқу мақсаттарына  шолу 

жасалады, ойлау деңгейлері сәйкестендіріледі, бағалау критерийлері анықталады, 

тапсырмалар қҧрастырылады, дескрипторлар қҧрастырылады, сонан соң нәтиже осыларға 

сҥйеніліп анықталады. Қалыптастырушы бағалаудың стратегиялары қандай болуы мҥмкін? 

Бағалау стратегиялары — бҧл оқушылардың оқу жетістіктері туралы ақпараттарды 

жинақтау ҥшін мҧғалімнің қолданатын әдістері. Қалыптастырушы бағалаудың 7 

стратегиясы аталып жҥр,  олар сҧрақ тҥрінде берілген ҥш жағдайды орындайды: 

  1) Оқушы оқытудың қай сатысында? деген сҧраққа 2 стратегия топтасқан: 1- 

стратегия: оқушыға нақты және тҥсінікті кӛрінетін оқу мақсаттарын ҧсыну, 2-стратегия: 

кҥшті және әлсіз жҧмыстың моделі мен ҥлгісін қолдану;  

2)   Оқушы білім алуда неге талпынады? деген сҧраққа келесі екі стратегия 

жинақталған: 3- стратегия: жҥйелі сипаттайтын кері байланысты ҧсыну, бҧл жерде кері 

байланыс дегеніміз – белгілі бір оқиға немесе әрекетке жауап беру, ҥн қату, пікір білдіру. 

4-стратегия: оқушыларды ӛзін-ӛзі бағалауға және мақсат қоя білуге ҥйрету;  

3) Бҧған жетуге кӛмектесу ҥшін не істеу қажет? деген сҧраққа 5-7 стратегиялар 

біріктірілген: 5-стратегия:  оқу мақсаттарының біріне назар аударатын немесе бір ретті 

сапа аспектісіндегі сабақты сипаттау, 6-стратегия: оқушыларды қайталауға ҥйрету, 7-

стратегия: оқушыларды ӛзін-ӛзі тексеруге ҥйрету, нәтижелерімен бӛлісуге және 

қадағалауға мҥмкіндік беру [6,42].  

Осы стратегияны мҧғалім – білім алушының сыныптастыры және білім алушы 

ҥштігінің қырынан алып қарасақ, олардың әрбіріне тән мынадай әрекеттерді байқаймыз: 

мҧғалімге қатысты: 1-жағдаяттық сҧраққа сай оқу мақсаттарын анықтайды, 2-сіне 
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қатысты  оқушы тҥсінген, дәлелдей алатын басқа тапсырмаларды сыныпта тиімді талқылау 

жҧмысын ҧйымдастырады, 3-сіне қатысты оқушының алға жылжуына кӛмектесетін кері 

байланыс береді; сыныптасына байланысты қарастырсақ: 1-жағдаяттық сҧраққа сай  оқу 

мақсаттарын тҥсінеді және ойымен бӛліседі, 2-сіне қатысты алсақ, оқушылар бір-біріне 

қатысты оқу ресурсы ретінде  белсенділенеді; оқушының ӛзіне қатысты алсақ: 1-

жағдаяттық сҧраққа сай оқу мақсаттарын тҥсінеді, 2-сіне қатысты алсақ, оқушылар ӛз 

оқуын қҧрушы не жасаушы ретінде белсенділенеді. Жиынтық бағалау бӛлім, ортақ 

тақырыптар бойынша, тоқсандық және білім беру деңгейлері бойынша қорытынды 

сапасында жҥргізіледі.  

Қалыптастырушы және жиынтық бағалаудың арасында басты айырмашылық бар, ол 

мынадай: қалыптастырушы бағалау, басқаша айтсақ, оқу ҥшін бағалау, оның бағалау 

мақсаты – оқытуды жақсарту, жиынтық бағалау немесе оқуды бағалау, бҧл бағалаудың 

мақсаты – білімді игеруі  бойынша қорытынды жасау.  
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Жаңартылған білім беру мазмҧнының ҿзіндік ерекшеліктері мен маңызы 

 

Куспанова Гульзифа Дюсембаевна 

Ақтӛбе қаласы №31 қазақ орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі 

 

           Білім беру мазмҧнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы ҥрдістерін және 

қазақстандық білім берудің ҥздік практикасын кіріктіруге бағытталған. Білім беру 

мазмҧнын жаңарту шеңберінде оқу бағдарламаларын әзірлеу кезінде қазақстандық 

педагог-практиктердің және ғалымдардың ҧсыныстары ескеріліп жасалған болатын. 

Қазіргі таңда Қазақстандағы білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы – заман талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын  қанағаттандыратын 

тың бағдарлама екеніне кӛзіміз жетіп отыр. Жаңартылған білім беру бағдарламасының 

негізгі мақсаты - білім мазмҧнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін 

енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әр тҥрлі қҧралдарын қолданудың тиімділігін 

арттыруды талап етеді. Соған орай оқыту жҥйесі ӛзгерді. Шындығында мҧғалімнің 

алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде ҥлкен жауапкершілік тҧр.  Әрбір оқушыны 

оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді ӛздігімен және шығармашылық ынтамен 

шешуге қабілетті жаңашыл мҧғалім қажет. Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана 

емес, ӛмірде де табысты болуы  мҧғалімнің  қабілетіне, оның қҧзыреттілігіне байланысты. 

Білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша кӛзқарас пайда болды. Осыған байланысты 

ҧстаздар оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жаңартып отырумен қатар жаңа технологияларды 

меңгеру, оны тиімді қолдана білуі қажет. Білім мазмҧнын жаңарту тікелей шығармашылық 
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ізденісі мҧғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. «Мҧғалім кӛп әдісті білуге тырысуы 

керек. Оны ӛзіне сҥйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет 

Байтҧрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам 

мҥддесіне сай болуы қажет деп ойлаймын. Әдіс-тәсілдерді заман талабына қарай жетік  

меңгерген және сабақ мақсатына сай нақты қолдана алатын ӛз ісінің шебері ғана  оқытуда 

жоғары жетістіктерге жетеді. 
             Жаңартылған білім берудің маңыздылығына келер болсақ, оқушы тҧлғасының 

ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, АҚТ–ны 

қолдану, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, коммуникативті қарым-қатынас жасай алу, жеке, 

жҧппен және топта жҧмыс жасай білу қабілеттерін арттырады. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасы оқушының сӛйлеу әрекетінің тӛрт тҥрін: тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бҧл сӛйлеу әрекетінің тҥрлері бойынша тҥйінді 

дағдылар оқу жоспарында «спиральді» тәсілмен берілген. Қарапайымнан кҥрделіге қарай, 

бірте-бірте білім, білік пен дағдылары кеңейтіліп қалыптасады. Оқу мақсаттары 

оқушылардың зерттеу дағдыларын, қарапайым бақылауға тәжірибе арқылы білімі 

қалыптасуына, алған білімін қайта ӛмірде қолдана білуіне бағытталған. Жаңартылған білім 

беруде тәжірибе жасауға, функционалды сауаттылықққа, шығармашылықты қолдана 

білуге және оны тиімді жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен 

оқу, модельдеу, бағалау жҥйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдана білуге баса 

назар аударылады.  

          Жаңа оқулықтарда берілген тапсырмалар мәтінді оқу, оның мазмҧнын айтумен ғана 

шектелмей, мәтінге қатысты ӛзі сҧрақтар қҧрастыруына, себебін анықтауына, болжам 

жасау мен ӛзіндік бағалауына, сҧраққа жауап болатын ақпаратты дереккӛздерден табу 

ретін білуіне, жаман мен жақсыны айыра білуіне жетелейді. Шығармалардағы 

кейіпкерлердің кӛңіл-кҥйін анықтау, рӛлге бӛліп оқу оқушылардың қызығушылығын 

тудырады. Және тапсырмалар оқушылардың барлығына қолжетімділігіне кӛп кӛңіл 

бӛлінуі керек. Біз бҧрын бір сабақ барысында  бірнеше әдіс қолданып, тапсырмалардан соң 

ғана мақсатты анықтайтын едік. Енді алдымен мақсатты анықтап, сол мақсатқа жету ҥшін 

әр тҥрлі тапсырмалар орындалады. 

           Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырап, критериалдық бағалау жҥйесіне ӛтті. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген 

критерийлердің нақты жиынтығымен ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша ҥлгерімі екі 

тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бҧл бағалау 

жҥйесінің артықшылығы – баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына 

ықыласын туғызады және нақты бағалау жҥргізуде маңызы зор. Қалыптастырушы бағалау 

кҥнделікті оқыту мен оқу ҥдерісінің ажырамас бӛлігі болып табылады және тоқсан бойы 

жҥйелі тҥрде ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз жҥргізіле отырып, оқушылар 

мен мҧғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан 

оқу ҥдерісін тҥзетіп отыруға мҥмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының 

бӛлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта 

білім деңгейі) аяқтаған оқушының ҥлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға 

қою арқылы ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер 

бойынша қолданылады.  

 Оқушыларды заманауи әдіс-тәсілдермен оқытып, ой-ӛрісі кең, саналы, еркін азамат 

етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Оның ҥстіне білім берудің 

жҥйесін қарқынды дамытқан бҧл ҥрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле 

бастауы кӛңілді қуантады. Жаңартылған оқу бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік 

дағдылар, педагогикалық әдіс-тәсілдер және белсенді оқыту технологияларды тҥсініп, 

меңгеру ҥшін курстан ӛттім. Курста сабақ жоспарлауда тиімді әдіс-тәсілдерді таңдау, 

орынды қолдану  маңызды болып табылатындығын  және  сабақ  барысында саралау 

тҥрлерін қолдануға кӛп кӛңіл бӛлу керектігін және сабақ  барысында саралаудың тҥрлерін, 

тапсырмаларды нақтылап қолдануды тҥсіндім. Сабақ қҧру кезінде  ‖Ҥш қадам‖, 
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«Мәселелер сызығы» секілді  әдістерді тиімді қолданылуды, әр тапсырмаға  сай 

дескриптор    қҧрастыруды ҥйрендім. Болашақта қысқа мерзімді сабақты жоспарлауда  оқу 

мақсатына сай жҥзеге асырып, тапсырмаларды нақтылап, әдіс-тәсілдерді дҧрыс таңдап,  

саралаудың  тҥрін анықтап, дескрипторды толық кӛрсетіп, қалыптастырушы бағалауды  

ҧйымдастырып,  жҧмысымды одан әрі жетілдіремін деген ойдамын.  

             Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның ӛзіндік ерекшеліктері бар. Сонымен 

қатар бағдарламаның маңыздылығы - баланың функционалды сауаттылығын 

қалыптастыруда. Оқушы ӛзінің мектеп қабырғасында алған білімін ӛмірінде қажетке асыра 

білуі керек. Сол ҥшін де бҧл бағдарламаның негізі «Ӛмірмен байланыс» ҧғымына 

қҧрылған. Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ 

ғасырда ӛмірдің барлық салаларында табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды дарыту 

ҥшін, мҧғалімдер тынымсыз еңбектенуі керек. Сонда ғана бағдарлама мақсаты мен 

міндеттері жҥзеге асады. 
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Тәуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ҧрпақ. Заман ӛзгерісіне қарай мектептерге қойылатын 

талап та, ондағы оқыту мен тәрбиелеу әдіс- тәсілдері де ӛзгеріс ҥстінде. Елбасымыз 

Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаев: «Барлық жаңғырту ҥрдісіндегі табыстың негізгі 

факторларының бірі – ҧлттық білім беру жҥйесін жаңарту болып табылады»,- деп атап 

кӛрсеткендей, білім беру ҥрдісі жыл сайын жаңарып келеді. Білім беру ҥрдісіне еніп 

отырған жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай білім беру жҥйесін 

жетістіктеріне жетелейтін озық бағдарлама. Бҥгінгі таңда оқушыларға  сапалы білім мен 

саналы тәрбие беруде ҧстаздар қауымына зор жауапкершілік жҥктеліп отыр. Мектеп 

оқушыларын жоғары адамгершілік қҧндылықтары қалыптасқан, сын тҧрғысынан ойлай 

алатын, жан- жақты дамыған, белсенді тҧлға етіп тәрбиелеу қазіргі мҧғалімдер қауымының 

бір міндеті болып саналады. Білім жолында ізденіс пен тынымсыз еңбек етуден 

жалықпайтын жаңашыл, шығармашыл мҧғалімдер нәтижелі табыстарға жете алады.  

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы –оқушы тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы білім 

беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе 

жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым –қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта 

жҧмыс  жасай білу. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тҧрғыдан ойлауға 

шығармашылықты қолдана білуді және тиімді жҥзеге асыру ҥшін қажетті. Жаңартылған 

білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты-білім алушылардың оқу нәтижелерін 
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жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмҧнын жаңартудың кӛптеген компоненттері, 

соның ішінде мҧғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Оған 

оқу мақсаттарының жҥйесін талқылау барысында кӛз жеткізілді. Бағалау жҥйесі де 

тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырап, критериалдық бағалау жҥйесіне ӛтті. Кретириалды бағалау 

кезінде оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты балдары 

бойынша ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша ҥлгерімі екі тәсілмен бағаланады: 

қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Критериалды бағалау, кері байланыс 

тәсілі ХХІ ғасырдағы қарқынды дамып келе жатқан зияткерлік және техникалық ортада 

табысты болу ҥшін қажетті дағдыларды меңгертуге бағытталған. Олар оқушыларды сын 

тҧрғысынан ойлау, бірлесіп жҧмыс істеу, ақпаратты ӛңдеу, проблемаларды  шешу сиақты 

анағҧрлым жоғары деңгейдегі кӛптеген дағдыларды ӛз бетінше меңгеруге және зерделеуге 

дайындайды және ынталандырады. [1] 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бӛлімнен тҧратын жаңа қҧрылымы 

болып табылады: 

1. Пәннің маңыздылығы; 

2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3. Ҥштілдік саясатты іске асыру; 

4. Оқыту ҥдересіне ҧйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пәнді оқытуда қолданатын педагогикалық әдіс-тәсілдер; 

6. Тҥрлі мәдениет пен кӛзқарастарға қҧрмет; 

7. Ақпараттық –коммуникациялық технологияларды қолдану қҧзыреттігі; 

8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмҧны, ҧйымдастырылуы мен бірізділігі. 

Оқудан кҥтілетін нәтижелер: 

- Мҧғалімдер жаңартылған білім беру бағдарламасының қҧрылымын, ондағы 

материалдардың кҥрлелілігінің ӛсу ретін, мазмҧнын және мақсаттарын біледі және 

тҥсінеді; 

- Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес келетін педагогикалық 

тәсілдерді, оқу материалдарын қолдана біледі; 

- Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол жеткізу 

мақсатында критериалды бағалау жҥйесін тҥсінеді және қолдана біледі;                                                                                   

- Мҧғалімдердің орта білім мазмҧнын жаңарту жағдайында пән бойынша жаңартылған 

білім беру бағдарламасын іске асыру ҥшін қажетті біліктері мен  дағдылары қалыптасқан. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша мҧғалімдердің біліктілігін арттыру 

курсынан алған әсері  ӛте кӛп. Ондағы жҥргізілген тиімді әдіс-тәсілдер - педагогтардың 

оқытудың әмбебап ҥлгісін және тиімді әдістер жҥйесін қолданып, оқушыларға тәуелсіз 

болуға, сыни тҧрғыдан ойлауға, оқуға жауапкершілікпен және шығармашылықпен 

қарауына кӛмектесетін сыни тҧрғыдан ойлауға бағытталған. Жаңашылдық – білім беру 

саласының алдында тҧрған жаңа міндеттерді сәтті орындаудың негізгі шарттарының бірі. 

Себебі, қазіргі таңда қазақстандаық оқушылардың ойлау қабілеттерін арттырып, 

шығармашылықтарын дамыту жҧмыстары басты назарға алынып, олардың алған 

білімдерін ӛмірдің кез келген жағдайында тиімді қолдана білу дағдысын қалыптастыру –

негізгі міндеттердің бірі болып отыр.[2] Жаңартылған білім беру бағдарламасы - озық 

технологиялардың барлық қыр-сырларын білуге жетелейді. 

Бҥгінгі таңда кез келген мҧғалім қайда жҧмыс жасайтынына, қандай пәнді жҥргізетініне 

қарамастан, ол интерактивті технологияларды пайдалану саласында қҧзыретті болуы 

қажет. Шынында да, интерактивті технологиялар ақпаратты ҧсыну, мҧғалімнің жҧмысын 

жеңілдететін қҧрал ғана емес, сондай-ақ кәсіби міндеттерді шешуге мҥмкіндік беретін 

бҥкіл білім беру ҥрдісін ӛзгерту қҧралы болып табылады. ХХІ ғасыр –технология ғасыры 

болғандықтан, Қазақстан әлем бойынша ең жаңа деген оқу формаларын зерттеп, білім 
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саласында ҥнемі жаңарту жасап келеді. .  Сонымен қатар ӛкініштісі елімізде ақпараттық 

қоғам әлі толық қалыптаспай жатыр. Сҧранысқа орай технология даму ҥстінде. Бірақ 

соңғы жылдары SMART технологиясы ҧғымы яғни ақылды оқыту пайда болды және Smart 

қала, Smart фон, Smart қҧрылғы, Smart қондырғы, Smart орта деген тіркестерді жиі естіп 

жҥрміз. Қазіргі таңда Smart технологиясын ӛндірушілер – АҚШ, Канада, Оңтҥстік Корея 

елдері. Қазір елордамызда  да Smart мектептер қалыптасып келеді. 

Сонымен Smart дегеніміз не? Сӛздің тҥбіріне келетін болсақ, «smart» сӛзі ағылшын тілінен 

аударғанда «зерек», «ақылды» дегенді білдіреді. Нақ осы оқыту жҥйесі қазіргі әлемнің 

мҥмкіндіктері мен міндеттеріне сәйкес максималды білімнің жоғарғы деңгейін қамтамасыз 

етіп, жастардың тез ӛзгергіш қоғам жағдайына бейімделуіне, оқулықтан нақты белсенді 

әрекетке негізделген білім алуға мҥмкіндік береді. Ал педагогикалық ҥдеріс тҧрғысынан 

қарастыратын болсақ, оқытудың бҧл тҥрі электронды оқыту, мобильді оқыту, кез келген 

жерде, кез келген ортада оқыту деген мағынада жҧмсалады. 

Smart білім беру тҧжырымдамасы – ҥлкен кӛлемдегі әр тҥрлі білім ресурстарының  

тыңдаушыға қажетінше оңай әрі жылдам, ыңғайлы тҥрде жеткізілуі. Сонымен қатар Smart 

білім беру оңай басқарылатын және әрдайым сыртқы білім ресурстарымен толығып 

отыратын болуы тиіс.  Smart education немесе ақылды білім беру – бҧл ыңғайлы тҥрде 

интерактивті ортада жҥзеге асырылған әлемдік деңгейдегі қолжетімді контент арқылы 

білім беру болып табылады. Smart education тҥсінігінің негізі ол кең ауқымды қол жетімді 

білім ресурстары. Smart education барлық білім беру ҥдерістерін және осы ҥдерісте 

қолданылатын барлық әдістер мен технологияларды тҥгелдей жаңаруын жҥзеге асырады 

және де ақылды тақта, ақылды экран, кез-келген жерден интернетке қосылу сияқты жаңа 

технологиялардың туындауына себеп болады. Осы пайда болған жаңа технологиялар 

контентті жасақтап, жҥйелеп, пайдаланушыға жеткізеді. Яғни білім беру ҥдерісінің кез 

келген  қатысушысы (оқушы немесе мҧғалім) интернет желісі арқылы ортақ контентті 

белсенді пайдалана алады. Бҧл ӛз кезегінде білім беру ҥдерісінің уақытқа немесе орынға 

(сынып, аудитория) тәуелділігін жояды. 

Қазіргі кезде әлемнің тҥкпір-тҥкпіріне SMART Technologies компаниялары инновациялық 

қҧралдарын ҧсынып, жҧмыс пен оқытуға деген адамның кӛзқарасын тҥбірімен ӛзгертті. 

Бҧл компанияның жҧмыс нәтижесін тапсырыс берушілер: бҧлар мҧғалімдер, оқушылар 

және де іскер адамдар SMART қҧрылғыларының оқытуда жаңа тәсілдер енгізуге, 

бірлескен жҧмыстың жаңа тәсілін ойлап табуға және жаңа идеялар тудыруға мол кӛмегі 

тигендігі жӛнінде пікірлерімен анықтауда. SMART қҧрылғыларының ең танымалы 1991 

жылы қолданысқа енген интерактивті тақталарды ерекше атап ӛтуге болады. SMART 

қҧрылғылары білім беру жҥйесінде де, жоғары білім беру жҥйесінде де, бизнес саласында 

да, әкімшілік пен қарулы кҥштер саласында да сҧранысқа ие. SMART ӛнімдерін әлемнің 

175 елі кең қолдануда. SMART қҧрылғыларының ең танымалы интерактивті тақталардан 

басқа, қазіргі кезде интерактивті панельдер, интерактивті орталықтар, ҥстелдер, 

интерактивті экрандар, оқушылар ҥшін жауаптар жҥйесі, сымсыз «грифельді» тақталар, 

кҥшейткіш аудиожҥйелер, документ-камера секілді т.б. бағдарламалық қамтамасыз етуге 

арналған қҧрылғыларды ҧсынып келеді. [3]. 

SMART –мақсат бойынша басқарудың белгілі ҽдісі: 

 

S (specific) — мақсаттың нақтылығы (ерекшелігі) 

М (measurable) — ӛлшемділік 

А (achievable) — қолжетімділік (келісімділік) 

R (relevant) — релеванттылық (сәйкестік) 

Т (time bound) — уақытша мерзімдер. 

 

Смарт технологияны сабақта қолданудың тиімділігі:  
Оқушылар ҥшін тиімді:  
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Оқытушыға веб-сайттар және басқа да ресурстармен жҧмыс жасай отырып, материалды 

оқушыларға жеткізуді кҥшейтеді; 

Сыныпта талқылау мен араласуға кең мҥмкіндік береді; 

Кӛптеген тҥрлі және динамикалық материалдарды қолдану арқасында оқушы мен 

оқытушыға сабақты қызықты етіп ӛткізуге кӛмектеседі; 

Оқытушыға жаңа материалды сынып центрінен тҥсіндіруге мҥмкіндік береді; 

Сабақты қызықты етіп, оқушылардың қызығушылығын арттырады;  

Оқушылардың жеке және әлеуметтік қабілеттерін арттыра отырып, топпен жҧмыс жасауға 

кӛмектеседі;  

 Материалды  тҥсінікті, кӛрнекі әрі эффектілі етіп беру арқасында оқушылардың қиын 

материалдарды да тҥсінуін жеңілдетеді;  

Мҧғалімдерге тиімділігі: 

Мҧғалімге кез келген қосымшалардың және веб-ресурстардың ҥстінде сызбалар жасау мен 

жазу мҥмкіндіктерін береді; 

Сабақ материалын беру сапасын арттырып, тиімді жҧмыс жасауға мҥмкіндік береді; 

Мҧғалімдердің бір-бірімен материалдарымен бӛлісуіне мҥмкіндік береді.  

Оқу процесіне компьютерлік модельдер мен SMART технологиясын пайдалану арқылы 

мынадай артықшылықтарға қол жеткізуге болады: 

- кӛрнекі ақпарат кӛлемінің ӛсуі, дәріс оқу немесе тәжірибелік сабақтар жҥгізу сапасы мен 

тиімділігін айтарлықтай арттырады; 

- SMART мҥмкіндіктер студенттер мен тыңдаушылардың белсенді жҧмыстанып, 

шығармашылық қабілеттерін ынталандырады; 

- компьютерлік графика әсерлігі кӛрнекі-бейнелік ойлау тҥрін дамыту мҥмкіндігін береді; 

- ақпараттың ҥлкен кӛлемін ӛңдеу қабілеті жҥзеге асырылады; 

- компьютерлік модельдермен жеке ғылыми-зерттеу жҧмыстарын жҥргізу ҥшін жағдайлар 

жасалады, яғни, олар ӛз эксперименттерін жҥргізе алады, қойылған гипотезаларын тез 

тексере алады, заңдылықтарды қҧра алады. 

Жаңа концепцияның енгізілуімен мҧғалім мен білім алушының ролдері ӛзгере тҥседі. 

Осыған дейін  білім алушы барлық мәліметтерді мҧғалімнен, оқулықтан алатын болса, енді 

базалық ақпараттық технологиялармен қатар ғаламтор ресурстарын пайдаланады. Яғни 

ізденуші – оқушы, бағыттаушы – мҧғалім, - деп жазады Мәскеу экономика және 

информатика институтының президенті, экономика ғылымдарының докторы В.Тихомиров 

Оқу процесіне компьютерлік модельдер мен SMART технологиясын пайдалану арқылы 

мынадай артықшылықтарға қол жеткізуге болады: 

- кӛрнекі ақпарат кӛлемінің ӛсуі, дәріс оқу немесе тәжірибелік сабақтар жҥгізу сапасы мен 

тиімділігін айтарлықтай арттырады; 

- SMART мҥмкіндіктер студенттер мен тыңдаушылардың белсенді жҧмыстанып, 

шығармашылық қабілеттерін ынталандырады; 

- компьютерлік графика әсерлігі кӛрнекі-бейнелік ойлау тҥрін дамыту мҥмкіндігін береді; 

- ақпараттың ҥлкен кӛлемін ӛңдеу қабілеті жҥзеге асырылады; 

- компьютерлік модельдермен жеке ғылыми-зерттеу жҧмыстарын жҥргізу ҥшін жағдайлар 

жасалады, яғни, олар ӛз эксперименттерін жҥргізе алады, қойылған гипотезаларын тез 

тексере алады, заңдылықтарды қҧра алады.[4] 

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру. Оқушы ӛзінің мектеп қабырғасында алған білімін ӛмірде пайдалана білуі 

керек. Сол ҥшін де бҧл бағдарламаның негізі «Ӛмірмен байланыс» ҧғымына қҧрылған. 

Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттеледі. Оқушылардың бойына  ХХІ ғасырда 

ӛмірдің барлық салаларында табысты болу ҥшін, мҧғалімдер тынымсыз еңбектену керек. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ӛз пәнін, ӛз мамандығын шексіз сҥйетін, бала 

ҥшін ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті  деп санайтын білімді мҧғалімдер ғана жҧмыс істей алады. 

Ҥнді халқының тарихи тҧлғасы Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы ӛзгерісті 

байқағың  келсе, сол ӛзгерісті уақытында жаса», - деген ілімін негізге ала отырып, оқушы 
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бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы 

отырмыз. Жаңартылған білім - болашақ кепілі. 
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. Жаңартылған білім мазмҧнымен дайындалған оқулықтардағы ҧлттық кодтың 

қамтылуы 

 

Әбдірова Шолпан Гайдарқызы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе мемлекеттік 

 университетінің докторанты 

 

Қазіргі кезде ғылым мен техниканың қарыштап дамуы, жаhандану қоғамға біраз ӛзгерістер 

ала келді. Бҧл ҥрдістің әсері білім саласына да ықпалын тигізді. Білім алушылардың 

қызығушылығын арттыру мен білім сапасын ізгілендіру мақсатында реформалар енгізілді. 

Білім беруді жаңартылған мазмҧнда интербелсенді әдістен беру заман талабына айналды. 

Бҥгінгі кҥннің мәселесі – ғылым мен техниканың даму жаманында Еуропаның 

кӛлеікесінде қалмай, ҧлттық ерекшелігімізді сақтап, ҧрпаққа жеткізу. Оны жҥзеге 

асырудың негізгі жолы – мектеп оқулықтары арқылы болмақ. Еліміздің тҧңғыш президенті 

Н.Ә.Назарбаев бҧл мәселе туралы: «Әжептәуір жаңғырған қоғамның ӛзінің тамыры 

тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тҧрпатты жаңғырудың 

басты шарты – сол ҧлттық кодты сақтай білу», - деп нақты шешім айтты [1,1].   

Біз мақаламызда жалпы білім беретін мектептің 5-класына арналған қазақ тілі 

оқулығындағы ҧлттық кодтың қамтылу мәселесіне тоқталсақ. Оқулық авторлары – 

Ж.Дәулетбекова, Г.Қосымова. Оқулық он бӛлімнен тҧрады. Атап айтар болсақ, «Мәдениет 

тіл және қарым-қатынас». «Киім. Сән. Талғам». «Отбасылық дәстҥрлер мен мерекелер». 

«Жануарлар әлемі мен ӛсімдіктер дҥниесі». «Бос уақыт және хобби». «Қиял әлемі». «Кӛлік 

және жол белгілері». «Адамның сырт келбеті мен мінез». «Аспан әлемінің қҧпиялары». 

«Саяхат және демалыс». Бірінші бӛлімі адамның ішкі мәдениеті мен сӛйлеу әдебіне 

арналған. Бҧл мәселеге қатысты жинақты, тҧтас, танымдық мәліметтер кӛп берілген. 

«Сҧхбаттасу» тақырыбында. Қазақ халқының амандасу, кӛңіл сҧрасу, тілек айту мәдениеті 

жақсы қамтылған. Мәтіндерде сирек қолданылатын Ат кӛлік аман ба? Мал-жан аман ба? 

Кӛріскенше кҥн жақсы!  секілді тіркестер берілген. Оқушылардың таным кӛкжиегін 

кеңейту мақсатында гендерлік сипатына және жас ерекшелігіне байланысты амандасудың 

тҥрлерін ажырату және сӛзді қорын молайту мақсатында тапсырмалар берілген. Қазақ 

халқының салт-дәстҥріне байланысты және ҧлттық мерекелерде айтылатын 

тілек-қҧттықтаулар қамтылған. Мысалы,  Қосағыңмен қоса ағар! Босағаң берік, 

шаңырағың биік болсын! Қадамдарыңа гҥл бітсін! Нҧр жаусын!  деген бата-тілекті сӛз 

тіркестерімен қатар Абыройлы бол! Мерейің ҥстем болсын! Асың дәмді болсын! Еңбегің 

жемісті болсын! Қадамың қҧтты болсын! Қазаның оттан тҥспесін! Сапарың сәтті 

болсын! Жолың болсын! Аман барып-сау қайт! Тілегіңе жет! Ӛмір жасың ҧзақ болсын! 

Ата-анаңа кӛз қуаныш бол! Жол азабынан сақтасын! Жортқанда жолың болсын!  Тілек 

сӛздер қатарынан қазақ халқы танымында ерекше сипатқа ие қазан, жолаушы, ата-ана 
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сӛздері орын алған. Бҧл тіркестер оқушылар ойында сақталып, бекіту тапсырмасын беру 

және тілдік қолданысқа енуін қамтамасыз ету мақсатында  тілек сӛздерді сӛйлеу 

жағдаятына қарай топтасытыру тапсырмалары сәтті шыққан. Қазақ халқы ырымшыл 

халық. Сан ғасырлық ӛмір тәжібибесін халық бір-екі даналы сӛзге тиектеп отырған. 

Дегенмен бҧл тиым сӛздердің тіркесінде авторлар әдептілікке қатысты ғана тиым сӛздерді 

берумен шектелген. Мысалы, кӛп сӛйлеме, сӛйлеп тҧрғанда есінеме. Аузыңа тамақ салып 

сӛйлеме. Сӛйлегенде сӛйлеп отырған серігіңе тым жақындама. Даусыңды тым бәсеңдетпе, 

тым екпіндеп кетпе. Біздің ойымызша, осы тіркестермен қатар ҧлттық наным-сенімге 

байлаысты және халықтың ерекше бағалайтын бҧйымдарын қҧрмет тҧтуға негізделген 

тиым сӛздерді де қамту керек еді. Мысалы, босағаны керме, ҥйге қарай жҥгірме, қҧдыққа 

тҥкірме, тізеңді қҧшақтама, асықты кемірме, мал тӛлдерін теппе т.б. Бҧл бӛлімнің нәтиже 

сабағында 1 аңыз, 2 ақпарат мәтіні, 7 айтылым тапсырмасы, 3 жазылым тапсырмасы 

беріледі. Барлық тапсырмалар оқушылардың сӛйлеу дағдысын қалыптастыру, сӛздік 

қорын молайту, ойын жҥйелі баяндауға арналған. Осы бӛлімде берілген аңызда қазақ 

халқында қасиетті саналатын ҧғым, әулет басы, елге сыйлы кісі қария батасы туралы мәтін 

берілген. Бҧл тапсырма да ҧлттық ерекше ҧғымымызды оқушылардың тану, қҧрметтеу, 

бағалау сезімін оятары сӛзсіз. Қария сӛзі қазір сирек қолданылады. Қария сӛзінің синонимі 

ата болғанымен оның эмоциялық реңі мен қызметтік шарты тең емес. «Киім. Сән. Талғам» 

бӛліміне қысқаша шолу жасасақ. Қазақ халқының ҧлттық киімінің ерекшеліктерін соның 

ішінде әйел адамдардың жас ерекшеліктеріне қатысты бас киімнің тҥрлері туралы жақсы 

ақпарат берілген. Бҧл мәтінде кӛпшілікке танымал емес бӛрік ,жаулық, желек кимешек, 

орамал, қарқара, сәукеле, тақия, шәлі, қасаба, бҥркеніш, шылауыш секілді бас киім 

атаулары берілген. Қазақ әйелдерінің бас киімдері олардың жас ерекшеліктерін де 

сипаттап тҧратындығын кӛрсеткен. Қазақ халқының киім кию дәстҥрінде керемет ӛзгеше 

мәдениет болған. Оларда жас ерекшелігіне, әлеуметтік дәрежесіне, кәсіби ерекшелігіне 

байланысты киім кию әдебі қалыптасқан. Мысалы, хан, би, сҧлтандар мҧрақ, зерлі шапан 

киген. Бақсы-балгерлер, сал-серілер жарғақ шалбар, мауыты, жібек шапан киген. Бқл 

бӛлімде қалыңдық киімі, бойжеткен киімі, жас жігіт, келіншек киімі, бәйбіше киімі, 

ақсақал киімі деген тіркестер қамтылады. Қазір біздер тілдік қолданыста тек қана қыз бала, 

тіпті қыз деген сӛзді ғана қолданамыз. Ал ертеде ата-бабаларымыз бойжеткен, қалыңдық, 

келіншек, бәйбіше деп жас ерекшелігене және ӛмірдеге тҧрмыстық ӛзгерістеріне қарай 

тҥрлендіріп атаған. Соған қатысты, кӛркем әдеби шығармалар мен әжелеріміздің сӛз 

қолданысында кездесетін де Қыз, қыз-ау! Келіншек! секілді қаратпа сӛздері осының 

айғағы. Бҧл сӛздер де болашақта кҥнделікті тҧрмыста жиі қолданыс айналымына енуі ҥшін 

жасалған қадам болар. Бҧл бӛлімде ҧлттық танымдық ерекшелікті сипаттайтын сӛздер 

кеңінен қамтылған. Қазақ халқының ҧлттық киім кию салтын қамту барысында олардың 

тҧрмыс-тіршілігіне байланысты мал шаруашылығы, кӛшпенділік, мәдениеті қоса 

қамтылған. Мысалы, мҧрақ, шапан, кҥпі, тон, жақы, жарғақ, шидем, ішік, шекпен, кебенек 

т.б. киім тҥрлері олардың жасалуы туралы да мол ақпарат берілген. Бҧл бӛлімнің нәтиже 

сабағында 4 жазылым, 1 оқылым, 6 айтылым тапсырмасы арқылы тҥйінделеді. Тапсырма 

мазмҧнында халық жоғары бағалайтын жомарттық пен батырлық, мәрттік, батырға елдің 

қҧрметі мен сый-сияпат жасау жоралғысы туралы мәліметтер қамтылған. Мысалы, нәтиже 

сабақтың 10-тапсырмасы эссе жазуға арналған. Ол  тапсырмада «Ат мінгіхіп, шапан жабу» 

салты – қҧрметті қонаққа, ақынға, баырға, балуанға және сол сияқты елге еңбегі сіңген 

азаматтарға кӛрсетілген қазақ халқының ертеден келе жатқан ата салты. Ат мінгізіп шапа 

жабу қазіргі кҥнде де жарасымды жалғасын тауып келе жатыр... бҧл тапсырмада ары 

қарай оқушылар ӛз ойын жалғастырып жазуы тиіс. Жоғарыда келтірілген ат мінгізу, 

шапан жабу тіркестері ҧлттық мәдениетті сипаттайтын кодталған ой қозғаушы тірек 

сӛздер. Бҧл тапсырма арқылы оқушылар ата-баба салтын ғана игеріп, тіркестерді танып 

қана қоймай, қонақты қҧрметтеу, ақындықты жоғары бағалау, дарынды қҧрметтеу, 

батырды сыйлауды санасына сіңіріп,  отансҥйгіштік қасиетті иегереді. Біз оқулықта 
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қамтылған алғашқы ҥш бӛлімді ғана қарастырдық. Тҥйіндесек, оқулықтың қарастырылған 

бӛлімдерінде ҧлттық код мәселесіне қатысты мәтіндер мен тапсырмалар  мол  қамтылған.  
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Адам капиталын қалыптастырудағы жоо оқытушысының  кҽсіби қҧзыреттілігі 

 

Қ ұралай Мұхамади 

Сулейман Демирель атындағы университеттің профессоры,  

филология ғылымдарының кандидаты 

 

Қазақстандағы жоғары мектеп жҥйесінің жаңартылуының негізгі мақсаты – жоғары 

мектептің білім беру жҥйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық  ӛзгерістерге бейімдеуді ғана 

емес, сонымен қатар мемлекет дамуындағы негізгі кӛрсеткіштердің бірі – адами капиталдың  

даму деңгейін кӛтеру  мен  адами қҧндылықтардың сапасын жақсарту.  

Ҧлттық  негізді, ҧлттық рухани тамырды сақтай отырып, әлемдік ӛркениетте ӛз орнын 

иеленудегі басты фактор - бәсекелестікке қабілетті интеллектуалды ҧлт қалыптастыру, 

саналы ҧрпақ тәрбиелеу. «Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін  әркім 

терең тҥсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарына білім әрдайым 

бірінші орында тҧруы  шарт. Себебі, қҧндылықтар жҥйесінде білімді бәрінен биік қоятын ҧлт 

қана  табысқа жетеді», - деп атап кӛрсетеді Елбасы Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты мақаласында  [1,7]. Ал білімді ҧлтты, тҧлғаны, 

адам капиталын қалыптастыруда ЖОО оқытушысының кәсіби қҧзыреттілігі алға шығады. 

 Ғалымдар В.А.Сластениннің, М.И.Мищенконың пікірлерінше,  педагогтың 

(оқытушының) кəсіби құзыреттілігі – іс-әркетті атқарудағы теориялық және 

практикалық даярлықтарының бірлігі. 

Кӛптеген ғалымдардың пікірінше, ЖОО мамандардың кәсіби қҧзыреттілігі қойылатын 

талап – ӛте ауқымды. ЖОО оқытушысы оқытушылықпен қатар бірнеше қызметтерді қоса 

атқаруы тиіс болып отыр, олар: ғылыми-зерттеушілік, кәсіби, басқару, коммерциялық, 

әкімшілік-шаруашылық т.б. ЖОО оқытушысы оқытушылық пен ғылыми –зерттеу қызметін 

қатар алып жҥреді. Ресей ғалымы З.Ф.Есареваның пікірінше, ЖОО оқытушысының ғылыми-

зерттеу жҧмысынан гӛрі оқытушылық қызметінің рӛлі басым [2].  

Зерттеу еңбектерге және ондағы талдау жасау барысында кәсіби қҧзыреттіліктің екі 

тҧрғыдан қарастырылатыныны байқалады: 

 - біріншіден, кӛптеген зерттеушілер кәсіби қҧзыреттілікті мамандардың  кәсіби 

даярлық деңгейлерімен байланыстырады; 

- екіншіден, ғалымдар кәсіби қҧзыреттілікті маманның тҧлғалық қасиеттерімен 

байланыстырып зерттейді. Шындығында осы аталған екі қҧзыреттіліктің сипаты ЖОО 

оқытушысына тән болғанда ғана белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге болады.   ЖОО 

оқытушысы ҥшін ең маңыздысы – ӛз ісіне қалтқысыз берілгендігі. Осы маңызды деп 

кӛрсетілген қасиет арқылы оқытушы студенттің алдында зор абыройға бӛленеді. ЖОО 

оқытушысы кәсіби даярлық деңгейлерінің жоғары болуымен қоса  оқытушының тҧлғалық 

қасиеттерінің басымдығы да зор маңызға ие. Сонда ғана оқытушы жеке тҧлға тәрбиелеп, 

оған толыққанды білім мен тәрбиені қоса береді. Оқытушы мен студенттің арасындағы 

тҥсіністік пен сенім, ынтымақтастық пен шынайы жақсы қарым-қатынас қана студенттің 

шығармашылық  ойлауын дамытып, оқытушы мен студенттің бірлескен іс-әрекетінің 

барынша нәтижелі болуына мҥмкіндік береді.  

Жоғарыда аталған елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

стратегиялық мақаласында  ЖОО білім жҥйесіне қатысты: «Біз тарих, саясаттану, 

әлеуметтану, философия, психология, мәдениеттану және филология ғылымдары бойынша   
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студенттерге толыққанды білім беруге қажетті барлық жағдайды жасауға тиіспіз. 

Гуманитарлық зиялы қауым ӛкілдері еліміздің жоғары оқу орындарындағы гуманитарлық 

кафедраларды қайта қалпына келтіру арқылы  мемлекеттің қолдауына ие болады. Бізге 

инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және болашақты терең тҥсіне алатын 

білімді адамдар да ауадай қажет» - деп атап кӛрсетеді. [1]. Осы мақалада кӛрсетілгендей, 

филологиялық білімге ҥкімет тарапынан кӛңіл бӛлінуі қуанарлық жайт. Мақалада 

«филология ғылымдары бойынша   студенттерге толыққанды білім беруге қажетті барлық 

жағдайды жасауға тиіспіз...» делінсе, ал ол бізге, филология ғылымдары бойынша білім 

беретін оқытушыларға жҥктелетін міндеттерді де артыра тҥседі. 

Филологиялық білім беретін оқытушылар, бҥгінгі мерейтой иелері, ғалым-ҧстаздар 

Кҥлшат Ҽбдіғанымқызы Қондыбаева мен Нҧрбол  Абдуллаҧлы Садуақастың  ҧстаздық, 

оқытушылық қызметін қоса сӛз етуді мақсат еттік. Ӛйткені бҧл аты аталған ҧстаздар қазіргі 

кҥн тәртібінде тҧрған  ең ӛзекті мәселе – ӛзінің рухани тамырын сақтай отырып, әлемдік 

ӛркениеттен ӛзіне керектісін ала білетін, ойы алғыр, бәсекелестікке қабілетті ӛскелең 

ҧрпақты тәрбиелеуге ӛздерінің кәсіби шеберлігін де, тҧлғалық қасиеттерінде аямай жҧмсап 

келе жатқан ҧстаздар.  

1989 жылдан бастап Ақтӛбе қаласындағы Ақтӛбе мемлекеттік медицина 

институтының қазақ тілі кафедрасына оқытушы болып қабылданып, белгілі педагог, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, қарт ҧстаз Беріков Ниетжан Берікҧлының 

қарамағында аталған кафедрада оқытушылық кәсіпті меңгеріп, студенттермен жҧмыс жасап 

бастаған  Кҥлшат Қондыбаева  ӛзінің ҧстаздық қызметке адалдығын   ҥнемі ізденіспен 

ҧштастырып келеді.  

ЖОО оқытушысына қойылатын талаптың бірі – ғылыми дәрежелі маман болу. Осы 

мақсатта алыстағы Ақтӛбе ӛңірінен барып 1994 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік 

педагогикалық университетінде бір жыл ізденуші ретінде стажировкадан ӛтіп, ал 1994 жылы 

кҥндізгі аспирантураға қабылданды. Аспирантура жылдарында Қазақстан ғылымына еңбек 

сіңірген қайраткер, филология ғылымдарының докторы, профессор Нҧржамал 

Оралбайқызының жетекшілігімен «Қазақ тіліндегі жалғаулардың қолданыста ықшамдалуы» 

тақырыбында кандидаттық диссертациясын  1999 жылдың 24 – мамыры кҥні ӛте сәтті  

қорғап шықты. Ғылыми дәрежелі маман Ақтӛбе мемлекеттік медицина институтына келіп, 

кафедрада оқытушы болып жҧмысын жалғастырды. Содан соң оқу орны Марат Оспанов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина академиясы болып қайта қҧрылғанда, осы 

оқу орнындағы қазақ тілі және әлеуметтік ғылымдар, тілдер кафедраларында 2000-2007 

жылдар аралығында кафедра меңгерушісі қызметін атқарып, ӛзін ҧжыммен жҧмыс істей 

білетін маман ретінде дәлелдеді.  

2007 жылдың 1 – қыркҥйегінен бастап Ақтӛбе мемлекеттік педагогикалық 

институтының қазақ тілі теориясы және оқыту технологиясы кафедрасына оқытушы болып 

жҧмысқа қабылданды. Аталған кафедрада жҥріп, 2010 жылы факультеттің бір топ 

оқытушыларымен бірге ҚР Президентінің «Болашақ» халықаралық бағдарламасына ғылыми 

тағылымдамадан ӛту ҥшін конкурсқа қатысып, 2010 жылғы «Болашақ» халықаралық 

бағдарламасының стипендиаты атанып,  Польша Республикасының Познань қаласындағы 

Адам Мицкеевич атындағы университетінде ғылыми тағылымдамадан ӛтті. ЖОО 

оқытушысының кәсіби қҧзыреттілігіне қойылатын талаптардың тағы бірі – шет тілдерін білу. 

Осы талап ҥдесіне сай  ҥнемі ізденіс ҥстінде жҥретін Кҥлшат Қондыбаева 2011-2012 оқу 

жылында Ақтӛбе мемлкеттік педагогикалық институты жанындағы Конфуций институында 

қытай тілі курсына қатысты. 2013 жылы Ҥрімші қаласындағы Синь-Цзиян қаржы және 

экономика университеті жанындағы Тілдерді ҥйрету орталығына 2 апталық тәжірибеден 

ӛтті. 2014 жылдан Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университетінің 

теориялық және қолданбалы тіл білімі кафедрасында табысты еңбек етіп келеді. Осы жылдар 

арасында ғылыми-практикалық және ғылыми-әдістемелік және ғылыми практикалық 

конференцияларда ҧсынылған 100-ге тарта мақалалардың авторы. Студенттермен қоян –

қолтық араласып жҧмыс істейді, студенттермен  қарым-қатынасы орнықты, сыйлы. Оған 
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дәлел ретінде мына бір деректерді келтіре кетейік: «Сіз туралы пікірімді білдірер болсам 

студенттік кездерге оралуға тура келеді. Бізге куратор болып тағайындалған сәттен бастап 

әрқайсысымызға деген жауапкершілікті сезіне алдыңыз. Бір студентіңіз сабаққа келмей 

қалса, уайымдап болатынсыз. Ҧстаз ретінде сабақ беруіңіз де ерекше форматта еді. Әр 

сабағыңызды ҧғындыруға бар жан-тәніңізбен беріліп, бар ынта-ықыласыңызбен жеткізуге 

тырысатынсыз. Сіз берген тәлім-тәрбие арқасында қазір біздер ӛз жҧмыс ортамызда беделді 

азаматтар мен азаматшалар атанып жҥрміз. Оқу ордасын бітіріп кетсек те, тҥлеп ҧшырған 

студенттеріңіздің жағдайын сҧрап, әр кҥнімізге ізгі ниет білдіріп отырасыз. Сіздің ҧстаз 

ретінде біздің бойымызға сіңірген еңбегіңіз бен адамгершілік  қасиетке толы жаныңыздың 

болғаны ҥшін ҥлкен алғысымды білдіремін! Еңбегіңіз жемісті, деніңіз сау болсын!» - деген 

университеттің бір кездегі тҥлегі Қызылгҥл Айнадиннің пікірі жоғарыдағы сӛзіміздің дәлелі 

деуге болады.  

К.Ә.Қондыбаева Астана қаласындағы Педагогикалық шеберлік орталығы 

ҧйымдастырған жоғары оқу орнынан кейін қосымша білім беру бағдарламасы бойынша 2015 

жылы курстан ӛтті, соның нәтижесінде сабақ барысында интербелсенді әдістерді қолданып, 

сабақ ҥдерісінде кӛп жағдайда топтық және жҧптық жҧмыстарын жҥргізіп келеді. Ол туралы 

студенттердің мына бір пікірі ойымызды дәйектей тҥсетін секілді: «Кҥлшат Әбдіғанымқызы 

бізге «Менеджмент» және «Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы» пәндерінен  сабақ берді. 

Кҥлшат Әбдіғанымқызы берген дәрістерінен ӛзімізге қажеттінің бәрін алдық, біз болашақ 

мҧғалім болғандықтан бізге керекті  бағалаудың тҥрлерін және оны  тҥрлі сабақ барысында 

қалай қолдануды ҥйрендік».  

   Ел, жер мәңгілігін қамтамасыз етер, ҧлт табиғатын жарқырата кӛрсететін белгілердің 

ең маңыздысы – қазақ елінің рухани әлемін танытар мәдени-генетикалық код. Осы ретте 

ҧлттық кодтың басты қайнарлары қатарында аса кӛрнекті қоғам қайраткерлер мен 

ғалымдардың, ҧлт ҧстаздары мен кӛсемдерінің кейінге қалдырған баға жетпес рухани 

мҧраларын бӛліп атаумыз қажет!  Ҧлт кӛсемдері бар ғҧмырын сарп еткен, қалтқысыз қызмет 

еткен  асыл қазыналарымыз – білім мен ғылым, тіл мен әдебиет, мәдениет пен ӛнер! Олай 

болса осы айтылғандарды  тереңнен меңгеру арқылы тҧлғатану, ҧлттану білімінің базасы 

қаланады. Бҥгінгі шәкіртке білім мен ғылым, тіл мен әдебиет салаларындағы еңбек еткен ҧлы 

тҧлғалардың болмысын, қызметін, ҧстанымын таныстыру арқылы ҧлтты, ҧлт ӛркениетінің 

пайда болу, даму жҥйесіндегі ерекшеліктерді ҥйрету  пәннің негізгі мазмҧны, ал 

оқытушының тҥпкі мақсаты болғанда біз ӛткен мен келешекті жалғаудың да тамаша ҥлгісін 

кӛрсетеміз! Олай болса Нҧрбол  Абдуллаҧлының тҧлғатану бағыттында жазған ғылыми 

еңбектерінде А.Байтҧрсынҧлы, Қ.Жҧбанов, І.Кеңесбаев және  одан кейінгі кездегі ғалымдар 

Е.Қ.Жҧбанов, С.Ғ.Шарабасов, С.Мырзабеков,   Бҥркіт  Отар Әлі, Б.Әбілқасымов,    Ә. 

Жҥнісбек, М.Жҥсіпҧлы,    А.Мусаев,   М.Б.Сабыр,  т.б.    ғылыми-рухани мҧрасын  таным 

таразысына салып, ғылыми жетістіктерін танытуға,  сол арқылы ҧлт руханиятының 

кӛкжиегін  кӛтере  тҥсуге ҥлес қосуы ғалымның да, ЖОО оқытушысының да кәсіби 

қҧзыреттілігінің жоғары деңгейі деуге болады.     Осы еңбектері арқылы ҧстаз-ғалым ӛскелең 

ҧрпаққа сауатты білім мен саналы тәрбиенің дәнін егіп келеді.             

      Ғалым-ҧстаз университетте студенттерге дәріс оқи жҥріп, шәкірттерінің кҥнделікті  

сабақтарындағы оқу қҧралдарына деген қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында 

«Қҧдайберген Жҧбанов және  қазақ тілінің дыбыс жҥйесі», «Қазақ тілі фонетикасының 

зерттелуі»,  «Қазіргі  қазақ  тілі  фонетикасы» атты оқу қҧралдарын жазды. Ал «Қазақ тілі 

фонологиясы», «Сингармофонологиялық зерттеу мәселелері», «Екпін және оның 

фонологиялық  қызметі», «Тіл дыбыстарының   фонологиялық  және морфонологиялық 

алмасуы», «Қазақ тілі фонологиясы: теориясы мен әдістемесі», «Сингармонизмнің 

фонологиялық қызметі», «Сингармофонеманың ерекшеліктері туралы», «Фонемалардың 

айырым  белгілері», «Қ.Жҧбановтың фонологиялық танымдары»  деген т.б. мақалаларында  

ӛзінің фонологияға қатысты іргелі ойларын білдіріп, бҥгінгі шәкірттің бойына мол білімдік 

қорды қалыптастыруда.  Ол туралы университет студенттері: «Нҧрбол  Абдуллаҧлы ағай бізге  
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қазақ тілінің дыбыстық жҥйесінен сабақ берді, ағайдың тҥсіндіруінің арқасында біз бҧл пәнді 

жақсы меңгердік, сол ҥшін ағайымызға алғыс айтамыз» - деп шынайы кӛңілдерін білдірген. 

 Қорыта келгенде, ЖОО оқытушысының кәсіби қҧзыреттілігі студенттің болашаққа 

бағытталған білімінің негізін қалайтын, студенттің қоғам ӛміріндегі ӛзгерістерге сай әрекет 

ете алатын білімді, білікті маман болып қалыптасуында маңызды рӛлге ие. Осы орайда, 

оқытушының кәсіби біліктілігі -  ЖОО-дағы білім жҥйесінде  табысты болудың басты кепілі. 

Олай болса жоғарыда аты аталған ғалым-ҧстаздардың кәсіби шеберлігі мен біліктілігі 

шәкірттерге мол рухани азық боларына сенім мол.  

Ҽдебиет: 

1.Назарбаев Н.Ә.Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру // «Егенменді Қазақстан». – Алматы, 

2017. - №10 (78).  

2.Есарева З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. М.: Знание, 2006. 
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Берікболова Айзада Жанботақызы 
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  Жаһандық ғасырда барлығын жетік білмесеңіз, жаңа технологияларды игермесеңіз, 

соңғы шыққан программалар мен инновациялық жҧмыстарды меңгермесеңіз, жалпы 

білікті педагог болып қалыптаса алмассыз. Әлем деңгейіне шығу ҥшін алдымен 

оқушыларды сауаттандыру қажет. Ескі білім жҥйесі мен ескі тақырыптармен заман 

ағымына дӛп келетін жаңа толқынды таңғалдыра алмайсыз. Барлығын жаңа технологиялар 

мен қысқа тҥсіндіру әдістерімен ғана жеткізе аласыз. Ақпарттанған технология дамыған 

сайын оқу техникасы да бірге нығаю қажет. Оған электрондық оқуды жатқыза аламыз. 

Мәселен, оқыту формалары мен әдістерін, бағалау бағыттарын кіргізе аламыз. Жалпы, бір 

қарағанда қазақ тілін ӛту жеңіл әрі кҥнделікті дағдыбойынша  сабақ ӛту болып кӛрінуі 

мҥмкін.  Алайда, әрбір берілген тапсырма мен тақырып оқушының ой-санасы мен 

тҥсінігіне ҥлкен ӛзгерістер әкелуі мҥмкін.  Сол ҥшін де білім беру жҥйесінде кӛп 

кӛбейтпей, кҥрделендірмей қысқа мерзімде жасалуы керек. Әрі оқушыға да тҥсінікті әрі 

нақты болса, оқытушыға да сабақ ӛту тактикасына жеңіл болар еді. Әр сабақта жаңа 

технологияларды жіті пайдаланып қысқа тҥсіндіруге мҥмкіндік алуға болады. Қазақ тілін 

оқытудың технологиялық жабдықталуы мен техникалық қҧралдарды қолдану турасында 

екі бағыт бар: «техникалық қҧралдар — жанды оқу процесінен артық емес» деген болса, 

екіншісі — «техникалық қҧралдар — қазіргі кезеңдегі оқу процесінің басты жетекшісі» 

деп келеді. Екі бағыттың бірін ҧстау — біржақтылыққа алып кететіні белгілі. Қысқа 

мерзімде қазақ тілін оқытудың ең ҧтымды тҧсы жоғарыда атап ӛткендей электронды оқу 

бағдарламасы. Біз онымен, оқушыны бәсекелестікке әрі жаңа технологияларды тез 

меңгеруге дағдыландырамыз. Мультимедиалық сабақтар кез-келген оқушының сабаққа 

деген қызығушылығын оятса, бір жағынан, уақытты ҥнемдеп оқушыға таптырмас қҧрал 

болар еді. Жан-жақты технолгияларды ҧтымды пайдаланып, әр оқу кезең бойынша оқудың 

мазмҧнын, әдіс-тәсілдерін, сабақ бойынша әр тҥрлі диагностикалармен қорытынды жасау, 

логикалық шешімдерді шеше алар еді. Бір жағынан жаңа технологияларды бірден игере 

алады. Қазақ тілінің келешегі – жастардың қолында. Бҥгінде жастардың сауатты жазуы, 

сауатты сӛз саптауы тӛменгі деңгейде деп тҧжырымдама жасауға болады [1]. 

   Қазақстан Республикасы Президентінің «Тілдерді қолдану мен дамыту 

бағдарламасында»: «Тілді дамыту — Қазақстан Республикасы мемлекеті саясатының аса 

ӛзекті бағыттарының бірі», сондай-ақ «Мемлекеттік тілді оқытудың саны мен сапасына 

кӛңіл бӛлу керек» делінген. Еліміздің тҧңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев: «Қазақстанның 

болашағы — қазақ тілінде», — деп тҧжырымдайды.  

 Жаңа технологияларды қолдана отырып, оқыту барысында тіл ҥйренушілердің 

қазақша ойлауы мен жақсы сӛйлеу тілін дамытуда қазақ тілін оқытудың ӛзіндік 

ерекшеліктері айқындалуы тиіс. Әрбір берілген ҧғым мен оның мазмҧның қҧрайтын 

білімдік ақпарат — оқушының ой-санасын ӛзгертуші, дамытушы қҧрал. Бірақ танымдық 

негіздері туралы бӛлімде айтқанымыздай, оқушылардың даму барысында кӛп сҥйеніп, 

талдаулар жасай беруге, білім мазмҧнын жӛнсіз кӛбейтуге немесе кҥрделендіруге 

болмайды. Тіл ҥйренушінің даму ерекшелігін оның жас ерекшелігімен байланыстыра 

қарау қағидаты басты назарда болуға тиісті. 
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 Қазақ тілін жаңаша технологиямен оқыту — тіл ҥйренушілердің шығармашылық 

қызметін, сапалы білім ала білуін қалыптастыратын ҥдеріс. Тіл ҥйренушінің саналылығы 

қазақ тілінің тӛл дыбысының, сӛзінің сӛз тіркесінің, сӛйлемнің ӛзіндік болмысын танып-

білу барысында ғана және сол ҥшін ғана емес, жҥйе теориясының заңдылықтарын 

ғылымның барлық саласында қолдану жолдарын меңгеру қажет екенін тҥйсігімен тҥйсінуі 

барысында ғана қалыптасады. Бҧл ретте мҧғалімнің дҧрыс қойған талаптары мен 

тапсырманы орындау алгоритмдерінің бірізді тәртіптелген жҥйесі оқушыны саналылықпен 

білім алуға дағдыландырады. Тіл ҥйренушінің саналылықпен білім алу ҧстанымы 

толыққанды жҥзеге асуында келесі ҧстаныммен табиғи байланысты болуы ҥлкен рӛл 

атқарады [2]. 

 Қазақ тілінің жазу және сӛйлеу заңдылықтарын іс-тәжірибе жҥзінде танып-білу тіл 

ҥйренушілердің қазақша ойлау қабілетін қалыптастырады және біртіндеп дамуына 

ҧласады. Оның ӛзі тіл ҥйренушінің ауызша және жазбаша тілі даму ҥдерісіне жалғасып, 

қазақ тілін ҥйреніп жҥрген жеке адам жана сатыдағы дҥниетанымдық аппаратын 

қалыптастыруға қызмет етеді. 

 Оқытушының басшылығымен меңгерілген танымдық әдістермен тоқтап қалмай, 

оларды қолдау мен тағы басқа тҥрлерін іздеуі теориялық ойлауы мен сӛйлеу тетіктерінің 

біртҧтастықта дамыған тіл ҥйренушінің моделі болып табылады. Сондықтан бҧл ҧстаным 

қазақ тілін оқыту ҥдерісінде басшылыққа алынады. 

 Қазақ тілін оқытуда талдау әдісін оқушыға дҧрыс ҥйрету арқылы қазақ тіліндегі 

дыбыстарды, сӛз қҧрамын, сӛз тіркесін, сӛйлем мҥшелерін т.б. ӛз бетімен анықтай білу 

дағдылары қалыптастырылады. Тіл ҥйренуде байқалатын тҥрлі заңдылықтар мен 

қҧбылыстарға бақылау жасату барысында жеке талдау жасатудың мәні зор. Талдау әдісін 

орынды, белгілі бір тәртіппен қолдана білу дағдылары қалыптасуы барысында, тіл 

ҥйренушінің теориялық ойлау дағдылары дамуы да жҥзеге асады. 

 Қазақ тілін оқыту барысында тіл ҥйренушілердің мемлекеттік тілді жақсы меңгеруін 

ҧйымдастыру қазақ тіліндегі жекелеген тіл бірліктерінің бірлесе келіп, жинақталған ҧғым 

жасауына жетекші қызмет атқарады. Қазақ тіл бірліктерінің болмысы туралы жаңа 

аспектідегі білім мазмҧнын алу тетіктері мен ҧстанымдарын анықтау таным теориясын 

негіз ете отырып, жасалатын арнайы әдістеменің кешенді проблемаларын зерттеуге алып 

келеді. Тіл ҥйренушінің қазақша еркін де сауатты сӛйлеуі мен жаза білу дағдыларын 

қалыптастыруды олардың ғылыми білім алуымен ҥйлесімді ҧйымдастыруда таным 

теориясының ілімдері ҥлкен тірек болады. Қазақ тілі сабақтарының әдістемелік 

сценарийлерін әзірлеуде оқытудың технологиялық жабдықталуы да ҥлкен орын алатыны 

белгілі. Қазақ тілін жаңаша оқыту барысында сабақта жан-жақты технологияларды 

ҧтымды қолданып, оқушылардың шығармашылықпен жҧмыс жасауына мҥмкіндік 

туғызып отыру қажет. Оқыту кезең бойынша ҧйымдастыру, сол арқылы әрбір кезеңде 

оқытудың мазмҧнын, формасын, әдістерін және қҧралдарын сәйкестендіріп таңдап алуды, 

нәтижелерді кезең бойынша диагностикалауды есепке алу негізінде дидактикалық 

міндеттерді қою мен шешудің логикалық бірізділігін қамтамасыз ету керек. Жаңа 

технологиялар дәуірі жағдайында студенттерге қазақ тілін жеделдете оқытудың 

әдістемелік жҥйесінің мазмҧны айқындалып, соңғы ғылыми жаңалықтар негізінде 

толықтырылады, білім берудің жаңа парадигмалары негізіндегі жеделдете оқытудың мәні 

айқындалып, ҧстанымдары нақтыланады. 

 Қазақ тілін оқыту кезеңдерінің тіл ҥйрету деңгейлерімен байланысы анықталып, 

жеделдете деңгейлік оқытудың соңғы нәтижесі қатысымдық қҧзыреттілік деңгейін 

айқындау мақсатында аралық, қорытынды сынақтарды және ӛзіндік жҧмысты 

ҧйымдастырудың тиімді тәсілдері айқындалады. Қазақ тілін жаңаша оқыту барысында 

сабақта жан-жақты технологияларды ҧтымды қолданып, студенттердің 

шығармашылықпен жҧмыс жасауына мҥмкіндік туғызып отыру қажет. Оқыту кезең 

бойынша ҧйымдастыру, сол арқылы әрбір кезеңде оқытудың мазмҧнын, формасын, 

әдістерін және қҧралдарын сәйкестендіріп таңдап алуды, болатын нәтижелерді кезең 
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бойынша диагностикалауды есепке алу негізінде дидактикалық міндеттерді қою мен 

шешудің логикалық бірізділігін қамтамасыз ету тиіс. Жаңа технологиялар дәуірі 

студенттерге қазақ тілін жеделдете оқытудың әдістемелік жҥйесінің мазмҧны айқындалып, 

соңғы ғылыми жаңалықтар негізінде толықтырылады, білім берудің парадигмалары 

негізіндегі жеделдете оқытудың мәні айқындалып, ҧстанымдары нақтыланады [3]. 

  Қазақ тілін қысқа әрі сапалы, нәтижелі етіп ҥйретудің шешімі жаңа технологиялар 

мен электронды оқу жҥйесі. 
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 Қай елдің болмасын ӛсіп-ӛркендеуі, ғаламдық дҥниеде ӛзіндік орын алуы оның білім 

жҥйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ҧрпағы білімді халықтың болашағы 

бҧлыңғыр болмайды» дегендей, жас ҧрпаққа сапалы, мән- мағыналы, ӛнегелі  тәрбие мен 

білім беру – бҥгінгі кҥннің басты талабы. Адамзаттың екінші ҧстазы саналған Әл-Фараби 

«Тәрбиесіз берілген білім - адамзаттың қас жауы» деп бекер айтпаса керек. Бҧл сӛзді 

ӛзімнің ӛмірлік қағидаларым ретінде ҧстанамын. Қазіргі таңда әлем ӛз жаңалықтарымен 

қызықтыра отырып, технология қалай дамыса, заман талабы да алға жылжып, кез – келген 

педагогты заман талабына сай жаңаруды міндеттейді[1]. Қоғам ӛзгерген сайын жаңа 

мазмҧндағы оқу жҥйесін қалыптастыру талап етілді. Жаңартылған білім – болашақтың 

кепілі. Ҥнді халқының ғҧламасы Махтама Гандидің: «Егер сен болашақтағы ӛзгерісті 

байқағың келсе, сол ӛзгерісті уақытында жаса» деген сӛзі бар. Ӛзгеріске, кӛшке ілесе 

білуіміз керек. Бҧл оқу бағдарламасы жаңа бастама, жаңа мҥмкіндік, жаңа мақсат. 

Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман 

талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын қанағаттандыратын бағдарлама. 

 Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді ӛздігінен  және 

шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мҧғалім керек[2.18]. Кезінде  

Я.А.Каменский:  «Мҧғалім – мәңгі нҧрдың қызметшісі, ол барлық ой мен қимыл – 

әрекетіне дәнін сеуіп, нҧр қҧятын тынымсыз лаулаған жалын иесі»,- деген  екен. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында  тек ӛз пәнін сҥйетін, болашағы ҥшін аянбай 

жанын беруге дайын ҧстаздар ғана жҧмыс істей алады деп ойлаймын. Жаңартылған 

бағдарлама аясында бастауын  XX ғасырдың  алғашқы  ширегінен алатын, негізін А. 

Байтҧрсынҧлы  қалаған тілдік жҥйе бҧзылмаса екен. Бҧл жаңа бағдарламаны даттап, 

немесе жоққа шығарып жатқаным емес. Әйтсе де, оқушының ӛзінің пәні арқылы  тіл 

туралы дҥниетанымы қалыптасып, ӛзінің туған тіліне деген сҥйіспеншілігі артса екен. 

Тілін сҥю арқылы әр баланың ана тілі алдындағы жауапкершілігі артар еді. 

 Жаңа бағдарламаның берері кӛп. Бҧл жерде оқушы мектеп қабырғасында алған 

білімін, ӛмірлік қажетіне асыруға ҥйренеді. Әр бала ӛз бетімен жҧмыс жасауға, ҧжыммен 

қарым- қатынаста болуға, ӛз ісіне сенімді бола білуге ҥйрене бастайды.Сонымен қатар 

салыстыруға. қорытынды жасауға дағдыланады.  Негізін сонау жылдардағы тіл 
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жанашырларымыз қалап кеткен жҥйелер жойылмаса екен. Ана тіліміздің мазмҧны 

ӛзгермесін. Бҧл барлық тіл жанашырларының кӛкейінде жҥрген мәселе деп білемін. Тілі 

жоғалған халықтың ӛзі де жоғалары анық. 

 Осы орайда, қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мҧғалімі ретінде ӛзімнің жаңартылған 

оқу бағдарламасы аясында  ӛз  сабағымда қолданылатын әдіс- тәсілдерден  деректер 

келтіре кеткім келеді. Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша кҥнделікті сабағымды 

оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру ҥшін сабақтарымды 

мынадай жолдармен ӛткіземін: 

Сабақта АКТ- ны тиімді пайдалану; 

Сабақты тҥрлендіріп ӛткізу; 

Сабақта оқушылар ӛздері жасаған суреттер, кестелер мен сызбаларды пайдалану 

Ҧстаз ҥшін ең маңызды мақсат- әр сабағын тҥсінікті, тартымды, тиімді ӛткізу. Мен жаңа 

сабағымды проблемалық ой тудыра отырып хабарлаймын, оқушы жаңа сабаққа ерте еніп, 

ҧмтылып жауап іздейді, талпынады, қызығушылығы артады. Ҥнемі сҧрақ қою жҥйесімен 

жҧмыс жасау білімді меңгерту барысында оқушы деңгейін шығармашылық сатыға 

кӛтереді. Бҧл  сабағыма жан бітіріп, шығармашылық серпіліс тудырады. 

Шығармашылық- адам әс- әрекетінің тҥрі, адамның ӛмір шындығында ӛзін-ӛзі тануға 

ҧмтылуы, ізденуі. Ӛмірде дҧрыс жол табу ҥшін адам дҧрыс ой тҥйіп, ӛздігімен сапалы, 

дәлелді  шешімдер қабылдай білуге ҥйрену керек. 

Ӛз пәнімде эссені жиі қолданамын. Эссе- жеке кӛзқарасты білдіретін шағын кӛлемдегі, 

еркінкомпозициялық прозалық шығарма. Эссе жазу арқылы оқушының ӛзіндік 

шығармашылық ойлау және сол ойды жазбаша бере білу дағдылары дамиды. Ӛз пікірін 

айтады және дәлелдейді. 

Сонымен қатар, сабақтың тиімді ӛтуіне, оқушы бойына қажетті 4 дағдыны (тыңдалым, 

айтылым, жазылым, оқылым ) қалыптастыруға  ықпал ететін әдіс – тәсілдерді жиі 

пайдаланып отыруға тырысамын. Олар: «Стоп – кадр», «Тыңдайтын ҥштік» , «Серпілген 

сауал», «Хикая картасы» , «Қос диаграмма» , «Моншақты әдіс» .Бҧл әдіс- тәсілдер оқудың 

тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді. Мҧғалім ӛзінің сабағында ҥнемі  тҥрлі әдіс- тәсілдерді 

орынды пайдаланып отырса әр оқушы мынадай  нәтижеге жете алады: 

1.Ӛз бетімен оқуға, жҧмыстануға дағдыланады; 

2.Шығармалық ізденіске жетелейді; 

3.Ӛз ісіне деген сенім пайда болады; 

4.Әр нәрсеге сын кӛзбен қарауға ҥйренеді; 

5. Салыстыруға, қорытынды жасауға ҥйренеді; 

6.Шығармашылық белсенділігі артады 

 Қорыта айтқанда, сӛзімді Елбасының мына бір сӛзімен аяқтағым келді: «Жаңғыру 

аталуы бҧрыңғыдай тарихи тәжірбие мен ҧлттық дәстҥрлерге шекеден қарамауға тиіс. 

Керсінше, замана сынынан сҥрінбей ӛткен озық дәстҥрлерді табысты жаңғырудың  

маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет.  Егер жаңғыру елдің ҧлттық- рухани 

тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды».    ХХІ ғасыр – ақпараттық технология 

ғасыры. Қоғамды ізгілендіру, оның білім мен мәдениет жҥйесін дамыту процесінде 

ақпараттық технологиялар маңызды рӛл атқарады[4]. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні ҥшін 

басқа пәндермен салыстырғанда, оқушыларды шығармашыл болуды талап етеді, 

сондықтан оқушылардың қазақ халқының шешендік ӛнеріне ерекше мән беруді, ғасырлар 

бойы ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткен халық ауыз әдебиетінің қҧндылықтарын дәріптеуді талап 

етеді. Қытайдың дана ойшылы Конфуций: «Ескіден қол ҥзіп, жаңаға қол жеткізгендер ғана 

мҧғалім бола алады», - деген, сондықтан, қазіргі заман мҧғалімі – рухани жағынан 

дамыған, педагогикалық әдіс-тәсілдердің барлық тҥрлерін шебер 

меңгерген білікті маман болуы керек. 
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  Жаңартылған білім беру жағдайында тіл мен ҽдебиетті оқыту ҽдістемесі 

   

                                       Әбдіқалық А.Ә., Аймагамбетова А.Ж. 

 Новый орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 

                                       пәні мҧғалімдері 

 
Қазақтың кемел, талантты  ҧлы ҧстазы Ахмет Байтҧрсынов: «Елді тҥзетуді бала 

оқыту ісін тҥзетуден бастау керек», -деген. 

Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты- білім беру 

жҥйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Бҧл тҧрғыда ел Президенті Н.Ә.Назарбаев 

еліміздің әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны 

мәлім. Білім беру жҥйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды рӛл атқарады. 

Болашақта ӛркениетті, дамыған елдер қатарына ену ҥшін заман талабына сай білім қажет. 

«Жаңартылған білім мазмҧны дегеніміз – халықаралық стандарттарға сай келетін және 

Назарбаев зияткерлік мектептерінде бейімделуден ӛткен заманауи оқу бағдарламалары. 

Бҧлар біздің балаларымызға қажетті функционалдық сауаттылық пен сыни тҧрғыдан ойлау 

қабілетін дарытады» – деп атап кӛрсеткен болатын Елбасы Н.Назарбаев ӛзінің кезекті 

халыққа арнаған жолдауында. 

Қазақстандық білім жҥйесін дамыту стратегиясының басты мақсаты – ҧлттық білім 

моделін жасау. 

Ҧлттық білім ҥлгісінің негізгі бағыты — адамды қоғамның ең негізгі қҧндылығы ретінде 

тану, оның қоғамдағы орны мен рӛліне, әлеуметтік жағдайына, психикалық даму 

ерекшелігіне мән беру, сол арқылы оның рухани жан-дҥниесінің баюына, саяси 

кӛзқарасының, шығармашылық еркіндігі мен белсенділігінің, кәсіби іскерлігінің 

қалыптасуына жағдай жасау, мҥмкіндік беру. Бҧл қазіргі уақытта педагогика теориясы мен 

оқу-тәрбие ҥдерісіндегі елеулі ӛзгерістерге байланысты кӛрініс тауып отыр: білім беру 

парадигмасы ӛзгерді, білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңа кӛзқарас, жаңаша қарым-

қатынас пайда болды. 

Әрбір кҥні ӛзгеріске толы бҥгінгі жауапты кезеңде замана кӛшінен қалып қоймай 

уақыт талабына сай ертеңгі болашақ жас ҧрпақты білімді етіп тәрбиелеу ҧстаздарға зор 

жауапкершілікті жҥктейді. Ол мҧғалімнен ҥздіксіз ізденуді, ӛз білімін ҥнемі жетілдіріп 

отыруды талап етеді. Ӛйткені еліміздің ертеңі  бҥгінгі жас ҧрпақтың қолында. 

Білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша кӛзқарас пайда болды. Осыған байланысты 

ҧстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жаңартып отыру және технологияларды 

меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧр. 

Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы 

заман талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмҧнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жҥйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Қазақ тілі мен әдебиеті  пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 

оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. Негізінен 
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жаңартылған білім жҥйесі қҧзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы білім 

беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе 

жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта 

жҧмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және 

оны тиімді жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, 

модельдеу, бағалау жҥйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары). Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі шиыршық  қағидатпен берілуі. 

Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырап, критериялық бағалау жҥйесіне ӛтеді. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген 

критерийлердің нақты жиынтығы мен ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша ҥлгерімі екі 

тәсіл мен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Баланың жан-

жақты ізденуін ынталандырады. Критериялық бағалау жҥйесі Филиппин, Сингапур, 

Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдер де пайдаланылады. Бҧл бағалау 

жҥйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылым мен айналысуына 

ықыласын туғызады.Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті оқыту мен оқу ҥдерісінің 

ажырамас бӛлігі болып табылады және тоқсан бойы жҥйелі тҥрде ӛткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз жҥргізіле отырып, оқушылар мен мҧғалім арасындағы 

кері байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу ҥдерісін тҥзетіп 

отыруға мҥмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бӛлімдерін (ортақ 

тақырыптарын және белгілі біроқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 

оқушының ҥлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы ӛткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. 

Оқушы білімін бағалау  жаңа білім беру мазмҧнында  бес балдық бағалау емес, 

критериалды бағалау арқылы бағалануы – оқушылардың оқу жетістіктерін 

нақты  айқындалған,  бірге даярланған, оқу ҥдерісінің барлық қатысушыларына алдын ала 

белгілі, білім берудің мақсаттары мен мазмҧнына сай критерийлермен 

салыстыруға  негізделген бағалау ҥдерісі. Критериалды бағалау оқыту, тәлім-тәрбие беру 

және бағалаудың ӛзара  байланысына негізделген.Бҧл бағалау жҥйесінің оқушы ҥшін 

ерекше екендігін тәжірибе барысында байқадым. 

 Қалыптастырушы бағалау шынайылыққа бағытталады. 

 Оқушының ӛз бетімен жҧмыс жасап, тҧжырым жасауына ықпал етеді. 

 Мҧғалім ҥшін қай оқушының қандай деңгейде екендігін байқауға мҥмкіндік береді. 

 Оқушының ӛзара бір-бірін бағалауын қалыптастырады. 

 Ата-ана ӛз баласының қай оқу мақсатынан тӛмендігіне кӛз жеткізіп , сол бойынша 

жҧмыс жасауға мҥмкіндік жасап отыр. 

 Әр мҧғалім қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын жасау арқылы ӛздерінің кәсіби 

бағытта дамуына қол жеткізетіндігі. 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын, қҧзыреттілігін қалыптастыру жолдары, 

мәселелері тек қана білім мазмҧнын жаңартуды жҥзеге асырып қана қоймайды, сондай-ақ 

оқытудың тиімді технологиясы мен әдістерін қолдануды кӛздейді. Яғни бҥгінгі кҥні 

мҧғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың әдіс-

тәсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру және педагогикалық технологияларды меңгеру. 

Қазіргі мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту ҥрдісін ҧйымдастыру ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды ендіруді міндеттейді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану қҧзыреттілігі оқушылардың сабақта, бос уақытында және 

кҥнделікті қарым-қатынасында технологияларды біліктілікпен және шығармашылықпен 

пайдаланудың  бастапқы дағдылары арқылы қалыптасады. 

Оқушылар білім беру бағдарламасындағы пәндерді  оқу  барысында  мәліметтерді табу, 

негізгі қосымша ақпараттарды анықтау, ӛз кӛзқарасын білдіру, қҧрастыру және басқару, 

ақпараттармен және идеялармен бӛлісу, бірлесіп әрекет ету, тҥрлі жабдықтар мен 
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қосымшаларды пайдалану арқылы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) 

қолдану дағдыларын дамытады. 

Мысалы: әдебиетті оқыту барысында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану тӛмендегідей кӛрініс табады: 

- кӛркем шығарма бӛлімдерін және оның негізгі идеяларын толықтай тҥсіну ҥшін 

медиаматериалдарды қолдану; 

-оқушылардың белсенділігін арттыру ҥшін АКТ мҥмкіндіктерін тиімді қолдану; 

- медиақҧралдарды қолдана отырып, ақпаратты және дәлелді тҥсіну, әртҥрлі пікірлерді 

талдау және салыстыру; 

- медиақҧралдарды  қолдана  отырып,  ғаламдық  мәселелерге  қатысты  тақырыптарды 

нақтылау және  әртҥрлі пікір тҧрғысынан сыни талдау жасау; 

- АКТ қолдана отырып, таныстырылым дайындау, салыстыру, бағалау, зерттеу және 

бірлесе отырып пікірлерін дәлелдеу. 

Қазақ тілін оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдерге: 

1) Оқу-танымдық әрекетті ҧйымдастыру және жҥзеге асыру әдістері: 

- Тілдік әдістер (әңгіме, дәріс, семинар, диалогтік оқыту, топтық оқыту, жҧптық оқыту, 

бірлесе оқыту); 

- Кӛрнекілік әдістері (иллюстрациялар, кӛрсетілім, таныстырылым); 

- Тәжірибелік  әдістер  (жаттығулар, тәжірибе жасау, қолмен тҥрлі бҧйымдар (постер, 

кластер, буклет) жасау; 

- Репродуктивтік әдістер; 

- Проблемалық-ізденушілік әдістер; 

- Ӛзіндік жҧмыс әдістері (мҧғалім басшылығымен және ӛз бетімен); 

2) Оқу-танымдық әрекетті ынталандыру және уәжді арттыру әдістері. 

3) Оқу-танымдық әрекеттің тиімділігін бақылау және ӛзіндік бақылау жасату әдістері. 

Оқушылар жалпы білім беретін негізгі мектеп бағдарламасындағы барлық пәндерді оқу 

барысында ақпаратты табу, қҧрастыру және басқару, мәліметтер және идеялармен бӛлісу, 

бірлесіп әрекет ету, тҥрлі жабдықтар мен қосымшаларды пайдалану арқылы ӛз жҧмысын 

жетілдіре және бағалай отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

дағдыларын дамытады. 

Жаңартылған  білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы да ӛзгеше. 

Бағдарлама оқушының тӛрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым 

жетілдіруге бағытталған. Бҧл тӛрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» 

орналастырылған және бір –бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет 

қайталанып отырады және сынып ӛскен сайын тілдік мақсат та кҥрделене тҥседі. 

Қазіргі кҥні оқу процесінде «ең бірінші тыңдаймыз»   деп оқушылардың 

тыңдалымға  дағдылануына баса назар аударып отыру  оқушыда ӛз бетімен тыңдауға назар 

аудару дағдысын қалыптастыруда. Кҥнделікті  сабақ басталмас бҧрын бҥгінгі 

сабақтың  мақсатын таныстыру  оқушыда ӛз алдына мақсат қоя білуге, сабақ соңында 

бҥгінге мақсатқа қол жеткізгендіктеріне қайта шолу жасау арқылы ӛз нәтижесіне  саралау 

жасауға мҥмкіндік беру бҧл да жаңа білім беру мазмҧнының  жаңа бір қыры деп айта 

аламын.. 

«Қазақ тілі» бағдарламасында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

тӛмендегідей кӛрініс табады: 

- онлайн сабақтар арқылы инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды 

қолданады; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы таныстырылымдар жасайды, 

салыстырады, жетілдіреді, зерттейді, бағалайды және бірлесе отырып, ӛз пікірлерін 

дәлелдейді; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы қажетті ақпаратты таңдай алады. 

Қазақ әдебиетін оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдерге тоқталсақ, олар: 
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1) ауқымды мәнмәтін бойынша топтық зерттеу жҧмысын жҥргізу және белгілі бір мәселе 

бойынша автордың кӛзқарасын талдау; 

2) жанрларды тҥрлендіру (драманы хикаятқа немесе хикаят тарауларын драмалық 

шығармаға айналдыру) және оның әсерін бағалау; 

3) рӛлдік ойындар арқылы автордан сҧхбат алып, сҧрақтар қою (мҥмкін болса, 

авторлармен, фильмді тҥсірушілермен кездесулер ҧйымдастыру); 

4) оқушылардың сӛйлеу және сын тҧрғысынан ойлау дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған пікірталас, ми шабуылы, дебат, стратегияларды қолдану; 

5) оқушының бҥгінгі қоғамға лайық жеке тҧлғалық қасиеттерін, оның рухани жан дҥниесін 

байытатын қазақ тілінің этно-мәдени лексикасын, даналық сӛздерін меңгерту, ана тіліндегі 

қарым-қатынас жасаудағы сӛз әдебіне баулу, жағдаяттық қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастыруда ізгілендіру технологиясын қолдану; 

6) оқу ҥдерісінде тҥрлі жағдаяттар, рӛлдік ойындар, «дӛңгелек ҥстел», «брифинг», 

баспасӛз конференциялары, «Кӛңілділер, тапқырлар клубы» және монолог пен диалогке, 

әңгімелесуге жағдай жасау; 

7) оқу ҥдерісінде тҥрлі ҥнтаспаларды, бейнетаспаларды, медиаматериалдарды, 

бейнероликтерді, интернет материалдарын, электронды оқулықтарды, компьютер мен 

лингафондық аппараттарды, белсенді оқыту әдістері мен пәнаралық байланыс 

сабақтастығын кеңінен қолдану. 

«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәндерінің мҧғалімдері оқушыларды ӛздігінен білім 

алуға, шешім қабылдауға қабілетті ынталы, қызығушылығы жоғары, ӛзіне сенімді, 

жауапкершілігі жоғары, ӛзінің және ӛзгенің іс-әрекетіне талдау жасай алатын жеке 

тҧлғаны қалыптастыруға бағытталған қағиданы ҧстанады. 

Мҧғалімдер оқушылардың бойында бҧл қасиеттерді әртҥрлі оқыту тәсілдерін қолдану 

арқылы тәрбиелейді және дамытады: 

-        сенімді қатынас пен ынтымақтастық ахуалын қалыптастыру ҥшін жағдай жасау; 

-        әрбір оқушының жеке пікірін тыңдау және алынған білімдер мен тҥсініктерді 

қолдану мен оларды дамыту маңыздылығына мән беру; 

-        іс-әрекеттердің белсенді тҥрлерін ҧйымдастыру және тиянақты сараланған 

тапсырмалар мен жаттығулар арқылы ынталандыру және дамыта оқыту; 

-        оқушылардың сабақта зерттеу жҧмыстарын жҥргізуін қажет  ететін проблемалық 

жағдаяттар туындату және проблемаларды шешу стратегияларын модельдеу және кӛрсету; 

-        «оқу ҥшін бағалауды» қолдану арқылы оқушылардың оқуына қолдау кӛрсету; 

-        белсенді оқуға және зерттеу жобаларын орындауға негізделген оқушылардың зерттеу 

іс-әрекеттерін қолдау; 

-        оқушылардың сын тҧрғысынан ойлау дағдыларын дамыту; 

-        ӛз ойын жеткізе білу және дәлелдер келтіре алу, мәселелерді анықтау ҥшін ӛз 

пікірлерін жеткізу, болжам қҧру және ҧсыныс жасау қабілетін дамытуға ынталандыратын 

жағдайлар жасау; 

-        оқушылардың  жеке мҥмкіндіктерін және жас ерекшеліктерін есепке ала отырып, 

сараланған тапсырмалар әзірлеу; 

-        жеке, жҧптық, топтық және ҧжымдық оқыту әдістері белсенді қолданылатын жалпы 

сыныптық жҧмыс тҥрлерін ҧйымдастыру. 

Жалпы білім беретін мектептер қалай білім алу керектігін білетін, дербес, ынталы, 

қызығушылығы жоғары, сенімді, жауапты, ой-ӛрісі дамыған жеке тҧлғаны қалыптастыруға 

бағытталған қағиданы ҧстанады. 

Мҧғалімдер оқушылардың бойында бҧл қасиеттерді қалыптастырып, дамытуда оқытудың 

тҥрлі стратегияларын қолданады. 

Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың оқу  сауаттылығын 

қалыптастыру. Оқушы ӛзінің мектеп қабырғасында алған білімін ӛмірінде қажетке асыра 

білуі керек. Сол ҥшін де бҧл бағдарламаның негізі «Ӛмірмен байланыс» ҧғымына 

қҧрылған. Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ 
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ғасырда ӛмірдің барлық салаларында табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды дарыту 

ҥшін, мҧғалімдер тынымсыз еңбектену керек. 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1. Қазақ тілді мектептердегі «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәндері бойынша педагог 

кадрлардың біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы. «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» ДББҦ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2017 

2.  Жубаева Ж.О.,  «Оқу ҥрдісіне ақпараттық-коммуникациялық технологияны енгізу – 

сапалы білім беру кепілі» №3, 2010 ж. 

3. А.Ә.Жайтапова Г.А.Шамина «Әдіскер қызметінің мазмҧны білім беруді жаңарту 

тҧрғысынан» А. , 2010 ж. 

 

Жаңартылған білім негізінде қазақ тілі сабақтарында оқушыларды 

шығармашылыққа баулу 

 

Бекниязова Динара Достановна, 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік  

мемлекеттік университетінің оқытушысы, Ақтӛбе қаласы 

 

Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы 

заман талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Аталған білім беру бағдарламасы туралы тҥсінгенім мен ҧғынғаным мол.  

Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ҧлттық моделінің 

қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жҥйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – 

орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр 

сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде 

қолдану-заман талабы болып отыр. 

Оқытудың парадигмасы ӛзгерді. Білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша кӛзқарас 

пайда болды. Осыған байланысты ҧстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі 

жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧр. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмҧнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жҥйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін орыс тілді мектептерде оқытуға арналған оқу 

бағдарламаларындағы оқу мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап 

зерттей білуді талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жҥйесі қҧзыреттілікке және сапаға 

бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының 

ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-

қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, 

шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді 

оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жҥйесі, бағалаудың тиімді 

стратегиялары). Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді 

қағидатпен берілуі. 

Шығармашылық –бҧл адам іс-әрекетінің тҥрі,бҧл адамның ӛмір шындығында ӛзін-

ӛзі тануға ҧмтылуы, ізденуі.Ӛмірде дҧрыс жол табу ҥшін адам дҧрыс ой тҥйіп, ӛздігімен 

сапалы, дәлелді шешімдер кезінде қабылдай білуге ҥйренуі керек.Тек шығармашылық қана 

адамға ӛмірдің мәнін тҥсінуге, бақытын сезінуге мҥмкіндік әпереді.мҧндай кҥрделі 

мәселені шешуде ҥздіксіз білім беру ісінің алғашқы сатыларының бірі болып табылатын 

бастауыш мектептің алатын орны ерекше, ӛйткені бастауыш мектеп: 

1. Оқушылардың интеллектуалдық, рухани, табиғи нышандарын дамытуға ӛзінің 

қызығушылықтарымен бейімділіктерін іске қосуға жағдай жасайды. 
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2. Жеке адамдық сенімдерін қалыптастыруға жағдай жасайды. 

3. Ҧжымдық және жеке іс-әрекеттер тәсілдеріне ҥййретеді. 

Баланың еркін шығармашылықпен ойлауына, оның барлық қабілеттерін дамытуға, ӛз 

кҥшіне деген сенімнің болуына жағдай жасайды. кіші жастағы баланың оқуға, оқу арқылы 

қабілеттерінің дамуына кӛп мҥмкіндіктер бар. 

Ҧстаз ҥшін ең маңызды мақсат – әр сабағын тҥсінікті, тартымды, тиімді ӛткізу. Оны 

жҥзеге асырудың бір жолы – оқушыларға білім беру, тәрбиелеу барысында кеңінен 

қолданылып келген, оқушылардың білім сапасын кӛтеруге жағдай жасайтын, сабақты 

тиімді ҧйымдастыруға, сабақ уақытын ҧтымды пайдалануға, оқушылардың ойлау 

қабілеттерін дамытуға кӛп кӛмегін тигізетін әдіс – диктанттарды қолдана білу. Сондықтан 

диктант неғҧрлым жиі алынса, оқушылардың сауаты неғҧрлым табысты болады. 

Диктанттардың мынандай тҥрлерін ӛткізіп отырдым: әріп, буын, сӛз, сӛздік, ескерту, 

шығармашылық, кӛру, ӛздік терме, графикалық, есту, бақылау диктанттары. Осы 

диктанттардың ішіндегі ең кҥрделісі –шығармашылық диктант. Қазақ тілі сабағында 

оқушылардың шығармашылығын дамыту ҥшін осы шығармашылық диктантты кӛп 

қолданып жҥрмін. 

Мен жаңа сабақты ӛтпес бҧрын тақырыбын проблемалық ой тудыра отырып 

хабарлаймын, оқушы жаңа сабаққа ерте еніп, ҧмтылып жауап іздейді, талпынады, 

қызығушылығы артады. Ҥнемі сҧрақ қою жҥйесімен жҧмыс жасау білімді меңгерту 

барысында оқушы деңгейін шығармашылық сатыға кӛтереді. Бҧл - сабағыма жан бітіріп, 

шығармашылық серпіліс тудырды. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру 

ҥшін қосымша әдебиеттерді, ертегілер мен жҧмбақтарды, жаңылтпашларды, мақал-

мәтелдерді де бала шығармашылығы дамитындай етіп пайдаланып отырдым. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру ҥшін 

сабақтарымды мынадай жолдармен ӛткіздім: 

1. Сабақта кең кӛлемде кӛрнекі қҧралдарды пайдалану; 

2. Сабақты тҥрлендіріп ӛткізу; 

3. Сабақта оқушылар ӛздері жасаған суреттер, кестелер мен сызбаларды пайдалану; 

4. Интерактивті тақтамен слайдтарды тиімді қолдану; 

5. Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді кӛрсету. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыруда мынадай нәтижеге жеттім: 1. Ӛз 

бетімен оқуға, жҧмыстануға дағдыланады. 2. Шығармашылық ізденіске жетелейді. 3. Ӛз 

ісіне деген сенім пайда болады. 4. Әр нәрсеге сын кӛзбен қарауға ҥйренеді. 5. 

Салыстыруға, қорытынды жасауға ҥйренеді. 6. Шығармашылдық белсенділік артады. 

Осылардың нәтижесінде дарынды, қабілетті жеке тҧлға қалыптасады.  

Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ӛмірдің барлық салаларында табысты болу ҥшін, 

қажетті дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдер тынымсыз еңбектену керек, шәкірттерді 

бәсекеге қабілетті жеке тҧлға дәрежесіне жеткізе білу әр ҧстаздың міндеті. Сондықтан 

заман талабына сай болып жатқан ӛзгерістерден қауіптенбей, мақсатқа сай,нәтиже аламыз 

деп сенемін. 
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      «Кҽсіптік қазақ тілі» пҽнін қашықтықтан оқытудың ҽдістемесі   
 

Алашбаева Гульжайнар Серказыевна 

филология магистрі, 

Адилканова Гулдана Базаркожаевна 

педагогика ғылымдарының магистрі 

қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушылары 

Ақтӛбе жоғары политехникалық колледжі, Қазақстан Республикасы, Ақтӛбе қаласы 

alash_82@mail.ru 

 

 

 Қазіргі таңда техникалық және кәсіптік білім беру саласында мамандар 

даярлауда қашықтықтан оқытудың жҥйесі ҥлкен маңызға ие. Қашықтықтан оқыту, 

негізінен, білім беретін мекемеде және ӛндірісте қатар оқыту деген тҥсінік 

қалыптастырады.  

 Қашықтықтан оқыту жҥйесі бойынша білім алуға ниетті студенттер ҥшін 

Ақтӛбе жоғары политехникалық колледжінде оқу ҥдерісінің ҥздіксіздігін және оқу 

жоспарының орындалуын қамтамасыз ету мақсатында қашықтықтан оқыту 

технологиясы енгізілген. Қашықтықтан оқыту, біріншіден, танымдық процестер 

мен теориялық тҥсініктерді ҥйлестіруге, сабақ беретін пәндері бойынша 

шәкірттерінің білімін жетілдіруге және шығармашылық белсенділігін арттыруға 

бағыт беретін оқытушылардың қызметін кеңейтуге және жаңартуға мҥмкіндік 

береді. Екіншіден, жаңа қашықтықтан оқыту технологиясын енгізу студенттердің 

аудиториядан тыс ӛзіндік жҧмыс жасауы ҥшін оңтайлы.  

 Техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орнында қашықтықтан оқыту 

жҥйесін енгізу студенттер назарына ҧсынылмас бҧрын, кейстік технология 

бойынша әр топқа негізгі пәндерден қҧрылымдық жағынан кешенді және 

сәйкесінше рәсімделген оқу-әдістемелік материалдары жинақталады. Бҧл жҧмыс, 

заманауи технологиялардың жаңаруы және ақпараттар ағынының молдығы 

тҧрғысынан алғанда, ҥздіксіз жалғасады. Мазмҧнына кҥнтізбелік-тақырыптық 

жоспар, сабақтың ӛту барысы, кӛрсетілімдер, бейнежазбалар, тірек сызбалары 

тәрізді әдістемелік қҧжаттар енетін электронды курстар әр пәнге арналып 

әзірленеді.  

 Ақпараттық кӛздер, жалпы алғанда, ғаламтор жаһандық желісі арқылы қол 

жеткізілетін компьютерлік оқыту бағдарламалары мен электронды оқу-әдістемелік 

кешендер қолданылуы желілік технологиямен сипатталады. Осы орайда 

қашықтықтан оқытуды тиімді жҥзеге асыру мақсатында MOODLE тҧғырнамасын 

қолдану таңдалды. Осы жҥйені толық игерген оқытушылар дуальды білім алушы 

студенттер ҥшін электрондық курстарын толықтырып, жетілдіру жҧмыстарын 

жҥргізеді.  

 Қашықтықтан оқытудағы MOODLE жҥйесі ҥш жақты қолданыста жҥзеге 

асады: әкімгер - жҥйеге жауап береді, тҥзейді, логин мен қҧпия сӛзді жҥктейді; 

оқытушы – ӛз курсын материалдармен толықтырады, студенттер орындаған 

аудиториядан тыс тапсырмалар жауаптарын тексереді, бағалайды; студент – 

аталған курсты игереді, тапсырмаларды орындайды.  

 Жҥйені пайдаланушы студент ӛз атымен MOODLE жҥйесіне кіргенде, «Менің 

курстарым» терезесі арқылы оқытылатын пәндер тізімінің қатарынан «Кәсіптік 

қазақ тілі» пәнін таңдады делік. «Пәннің интерфейсі» ашылғанда аталған пән 
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бойынша оқу бағдарламасында қамтылатын барлық материалдар қол жетімді 

болады.  

 Жҥйелі білім алу қағидасына сәйкес студент, ең алдымен, теориялық 

мәліметтерді меңгеруге тиіс. Ол дегеніңіз - оқу аптасы мен бағдарламаны тҧтас 

қамтитын «дәрістер кешені». Аудиториялық сабақтардың  рет нӛміріне сай келетін 

кез келген дәріс мазмҧны аталған тақырыпқа сай оқу материалын студент алдына 

жайып салады. Болашақ маман қазақ тілі грамматикасына қатысты тақырыптар мен 

мамандық саласына қарай лексикалық тақырыптар ретінде берілген теориялық 

білімдерді ӛз бетімен игереді. Мәселен, екінші курстың оқу жҧмыс бағдарламасына 

сәйкес қазақ тілінің лексикологиясынан омонимдер мен сӛздің кӛп мағыналылығы, 

синонимдер мен антонимдер, табу сӛздер мен эвфемизмдер, сӛздің тура және 

ауыспалы мағыналары, диалектілік лексика, терминдер мен кәсіби сӛздер, 

неологизмдер мен архаизмдер, афоризмдер мен кірме сӛздер, лексикография және 

сӛздіктер туралы анықтамалар мен ережелерді біледі, олардың тілдік нормаларға 

қатыстылығы туралы оқиды. Сонымен бірге, «Ақпараттық жҥйелер» мамандығы 

бойынша білім алатын шәкіртке «Менің мамандығым – бағдарламашы», 

«Ақпараттық жҥйе қҧру», «Ақпаратты кодтау», «Қазіргі менеджмент пен 

маркетинг», «Стратегиялық маркетингілік жоспарлау», «Графикалық деректер» 

тәрізді кәсіптеріне байланысты лексикалық тақырыптар ҧсынылады. Орыс тілінде 

оқитын студентке қазақ тілінде жазылған мәтіндерді оқумен қатар, аталған 

лексикалық тақырыптарды слайд-кӛрсетілімдер, бейнежазбалар арқылы игеріп, 

тірек сызбалар кӛмегімен тҥсіну мейлінше тиімді.  

Педагогикалық тҧрғыдан да, физиологиялық тҧрғыдан да, кәсіби тҧрғыдан да 

студенттің ӛзіндік ізденуіне мҥмкіндік беретін, жауапкершілігін қалыптастыратын, 

шығармашылық белсенділігін арттыруға септігін тигізетін қашықтықтан оқыту 

жҥйесінің артықшылықтарын атап ӛткен жӛн. Іздеу, парақтау, кӛру, оқу, ӛз 

оқығанын кӛңілге тоқу әрекеттері арқылы студент «Тапсырмалар» терезесінен ӛз 

білімін тексеруге арналған сҧрақтар мен тапсырмаларды орындауға кіріседі. 

Студенттерге кӛмек ретінде жҥйеде тапсырмалар орындаудың нҧсқалары да 

ҧсынылады.  

Мәселен, «Графикалық деректерді ҧсыну. Диалектілік лексика» тақырыбы бойынша  

мынадай мазмҧнда сҧрақтарға жауап береді және жазбаша тапсырмалар 

орындайды:  

1. Графикалық деректерге сипаттама беріңіз. 

2. Олар қалай рәсімделеді? 

3. Графикалық деректердің мәтіндік деректерден айырмашылығы неде? 

4. Қазақ тілінде әдеби тіл нормасына енбейтін лексикалық ҧғымдарды атаңыз. 

Себебі неде? 

5. Диалектілердің кәсіби сӛздерден айырмашылығы неде? 

6. Қазақстанның тҥрлі аймақтарында кездесетін 6 диалект сӛздер қатарын 

қҧраңыз. Оларды қатыстырып сӛйлем қҧраңыз. 

Бҧл тапсырмалар студенттің теориялық білімдерді қаншалықты меңгергенін 

бағалауға ғана мҥмкіндік беріп қоймайды, болашақ кәсіп иелерінің тапсырмаларды 

ӛз бетімен орындауы арқылы шығармашылық белсенділігін арттыруға, жазу 

сауаттылығын қалыптастыруға да септігін тигізеді.  

Тапсырма орындау әрекетін студент «Тапсырмаға жауапты енгізу» тҥймесін 

пайдалана отырып жҥзеге асырады. Әр тақырыпты қорытуға арналған тапсырмалар 

ҧсынуда оқытушы студенттерден мәтін тҥрінде немесе басқа ҥлгідегі файлдар 



                                                                    119 
 

тҥрінде талап ететін міндеттерді таңдайды. Оқытушының қызметі студентті бағалап 

қана қоюмен шектелмейді, орындалған ӛзіндік жҧмыс туралы пікір қалдыруға да 

болады.  

MOODLE жҥйесіндегі студенттің келесі қадамы – аралық бақылау. Аралық бақылау 

тестілік тапсырмаларды орындау арқылы жҥзеге асады. Тестілік жҧмыс - қазіргі 

таңда оқу орындарында білім сапасын анықтауға қатысты қолданылып жҥрген 

тәсілдердің бірі. Қашықтықтан оқытудағы тест тапсырмалары оқудағы кҥнделікті, 

дәстҥрлі әдісті жоққа шығармайды, сонымен қатар оқушы білімінің сапасын 

арттыру ҥшін де қолданылады. «Кәсіптік қазақ тілін» оқыту барысында берілетін 

тест тапсырмаларының тҥрлеріне тоқталсақ. 

Баламалы тестілік тапсырма екі жауаптың бірін таңдауға негізделген. Мысалы: 

«Жазу, қолдану, жоспарлау, жҥйелеу, кодтау сӛздерінің барлығы тҧйық етістік пе?» 

деп сҧралады. «Иә» немесе «жоқ» деп жауап беріледі. 

Толықтыруға (еске тҥсіруге) арналған тестілік тапсырма орындауда студент 

берілген сӛйлемді толықтырады немесе қалдырып қойған сӛзді, сӛз тіркесін тауып 

жазады. Мысалы: Мына мақалдың екінші сыңарын жаз: «Алуан-алуан кәсіп бар, ...» 

Студент «Таңдай біл де, талап қыл!» деп жазуға тиіс.  

Сәйкестендіру тестілік тапсырмасы бойынша студент екі бағанда орналасқан 

мысалдарды бір – бірінің мағынасына, мазмҧнына байланысты тауып 

топтастырады. Мысалы, Сӛз таптары мен оның мысалдарын табу: 

1.Зат есім      а) бер, айт, жҥр, кет 

2. Сын есім      ә) жетеу, он, он бес 

3. Сан есім      б) ӛңді, тентек, сылбыр 

4. Есімдік      в) былтыр, ілгері, әрең 

 5. Етістік      г) аға, ана, бала 

 6. Ҥстеу      ғ) арқылы, дейін, гӛрі 

 7. Шылау      д) сен, ол, біз, бәрі 

 8. Одағай      ж) тарс – тҧрс, салп 

 9. Еліктеу сӛз     з) қап, пәлі, япырау 

Тестілік тапсырманың дҧрыс жауабын таңдау тҥрінде студент бір ғана дҧрыс жауап 

таңдайды. Мысалы, Салалас қҧрмаластың қай тҥрі екенін кӛрсетіңіз: Жел 

саябырсыған сияқты, екпіні әлі де қатты? 

а) талғаулы 

в) қарсылықты 

с) ыңғайлас 

д) кезектес 

е) тҥсіндірмелі 

MOODLE жҥйесі оқытушыға тарау бойынша ӛткен тақырыптарды бекіту, қайталау, 

пысықтау ҥшін тест тапсырмаларын тҥрлендіріп әзірлеуге, ал студенттің 

тақырыптарды қалай тҥсінгенін, ойлау белсенділігін, ой қорыту мҥмкіндіктерін 

кӛрсетуіне мҥмкіндік береді. Барлық сҧрақтарға жауап берілгеннен кейін дуальды 

жҥйеде оқитын студент «әрекетті аяқтау» тҥймесін басу арқылы жауап беру 

нәтижелерін біле алады.  

Қашықтықтан оқытудың тағы бір тиімді тҧсы – бағалау. Білім беру саласында 

маңызды кӛрсеткіш деп саналатын  бағаларды «Басқару» блогындағы «Бағалар» 

тармағынан білеміз.   

Қорыта келе,  қашықтықтан оқыту технологиясы студенттің дәрістерді меңгеруі, 

тапсырмаларды алуы және орындауы, оқытушыға бақылау жҧмыстарын жіберуі, 
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тестілік тапсырмалар орындауы, электронды мекен-жайы бойынша қарым-қатынас 

жасауы тәрізді ӛзіндік жҧмыстарын жаңа ҥлгіде, тиімді жолмен ҧйымдастыруға 

мҥмкіндік береді.  

MOODLE жҥйесі студенттің оқыту ҥрдісінде оқытушымен байланыста болуын, 

сҧрақ қойып, қажетті кеңестер алуын да қамтамасыз ете алады. Жҥйе жҧмысын 

игерген шәкіртке курстың басқа қатысушыларымен де қарым-қатынас жасау 

қолжетімді.  Сонымен қатар, қашықтықтан оқыту жҥйеге қатысушылар 

жҧмысының мониторингін жҥргізеді: оқытушы кез келген уақытта студенттің 

сайтта қандай жҧмыс жасағанынан хабардар болады, студенттің қатысымын, 

белсенділігін, желіде ӛткізген уақытын бақылай алады.  

Қашықтықтан оқыту - оқытудың дәстҥрлі  емес технологиясын қолдану арқылы 

ӛзіндік жҧмыстар орындаудағы студенттердің шығармашылық белсенділігін 

арттырудың, кәсіптік қҧзіреттілігін қалыптастырудың тиімді нысаны. 
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Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесін жетілдіру және оны сапалы деңгейге 

кӛтеру мақсатын кӛздейтін мемлекет саясаты Отандық білім саласын әлемдік білім 

кеңістігіне кіріктіруге бетбҧрыс жасады. 

 Қазақстан Республикасының  Президенті Н.Назарбаев Қазақстанның білім беру 

ҥдерісіне заманауи технологиялар мен әдістерді енгізу қажеттігіне баса назар аудару 

керектігіне  ерекше кӛңіл бӛлуде. Бҧл туралы Президент «Қазақстан – 2050» 

бағдарламасында жаңа кезеңдегі  әлеуметтік  саясаттың маңызды қҧрамдас  бӛлігі  ретінде  

білім және кәсіби машық – заманауи білім беру жҥйесінің, кадр даярлау мен қайта 

даярлаудың негізгі бағыты екеніне тоқталып ӛтті.    

 Қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелерінің бірі – әлеуметтік, экономикалық ӛзгермелі 

жағдайда ӛмір сҥруге дайын болумен ғана қоймай, оны жақсартуға ықпал ететін жеке 

тҧлғаны да қалыптастыра білу.  

 Жеке тҧлғаға қойылатын нақты талап – шығармашылық, белсенділік, әлеуметтік, 

жауаптылық, жоғары интеллектілік, терең білімдік, сауаттылық.  Осы тҧрғыдан алғанда 

«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты»  

атты       Елбасы  Нҧрсҧлтан Әбішҧлы  Назарбаевтың  2012 жылғы 27 қаңтардағы 

Қазақстан халқына  Жолдауында мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1200002012#z0
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дамыту мақсатында бес жылдық  ҧлттық жоспарды қабылдау міндетінің алар орны зор 

болып отыр. 

Бҧл міндетті  жҥзеге асыру ҥшін оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 

жӛніндегі 2012-2016 жылдарға арналған Ҧлттық жоспары жасалып, оның мақсаты, 

міндеттері айқындалды. 

     Ҧлттық жоспарда мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту ҥшін 

тӛмендегідей кешенді жоспар жасалды.  

Аталған  Ҧлттық жоспардың мақсаты - Қазақстан Республикасындағы мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту ҥшін жағдай жасау. Ол ҥшін 

тӛмендегідей міндеттер қойылды: 

       Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың отандық және 

халықаралық практикасын зерделеу. 

 Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша шаралар 

жҥйесін іске асырудың тетіктерін анықтау. 

       Білім мазмҧнын жаңғыртуды қамтамасыз ету: стандарттар, оқу жоспарлары мен 

бағдарламалар. 

 Білім беру процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу. 

       Мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау және мониторинг жҥргізу жҥйесін 

дамыту.  

 Мектептің және қосымша білім беру жҥйесі ҧйымдарының материалдық-техникалық 

базасын нығайту. 

 Жалпы функционалдық сауаттылық деген ҧғымды таратып айтар болсақ, 

адамдардың (жеке тҧлғаның)  әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге 

белсене араласуы және ӛмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторы.  Яғни 

бҥгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына қарай ілесіп отыруы. Сонымен, 

функционалдық сауаттылық адамның мамандығына, жасына қарамастан ҥнемі білімін 

жетілдіріп отыруы. Мҧндағы басшылыққа алынатын функционалдық сапалар: белсенділік, 

шығармашылық тҧрғыда ойлау, шешім қабылдай алу, ӛз кәсібін дҧрыс таңдай алуға 

қабілеттілік, т.б. Яғни, жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан республикасының 

зияткерлік, дене және рухани тҧрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның 

физикалық қҧбылмалы әлемде әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы 

қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. 

 Осыған орай Ҧлттық жоспарда функционалдық сауаттылықтың   негізгі жеті 

тетігін (механизмдерін) бӛліп кӛрсетеді. 

 Оның алғашқысы – оқыту методологиясы мен мазмұнын түбегейлі жаңарту. 

Яғни мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту  жалпы білім беретін 

орта мектептің  Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын (МЖБС) жаңартудан 

бастау алуға тиіс. Ол ҥшін мҧғалім білім алушының меңгерген теориялық білімін 

практикалық жағдайда тиімді және әлеуметтік бейімделу ҥдерісінде пайдалана алатындай 

негізгі қҧзыреттіліктерді  сіңіруі керек. Олар:  басқарушылық (проблеманы шешу қабілеті); 

ақпараттық (ӛз бетінше ақпараттар кӛздері арқылы ҥнемі білімін кӛтеріп отыруы, сол 

арқылы танымдық қабілетін ҧштауы); коммуникативтік (ҥш тілде: қазақ, орыс, ағылшын 

(шет) ауызша, жазбаша қарым-қатынас жасау); әлеуметтік (қоғамда, ӛзі ӛмір сҥрген ортада 

іс-әрекет жасай алу қабілеті); тҧлғалық ( ӛзін жеке тҧлға ретінде қалыптастыруға қажетті 

білім, білік, дағдыларды игеру, болашақ ӛзі таңдаған кәсібін ӛзі анықтау, оның 

қиыншылығы мен кҥрделілігіне тӛзімді болу); азаматтық  (қазақ халқының салт-дәстҥрі, 

тарихы, мәдениеті, ділі, тілін терең меңгеріп, Қазақстанның  ӛсіп-ӛркендеуі жолындағы 

азаматтық парызын тҥсінуі); технологиялық  (әр азамат ӛз мамандығына қарай ақпараттық 

технологияларды, сандық технологияны, білім беру технологияларын сауатты 

пайдалануы). Білім алушы осы аталған негізгі қҧзыреттіліктермен қатар пәндік 

қҧзыреттіліктерді (әр пәннің мазмҧны арқылы) меңгеруі тиіс.  Елбасы Нҧрсҧлтан Әбішҧлы 



                                                                    122 
 

Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына 

қарай 20 қадам» атты еңбегінде оқулық мәселесіне ерекше тоқталған болатын. 

 Жалпы оқулық жазу мәселесі кҥн тәртібінен тҥспеген, ӛзекті мәселелердің  

бастысы екендігі алаш арыстарының  ой-пікірлерінен де анық аңғарылады. Атап айтар 

болсақ, Ж.Аймауытов: «...Тегінде оқу кітаптары кеңседе отырып одан-бҧдан 

қҧрастырылып ойдан шығарылып, долбармен жазу керек емес, мектептердің 

программасына жанастырылып, сондағы оқыту тәсілдеріне сҥйеніп жазылу керек. Бҧлай 

болмағандықтан кітаптардың кӛбі мектептерде қолдануға жарамсыз болып қалады. Кітап 

жазушылар ауылдағы мҧғалімдер арасынан шықпай немесе кітап жазам деген кісі, сол 

бастауыш мектепте бала оқытып кӛрмей тҧрып, мектептердің мҥддесіне, мақсатына тап 

ете тҥскендей кітап шығуы қиын». «...Мектептердің пән сӛздерін кеңседе жасау дҧрыс 

емес. Пән сӛзін пән маманы, кітап жазушы шығару керек. Ешбір ғалым пән сӛздерін 

кеңседе жеткізіп жасамайды. Кітап жазушы ӛзі табады. Бір ғалымның шығарған кітабында 

кейбір сӛздер қолайсыз болса, екінші жазушы ол сӛздерін тҥзеп, ӛзгертіп, жаңа сӛз 

кіргізеді. Сӛзді пән иесі ғана шығармаса, бӛгде кісілердің шығаруы мҥмкін емес. Ӛйткені, 

әр пәнге жетік адамдар білім кеңесінде болмайды. Пән иесі кӛп ойланып, кӛп еңбекпен 

тапса, кеңес сӛзге кӛп ойланып отыра алмайды. Білім кеңестерінің жиналысында 

болғанымыз бар, онда сӛздер жете тексерілмей,  ҥстірт қаралатындығы, кӛп отырса  

жалығып, қолайсыз сӛздерді де ала салатындығы байқалады», – деп оқулық жазудың 

ҥстірт қарайтын, жеңіл дҥние еместігіне баса назар аударады. Елбасының жоғарыдағы 

тҧжырымы осы алаш ойшылдарының пікірімен ҥндесіп жатыр.   

 Яғни, жоғарыдағы пікірлерде айтылғандай , оқулықтың мақсаты, міндеті, 

мазмҧны, қҧрылымы  функционалдық сауаттылықтың қҧзыреттіліктеріне  сай жазылуы 

тиіс. Оқулықты жаңа мазмҧнда жазу барысында оның негізін салған авторлар ҧмыт 

қалмауға тиіс. Себебі кез келген оқулықтың негізін қалаған сол алғашқы авторлар.  

Олардың атын оқулықта сақтап қалу біздің азаматтық борышымыз болуымен қатар, 

болашақ ҧрпаққа берер тәлім-тәрбие болмақ. Яғни, қазақ халқы менталитетіндегі ҥлкенге 

қҧрмет, кішіге ізет ҧстанымы болмақ.  

 Жалпыға білім беретін орта мектеп стандарты негізінде жазылатын мектептердегі 

оқулық жоғарыдағы айтылған қҧзыреттіліктерді  басшылыққа ала отырып дайындалуы 

қажет. 

 Функционалдық сауаттылықты жҥзеге асырудың екінші тетігі (механизмі) – 

оқыту нысандары мен əдістері. Тәуелсіз қазақ елінің  оқулықтарының мазмҧны ҧлттық 

қҧндылықтарды басшылыққа ала отырып жазылып, оны оқыту мен жҥзеге асырудың жаңа 

әдістері, яғни білім беру технологияларын мақсатты тҥрде оқу ҥрдісіне енгізу арқылы жаңа 

бағытта жҧмыс жасауға міндеттіміз. Осы негізде білім алған мектеп оқушылары теориялық 

білімдерін практикалық тҧрғыда қолданумен қатар ана тілінің келешегіне ҥлкен 

жауапкершілікпен қарауға тәрбиеленеді. 

 Ҧлттық жоспарда кӛрсетілген функционалдық сауаттылықтың үшінші тетігі 

(механизмі) – оқу нəтижелерінің бағалау жүйесін өзгерту.  Яғни бағалау жҥйесі 

функциональдық сауаттылықта  сырттай бағалау және іштей бағалау болып бӛлінеді.  

Іштей бағалау – оқу пәні бойынша оқыту сапасын диагностикалау және мемлекеттік 

жалпыға білім беру стандарты ӛлшеміне сәйкес, ал сырттай бағалау – әрбір деңгейді 

аяқтау бойынша білім алушының оқу жетістіктерінің нәтижелеріне сәйкес (ҦБТ, ОЖСБ 

және т.б.), сондай-ақ халықаралық зерттеулерге (ТIMSS, PISA  және PIRLS) қатысуы 

арқылы жҥзеге асырылады.  Нақтырақ айтар болсақ, сыртқы бағалау белгілі бір мамандық 

иелеріне қатысты болса, іштей бағалау кӛбіне білім алушыларға қатысты.  Сонымен қатар 

білім алушылардың ӛзін-ӛзі бағалауы, ҧйымдастыруы, жетілдіруі және жеке жетістіктері 

бойынша бағаланады.  Біздің тәжірибемізде, осы аталған білім алушының бағалау жҥйесі 

ҧлттық тӛл технологиямыз «Сатылай кешенді оқытуда»   қолданылып келеді. Бҧл 

жоғарыдағы аталған   басқарушылық, ақпараттық,  коммуникативтік, әлеуметтік, тҧлғалық,  

азаматтық,  пәндік қҧзыреттіліктерді білім алушы бойына  дарытады. Оның дәлелі 
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«Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен білім алып отырған оқушылар мен оларға 

білім беруші мектеп мҧғалімдерінің жыл сайынғы жетіп отырған жетістіктері, яғни мектеп 

бітіруші тҥлектердің Ҧлттық бірыңғай тесте жоғары пайыздық кӛрсеткішке жетуі және 

Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясының республикалық ауызша командалық 

олимпиадасына республикамыздың әр ӛңірінен бастауыш сыныптан бастап, орта, жоғары 

буын сыныптарынан оқушылардың қатысып, жҥлделі орындарға ие болуы. Бҧл туралы әр 

ӛңірдегі баспасӛз қҧралдарында жарияланып отырады. 

 Ал функционалдық сауаттылықтың төртінші тетігіне (механизміне) 

тоқталар болсақ, оған қосымша білім жəне мектептен тыс сабақтармен қамтуды 

жатқызады. Шынтуайтына келгенде, бҧл мәселе бізде толыққанды жҥзеге асып 

отырмағандығы белгілі.  Себебі, әлі кҥнге дейін стандарт пен оқулықтарға  айтылған сын 

тҥзелмей отырған кезеңде мҧндай қосымша білім беру арқылы функционалдық  

сауаттылық ӛз деңгейінде жҥзеге асып отыр дегенді айта алмаймыз. Бҧл тҧрғыда да біз, 

алаш арыстарының бірі Ж.Аймауытовтың мына бір қағидасын басшылыққа алсақ, 

функционалдық сауаттылықтың тӛртінші механизмі жҥзеге асқан болар еді. Ағартушы: 

«Балаға ең қымбат, ең жылы, жақын нәрсе – туған жері, туған жерінің қҧбылыстарын білу 

балаға ӛте қызық. Мҧндай оқыту жҥйесі жергілікті ӛмірге, табиғатқа терең мазмҧн беріп, 

оларды баланың санасында жандандырып, олар баланың махаббатын арттырады, бала 

әлеумет тҧрмысына, тӛңіректегі әлемге терең кӛзбен қарап ҥйреніп, жолығатын қиын 

мәселелерді оңай шешетін болады, бҧрынғыдай мектептен шыққан соң, бала ҥйренген 

білімін ҧмытып қалмайды, қайта білгенімен ӛмір жҥзінде пайдаланатын болады.  

 ... Балаларға туған жердің табиғатын, туған елдің әдет-ғҧрпын, мінезін ҥйреніп, 

хәкімшілік, әлеумет мекемелерімен, олардың қызметтерімен, сауда кәсібімен, қатынасу 

жолдарымен таныстырып, жергілікті тарихи ескерткіштердің қатынасын тҥсіндіріп, 

балаларды бҧрын білмейтін, жат нәрсемен яғни әлеумет ғылымымен таныс қыламыз»,– 

деп  бҥгінгі заманауи білім беру талабына сай  функционалдық сауаттылық мәселесіне, дәл 

осы терминмен айтпаса да,  терең талдау жасап, нанымды тҧжырым айтқан. Егер де біз 

қосымша білім беру және мектептен тыс сабақтарда осы қағидаларды басшылыққа ала 

отырып, бағдарламалар тҥзіп, қосымша әдебиеттер ҧсынатын болсақ, онда функционалдық 

сауаттылықтың   тӛртінші механизмі және заманауи білім беру талаптарын ӛз дәрежесінде 

жҥзеге асады.     

 Ұлттық жоспарды жүзеге асырудың бесінші тетігі (механизмі) –мектепті 

басқару моделі (қоғамдық-мемлекеттік нысан, мектептердің оқу жоспарын 

реттеудегі дербестігінің жоғары деңгейі). Бҥгінгі білім беру жҥйесінде қазақстандық 

мынадай мектептер бар. Олар: жалпы білім беретін орта мектеп, гимназия, лицей, дарынды 

балаларға арналған мектептер, Назарбаевтың зияткерлік мектебі (НЗМ) т.б. Осы 

мектептердің басқару жҥйесі, оқу бағдарламалары, оларда оқытылатын пәндердің 

оқулықтары, онда оқитын оқушылардың білім сайыстары бір-бірінен ерекшеленіп, бҥгінгі 

қоғам талап етіп отырған ҥрдістен шығуы тиіс. Ӛкінішке орай, әлі кҥнге дейін бҧлардың 

бағдарламалары мен оқулықтарында ешбір айырмашылық болмай тҧр. Сондықтан да 

оқушыларарасында ӛткізілетін тҥрлі білім сайыстары бір бағытта, бір мақсатта жҥргізіледі. 

Алтыншы тетігі (механизмі) – барлық мүдделі тараптармен əріптестікке негізделген 

достық қалыптағы білім беру ортасының болуы. Бҧл мәселедегі  жҥзеге асырылатын 

жҧмыс – мектеп пен жоғары оқу орындары, тҥрлі ғылыми зерттеу орталықтары мақсатты 

тҥрде келісімшартқа отырып, мектеп оқушыларының мамандық таңдауда, ғылыми 

жҧмыстар, жобалар жасауда әріптестік қарым-қатынас орнатып отыру екі жаққа да тиімді 

болмақ. Жоғары оқу орындары білім сапасын арттыруда ӛзі дайындайтын маманның 

деңгейін, қабілетін, дарынын алдын-ала анықтап, болашақта жҥргізілетін жҧмыстарын 

жоспарлап, білім алушыларға кредиттік жҥйенің ерекшеліктерін, мақсат-міндеттерін 

алдын-ала тҥсіндіру жҧмыстарын жҥргізіп, мектеп оқушыларына мамандық таңдауда 

дҧрыс бағыт беру.  Осы тетікті мақсатты тҥрде жҥзеге асыру ҥшін биылғы, яғни 2013-2014 

оқу жылынан бастап Астана қаласы Білім басқармасының бҧйрығымен  №70 «Мӛлдір» 
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балабақшасы, №4 мектеп-гиназия, №8 жалпы білім беретін орта мектеп және №66 мектеп-

лицейде «Сатылай кешенді оқыту технологиясы – сапала білім берудің» кепілі атты 

тақырыпта тәжірибелік жҧмысымызды бастап кеттік. Тәжірибе жҧмысы тӛрт жыл бойы 

жҥргізіледі. Осы тӛрт жылдың ішінде балабақша тәрибешілері мен мектеп мҧғалімдері 

теориялық та, практикалық жағынан да біршама жетістіктерге жетеді деген ойдамыз. Ең 

бастысы жоспар айқын, жасалып жатқан жҧмыстар ӛз нәтижесін беруде. 

 Функционалдық сауаттылықтың   жетінші  механизмі  – ата-аналардың 

балаларды оқыту мен тəрбиелеуге белсенді қатысуын қамтамасыз ету. Ата-ана бала 

бойына  жас кезінен адами қҧндылықтарын дарытып, саналы ӛмір сҥруге баулуға  

борышты.  Ата-ананың бала тәрбиелеуде  функционалдық сауаттылығын кӛтеру мектеп 

мҧғалімдерімен олардың тығыз байланыс жасап, екі жақты әріптестік әрекетінің негізінде 

қалыптасады.  Яғни,  ата-ана баласының ерекше қасиетін тануы, оны тҥрлі жағдаятта 

тҥсініп, қол ҧшын беруі, олардың қабілетін дамытуға,  бойына рухани қҧндылықтарды  

қалыптастыруға, жағымсыз мінез-қҧлық, әдеттерден арылтуға кӛмек беретін 

функционалдық сауаттылық ата-ана бойында да болуға тиіс.  Сондықтан біз аталған 

балабақша мен мектептерде «Ата-аналардың ашық есік кҥнін» белгілеп, апта сайын 

оларды ашық сабақтарға шақырып, балаларының білімін,  ӛз кӛздерімен кӛріп, қандай 

жетістіктері бар, қай жерде олқылықтар кетіп жатқандықтарын ӛз кӛздерімен кӛріп, 

қорытынды шығарып отыруын басты мақсат еттік. Сонымен  қатар ата-аналармен бірге 

«Әкем, шешем, мен және туған тілім» және «Осы жҧрт ҧлы Абайды білер ме екен?» деген 

тақырыптарда марофон ӛткізілу жоспарланып отыр. 

Қорыта келе, Елбасының  «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының 

басты бағыты» атты Жолдауындағы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 

мақсатында қҧрылған бес жылдық Ҧлттық жоспардың дер кезінде кӛтерілгендігін 

қҧптаумен қатар, бҧл функционалдық сауаттылық мәселесі заманауи білім берудің басты 

бағыты болатындығына сенімдіміз. 
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Жазу қазіргі кезде ғана емес, адамзат дамуының барлық кезеңінде маңызды қызметке 

ие болған. Бҧрынғы кездері адамдар қашықтықта тҧрып, бір-бірін тҥсіну ҥшін айналадағы 

заттар негізінде тҥсінік беруге тырысқан болса, дами келе хат жазу, ал қазіргі кезде 

ғаламтор желілері арқылы, атап айтқанда, whatsApp, facebook, twitter, @mail, Instagram 

сынды тағы басқа ақпарат алмасу қҧралдары арқылы хабар беріп, тіпті шет елдегі 

достарымен де хат алмасып жатады. Ертеде хатты апталап, айлап кҥткен болса, қазір 



                                                                    125 
 

жазудың бір адамнан екінші адамға жетуі ҥшін секундтар ғана қажет. Бҧл – жазудың 

қызметінің артқанының тағы бір белгісі болып табылады.  

Жазудың адамзатқа қаншалықты керек екенін, қҧнды екенін А.Байтҧрсыновтың 

мына пікірінен біле аламыз:  «Біздің заман – жазу заманы:  жазумен сӛйлесу ауызбен 

сӛйлесуден артық дәрежеге жеткен заман» деген  [1, 369 б.]. Яғни, жазу ауызша сӛйлеуден 

қай кезде де артығырақ . Себебі, ауызша сӛйлеудің таралу кеңістігі шектеулі, екіншісі, 

уақыт жағынан да шектеулігі бар. Осы екі кемшілікті орындау жазудың міндеттерінен 

анық байқалады. 

Қазіргі заман жазу заманы болғандықтан, жазусыз қарым-қатынас толық ӛз 

дәрежесінде болмайды. Жазу арқылы біз сауаттылығымызды арттырып, шетелдермен 

қатыр-қатынас жасай аламыз. Оқушылардың, жалпы кез келген адамның мәдениеттілігін, 

ой-ӛрісінің деңгейін, ойлау жҥйесін жазу арқылы аңғара аламыз, сол арқылы 

оқушылардың сауаттылық деңгейін анықтаймыз. 

Қазіргі кезде жазылым -  функционалды сауаттылықты анықтаудың бір қыры. Ал 

мҧны, біз оқу ҥдерісінде әр тҥрлі жазылым тапсырмалары арқылы ҧйымдастырамыз.. 

Оның ішінде, жазылым тапсырмалары арқылы қандай білік-дағды қалыптасады, міне, 

осының бәрін жазылым тапсырмаларының тҥрлерін қарастыру барысында анықтай 

аламыз. Мектеп оқушылары орындайтын жазылым тапсырмаларының бірнеше тҥрлерін 

қарастырып кӛрейік, олар, диктант, шығармашылық жаттығулар, шығарма жазу, т.б. 

Мектеп оқушыларының жазылым дағдысын, сауатты жазуын қалыптастыру ҥшін 

бірнеше жаттығулар орындалады. Кез келген жазылым әрекетінде жазылымға дейінгі 

жаттығулардан кейін оқушыларға жазылымның негізгі мәтіні беріледі. Жазылымда 

берілетін негізгі жаттығулар мен тақырыптары тек қана жазылым алды тапсырмаларымен 

емес, сонымен қатар оқушылардың ой ӛрісін дамыту ҥшін, ойлау әрекетін кеңінен 

пайдалану ҥшін қҧрылады. Жазылымға дейінгі тапсырмаларда тікелей жазылыммен 

байланысты тапсырмалар жҥйесін орындаған оқушылар ҥшін енді сауатты жазу басты 

мәселе болып табылады.  

Оқушыларға диктантқа дейінгі тапсырмалар жҥйесін орындатқаннан кейін, диктант 

жазу басты мәселе болып табылады. Диктантқа дайын оқушыға берілетін диктант мазмҧны 

бірнешеге бӛлінеді: 

1. Диктант мәтіні оқушының деңгейіне байланысты болуы шарт. Яғни, қай сыныпта 

оқушы қанша сӛз жазу керек, мҧғалім соны ескеру қажет; 

2. Диктантқа берілетін мәтін мазмҧны оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай болуы 

қажет; 

3.  Диктант мәтінінің тақырыбы оқушыларды қызықтыратын, ойландыратын тақырып 

болуы керек; 

4.  Диктант мәтінін таңдаған кезде мҧғалім барынша оқушылардың ойын дамытатын,  

тың мәлімет беретін мәтін таңдауға тырысу қажет. Себебі, оқушылардың ойында барынша 

кӛп мәлімет қалса, ҧшқыр ойлайтын, саналы болып ӛседі. 

Диктанттың қай тҥрі болса да, әрбір оқушы оны сауатты жазуға тырысады. Алайда, қазіргі 

кезде диктантты орфографиялық нормаға сай оқу дәстҥрге айналған. Себебі, кез келген 

оқушы естіген нәрсесін жазады. Жалпы оқушыларды орфоэпиялық нормаға сай оқылатын 

диктантқа алдын ала дайындық тапсырмаларын беріп жазуға болатынын екесеру керек. Ол 

ҥшін алдын  ала диктантқа дейінгі тапсырмалар қатарын ҧсынуға болады. Мысалы, 

Диктант тақырыбы: «Жауынгер аға» 

Отанға, сол Отанның жҥрегі — Москваға, қатерлі, қатал жау суық қолын созған кезде, 

сіздің атыңыз қараңғы тҥнде тҧнық аспанға атылған жай оғындай жарқ ете қалды. 

Майдандағы әскерлерге нҧрын шашты. 

Ол — мың басы. Мың қолды бастаған отыз бір жастағы Момышҧлы — Намысҧлы боп 

шыға келді. Отанның әрбір адым жері ҥшін табан тіреп, қайсарланып, ӛжеттеніп тҧрып 

алды. Қоршаудың ӛзін ерлікпен, ӛжеттікпен қаймықпай бҧзып ӛтті. 
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Сол шақта астананы қорғаған мыңдар мен миллиондар арасынан «Момышҧлының 

батальоны» ӛзгеше аталды, ерекше кӛзге тҥсті. 

Оны генерал И.В.Панфилов мақтады. Газеттер жазып жатты. Ер еліне еткен еңбегін 

ерекшелігім демей, еліріп мақтан етпей, сол бір табиғи қалыпта қала білді. Мҧнда ерлікке 

тән азаматтық кӛрінді. Сӛйтіп, Бауыржан бастаған батальон Москва тҥбіндегі шайқаста 

асқан ерлік кӛрсетті. (113 сӛз) 

Диктантқа дейінгі тапсырмалар: 

1. Тҧнҧқ, нҧрҧн, ӛжӛт, кӛзгӛ, бҧзҧп ӛттҥ сӛздерінің орфографиясын жазыңыз; 

2. Берілген сӛздерді толықтырыңыз:  

a) Жҥрек + і : 

b) Тірек + і : 

c)  Мың + басы: 

Мақсаты: оқушылардың буын ҥндестігін қалай тҥсінгендігін анықтау, орфоэпиямен 

оқылған сӛздердің дҧрыс, орфографияға сай жазылуына машықтандыру.  

Диктант тақырыбы: «Бала би» 
Бала бидің атасы азан шақырып қойған аты — Бименбет. Бала би — лақап аты. Бименбет 

әкесі Есенәліден он ҥш жасында жетім қалады. Әкесінің інісі Арғынбайдың атын ерттеп, 

қасына ереді. Арғынбай бидің алдына келген ҥш даудың шешімін айтып, Бименбет кӛзге 

тҥседі де, Бала би атанып кетеді. 

Тӛрт кісі бірлесіп, бір ақсақ ешкіні семіртіп соймақ болып қырманға жібереді. Және де 

сойғанда кім қай аяғын алатынын алдын ала белгілеп қойса керек. Ешкі бір кҥні шҥберек 

ораған ақсақ аяғын отқа тигізіп алып бақырып, қырманды айнала жҥгіріп, содан қырман 

ӛртенеді. Ӛртке кінәлі кім деп іздегенде ҥш сау аяқтың иесі «Отқа жҧғысқан да, қырманға 

ӛрт қойған да шҥберек байлаған ақсақ аяқ», — деп ауру аяқтың иесін айыпты қып 

шығарады. (110 сӛз)  [2]. 

Диктантқа дейінгі тапсырмалар: 

1. Би мен шешен сҿздерін тҥсіндіріңіз 

2. Аяқ, аян, ою, қию сҿздерін жазыңыз 

3. Жоқ, тапқанға, сӛз, қолқа, бар сҿздерін орналастырып, артық сҿзді алып 

тастаңыз.  
Мақсаты: Оқушылардың ойларын бір арнаға бҧру, тез әрі нақты жауап беруге ҥйрету. 

Осы сияқты тапсырмалар арқылы оқушыларды алдын-ала диктантқа дайындауға болады. 

Диктантқа дейінгі тапсырмаларды тҥрлендіріп беру әр мҧғалімнің ӛзіне байланысты болып 

табылады. 

Оқушылар басты жазылым әрекетін жазып болған соң, не істейді? Кӛп мектептерде 

мҧғалім жҧмысты жинап алып, тексеріп бағасын қоя салады. 

Бірақ, диктантта жіберілген қателер ешқандай рӛл ойнамай, оқушы дәл сол қатесін келесі 

жолы да жібереді. Немесе, қатемен жҧмыс жасалады, Бірақ форматы тек қана қате 

жазылған сӛзді кӛшіріп жазу болып табылады. Сондықтан, қатемен жҧмыстың жасалу 

барысын біраз ӛзгерту керек. Қатемен жҧмыс балаға қандай кӛмек кӛрсетуі шарт: 

1. Қатемен жҧмыс кезінде бала жазған диктантын қайта оқып, мәтін мазмҧнымен қайта 

танысып шығады. Яғни, есте сақтаған ақпаратты қайта жаңғыртады; 

2.  Мәтін мазмҧнының тәрбиелік маңызын ата-анасымен болсын, немесе достарымен, 

інілерімен талдап, тәрбиелігін одан әрі байқатады. Яғни, біреуге айту арқылы тағы бір 

адаммен ақпарат алмасады. 

3. Қате жазылған сӛзге талдау жасау арқылы сол қателікті келесі жолы болдырмауға 

тырысады. Осыларды ескеріп диктанттан кейінгі жаттығу жҧмыстарын ҧсынамын:  

Диктанттан кейінгі жаттығулар: («Жауынгер аға» диктанты бойынша) 

1. Ҧлы Отан соғысы қай жылдары болды? 

2. Ҧлы Отан соғысында ерен ерліктерімен кӛзге тҥскен кімдерді білесіңдер? 

3.  Мәтіннен сан есімдерді тауып, мағыналық топтарға бӛліңіз 

4. Қате кездескен сӛздерді пайдаланып сӛйлем қҧраңыз; 
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Диктанттан кейінгі жаттығулар: («Бала би» диктанты бойынша) 

1. Мәтіннен біріккен сӛздерді теріп жазып, мағынасын тҥсіндіріңіз 

2.  Дау сӛзін пайдаланып, сӛйлем қҧраңыз 

3. Сан есімдерді тауып, мағыналық топтарға ажыратыңыз 

4.  Қате жазылған сӛзді  белгілеңіз: ауру, ақсақ, айақ, ӛрт, қырман, шҥберек, Бименбет 

5. Қате кездескен сӛздерді пайдаланып сӛйлем қҧраңыз; 

Мақсаты: Диктант мәтінін бала қаншалықты тҥсіне білді, грамматикалық қателіктерді 

қалай дҧрыстауға болады, сӛз таптарын ажыратып, сӛздерді орынды қолдануларына 

машықтанады. 

Диктанттан кейінгі жаттығулар барынша әр тҥрлі болуы шарт. Себебі, осы арқылы біз 

баланың сауатты жазуын да, есте сақтауын да, сыни ойлауын да дамыта аламыз.  

Жазылым әрекетінен кейінгі жаттығулар тек қана диктантта ғана емес шығарма мен 

мазмҧндамада да болады. Бірақ, шығарма мен мазмҧндаманың тапсырмаларының бір 

ерекшелігі, диктантта сӛз, әріп қатесін болдырмау басты назарда болса, бҧл екеуінде 

сӛйлемнің дҧрыс қҧрылуы негізге алынады.  

Оқушыларға диктанттан басқа жазылым дағдысы мен сыни ойлауды қалыптастыратын 

бірнеше жаттығулардың тҥлерін ҧсынуға болады. 

Лексикалық жаттығулар:  

1-жаттығу. Мәтіннен синоним сӛздерді табыңыз. 

Қазір басында желегі бар жас келіншек қалың қонақ ортасында, Абай қасында отыр...  

Солардың ішінде ең кӛрнектісі және бар жиынға қадірлі, қҧрметтісі, сҥйіктісі – мынау 

қос ішекті домбыраны безілдетіп отырған орта бойлы, қызғылт жҥзді, кең ақ маңдайлы, 

нҧрлы жігіт. Ол – Арқаға аты шыққан, бҥкіл Орта жҥзді асыл саз, әсем әнімен ҧйытқан 

Біржан сал.  

Қадірлі ақын, қҧрметті қонағына Абай қадала қарап қапты. Ақ-қарасы әлі де айқын, 

таза, ҧзынша кӛздері ӛзгеше боп телміре тҥсіп, шарасынан асып ҥлкейіп қарайды.    

          2-жаттығу. Тӛмендегі омоним сӛздердің әр тҥрлі мағынасын тауып , сӛйлем 

жазыңыз. 

 Жас, ат, тҥс, ара, жаз, қара, бас.  

          3-жаттығу. Берілген тіркестерден артығын тауып, сӛйлем қҧраңыз. 

Таудың басы, ӛзеннің басы, жҧмыстың басы, аптаның басы, аяғын басты, жылдың 

басы, адамның басы, кӛштің басы. 

 

Жаттығудың мақсаты -  мектеп оқушыларының сӛздік қорын кӛбейту, жазылым 

әрекеттерін орындау барысында қай сӛзді қандай мағынада қолдану керектігін тҥсіндіру. 

Мәтінді қызығып оқуға, мәтіндегі синоним сӛздердің қолданылуына назар аудару. 

Жаттығудың маңызы  – оқушылардың сӛз саптауын, ойды жҥйелей беруіне кӛмектеседі. 

Шығармашылық жаттығулар: 

1-жаттығу. Берілген жауап бойынша мәтінге сҧрақ қойыңыз. 

Тӛле би жас кезінде Әнет бабаға барып, батасын алыпты. 

a)  

b)  

c)  

d)  

  Менің саяхатым 1856 жылы 28 майда басталды. 

a)        

b)  

c)  

d)  

       2-жаттығу. Берілген сӛйлемді сӛздердің орнын ауыстырып, артық сӛз қоспай сӛйлемді 

тҥрлендіріңіз. 
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      Тӛле би мен Қаз дауысты Қазыбек би ертеректе ӛлген бір кісінің қҧнын даулап, Кіші 

жҥзге келеді. 

 Жаттығудың мақсаты – Оқушының ӛз ойын еркін жеткізіп, сауатты жазуына 

машықтандыру; 

 Жаттығудың маңыздылығы – оқушы ӛз ойындағы сӛйлемді сауатты әрі кӛркем тҥрде 

хатқа тҥсіріп, ӛз ойын аудитория алдында кӛркем жеткізуге ҥйретеді. Оқушы бір ойды әр 

тҥрлі тҥрде жеткізуге ҥйренеді. 

3-жаттығу. Оңнан солға қарай, солдан оңға қарай оқылса да ӛзгермейтін сӛздерді жаз.  

Жаттығудың мақсаты – оқушының ойлау қабілетін дамыту, білім дағдыларын жетілдіру. 

Жаттығудың маңыздылығы – тез әрі шапшаң ойлануына әсер етеді.Ойлау мен іс-

қимылды бір уақытта пайдалануына дағдыланады; 

Жоғарыда кӛрсетілген тапсырмалар оқушылардың ойларын жҥйелеуге, дҧрыс пайдалануға 

ӛз әсерін тигізеді. 

 Оқушыларды кӛркем жазуға жетілдіріудің тағы бір жолы шығарма жазуға жтеілдіру. 

Оқушыға шығарма жҧмысын жазар алдындағы материал жинақтау мен іріктеу 

шығармашылық бағыттағы кҥрделі жҧмысқа жатады. Материалды топтау жҧмысында 

шығарма тиімді жазылу ҥшін оқушыларға тӛмендегідей тапсырмаларды жҥктеуге болады:  

- Материалды жоспарға сай топтау;   

- Бакылау мазмҧны бойынша материалды қайта топтау;  

-  Матеиалды қайта топтауда жіберілген кемшіліктерді тҥзету; 

-  Жиналған материалды шығарманың ҥш бӛліміне ыңғайлап қайта ҧсыну; 

Материалды жинақтап іріктегенде оқушының кӛркемдік мәтінді кӛркемдік ерекшелігі 

жағынан толық, жан-жақты талдай білуі, текстегі кейбір авторлық нақты дәлелдемелерді 

жҥйелей кӛрсетуі ҥнемі ескеріліп отырылуы керек, демек, бҧл жерде материалды дҧрыс 

іріктей білу процесі іске асырылады.  

Дайындық кезіндегі ҥлкен жауапкершілікті талап ететін жҧмыстың бірі – шығарма 

тақырыбын таңдау. Оқушының таңдаған тақырыбы материалды жетік білетіндігімен, 

кӛңілге жақындығымен, жазуға мҥмкін болатындығымен ерекшеленуі керек. Тақырып 

таңдау – бар жҧмыстың кіріспесі, шығарманың қалай басталып, қалай аяқталуы да осыған 

байланысты іске асады.  

 Оқушының шығарманы жазуы ҥшін ең бірінші қызығушылықты ояту керек. 

Оқушылардың шабытын, қҧлшынысын ояту тікелей мҧғалімге қатысты жҧмыс. 

Оқушыларға тақырып берер алдында, кез келген мҧғалім тек қана орфографиясын 

дамытуды емес, сонымен қатар ішкі ойын ашық жазуды, қоғамда болып жатқан 

қҧбылыстарға ӛзіндік ой-пікірін айтуды кӛздеу керек. Сонда ғана, оқушылардың ойлау 

әрекеті іске асады. Оқушыларға шығарма жаздырмас бҧрын қандай маңызды тапсырмалар 

жаздыртуға болады:  

Шығармаға дейінгі жаттығулар:  

1. Қызыл, киім, маған, кӛйлек, дҥкен, кино, бару, керек деген сӛздерді пайдаланып сӛз 

тірекестерін қҧрастыр  

2. Берілген кестеге екі сӛздің ҧқсастықтарын жазыңыз:                

Қыз Қыс 

 

 

 

 

 

 

 

3. Берілген суреттер бойынша тақырып таңда: 
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4. Айналаға зер салып, мҧқият қарай аласың ба? Белгілі заттан белгісіз нәрсені байқай 

аласың ба? Осы тҧрғыда мәтін қҧрастырып жаз.(Осы сияқты тапсырмалар оқушылардың 

бойындағы аңғарымпаздықты, байқағыштықты дамытуға әсер етеді.) 

5. Елестету арқылы ой толғау жаздыру. Сендер отбасыларыңмен демалуға табиғат 

аясына шықтыңдар. Табиғат саған қатты ҧнады. Демалыста болған әсеріңді хат арқылы 

досыңмен бӛлістің. (Бҧл тапсырма баланың жан дҥниесін кӛрсетеді. Осы арқылы 

психологиялық зерттеу жасауға әбден болады.) 

6. Кез келген бір досыңның қуанған және ашуланған сәтін елестет. Сол кездегі 

досыңның тҥрін, қимылын суреттеп ой толғау жаз.(Бҧл тапсырма оқушының қаншалықты 

бақылаушы екенін аңғартады және досының қуанған, ашуланған сәттерін суреттеп 

жазарда, қай жерде қандай сӛзді дҧрыс қолдану керек екенін ескереді.) 

Жазылым әрекетінен кейінгі жаттығулар тек қана диктантта ғана емес шығарма мен 

мазмҧндамада да болады. Бірақ, шығарма мен мазмҧндаманың тапсырмаларының бір 

ерекшелігі, диктантта сӛз, әріп қатесін болдырмау басты назарда болса, бҧл екеуінде 

сӛйлемнің дҧрыс қҧрылуы негізге алынады.  

 Шығармадан кейінгі жаттығуларды тікелей синтаксис саласы бойынша орындаймыз. 

Яғни, сол арқылы оқушыларға, салалас, сабақтас сӛйлемдердің жасалуын, пуктуацияны, 

еркін сӛз тіркестері мен тҧрақты сӛз тіркестерін ҥйретуге болады. Бҧл тҧрғыдан келгенде 

тапсырмалар тӛмендегідей берілуі мҥмкін:  

1. Шығармадан салалас, сабақтас  қҧрмалас сӛйлемдерді тауып, тҥрлеріне қарай 

талдаңыз; 

2. Жерге байланысты еркін және тҧрақты сӛз тіркестерін пайдаланып, сӛйлем 

қҧрастырыңыз; 

3. Берілген сӛйлемге тиісті тыныс белгілерін қойыңыз; 

Осы сияқты тапсырмалар арқылы шығарманы пысықтап, қорытып алуға болады. 

 Жазу – оқушыға ғана емес, кез келген адамға ең басты, маңызды рӛл атқаратыны 

бәрімізге мәлім. Ал, тікелей оқушылар ҥшін жазу – сауаттылықты арттырудың ең пайдалы 

тәсілі. Қазіргі таңда қоғам сауатты, ойы ҧшқыр адамдарды қажет етеді. Бҧл – болашақ 

Қазақстанның басты кҥші. Сондықтан, әрбір адам мейлінше, сауатты болуы қажет. 

Сауаттылық тек қана жақсы сӛйлегеннен емес, сауатты, қатесіз, ӛз ойын тыңғылықты, 

жоғары деңгейде кӛрсете білген адамдарға тән нәрсе. Ал оқушыда функционалды 

сауаттылықтың жоғары деңгейде болуының  бір жолы ретінде жазылымды алға тартамыз. 

Жоғарыда атап ӛткеніміздей, жазылым әрекеті, оның ішінде шығарма, диктант, 

мазмҧндама, эссе, ой толғаулар арқылы біз оқушылардың жазу сауаттылығын арттыра 

аламыз. Оған қажетті ең басты қадамдарды анықтадық:   

- Оқушылардың қызығушылықтарын арттыру; 

- Оқушыларды тілді сҥюге баулу; 

- Тек қана мектепте емес, кез келген ортада ӛз тілінде ойын ашық жеткізе білуге 

дағдыландыру;  

- Тек қана мектептегі жазылым әрекеттерінде ғана емес, сауатты жазуды басқа да 

қарым-қатынас қҧралдары арқылы дамыту; 
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Қазақстан-2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ҧлттық моделінің жасалуы мен 

қалыптасуы және Қазақстанның білім беру жҥйесін әлемдік білім беру жҥйесі деңгейіне 

кӛтерумен танылады. Қазіргі кезде білім берудің, тәрбиелеудің мақсат-мазмҧны жаңарып 

осыған байланысты ҧлттық сана негізінде білім-тәрбие беру жолдары пайда болды. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі: оқушы тҧлғасының сын тҧрғысынан 

ойлау, зертеу жҧмыстарын жҥргізу, коммуникативтік қарым-қатынасқа тҥсу іскерлігін, білім 

мен тәрбиені қатар алу міндеттерін кӛздейді. Жас ҧрпақты заманауи әдіс-тәсілдермен оқыта 

отырып, ой ӛрісі кең, саналы, Отанын сҥйетін азамат етіп тәрбиелеу ісінде батыр 

бабаларымыздың ӛсиеттері мен нақыл-сӛздерін ҥйрете отырып білім беру және тәрбиелеу - 

біздің басты мақсатымыз.  

Халқымыздың тарихынан ерекше орын алып, кейінгі ҧрпаққа ӛнеге болар, халықтың 

есінде мәңгі қалар дара тҧлғалар аз емес. Отанын, жерін қорғаған батырлар, елі ҥшін, жері 

ҥшін жанын қиған асыл азаматтар халық жҥрегінен орын табады, олар туралы аңыздар, 

дастандар, ӛлең жырлар жазылады. Бҧлардың адамгершілік қасиеті, қайтпас қайрат-жігері, 

ҧлттық сезімі, адами даналығы халықтаң жҥрегінен орын тауып, ӛлең жырдың, кӛркем 

шығарманың аңыз кейіпкеріне айналып жатады.  

Осындай аңыз тҧлғаның бірі де бірегейі - даңқты батыр Бауыржан Момышҧлы.  

Б. Момышҧлы қазақ әдебиетіндегі әскери-мемуарлық шағырмалардың кӛшбасшысы деп 

есептеуге болады. 

«Ата мекен жері ҥшін, 

Қасиетті ел ҥшін, 

Болмай қалар кім батыр? 

Әзіз ата ақсақал 

Қҧл болмасын қорлықта, 

Алпыстағы қарт ана, 

Теңеген жанға жан-жарым, 

Ботакӛз сҧлу қарындас, 

Кҥн болмасын зорлықта. 

Деген намыс ойдағы, 

Жасады мыңнан шын батыр»         [1,30]    

деген ӛлең жолдары арқылы Бауыржан Момышҧлы ӛзінің адами қасиетін, халқы ҥшін жан 

қияр азаматтық болмысын жас ҧрпаққа паш етеді. 

Халық қаһарманы Б. Момышҧлының ӛлеңдері, нақыл сӛздері, ой ӛрнектері, патриоттық 

тәрбие туралы қағидалары, жас буынды Отанына деген ыстық сезімге, ерлік, патриотизімге, 

дәстҥр, тәрптіп, тіл, достық, туған жер, ҥстаз-шәкірт, ата-анаға қҧрмет, еңбекті сҥю тағы 

басқа адами асыл қасиеттерге баулиды.  
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Ҧрпағымыздың ержҥрек, батыл, дана, тереңойлы, саналы, тағы басқа адами қасиеттерді 

бойына сіңіре білуі егемен еліміздің бҥгіні мен ертеңіне аса қажет. Ал жас буын ҥлкеннің 

ақылы, тәрбиесі, ҥлгі ӛнегесі тағы басқа асыл қасиеттері арқылы ӛсіп, рухани сезімдері, 

ақыл-ойы, патриоттық рухы, ҧлттық санасы, жан-дҥниесі таза қазақи дәстҥрдегі тәрбиеде 

қалыптасады. Осы тҧрғыдан алып қарағанда Б. Момышҧлының шығармалары арқылы 

берілетін тәрбие жастарымызды ӛрлікке, ерлікке, еңбек сҥйгіштікке, бауырмалдыққа, 

отаншылдыққа, ҧлттық  жандҥниесі таза, ӛнер-білімге, қҧштарлыққа жетелейді 

«Маған деген атақты 

Міндет етсең ӛзің ал, 

Әділдікке бас ҧрып, 

У берсең де маған бал»            [1.37]  

деген ӛлең жолдары жас буынды мансапқа емес әділдікке бой ҧруына итермелейді. Б. 

Момышҧлының шешендік сӛздері мен мақал-мәтелдерінде, прозасында ӛткір де шешімдік 

пікірлер, ойтолғаудан шыққан дана сӛздер, тебіреністен шыққан терең ой, осының барлығы 

ҧрпаққа ҥлгі ретінде айтылған ӛнеге ӛсиет, бәрі бір-бірімен ҧштасып тҧтас бір ӛмірдің 

тәрбиелік бастау кӛзі, мектебі сияқты. Ең бастысы оның қанатты сӛздері, мақал-мәтелдері 

жас ҧрпақты тәрбиелеу кезіндегі ең осал тҧстарына жетелеп апарады, ой салады, 

толғандырады. Мысалы:  

«Біз қазақпыз. Біздің ана тіліміз қазақ тілі. Біздің қазақты тек мал бағып ӛскен 

пастушеское племя деп айтуға наданнан басқа ешкімнің аузы бармайды. Оймен сӛз, 

мазмҧнды пікірлер, біздің халықтың алдыңғы байлығы болып келген, ал мал болса- екінші 

байлығы. Қазақтың ойы, мазмҧн пікір байлығын кӛр деп жылжыта-жылжыта есікке алып 

барып, отырғызған дәуірге біз ӛзіміз куәміз, оған ӛзіміз кінәліміз...»     [1,69] 

деп ҧрпақтан-ҧрпаққа ӛсиет болып қалатын ӛткір сӛзін айтады.  

Елдің елдігі, ердің ерлігі сынға тҥскен сонау сҧрапыл кезеңнен бастау алып, бізге жеткен 

бабаларымыздың нақыл сӛздері дәл осы уақытта да халқымызға, жастарымызға аса қажетті 

дҥниелер. 

М. Мырзахметов: «Баукең жазған эпистолярлық жанр ретіндегі хаттар легі де  замана 

шындықты, қанды майдан ҥстіндегі жауынгердің ішкі рухын таныту арқылы жастарды елін, 

жерін сҥюге махаббат сезімін оятуда таптырмайтын ӛмір оқулығындай әсерге қалдырып 

отырады» -дейді.   [2,6] 

Б. Момышҧлының туындыларында адам бойындағы шоқтығы биік қасиеттер ӛмірдің ӛз 

қолтаңбасын бҧзбай әсерлі, нақтылы айтылған ҧшқыр ойлар жас жеткіншектер ҥшін тәлім- 

тәрбиенің салт-дәтҥрді қастерлеу, әдеп-ғҧрыпты ҧстану,  адами қасиеттерді 

қалыптастырудың дара жолы. Оның шығармаларындағы кӛріністер, оқиғалар,  сюжеттер,  

қиялынан туған туынды емес ӛзінің басынан кешірген оқиғалардан алынған.  

«Бойында адамға тілерлік барлық абзал қасиеттері бар парасатты адамдарды 

тәрбиелеу оңай іс емес. Бҧл іс жақсы тәрбиешілерді ғана емес, сонымен қатар ондаған 

жылдар бойы тер тӛге еңбек етуді де талап етеді. Тәрбиелеу  жҧмысы кӛп сатылы, алуан 

қырлы әрі кӛп еңбек сіңіруді қажет етеді» деп, ҧстаздық таным-тәлім туралы ғажайып 

пікір айтады.  [1,34] 

Б.Момышҧлынан дәріс алған әскери ғылымның докторы, генерал-полковник И.М.Глушко 

оның ҧстаздық іскерлігін ҥлгі ете отырып,  дәрістерін барлық уақытта асыға кҥтетіндігін, кез 

келген материалды конспектіге қарамай-ақ схемаларды пайдаланып, әрбір тезисті 

жауынгерлік тәжірибенің ғибратты мысалдармен бекіте отырып, тҥсінікті етіп жеткізетінін, 

барлық тыңдаушыларға талап қоя қарайтынын, сонымен бірге кҥрделі мәселелерді талдау 

кезінде біздерді ӛз бетімізше ойлай білуге баулыды, осындай мақсатпен «Капитан Иванов 

бҧл туралы не ойлайды екен?» немесе «Петров жолдас мҧндай жағдайда қалай әрекет еткен 

болар еді?» деген кҥтпеген сҧрақтарды қою арқылы тыңдаушылардың ӛз шешімін баяндауға, 

ӛзінің әрекет ету жолдарын дәлелдеуге ҥнемі әзір болуға дайындайтын. Оқытушының 

аудиториямен ҥнемі қарым-қатынаста болуы бҥкіл оқыған материалды творчестволық 

тҧрғыдан ҧғынып, игеруге итермелейтінін айтады. [3,396] 
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Бҧның ӛзі жаңартылған білім беру бағдарламасының әдіс-тәсілдерінің Б.Момышҧлының 

сол кезде ақ қолданғанына куә боламыз. 

Батыр Қазақ ССР Халық Советінің Комиссарлары Советінің председателі Оңдасыновқа 

жазған хатында: «Жігітті жауынгерлік қасиеттерге тәрбиелейтін қазақтың игі дәстҥрлері» 

деп атағанын айта келіп, мынандай мақал-мәтелдерді, олардың ӛнегелі тәрбие берудегі ӛзінің 

пікірін алға тартады. Ол мақал-мәтелдер: «Ҧяда нені кӛрсе, ҧшқанда соны алады», «Ҧлың 

ӛссе ҧлы жақсымен, қызың ӛссе қызы жақсымен ауылдас болғын, «Тексізден тезек артық», 

«Жаным арымнан садаға», «Ӛлімнен ҧят кҥшті», «Қоянды қамыс, ерді намыс ӛлтіреді».  

Аталған мақалдардың мән-мағынасын, сырын аша отырып, тәрбиелік (әдеп) ана сҥтімен 

бірге сана сезімге сіңіп, дағдыға (әдетке) айналуы қажет,  ҥлкенді сыйлау, парыз бен ар ҧятты 

қасиет тҧту, қоғамдық тәртіпті мҥлтіксіз сақтау, заңға мойын ҧсынушылық, адамды бәрінен 

де ардақтау, адам бойындағы адамгершілік, Отанға, елге, халыққа, ҥй ішіне, ӛмірге деген 

сҥйіспеншілік деген  сияқты жақсы қасиеттерге тәрбиелейді, ӛнегелі тәрбие алған адам 

Отанға берілгендік, әділдік, тәртіптілік сияқты қасиеттердің негізін бойына сіңіретіндігін 

айтып, халық даналығы мақал-мәтелдердің  мән-мағынасын тҥсінген жаңа толқын жас 

ҧрпақты ата дәстҥрін қастерлеп, Отан сҥю рухында тәрбиелеудің рухани қҧралы екенін алға 

тартады. [3,128] 

Б. Момышҧлы ҧлттық мақтаныш сезімі дегеніміз белгілі бір ҧлт адамының жеке 

мақтаныш сезімі, белгілі бір немесе басқа бір ҧлт адамының кӛптеген жеке мақтаныш 

сезімінің жиынтықтары болып табылатындығын, ҧлттық мақтаныш сезімі әр-бір ҧлт адамдар 

ҥшін бҧзылмас заң екенін айта отырып, жеткіншектерімізді бірлікке, ӛз ҧлтын сҥйе білуге 

адамгершік пен адами қасиеттерді сіңіре білуге жетелеп ой салады. 

Отанымыздың ғаламдық білім беру шеңберінде ӛзіндік орын алуы оның ҧлттық білім-

тәрбие жҥйесінің дамуында жас ҧрпаққа, болашақ мамандарға ӛнегелі тәрбие беру, заманауи 

білім беру - басты талабы, мақсат-мҥддесі болып табылады. Жас ҧрпақтың табысты оқуы 

ғана емес, жаңартылған бағдарламаға сәйкес тәрбие алуы да ҧстаздардың алдында ҥлкен 

міндет, жауапкершілік жҥктейді. Оқытушы оқушыларға пән бойынша білім беретін адам 

ғана емес, сондай-ақ олардың білім алу жолындағы еңбегін қызықты, тиімді ҧйымдастыра 

алатын, оларға ҥлгі болатын ерекше тҧлға ретінде танылу тиіс. Жаңа заман мҧғалімнен 

оқушыларға білім-тәрбие беру процессінде шығармашыл шешім қабылдай алатын жаңашыл, 

іскер, ӛзгерісті тез тҥсініп, ӛмірге икемді, кәсіби шеберлігі мол, психологиялық білім мен 

дағдыны меңгерген, ӛз ісінің шебері, қоғамда жоғары жетістіктерге ӛз еңбегімен жететін, 

дәстҥрлі ҧлттық санамен сусындаған тәрбиелі де білімді маманды дайындауды талап етеді. 

Сондықтан Отанымыздың арқа сҥйер жастарын, жас болашақ мамандарды дайындау, білім 

беру, тәрбиелеу кезеңінде халқымыздың арқа сҥйер даңқты ҧл-қыздарының ақыл ӛнегесін, 

ӛсиетін олардың ҧлттық санасына сіңірте отырып тәрбиелеуіміз қажет. 
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Жоғары оқу орнында  «Қыпшақтану» ғылыми курсын оқыту бҥгінгі кҥн талабынан 

туындап отыр жҽне «Рухани жаңғыру» бағдаламасының мақсат-мҧраттарымен сҽйкес келеді. 

Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 

«Ҽжептҽуір жаңғырған қоғамның ҿзінің тамыры, тарихының тереңінен бастау алатын рухани 

коды болады»,-деп атап кҿрсетті [1]. Сол рухани кодтың тарихи тамыры, бҥгінгі қазақ 

ҧлтының қалыптасу кҿзі орта ғасырлық қыпшақ тайпалары. Байырғы қыпшақтардың тарихы, 

тілі, мҽдениеті ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап ішінара зерттеле бастап, еліміз 

егемендік алғаннан кейін жан-жақты зерделенуде. Еуразия кеңістігіндегі қыпшақтардың 

тарихын зерттеуде С.М.Ақынжанов, Б.Е.Кҿмеков сынды ғалымдар тың мҽліметтерді 

ҧсынды. Жазба мҧралар тіліндегі қыпшақ тілдерінің деректерін ізерлеп қарастырған 

Н.Сауранбаев,  Ҽ.Қҧрышжанов, А.Ибатов, Б.Сағындықҧлы, Ҽ.Керімов сынды ғалымдар 

ҽлемдік тҥркітануға мол олжа салды. ТМД кеңістігіндегі, РФ қҧрамындағы қыпшақ тектес 

ҧлттардың ғалымдары да кҿптеген тың зерттеулердің кҿзін ашты [2]. Бҥгінгі таңдағы 

жинақталған ғылым, білім кҿздері кезінде шығыстану ғылымынан тҥркітанудың дараланып 

шыққаны сияқты, ендігі кезекте тҥркітанудың қҧрамдас бҿлігі қыпшақтар туралы ғылыми 

курсқа «қыпшақтану» деп айдар тағып, жеке дара қарастыруға мҥмкіндік береді. Осы кезеңге 

дейінгі отандық тарих пен тіл білімі, тіл тарихы салаларындағы жинақталған ғылыми 

деректерге сҥйене отырып, қыпшақтанудың ҿзіндік  бағыт-бағдарын, мақсат-мҥддесін 

белгілеуге болады. Қыпшақтанудың зерттеу обьектісі кҿне қыпшақтардың тарих 

сахнасындағы орнын саралау, олардың ҽлемдік ҿркениетке қосқан ҥлесін бағамдау. 

       Тарих сахнасында қыпшақтар IX ғасырда белгілі болған. «Қыпшақ» сӛзі ең алғаш 

Селенга ӛзенінің бойынан табылған Элетміш Кҥл Білге қағанының (747-757) басына 

қойылған қҧлпытаста кездеседі.  XI-ХІІ ғасырларда қыпшақ тайпалары ӛсіп-ӛркендеп, тарих 

сахнасына шықты. Гегемондық жағдайда Қыпшақ қауымдастығының саяси-әлеуметтік 

әлеуетінің кҥшеюіне орай қыпшақ тілінің шеңбері кеңейе тҥсті. Дешті-и-Қыпшақ 

мәдениетінің Еуразия кеңістігінде ықпалы зор болды. Белгілі тҥркітанушы 

Ә.Қҧрышжанҧлының айтуынша, орта ғасыр кезінде тҥркі тілінің бір бҧтағы-қыпшақ тілі 

Батыс елдері мен Шығыс елдерін, Таяу Шығыс пен Кіші Азияны, Моңғолоия мен Қытай 

жҧртшылығын, Кавказ халықтары мен Қырым далаларын ӛзара байланыстырып тҧратын 

«алтын кӛпір»  есебінде қызмет атқарған. Қазақстан Республикасының тҧңғыш президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың  «V-XV ғасырларда тҥркі тілі Еуразия қҧрлығының аса ауқымды бӛлігінде 

ҧлтаралық қатынас тілі болды.  Мәселен, Алтын Орданың бҥкіл ресми қҧжаттары мен 

халықаралық хат-хабарлары негізінен ортағасырлық тҥркі тілінде жазылып келді»,-деген 

пікірі де осы тҧжырымдармен сабақтас ӛрелі -ой. Қазақ, қарақалпақ, ноғай, татар, башқҧрт 

т.б. тілдердің  қалыптасуына негіз болған кӛне қыпшақ ауызекі тілі және кӛне қыпшақ әдеби 

тілі осы тҧста ӛркендеді. Орта ғасырларда қыпшақ тілінде кӛптеген грамматикалық еңбектер, 

сӛздіктер, әдеби шығармалар жазылды 

   Кҿне қыпшақ тілі мен бҥгінгі қыпшақ тілдерінің сабақтастығын зерделеу ҥшін орта 

ғасырда кҿне қыпшақ тілінде жазылған жазба мҧраларды арнайы зерттеу қажет. Қыпшақ 

жазба ескерткіштерінің зерттелу мҽселесіне ғылыми курста ерекше мҽн берілді. Мҧралар 

тілін жан-жақты зертеудің практикалық ҥлгісі сараланды. Кҿне тҥркі тілі мен қазақ тілінің 

сабақтастығы, кҿне қыпшақ тілі мен қазақ тілінің лексика-семантикалық байланысы нақты 

деректермен кҿрсетіліп оқытылады. Кҿне қыпшақ тіліндегі араб-парсы элементтері 

талданып, тҥсіндірілді. Байырғы қыпшақтардың шаруашылығы мен мҽдениеті баяндалып, 

ҽскери ҿнерінің қыр-сырынан да хабар беріледі. Армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінің 

зерттелуі де кҿрсетіледі. Сондай-ақ  жазба ескерткіштер негізінде қазақ тілі тарихын жҥйелеу 
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мҽселесі де жан-жақты қарастырылады. Тҥркі тілдері жіктеліміндегі қыпшақ тілдерінің орны 

сарапталады. Бҥгінгі қыпшақ тілдерінің ҽдеби тіл ретінде қалыптасуы, бҥгінгі саяси-

ҽлеуметтік жағдайы жан-жақты баяндалады. 

      Ғылыми курс қыпшақ тілді халықтардың этникалық, тарихи жҽне мҽдени жҽне 

тілдік қалыптасуын  байырғы қыпшақтық ҿркениетпен бір ҿзектес екендігін ескере отырып, 

тың зерттеулерге бастамашы болуымен қҧнды. 

      Қыпшақтанудың зерттеу нысаны не деген сұраққа жауап берейік. 

    Еліміздің басты рухани дамуының кҿзі – қазақ тілінің тарихын,  қазақ ҧлты тарихын 

зерделесек байырғы қыпшақтардың кҿне іздеріне соқпай кете алмаймыз. Қазақстан 

Республикасы Президенті  Нҧрсҧлтан Назарбаев «Тарих толқынында» атты кітабында «Егер 

біз мемлекет болғымыз келсе, ҿзіміздің мемлекеттігімізді ҧзақ уақытқа меңзеп қҧрғымыз 

келсе, онда халық руханиятының бастауларын тҥсінгеніміз жҿн» деді. Халқымыз мекендеген 

ҧлан-ғайыр аймақтағы  руханияттың алты мың жылдық тарихи дамуын 12 кезеңге бҿліп 

кҿрсетті. Осы кезеңдердің ішіндегі жетінші, сегізінші кезеңдердің мҽні зор. Жетінші кезең – 

XI ғасырдан бастау алып, тҥркілердің тҧңғыш сопысы Қожа Ахмет Яссауидің ілімімен 

ҿрнектеледі. Сегізінші кезең -XII-XIV ғасырлар. Бҧл -тарихтағы қарахандықтар дҽуірі, 

Қыпшақ конфедерациясының қалыптасуы, Монғол шапқыншылығы, Алтын Орданың 

ҿркендеуі сияқты елеулі оқиғаларға толы кезең. Осы кезеңдерде телегей теңіз біртҧтас тҥркі 

тілінен бҥгінгі қыпшақ тілдерінің даралану ҥдерісі басталды. Қазақ тілінің, қазақ ҧлтының 

жҽне басқа да қыпшақ тектес ҧлттардың бастауларын кҿне тҥркі заманынан бастау алып, 

орта тҥркі заманында дҽуірлеген қыпшақтар қауымдастығынан іздейміз. Қыпшақтар 

қауымдастығы, олардың тарихы мен мҽдениеті туралы соңғы кездерде жазылған тарихи, 

лингвистикалық еңбектер қыпшақтану саласының тҥркітанудан бҿлініп шыға бастағанын 

кҿрсетеді. Сондықтан Қыпшақтану - Қазақтанудың   басты бағыты деп, ал Қыпшақтанумен 

шҧғылдану - қыпшақ ҽлемінің қара шаңырағы - Қазақстанның тарихи миссиясы  деп санауға 

болады. 

Қыпшақтану – тҥркітанудың қҧрамдас бҿлігі болғанымен, ҿзіндік бағыт-бағдары, 

мақсат-мҥддесі бар сала. Қыпшақтану – далалық кҿшпелі ҿркениеттің қыпшақтық тарихын, 

ділін, тілін, этнографиясын, мҽдениетін т.б. қырларын тҧтас зерттеуді кҿздейді. Бҥгінгі 

қыпшақ тектес этностардың арғы тегін, тҥп-тамырын бҥгінгі қалпымен салыстырып, тарихи 

жалғастық сабақтастық ізін ашып кҿрсетуді мақсат етеді.  

Араб ғалымдарының ғылыми еңбектеріне сҥйенсек, қыпшақтар IX ғасырда белгілі 

болған. «Қыпшақ» сҿзі ең алғаш Селенга ҿзенінің бойынан табылған Элетміш Кҥл Білге 

қағанының (747-757) басына қойылған қҧлпытаста кездеседі. Онда «тҥрк кыбчак еліг йыл ол 

дурмысың»  (тҥрік қыпшақтар бізді елу жыл басқарғанда) деп жазылған. XI ғасырларда 

қыпшақ тайпалары ҿсіп-ҿркендеп, оғыздарды ығыстырып, тарих сахнасына шықты. 

Гегемондық жағдайда қыпшақ қауымдастығына басқа тайпалар да қосылып, қыпшақтанып, 

қыпшақ тілінің шеңбері кеңейе тҥсті. IX-XIII ғасырлардағы Еуразиялық қуман қыпшақтары 

мен Дешті-и-Қыпшақ мҽдениетінің таралу ҿрісі ғылымда белгілі. XI-XIII ғасырларда Шығыс 

Дешті-и-Қыпшақ даласында қыпшақтардың негізгі этникалық кеңістігі қалыптасты. Бҧл 

кеңістік қазіргі Қазақстан аймағын толығымен қамтыды. Кейін монғол ҥстемдігі кезінде 

қҧрылған Алтын Орда қыпшақтардың негізгі отаны болды.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Алтын Орда жҽне мҽмлюктер билігі тҧсындағы Мысыр мен Сирия жерлерінде негізгі 

қатынас тілі қыпшақ тілі болып, халықаралық тіл дҽрежесіне кҿтерілді. Осы кезеңдерде кҿне 

қыпшақ  тілінде жазылған шығармаларды лингвистикалық тҧрғыдан кешенді зерттеу қажет. 

Олардың тілін бҥгінгі жекелеген қыпшақ тілдерімен салыстыра зерделей отырып, кҿне 

қыпшақ ҽдеби тілінің бҥгінгі мҧрагері қай тіл екендігін анықтау. Қыпшақтану проблемасы ең 

ҽуелі тілге байланысты ҿріледі.  Кҿне қыпшақ тілі туралы ең алғаш мҽлімет берген автор – 

М.Қашқари. «Диуан лҧғат ит – тҥрік» атты  еңбегінде қыпшақ тілінің кейбір грамматикалық,  

лексикалық ерекшеліктерін талдап  кҿрсетеді. М.Қашқари тҥркі тілдерін зерттей келе ХІ 

ғасырда жеке қолданылған ―қыпшақ тілі‖ болғандығын атап кҿрсетеді. Сонымен қатар, ол 

―қырғыз, қыпшақ, гуз, тухси, яғма, чығыл, арғу, йаруқ тайпалары – бҽрі бірдей тҥрікше 



                                                                    135 
 

бір тілде сҿйледі‖ деп жазады. Белгілі ғалым Н.Т.Сауранбаев осы деректерге сҥйене келіп 

―бҧл аталған тайпалар тілдері ҿзара бірігіп кетіп, бірегей тілге айналған да, ортасынан бір 

топтан қыпшақ тілін шығарған‖ дейді. Шынында да ХІІ ғасырларда қыпшақ 

тайпаларының салмағы саяси аренада арта тҥсті. Қыпшақтардың мемлекеттік одағына ҽр 

алуан тайпалар бірікті. Қыпшақ тілі сондықтан аралас тіл болды. Бірақ басқа 

тайпалардың тілінен гҿрі ҥстем тайпа қыпшақтардың тілі гегемондық роль атқарды. 

М.Қашқари тҥркі тілдерінің лексикалық ҧқсастықтарын айта отырып, олардың 

дыбысталу жҥйесіндегі кейбір айырмашылықтарды ашып кҿрсетті. Қыпшақ тілінің 

мынадай басты фонетикалық ерекшеліктерін назарға ҧсынды: 

й дыбысының орнына дж(ж) дыбысын қолданады: йанджу емес джанджу (шуда). 

ш дыбысының орнына с дыбысын айту: талыс, қысыр. 

д дыбысының орнына т дыбысын қолдану: дәуә емес тәуә (тҥйе), бүгде емес бүкте 

(қанжар). 

д дыбысының орнына й дыбысын қолдану: қадық емес қайық. 

ғ дыбысының айтылмай тҥсіп қалуы: чумғақ емес чумуқ (шымшық торғай, қара 

торғай), тамғақ емес тамақ. 

Демек, ХІ ғасырдың ортасында қолданылған қыпшақ тілінің фонетикалық негізгі 

кҿрсеткіші – дж(ж), с, т, й дыбыстарының қолданылуы мен ғ(г) дыбысының айтылмай 

тҥсіп қалуы болып отыр [3]. 

Осы фонетикалық ерекшеліктер бҥгінгі қазақ тілінің бойында сақталған. Орта 

ғасырлардағы «қыпшақ тілінің» тілдік заңдылықтары бҥгінгі 10 шақты қыпшақ тілдерінің 

ішінен қазақ тіліне ҽлде қайда жақын, ҧқсас келетініне дҽлел кҿп. Мағжан ақын сҿзімен 

айтсақ, «қыпшақтардың бір кезде дҽуірлеп жасаған жазира даласының қара шаңырағының 

мҧрагерлері де сол қазақтар». Яғни, қазіргі қазақ тілі - кҿне қыпшақ тілінің жаңа заманға сай 

ҿзгерген, дамыған, тҥрленген тҥрі. Қазақ, қарақалпақ, ноғай, татар, башқұрт тілдерінің  

қалыптасуына негіз болған кҿне қыпшақ ауызекі тілі жҽне кҿне қыпшақ ҽдеби тілі осы тҧста 

ҿркендеді. Орта ғасырларда қыпшақ тілінде кҿптеген грамматикалық еңбектер, сҿздіктер, 

ҽдеби шығармалар жазылды. 

 «Қыпшақтану» ғылыми курсының негізгі мақсаты - қазақ халқының этникалық, 

тарихи жҽне мҽдени қалыптасуына негіз болған қыпшақтық ҿркениетпен таныстыру. Осы 

мақсаттан мынадай міндеттер туындайды: 

- тарих сахнасындағы қыпшақтардың орнын бағамдау,  

-кҿне қыпшақ жазба ескерткіштерінің зерттелуінен мҽлімет беру, 

- кҿне қыпшақ тілі мен қазіргі қыпшақ тілдерінің сабақтастығын зерделеу,  

- тҥркі тілдерінің  жіктеліміндегі қыпшақ тілдерінің орнын саралау,  

-қазіргі қыпшақ тілдерінің  ҧқсастықтары мен ҿзіндік ерекшеліктерін кҿрсету,  

- олардың ҽдеби тіл болып қалыптасуын, мемлекеттік мҽртебесін, саяси-ҽлеуметтік 

жағдайын айқындау.  

      «Қазақ тарихы қалың тарих, оқулығы жҧп-жҧқа бірақ-тағы»,- деп ақын Қадыр Мырзалиев 

айтпақшы қазақ тарихының басты тамыры, қазақ тілінің негізгі арнасы осы байырғы 

қыпшақтар қауымдастығында жатыр. Қазақ тілі жеке дара дамыған жоқ. Ол бҥкіл тҥркі 

тілдері басып ҿткен жолдардан, ҧлы кҿшпен бірлесе дамыды. Тҥркі тілдерінің асыл бір 

бҧтағы қыпшақ тілдері орта ғасырларда бір тҧтас тіл ретінде кҥллі Еуразияға тараған. 

Дегенмен осы кезеңдерде дилектілік ерекшеліктер айқындала бастады. Бҧның ҿзі бара-бара 

жеке ҧлт тілдерінің қалыптасуына алып келді. Қазіргі қыпшақ тілдері бір тамырдан ҿрбіді. 

Сондықтан олардың лексикалық қорында ортақтықтар ҿте кҿп. Бірақ қазіргі заманда олар 

жеке ҧлт тілдері. Тілмен тілді бірінен алшақтататын грамматикалық заңдылықтар. Тіл 

бойында ҧқсастықтар болғанмен грамматикалық заңдылықтар жеке тілдің кҿрсеткіші. 

Тарихтың ҧлы соқпағынан бҥгінгі қыпшақ тілдері дараланып шығып, жеке дара даму 

жолына тҥсті. Бҥгінде кҿбінің тілінің мемлекеттік мҽртебесі жоқ, алпауыт елдің қҧрамында 

ҿмір сҥріп жатқан жайы бар. Қыпшақ тілдерінің ішінде дербес мемлекет тілі болып отырған 

қырғыз тілі бен қазақ тілі. Байырғы қыпшақтардың мҧрагері бҥгінгі қазақ елі. Қазақ тілі кҿне 
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қыпшақ тілінің жаңа ғасырдағы негізі жалғасы, мҧрагері ретінде  ҿз байлығымен мақтана 

алады. Н.Назарбаев «Тарихсыз болашақ жоқ. Ҧлы далада кҥллі Еуразия қҧрлығын уысына 

ҧстаған талай алып мемлекеттер болды. Алып кеңістікті ен жайлап, еркін билеп-тҿстеген 

айбарлы халықтар ҿмір сҥрген. Бҥгінгі Қазақстан сол бабалардың заңды мҧрагері. Адамзат 

тарихында қазіргі қалыптағы мемлекет ҥлгісі тек соңғы бірнеше ғасырда ғана пайда 

болғанын білеміз. Ал бҧл кез біздің халқымыздың бостандықтан айрылып, бодандыққа 

тҥскен мезетіне тап келді. Кҿк тҥріктер мен Алтын орданың айбарын айтпағанда Қазақ 

хандығы біздің елдігіміздің тҥп тамыры»,- деді. 

      Ежелгі Дешті Қыпшақтың ҧланғайыр аумағын мекендеген қазақ елінің ҧлы мҧраты бар, 

бабалар жазған тҥркі ҽлемімен ортақ ҧлы тарихы бар, кҿз тіккен ҧлы болашағы бар. Мҽңгілік 

ел қазақ жҧртының ҿскелең ҧрпағы бабалар тарихынан, ҧлттық тамырдан, ана тілден қол 

ҥзбей ҿсіп ҿркендеуі ҥшін жоғары оқу орындарында «Қыпшақтану»  ғылыми пҽнін оқыту 

маңызды іс. 
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Т. Нҧрмағамбетов ҽңгімелерінің кейіпкерлері бҥгінгі заман контексінде 

 

А.Мҧсаев 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік  университеті  

филология ғылымдарының докторы, профессор 

 

 Қазақ әдебиетінде ойып тҧрып орын алатын жазушылардың бірі Т.Нҧрмағамбетовтің 

прозалық шығармалары қалың оқырманға кеңінен танымал. Кҥлкімен сипаттай отырып 

қоғамдық шындықты, адам болмысын ӛзіндік мәнермен ашып адамның жан-дҥниесін, 

әсіресе кеңес заманында ауыл тірлігін шынайы бейнелеген қаламгер бҥгінгі заман бейнесін 

де туындыларына арқау етіп келеді. Сондықтан жазушының шығалмашылығы— әр жағынан 

арнайы талдауды қажет етеді. 

 Т.Нҧрмағамбетовтің «Ауғандық қҧстар» атты әңгімелер жинағы 2008 жылы жарық 

кӛрді. Оған енген әңгімелер негізінен тәуелсіздік кезеңіндегі қоғамның жайын, адамдар 

бойындағы ӛзгерістерді, заман келбетін ӛзіндік стильдік ерекшелікпен нанымды, шынайы 

ашады. 

 «Ауғандық қҧстар» әңгімесі қалада қҧстар пайда болып, байларға кесірін тигізгені 

жайында Арыстан деген байдың шешесінің  тӛбесінен зу етіп қҧстар ҧшқанда, кемпірдің 

мҧзға жалп етіп қҧлап, ҥзіліп кетуі, кҥннен-кҥнге байып келе жатқан Қасқырбайдың 

баласының бетін осып ӛтіп, тыртық қылып қоюы, Жолбарыс деген бай бизнесменнің  

ҧзатылатын қызының ақ фатасына саңғырығын тастап, аппақ кӛйлегін де бҥлдіріп кетуі 

негізгі оқиға арқауы болып,, осыдан шығатын тҧрмыстық ахуал бейнеленеді. Жазушы қазіргі 

қоғамның тыныс-тіршілігін беруде ӛзіндік зерттеу нысанын таба алған. Бҧрынғы 

кӛршілерімен араларында туған бәсекелестікпен, бір-бірін сырттай аңдып ӛмір сҥргендері 

болмаса, араласып кӛрмеген олар енді осы қҧстардың арқасында жақындасып, араласуға 

мәжбҥр болады. Ондағы ортақ мақсаттары— ауғандық қҧстардан қҧтылудың амалы. 

 Шығарма сюжетіндегі жанама детальдар арқылы қоғамдағы тҥрлі тҥйткілдерден 

хабар беріп, оның әлеуметтік мәніне ой жҥгірттіреді. Кезінде ауғандық қҧстардың ҧшаққа 

шабуыл жасағандығы, сондай қҧстарды темір торға салып елімізге әкелген журналистің 
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оппозициялық кӛзқарасы ҥшін қазір тҥрмеде отырғандығы, Қасқырбайдың әйелі екеуінің 

оңашаланып, балконда ақша санап жатқандарында ауғандық қҧстың екі жҥз евроны 

тҧмсығымен іліп алып кетуі, қайыршылардың қоқыстан шетел валютасын тауып алып, 

қауесет таратуы секілді оқиғалардың астарында бҥгінгі рухани, саяси-«леуметтік, тҧрмыстық 

деңгейде сараптауға баға беретін концептуалдық салмақ жатыр. Мысалы, «Ақшаға ӛлген 

адамның табыттан атып тҧратын заманы емес пе?» деген сӛзді естіген кейіпкердің: 

«Ойпырмай, менің де дәрігер болмауымды қарашы. Осы зоотехник деген ант атқыр деген 

мамандықты қайдан ала қойып едім. Енді міне, зоотехникті керек ететін бір жан жоқ. Мал 

қҧрып бара жатыр...Мал қҧрып бара жатқан заманда мен қалай қҧрымайын...» деп пҧшайман 

халге тҥсуі қазіргі қажетсіз мамандықтың сырын аңдатып, жер-жердегі жҧмыссыздық 

мәселесінен хабар береді. 

 Әңгіменің астарында бҥгінгі қоғамның бай мен кедей болып жікке бӛлінуінің  

салдарынан әлеуметтік топтардың арасының алшақтауы, кӛлеңкелі жолмен байығандардың 

(автор бҧл жерде кезінде тӛбелестен қолы тимеген , оқуды оңдырмаса да, әйтеуір оқу 

бітірген жҥгірмектің ойда жоқта байып шыға келетіндігін айтып отыр) ӛмір салтына деген 

ащы мысқыл бар. Әңгіме ешқандайда ауғандық қҧстар туралы емес, олар—  шығарма 

мазмҧнын ӛзектендіру ҥшін алынған заттық нысан ғана. Әйтсе де, сол «жер ауып кеткен 

қҧстар» бейнесінің астарында оқырманға ой салатын ерекше бір леп бар.  

 «Анасын сағынған бала»- атты айтып тҧрғандай , ауылдағы ата-әжесінің қолында 

жҥріп, Алматыдағы анасын сағынған баланың ішкі дҥниесін әдемі аша білген әңгіме.  Бала 

сағынышы біраз жылдан кейін туған ауылына сапарлап келген Есмағамбеттің кӛзімен 

әңгімеленеді.  Немере ағасы Балмағамбеттің ҥйінде кӛріп, іш тарта сӛйлесуі арқылы осы 

ҥйдің қалада тҧрып жатқан қызы Кҥміскҥлдің тӛрт жасар Сержан атты баласының ойнап 

жҥріп айтатын ана туралы кӛпке танымал әні , оны айтудағы да ӛзіндік машығы , адаммен 

сӛйлескендегі ерекше сҥйкімділігі әдемі бейнеленген. 

 Т. Нҧрмағамбетов қашан да кейіпкерінің ішкі жан сырын ашып кӛрсетуге кҥш салады, 

сӛйтіп оқырманын терең сыршылдықпен, адам болмысының нәзік иірімдерімен баурап 

алады. Әңгімеде бала психологиясы, дҥниеге кӛзқарасы ешбір боямасыз шынайылықпен 

суреттелген.  

 «Кҥнді жек кӛру» әңгімесі— бҥгінгі кҥннің қиыншылығынан тарығып , әбден 

жоқшылық азабын тартқан жанның тығырықтан шығар жол таппай, ақыры ӛлімге бас иген 

хәлін бейнелейтін шығарма. Бҧл қарыз беріп, оны қайтара алмаған Бекбайдың осымен екінші 

рет ӛлуге діттеген кезі еді. «Ӛткен дылдың кҥзінде де дәл бҥгінгідей сезім билеп ... 

Бекбайдың ӛлгісі келген» Йә, ӛлгісі... Мына жҧрт мақтап, рахат кӛріп ... бақыттымыз десіп, 

мәз- мейрам болған дҥниеден біржола безініп, кӛргісі келмей... әлгіндей шешімге бел буған 

еді». 

 Жҧмыссыздықтың азабы , ақшасыздықтың салдарынан жҧрттан алған қарызын 

қайтара алмаған кейіпкердің бар ойлап тапқаны ӛлу болса, енді сол ӛлудің жолын таңдап 

кӛреді. Терезеден секіріп ӛлмек болғанда , жалғыз баласы Ҧланның бҧның шалғайынап 

оралғаны бар. Періште ғой, бірдеңені сезгені болар. 

 Ендігі ең тиімді кӛп тапқан жолы- кәдімгі балық консервісінен уланып,  ӛлу болды. 

Кӛршісінен сҧрап алған бес жҥз теңгесінің елуіне дҥкеннен мерзімі ӛтіп кеткеніне бес жыл 

болған консервіні сатып алып, уланбақ болған кейіпкердің басынан ӛткен психологиялық 

жайлар бейнеленеді. Сол арқылы кейіпкердің кӛз алдына елестеп, ойына келген суреттер 

арқылы Бекбайдың кӛңіл-кҥй арпалыстарын ӛзіндік ӛрнекпен берген.  Шығармада 

«ақырзаман» мотиві уақыт пен жағдай ауқымында сәтті кӛрініс табады. Жерден тҥңіліп безіп 

кеткен Кҥн» туралы кӛріністің астарында адам жанының лажсыздықтан қиналуын 

бейнелеумен қатар қоғамдағы ҥйлесімділіктіишаралайтын сарын жатыр. Әңгіме идеясында 

кейіпкер басындағы трагедиялық халді сипаттайтын шарасыздықты суреттеуде нәзік юмор 

да кӛрініп отырады. 

 Жазушы бҥгінгі ӛмір сҥру кезімізді беруде тҥрлі амалдарды, суреткерлік қҧралдарды 

қолданып отырады. Кейде мистикалық, фантасмогориялық, абсурдтық элементтерді де сәтті 
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пайдаланады. Мысалы, «Қҧпия кездесулер» әңгімесінде ғалым Әбдрахман Наушабайҧлының 

ӛмірден ӛткен кісі Байдрахманның басқа адам болып дҥниеге екінші рет келуі мазмҧн ӛзеін 

қҧрады. Шығармадағы негізгі идея— «Ҧлтын шын сҥйген пенденің сол ҧлттың сапында 

екінші рет жаратылуының» астарында бҧгінгі қоғамның ӛзекті мәселелерінің, тәуелсіздікті 

сақтау, баянды ету орайындағы ойға жетелейтін бағдар бар Орталық кейіпкер Сауалдың 

«Бҧдан он жеті жыл бҧрын бҧл қоғамда кәдімгідей ҧят бар екен», «Әңгіме тәуелсіздікке 

байланысты емес... Адамдарға байланысты... Тәуелсіздік әкелетін де, тәуелсіздікті жаңа 

тәптіппен жсайтын да, сосын тәуелсіздікті қҧрып беретін де солар!», «Ӛмірде де қасіреттің 

кӛбі осы ӛте қатты сҥюден болып жатады емес пе? Тіпті ӛз ҧлтын солай сҥюі де, махаббатта 

да...» деген сӛздердің астарында оқырманды ойлантатын,, адам болмысы мен тіршілік 

тҥйткілдерін кейбір нәзік иірімдеріне бойлайтын әлдеқандай тін жатқаны анық. Жазушы 

қандай мәселені кӛтерсе де, оны ӛзеурей талқылап, тәтпіштеп тҥсіндіріп жатпай, қайта оны 

оқи отырып, оқырманын ойлантуға бағдар береді. Кӛркем әдебиеттің «санаға сәуле 

тҥсіретін» қасиеті де осылай туындап жатады. 

 Тәуелсіздік талаптарын ӛзектендіру — қазіргі әдебиетімізде, оның ішінде кӛркем 

прозада да шығарманың идеялық-концептуалдық ӛзегінен ҧдайы кӛрініс тауып келе жатқан 

мәселе «Ҧлттыңм дерті» әңгімесінде автор осы мәселені тосын тәсілмен, кӛркем әдебиетке 

тән ыңғаймен ишаралайды. Аяқ астынан, ойда жоқта зейнеткерлікке шыққан бҧрынғы 

министрдің орынбасары Керімқҧл Алтайҧлының алғашқыдағы біртоға, тҧйық мінезінен 

кейін кҥрт ӛзгеріп, аяқ астынан сӛзшең болып кетуі, оның баласы мен немересінің де осы 

«ауруға» шалдығуы, бір қарағанда жеке отбасылық мәселедей кӛрінгенмен, жазушы мҧны 

ҧлт қазіреті ретінде тәпсірлейді. Оны: «Мҧндай ҧлт тәуелсіз бола тҧра, тәуелсіздіктің не 

екенін білмеген кҥйлерінде мәңгі қала берулері әбден мҥмкін», - дейтін атақты емші-

кӛріпкелдің сӛзімен жеткізеді. Оның сӛздерінде ҧлт болашағына алаңдаушылық «ескерту» 

жатыр. 

 Емшінің аузымен айтылған сӛздерде қоғамдық аурудың тарихы, диагнозы мен ем-

домы кӛрінеді: «Елді басқарудағы берекесіздіктер мен әділетсіздіктер сол ҧлттың әрбір 

мҥшесін, тіпті байды да, аш-жалаңаш кедейді де ӛзінше ӛмір сҥруге мәжбҥрлейді! Ӛзіңізше 

ӛмір сҥру дегеніңіз не? Ол— ӛмір сҥру ҥшін ӛзіңше мінез, ӛзіңше әдіс-айла, ӛзіңше 

филасофия іздеу. Мҧндайда сізізгіліктен гӛріҧятсыздыққа кӛбірек ҧрынасыз...» 

 «Егер әйел адамдар да әңгімедегідей кеселдермен ауыратын болса, онда ол қлттың 

біржола біткені, тозғаны. Ӛйткені қай ҧлттың да сақтаушысы– әйел. Әйелдер ҧлтты ӛсіре де, 

ӛшіре де алады. Сіздің ҧлттың әйелдерін аман сақтаса, Алланың әлі де болса осы ҧлтқа 

айрықша жылылықпен қарағаны деп біліңіз». «Алайда сізге соншалықты кҥдер ҥзуге 

болмайды! Сіздердің осы дерттеріңіз ҧлттың әлсіздігінен де, адамдарыңыздың 

нашарлығынан да туындар отырған жоқ. Бҧл дерт елді басқару жҥйесіндегі берекесіздіктен 

ғана. Болмаса бҧл дерттеріңіздің бір себебінің  ӛзі ата жолын дҧрыстҧтынбаудан деп те 

отырмын. Бҧл халық ҥшін сәтсіздіктердің ӛзі кҥрестерінің әлсіреген тҧсынан басталып 

отырады екен». 

 «Жауап» әңгімесінде  кеңес ҥкіметі тҧсындағы елге еңбегі сіңген, Ҥлы Отан 

соғысының майданында от кешіп, жанын шҥберекке тҥйген Алдпберген ақсақалдай 

ардагерлердің қазіргі кҥні бәлен жылдан бері бара жатқан демалыс ҥйіне киіп барар бір тәуір 

бәтеңкеге қолы жетпеуі жасы отызға енді іліккен «мҧрынбоқ баланың әке-шешесі алтынмен 

апталып, кҥміспен қапталған ҥйде ақшасын тағы неге шашарын біомей отырғанымен» 

салыстырылып, кейіпкердің  ішкі әлеміндегі болып жатқан аласапыран ой ағысы, жауабы 

жоқ сҧрақтары арқылы заманның шын кейпін береді. Ақыры ішкі ойына ырық бермеген қарт 

демалыстан қайтар жолда поезда инфарк болып, қайтыс болады. Шығарма шындық 

ӛмірдегідей қарапайым ауыл қартының басынан кешкен бінеше кҥннің оқиғасына ӛріліп, 

оның кӛрген-біогендерін сараптау арқылы анада пайда болған сан сҧрауларға жауап таппаған 

мҥжәлсіз халдің ақыры ӛлімге апарып соғуымен аяқталады. 

 Жазушы шығармаларында қашан да жолы юмор туынды ӛзегімен жымдасып 

отырады. Ол әңгімелушінің баяндау ӛрнегінен де, кейде кейіпкер сӛзінен де, ара-тҧра 
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суреттеу сипаттарынан да аңғарылады. Әсіресе, екіншісіне ҧласып, тіршілік тҥйткілдерін 

әдемі бейнелеуге ӛзіндік ӛрнек қосып отырады.Ол туралы кӛптеген зерттеушілер орынды 

айтып келеді. Жазушы кҥлкісінің ерекшелігі сол. Т.Медетбек айтқандай, суреткер «ҥздігіп-

ҥздігіп те, кінжініп-ызыланып та кетпейді. Қарапайым ғана тілмен, қалыпты ағысты 

ырғағынан жаңылмай әңгімелеп отырады.Автор бола тҧра, кейіпкердің басынан ӛтіп жатқан 

оқыс, тіпті оспадар істерге апшып-қуырылып, дауыс кӛтеріп, оны кінәлап, жерден алып, 

жерге салып жатпайды».  Айтарын сӛз ыңғайымен байыпты баяндай отырып, кҥлкінің кҥшін 

оқырманның ӛздігінен қабылдап, ӛзінше ой қорытуына бағыт береді. Мҧндай кҥлкі, әдетте, 

шенеуші-әшкерелеуші сипаттан гӛрі адамның пайым-парасатына бағдар жасап, ойға 

жҥгіндіретін интеллектуалдық қасиеттерімен ерекшеленіп отырады. Сондықтан жазушының 

сатириктік немесе юмористік машығы суреткерлік талантының ӛзегіндегі жымдаса біткен 

қасиет екендігін кӛрсете керек. 

 Мәселен, «Мылжыңдар» әңгімесі қаладағы бажасына еріп, тойға баратын Әләухан 

деген кейіпкердің сол тойда кӛргенін баяндау арқылы қазақтың тойындағы даңғазалық, 

бӛспе-мақтаншақтық, жағымпаздық, кӛрсеқҧмарлық секілді мінездерді әшкерелеуге 

қҧрылған Ҧарапайым той суреті арқылы адамдар арасындағы қарым-қатынас, 

дҥниетанымындағы кӛзқарас, қазақы сипаттар қарапайым тілмен, қалыпты ырғақпен 

шынайы суреттеледі. 

 Әңгімеде ашық сынау, адуын кҥлкі емес, жаймашуақ юордың аясында әшкерелеуші 

пафос жатыр. 

 «Әулеттің иесі» әңгімесіндегі қарапайым ауыл қариясы Шоқаның әулеттің ӛзінен 

кейінгі алғыз еркек кіндігі Молдабекті «Әулеттің иесі» деп сенім артуы, сол жолдағы 

әрекеттері шығарма мазмҧнын қҧрайды. Осы шығармада атасының Молдабекті тойға 

апарғандағы оның серкенің етіне тойып алғаннан кейін дарбыз жеймін деп «тӛсекті 

бҥлдіріп» қоятынын автор жеңіл әзәлмен былай баяндайды: «...Тҥн жарымы ауған шақ болса 

керек, бала ӛз денесінен ӛзі жиіркеніп, қың-қ етіп дыбыс шығарғанда, ҧйқысы ссергек атасы 

алдымен басын кӛтерді: 

- Молдажан-н, не болды? Аа-а? 

Баланың қыңқылы басылмаған соң-ақ, шал апырақтап тҧрып, Молдабектің тӛсегіне 

жақындады. 

- Шырағым-ай, бірдеңе бҥлдірдің білем-м... Дарбызды сонша жегеніңнен ішім кіпі 

алып еді-ау... 

Шал қараңғыда қолын баланың кӛрпесінің астына сҥңгітіп жіберді де: Е, бәсе, болар іс 

болған екен ғой, - деді аз-кем ӛкінгендей кейіппен».Мҧндайда баланың кінәсін атасының 

жуып-шаюы да қазақы қалыппен ӛрнектеледі:  

«Е, шырақтарым, қҧда жолын жасап жатырмыз». Ал айыбы мәлім болғанына намыстанып, 

жыламақ болған Молдабекті жҧбату сӛзі де баланың кӛңілін басатындай әсерлі: «О несі екен, 

қараңғы ҥйді басына кӛтеріп... Жездесінің ҧйіне келген бала оның тӛсегін бәр былғамай 

аттанса, не болғаны? Керек болса, апаімен жездеңді әлек-шәлек ету міндетің... Біз де бала 

кҥнімізде талай жездеміздің кӛрпешесін осылай ағал-жағал етіп кеткенбіз». 

 Әңгіме Шоқа атасын жерлеу рәсіміндегі Молдабектің іс-әрекеттері, атасы сенім 

артқан баланың жас та болса жауапкершілікті сезінуі сәттә суреттелген. Жазушының қай 

шығармасында да қаймағы бҧзылмаған ауылдық суреттер оқырманын тәнті етіп, қыр 

астында қалып бара жатқан қазақы мінезге деген әлдебір сағыныштың сарынын әкеледі. 

  Әдебиеттегі сатира мен юмор тҧрмыстағы кемістіктердің кӛп –аздығымен 

ӛлшенбейді, сатираның дамуы прозамыздың жалпы дамуынан туындайтын, соның 

дәрежесімен ӛлшенетін қҧбылыс. Қазақ әдебиетіндегі сатиралық ағыстың кейде баяу тартқан 

кезі болды, бірақ, ҥзілген, тоқтаған кезі болған емес. Мҧның ӛзі қазақ әдебиетінің 

жауынгерлік сипаты, озат прогресшіл қасиеті, ескімен ымырасыздығы, жаңаға қҧштарлығы 

еді.  

 «Жиырма жас» қазақы әңгіме. Бҧл әңгімеде кәдімгі ауылдағы ағалы-інілі бауырлар 

тӛңірегінде ӛрбиді. Жігіт болып қалған ағасының тҥн қараңғысында ауыл кезіп жҥргенін 
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ҥйдегі кіші інісінің оны ойлаумен болады. Тҥнде ҧйықтай алмай кӛкесінің қорылы бар, 

жаңбырлы тҥнде ағасының далада жҥруі осының барлығы кішкентай баланың ҧйқысын 

ҧрлайды. Автор бҧл әңгімеде әр кейіпкерін жіті суреттеп, оқырманына намымды жеткізеді.  

- Менің кӛпке дейін ҧйқым келмеді. Кештетіп басталған жауын әлі тыйылған 

жоқ.Сабалап қҧйып тҧр. Терезе дәл тҧсымда еді. Елеңдетіп ҧйықтатар емес. Ҥйдің іші тастай 

қараңғы. Шіркін, ҧйқы деп біздің кӛкемнің ҧйқысын айт. Ертедегі алыптарға ҧйықтайды. 

Кӛзін жҧмса-ақ кҥркіреп қорылға басады. Қазір де ҥйінің ішін басына кӛтеріп жатыр. 

Сықырлауық кереуеттің бір о шетіне бір, бҧ шетіне бір аунаймын. Оразбай әлі жоқ. Оны 

ойласам, жыным келеді. «Осы жауында жетісіп келерсің шылқып»- деп кекетіп те қоямын. 

Сыртқы есікті іліп қояр ма еді ӛзін дірдектетіп... Жо-оқ, онсыз да жетісіп келмес. Әйтеуір, 

сол сары қыз сор болды ғой ӛзіне... Мен бҧрын Оразбай ағамды қандай жақсы кӛруші едім. 

Ол да мен десе, ішкен асын жерге қоятын. Осыдан тҧп-тура бір апта бҧрын екеуіміз нілдей 

бҧзылдық. Йә, ауылға әне бір ҥнді кино келгеннен бастап... 

 Тҥнде ҧйықтамай ағасын қызғанып, онымен бірге асыр салған кҥндерін есіне 

алып, кҥтіп жатқан баланың болмысын жазушы шебер суреттейді,оқырманның кӛз алдына 

ауыл баласының мінез-қҧлқы мен әрекетттерін айнытпай келтіреді. Ағасына ренішін 

білдіріп, кӛкесіне де арыз айтатын баланың кейіпі қалың оқырманға таныс... 

-Кӛ-ке-е! Менің дауысым соншалық бҧзылып шықты-ау деймін. Балтасын белбеуіне 

қыстырып,даладан ойда жоқта кіріп келген кӛкем әуелі селт ете қалды.  

-Әй, Жаб-б-бы, Жабай-йжан! Саған не болған?-деп жаныма кеп отыра қалды. 

- киноға апармайды,-деп Оразбайды нҧсқадым.Иегім кемсеңдеп кетті.  

-Неге апармайды. Неге апармайсың ,ей?- деп кӛкем ішкі бӛлмеге кіріп бара жатқан 

Оразбайға алара қарады. 

-Сенің сәніңді бҧза ма, осы бала? 

-Ағам ҥн-тҥн жоқ кішке кіріп, киетін киімдерін кӛтеріп қайта шықты. 

-Ол кӛруге болмайтын кино. 

-Не дейді-әй?Ол қайдан шыққан зәкҥн. 

-Жҧбатардың ҥлкен баласы кӛріп, кіші баласы кӛрмей-ақ қойсын деген?! Ҥйбай-ай, 

мынаны-ай, ер жеткеннің жӛні осы деп! Осы баланы апармай кӛрші, менен туғаның рас 

болса... Кӛкемнің кішкене шоқша сақалы кәдімгідей шоқаңдап кетті. Мен ҥнсіз отырмын. 

Осылайша арызын кӛкесіне айтып, ол ҥлкен баласына ҧрысқан боп,әйтеуір не керек 

киноға баруға жолдама алады. Осы кезде автор ер жеткен бозбаланың болмысын, інісінен 

қҧтылудың амалын қарастырған іс-әрекетін суреттей отырып, езуге кҥлкі шақырады. 

-Әлгіндегідей емес, ашу-ыза тарқайын деген секілді.Мҧрынымды қайта-қайта тартып 

қойып, кӛкеме бір, Оразбайға бір қарап қоямын. Оразбай кӛйлегін ҧстаған бойы теріс қарап 

тҧрып қалды.  Кӛкем әлгіндей деп отырған соң, киінуге де батылы жетпеді. Ақыры маған 

«киін» деді. Дауысы зілді шықты. Тарлау соғып жҥрген керзі етігімді тепкілеп жҥріп әрең 

кидім. Костюмімнің сыртынан ӛоярда-қоймай жҥріп кӛкем Оразбайдың жҧмысқа киетін 

кҥпәйкесін кигізгенде, ӛзімнің кішкентай әліме қолпылдап кетті. Клубқа біраз жер қалғанда 

Оразбай тоқтады. Менің тершіген маңдайыма қарап біраз тҧрды. 

-Айттым ғой, суық тиеді,-деп жуан дауысымен гҥж етіп, сҧп-суық алақанымен 

маңдайымды сипады. 

-Сен ӛзің клубқа бара берсең қайтеді? 

-Ӛзің ше? 

-Мен біреуді ерітіп келемін,-деп кҥрмеле сӛйлеп, ауылдың шетіндегі ҥйлерге қарай 

қолын сілтеді. 

-Ӛзің-аӛ кіреберсең қайтеді?! 

-Сосын қайтарда қайтемін? Ағайым біраз ҥнсіз тҧрып:  

-Ендеше бізді кҥт,-деді де , әлгінде қолын сілтеген жаққа қарай жҥрді. Мен клубтың 

жанына барып тҧрдым. 
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Ӛзі кішкентай болса да,ағасының әр сӛзін жіті тыңдаған баланың ойы шартарапқа 

кетеді. Сондағы «бізді кҥт» деген кӛпше тҥрде айтылған ағасының сӛзі маза бермейді. Бҧл 

жерде жазушы ауылдың тҧрғындарының аңғал бола тҧра, аңғарымпаз екенін атап кӛрсетеді.  

-«Бізді кҥт дейді-ей. Сонда кім біреуі? Босқа ақшаны қҧртып»,-деп іштей кіжініп 

қоямын. Клубтың маңында теңселіп біраз жҥрдім. Оразбайлар әлі жоқ. Тіпті ызам келді. Не 

істерімді білмей сарсаң болып тҧрғанымда, Оразбайлар да жетті-ау, әйтеуір.Қасындағы 

ҧзынтҧраның қыз екенін білгенімде , ішім қып ете қалды. Тани кеттім. Мектепке 

пионервожатый боп келген сары қыз.Ол маған жақындап келіп, кҥлімсірей қарап, бас изеп 

амандасты. Мен ҥндегенім жоқ. Әсіресе ҥстімдегі кҥпәйкемнен ҧялып, жерге кірердей 

болдым. «Оқушылар олпы-солпы киінбеуі керек» -деп қай кҥні қҧлағымызға қҧйып еді-ау. 

Бәрібір кӛкем пальто алып бермесе, мен қайтейін... Кӛкемде қызық-ау осы.Кейде осыларды 

айтып шығынсам-ақ: «Сенің қай сәніңе келіспей барады осы. Оразбайдың ескісі де жетеді»,-

деп бет бақтырмайды. 

Негізінен бҧл әңгімеде автор жиырма жастың қызығы мен шыжығын атап кӛрсеткісі 

келгендей. Тҥнімен ҥй кӛрмей, махаббаттың отына кҥйген жас, кӛңілдің ҥйде, ата-анада 

емес, далада болуы, асыр салып, дала кезіп жҥрген ерекше жас екенін атап айтқысы келген 

болар. Оны апасының айтқан сӛзінен аңғаруға болады. 
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Жаңартылған білім беру бағдарламасында тілді меңгеруде жаттығу жҧмыстарын  
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Бҥгінгі мектеп жағдайындағы білім берудің ҧтымды моделін жасау, оқыту мен 

тәрбиелеудің тҥрлі әдіс-тәсілдерін кеңінен қолдану – тіл ҥйренушілердің алдында тҧрған 

маңызды мәселелердің бірі. Жаңартылған білім беру бағдарламасында тіл ҥйренушілердің 

танымдық және сенімділік мотивациясын қалыптастыру ҧстанымы негізгі орында және 

оларға жан-жақты білім алудың қажеттігін сезінуге ықпал ететіні сӛзсіз, бҧл тҧрғыда тіл 

ҥйренушілер қоғамға пайдасын тигізу мақсатында білім алуға ҧмтылады.   
Ғылыми-техникалық прогрестің және ӛндіріс саласының жылдамдықпен дамуы 

ересектерден интелектуалдық еңбекті, ал ӛскелең жас ҧрпақтан жоғары сауаттылықты, 

ізденімпаздықты, шығармашылық ойлауды талап етеді. Сондықтан, қазіргі таңда оқу 

процесі және тҧлғаның қалыптасуына, оның оқу іс-әрекетінің мотивациясына, 

танымдылық қабілетінің дамуына ерекше кӛңіл бӛледі. Осы тҧрғыда В.Оконь оқытуға 

мынадай анықтама береді: «Таким образом, обучение – это совокупность действий 

(внешних и внутренних), позволяющих людям узнавать природу, общества и культуру, 

принимать участие в их формировании одновременно обеспечивающих развитие, навыков, 

способностей и талантов, интересов и симпатий,  убеждений и жизненных установок, а 

также приобретение профессиональной квалификации» (В.Оконь Введение в дидактику // 

пер. с польского. –М.: В/ш., 1990, 61-стр.) Ю.К.Бабанскийдің оқыту ҥдерісіне берген 

анықтамасы оқу процесіне жақындатыла беріледі: «Обучение – это целенаправленный, 

систематически организованный процесс взаимодействии учителя и ученика, в результате 

которого происходит передача и усвоение системы научных знаний, умений и навыков, 

образование и развитие личности школьника» (Ю.К.Бабанский. Педагогика. –М., 1983) 

Жаңартылған білім беру мазмҧнында оқыту ҥдерісі оқушыға дайын білімді беруді ғана 

емес, оқушының танымдық, ізденімдік қызметін ҧйымдастыру жҧмысын негізге алады. 

жоғарыда берген ғалымдардың анықтамасы мектептегі оқыту ҥдерісінде жеке мен 
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жалпылықты қамтығанын танытады, дегенмен ортақ нәрсе – оқытудың бір субьектінің 

екінші субьектідегі дҥниетанымын, болмыс ерекшеліктерін білу әдістерін меңгерту 

процесі. Дәстҥрлі білім беру ҥдерісінде дидактикалық әдебиеттерде кӛрсетілгендей, оқушы 

кӛп ретте, субьектіден гӛрі обьект ретінде анықталған. Оның ӛзі оқыту ҥдерісін біржақты 

ҥдеріс тҥрінде, яғни мҧғалімнің оқушыға білім беруі деп тҥсінуге негіз болды.  
Әлемдік озық технологиялардың барлық қыр-сырын білуге жетелейтін жаңартылған 

білім беру  бағдарламасы тҥрлі әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану арқылы оқушылардың 

ӛзіндік жҧмысының сапасын арттыруға жетелейді. Яғни оқушы осыған дейінгі біліп келген 

білімінен жоғары тҧратын жетістіктерге қол жеткізу ҥшін, сол білімді меңгеруде оқушы 

мен мҧғалімнің ара-қатынасындағы сӛйлеу, таңдау, қабылдау, тҥрлі ой операцияларын 

орындату-орындау сияқты оқу қызметтерін кеңінен пайдалану ҥдерістері негізгі 

әдістемелік жҧмыстардың маңыздылығын аша тҥседі. 

Орыс аудиторияларындағы қазақ тілі пәні бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасының негізінде оқушының тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылым ҥдерісін жетілдіруге бағытталған оқу әрекетінде тҥрлі әдістер тиімді 

қолданылуда. Оқу әрекеті – баланың дамуының басты шарты, оқыту ҥрдісіндегі маңызды 

мәселелердің бірі, оқушылардың танымдық қасиеттерін, және дербестігін арттыру, 

ӛздігінен жҧмыс істеуге баулу қҧралы. Оқыту ҥрдісіне тілдік нҧсқаларды орынды қолдана 

білуде, ҥйреніп жатқан тілін саналы меңгеруде, сол тілде емін-еркін сӛйлесу дағдысын 

қалыптастыруда жаттықтыру әдісін пайдалану тиімді. Тіл ҥйретуде қолданылатын негізгі 

тәсілдердің бірі – жаттығулар.  Ғалым Н.Ж. Қҧрманова жаттығулар туралы былай дейді: 

«Жаттығулар оқушының білім меңгеруі барысында маңызды орын алады, ӛйткені, 

жаттығулар қандай да бір қызметтің, іс-әрекеттің негізін қалайды. Осындай маңызды 

қызметі бар жаттығу оқушының  теориялық білім алуында тиімді нәтижелерге қол жеткізуі 

ҥшін, оларды тиімділікпен жасау, нәтижелі орындау шарттарын ғылыми негізде анықтау 

керек. Егер жасалған жаттығулар жҥйесі тіл бірлігін  дамыта оқыту барысында тиімді және 

нәтижелі болсын десек, онда оқушының теориялық ойлауы мен тілін дамытуға ҥлесін 

қосуына саналы тҥрде бет бҧруымыз керек [4,94]. 

Ғалым жақсы нәтижеге жету жолында – тіл ҥйретудегі  негізгі әдіс-тәсілдердің бірі - 

жаттығуларды тиімді, дер кезінде, ӛз орнында қолайлы жағдайда қолдануды талап етеді. 

Жаттықтыру тәсілдері арқылы ӛзге тілді сыныптағы оқушыларды сауатты оқу, жазуға 

ҥйрету, дҧрыс байланыстырып сӛйлеуге баулу, дҧрыстап оқуға дағдыландыру, сӛздік 

қорды байыту мақсатында жаттығуларды қолдану керек. Әдістің жаманы жоқ, әңгіме  

әдіссіздікте» - деген А.Байтҧрсынов сӛздері де, ҧлы педагог К.Д.Ушинскийдің, 

Ы.Алтынсариннің ғылыми тҥрде зерттеп, оны оқушылардың орнықты білім алуында 

маңызды әдістерінің бірі екенін дәлелдеуі жоғарыда кӛрсетілген ғалым 

Н.Ж.Қҧрманованың пікірін негіздей тҥседі.   

Жаттығулар тілді ҥйренушілердің дҧрыс оқып, қатесіз жаза білуге, ӛз ойын еркін 

жеткізуге  сӛздерді, сӛйлемдерді, мәтіндерді кӛп оқып, кӛп жазып, кӛбірек тыңдап, есте 

сақтауға  мҥмкіндік береді. Оқушыда нақты білік пен дағды қалыптасқанша  жаттығу 

жҧмыстарын ҥздіксіз жҥргізудің қажеттігі туындайды. Алған білімдері бойынша нақты 

білік пен дағды қалыптасқан кезде тіл ҥйренуші  айналасында  болып жатқан тҥрлі 

жағдайларға араласып, және одан еркін шыға алады. Мысалы: орфографиялық біліктің 

болмауы салдарынан жазбаша мазмҧндама және шығарма жҧмыстарының жасалу қарқыны 

тежеледі, яғни оқылған мәтіннің мазмҧнын беруде немесе басқалай жазба жҧмыстарын 

орындауда уақыт сыйымдылығы назардан тыс қалады.  

Ғалым М. Джусупов жаттығулардың психологиялық қасиетіне қарай рецептивті, 

репродуктивті, продуктивті жаттығулар жҥйесін береді. Оқыту барысында кең тараған 

жаттығулар  типологиясын дайындық жаттығулар  және негізгі жаттығулар - деп екі топқа 

бӛледі. Ал, психолингвистикалық қасиетіне қарай - тілдік және коммуникативтік, 

ситуативтік, аситуативтік жаттығулар деп береді. Лингвистикалық қасиетіне қарай - 

рецептивтік және репродуктивтік болатын тілдік жаттығулар деп береді. Тілдік 
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коммуникацияның полифункциональді тҥсінігіне қарай тілдік тапсырмалардың мынадай 

тҥрлерін айтып ӛтеді:  тілдік жҥйе туралы білік қалыптастыру; тілдік материалды 

тҥсіндіру; сӛйлеу тілі дағдысын қалыптастыру тілдік коммуникативтік қабілетін дамыту- 

деп жаттығуларға терең талдау жасауда дағдының қалыптасу деңгейін баса назарға алады 

[1,197]. 

Дағдының қалыптасуы – оқушының жылдам тҥсінуіне, жҥйелі ойлауына, бір-бірімен 

байланыстыруына, ойын нақты әрі сенімді жеткізуіне  және жҧмысқа ҧқыпты, аңғарымды 

болуына  мҥмкіндік туғызады.  Білік пен дағды жаттығулар жҧмыстарымен қалыптасады. 

Жаттығулар арқылы оқушылар алған білімдерін тҧрақтандырады, оларды кеңінен әрі 

тиімді пайдалану сенімділігіне ие болады және дҧрыс, тез қолдану қабілеттігіне жетеді. 

Ал, оқушының ӛзіне деген сенімділігінің артуы ӛмірдегі тҥрлі жағдайлардан шығуды 

бҧрынғы ӛткен теориялық негіздердің практикалық жағын қайта-қайта еске тҥсіруден, оны 

ойластырудан  «дҧрыс қолданып отырмын ба?!»  деген сенімсіздік туғызатын сауалдардан 

артылады, баланың кҥші (энергиясы) ҥнемделіп, жҧмысқа деген қызығушылығы артып, 

тілге деген сҧранысы басым болары сӛзсіз.  

Жаттығулардың мазмҧны оқу материалына байланысты болады, сондықтан 

жаттығулардың тҥрлері де алуан. С.В.Чавдаров жаттығулардың тҥрлерін тӛмендегідей 

топтайды: ауызша жаттығулар, жазбаша жаттығулар, графикалық жаттығулар және 

техникалық жаттығулар [5,24]. 

Ауызша жаттығулар дҧрыс сӛйлей білуде, қазақ тіліне тән тән дыбыстарды дҧрыс 

айта білуде, оқылған мәтіндердің мазмҧнын айтуда, мәнерлеп оқуда жеке тҧлғаның ешібір 

кӛмексіз жҧмыс жасай алу мҥмкіншіліктерін арттыруда білік пен дағдыны қалыптастыру 

ҥшін қажет. Тіл ҥйренуде ауызша жаттығулар елеулі орын алады.  Мысалы: оқылым 

әрекетінде жаттығулар мазмҧны кӛп тҥсіндіруді талап етпейді. Оқылым әрекеті дағдысына 

мыналар енеді: оқу барысында мазмҧнын тҥсіну, мәнерлеп оқу, сонымен қатар ӛзге 

оқушылардың тыңдалым әрекетінде дҧрыс тҥсіне білуі ҥшін нақты, анық оқу, қазақ тілінің 

орфоэпиялық нормаларына сай дыбыстарды дҧрыс оқу, екпінді дҧрыс қою, қатесіз  

жҥргізіп, шапшаң оқи білу, сӛз ішінде буындарды, сӛйлем ішіндегі сӛздерді қайталаулар 

мен мен кідірістерді болдырмау, шартты белгілерді (мысалы, ХІХ ғ.) оқи білу. Ауызша 

жаттығулар кӛріп, тыңдалған, оқылған, жеке орындауда меңгерілген білімдерін дҧрыс, әрі 

нақты пайдалана білуге кӛмектеседі. Ол ҥшін тыңдап- тҥсінуге арналған жҥйелі 

жаттығулар қажет. Бҧл тҧрғыда М.Н. Шардаков мынадай анықтама береді. «Жҥйелендіру 

– бҥтіннің бір бӛлігін (тақырып, оқу, курсы бойынша) белгілі бір тәртіпке келтіру, яғни 

қҧрама бӛліктер алдағы уақытта белгілі бір мақсатта бҥтіндік кӛрсетеді»- дейді.   

Ғалымның пікірін назарға ала отырып, жаттығулар жҧмысының жҥйелі болып 

келуіне ҥлкен мән берген жӛн. Себебі, мҧндай жҥйелі жаттығулар болмаса, онда оқушы ӛз 

еркімен жеке жҧмыс жасай алмай, оқытушы тарапынан мәтін мазмҧны негізінде қойылған 

сҧрақтарға жауап беріп отырады. Бҧл дегеніңіз, қазіргі таңда оқу ҥрдісіндегі бетбҧрыста 

жаңаша жаңғыртып оқыту әдістемесінің басты мақсаты жеке тҧлға тәрбиелеп шығаруда 

қайшылық туғызатыны анық.  

Сабақ барысында оқушының оқылған, тыңдалған мәтіннің мазмҧнын ауызша жеткізе 

алмауы – тілдік жаттығулар жҥйесінің аздығы деген сӛз. Кҥнделікті сӛйлеу тілін 

қалыптастыруда оқылған мәтіннің  мазмҧнын айту, берілген суретке қарап мазмҧнын айту, 

ауызша айту, суреттеу, тҥрлі жағдаяттар туғызу және одан шығу жолын қарастыру т.б. 

тілдік жаттығулар жҥргізіліп отырылуы қажет. Тілдік жаттығулардың мазмҧны сыныптан 

сыныпқа қарай қиындатылуы – тіл ҥйренушінің ойлау қабілетін дамытады, тіл мәдениетін 

қалыптастырады.  

Қазіргі таңда жеке тҧлғаның кез-келген жағдаятта ӛзінің ой-пікірін сауатты 

жеткізуде тіл мәдениетінің дҧрыс қалыптасуы – қоғамның негізгі мәселелерінің бірі. Тіл 

мәдениеті – дҧрыс сӛйлеуден басталады. Дҧрыс сӛйлеу тілін қалыптастыруды талап етуде 

неміс ғалымы А. Дистервег  былай деген: «Где учитель спрашивает дельно и метко, 

ученики отвечают бысто, проворно, верно в особенности с правильными ударениями, там 
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открывается, представляющее широкие горизоны, поле бодрого умственного развития и 

умственного росцвета...; там распускаются ростки и почки, обещающие в жизни 

прекраснейшие цветы и благороднейшие  плоды» - дейді [2,224]. 

Жазбаша жаттығулар. Бҧл барлық жаттығулардың ішіндегі ең кӛп тҥрлі, әр тілді 

меңгеруде кӛп қолданылады. Бҧл турасында тілді қатысымдық тҧрғыда меңгертудің 

тиімділігін ғылыми тҥрде зерттеген Ф.Оразбаева жазылым әрекетә ҧғымын тҥсіндіруд 

оның әдістемелік ерекшелігіне тоқтала кете, былайша тҥйіндеген: «Жазылымның 

әдістемелік ерекшелігі – графика мен орфографияны, жазу мен жазбаша сӛйлемді жетік 

білудің, ҥйренудің амалдары мен жолдарын іздестіре отырып жазғызу, оқыту. Жазылым 

процесін тез әрі сауатты ҥйренудің ҧтымды тәсілдерін пайдалану»  [7.112]. 

Жаңартылған білім беру мазмҧнында тілді ҥйретуде жоғарыда кӛрсетілген ғалымдар 

пікірін саралай, талдай  келе, оқушыларды сауаттылыққа ҥйрету мақсатын кӛздейтін 

жаттығулар қызметі ерекше екендігі айқын кӛрінеді. Тіл ҥйренуде, оның ішінде 

жаттығулар орындауда дидактикалық принциптер ҥнемі ескеріліп отыруы - , қазіргі білім 

беру парадигмасында жеке тҧлғаны жан-жақты дамытуға бағытталатын әдістемелік 

жҧмыс. Жаттығулар орындау барысында жҧмыс кешенді жҥргізіледі. Яғни «Жаттығулар 

жеңілден басталып, бірте-бірте кҥрделенуі тиіс» - деген  профессор Н.Оралбаеваның 

пікірін негізге ала отырып, сабақ барысында қолданылып жҥрген тҥрлі әдістер жеке, 

жҧппен, топпен жҥргізілетін жаттығу жҧмыстарының кҥрделене тҥсуі  арқылы жҥзеге 

асады.  Тілдік қатынасқа байланысты іске асатын әрекеттер (оқылым, жазылым, тыңдалым, 

айтылым, тілдесім) жаттығуды орындауда кешенді тҥрде жҥргізіледі. 

С.А. Чавдаров жазбаша жаттығуларды ҥлкен екі топқа бӛліп қарастырады: 

грамматико-орфографиялық жаттығулар және стилистикалық жаттығулар. Бірінші 

жағдайда тӛмендегідей жаттығулар жҧмысы жҥргізіледі:  мәтінде жіберілген бос орынға 

тиісті сӛзді қойып жазу; қажетті сӛздерді теріп жазу немесе сӛйлемдерді топтап жазу, 

диктант тҥрлері де енеді. Мысалы: диктант тҥрлерінің біркелкі қатары тҥсіндірме диктант 

болып саналады. Бҧл жағдайда оқушы мәтінді кітаптың бетінен немесе тақтадан кӛреді 

(кӛзбен кӛру арқылы қабылдау), ол мәтінді оқиды (тыңдау арқылы қабылдау), оны 

граматико-орфографиялық жағынан талдайды (тҥсіндіреді), осы жҧмыстардың 

барлығынан соң жазады. Ҥйрету диктанттарының жиынтығы алдын-ала теориялық 

жағынан сҧрыпталған, тҥсіндірілген диктанттар. Бҧл жағдайда оқушының білімі бекіледі, 

жіберілген қателерге толық назары аударылады, шын мәнінде дағды жаттығады. Ал, 

бақылау диктанттарының алдында тӛмендегідей тапсырмалар тҧр: ол алған білімдерін 

және орфографиялық  дағдысын тексеру. Стилистикалық жаттығулар тҥрлері де әркелкі 

және жоғары сынып оқушыларына әртҥрлі қиындықтар туғызады. Жоғарғы сынып 

оқушыларының жазбаша жҧмыстарының ішінде  кӛп кездесетіні шығарма жазу. Оқылған 

әдеби шығармалардың ҥзінділерін мазмҧндау, талқылау және еркін тақырыпқа шығарма 

жазу. Жаттығу жҧмысының бҧл тҥріне аудиоклоуз жҧмысын пайдаланған жӛн.  

Бҧл стилистикалық жҧмыстың ең негізгі тҥрлері оқушының оқылған, меңгерілген 

тҥрлі мәтіндерінен толыққан жеке тіл байлығын пайдалануға машықтандырады.  Тапсырма 

– оқушының ойлау қабілетін арттыратын негізгі жҧмыс тҥрі. Берілген тапсырманың 

орындау барысында ӛткен тақырыптарды еске тҥсіріп ой елегінен ӛткізеді. Орындалған 

жҧмыстарының дҧрыстығын сҥйенген теориялық білімдері арқылы дәлелдей тҥседі. 

Сондықтан тапсырманы орындау мен оны дәлелдеудің аражігі  жақын. Барлығы да 

стилистикалық тҧрғыдан оқушының тек ойлау қабілетін артып қоймай, тіл мәдениетін де 

қалыптастырады.  

Жаттығулардың тағы бір тҥрі, графикалық жаттығулар – оқылған, тыңдалған 

мәтіндердің, сӛйлем, сӛз ішіндегі дыбыстардың графика арқылы кӛрінісін беруде 

қолданылады. Ауызша және жазбаша жаттығуларды орындауда оқушының кӛзбен 

қабылдап, ойға бекіту әрекетінде  білік пен дағдыны қалыптастыратын жаттығулардың 

бірі- графикалық жаттығулар. Сӛйлемдердің, сӛздердің дҧрыс оқылуы, дҧрыс жазылуы 

және дыбыстарды бір-бірімен дҧрыс ҥндесуін қадағалау, бірнеше мәрте қайталату 
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жҧмыстары орфографиялық ережелердің сақталуына жағдай жасайды, есте сақтау 

қабілетін дамытады. Мысалы: қазақ тіліне тән дыбыстардың дҧрыс айтылуын сӛз ішінде 

байқау жҧмысын жҥргізіп, ҥнтаспадан (аудиоклоуз) осы сӛздерді қайта тыңдап, оқушының 

жіберген қатесін шығарып, салыстырып отыру – әрбір әріптің сӛз мағынасына беретін 

маңызын айқындайды мәселен, яғни мәтін мазмҧнына қажетті сӛз «ҧш» болса, графикалық 

тҧрғыда естіп тҧрған тән дыбысты ажырата білмеуін оқушының «ҥш» деген сӛзді 

жазуынан байқаймыз. Ӛзге ҧлт ӛкілдеріне, тіл ҥйренушілерге графикалық жаттығулар 

тҥрлерін кеңінен пайдаланған жӛн. Ал техникалық жаттығулар тҥрлері кӛбінесе еңбек 

білігі мен дағдысын қалыптастыру ҥшін қажет. Бҧл жаттығу тҥрлері мамандандырылған 

мектептерде кӛбірек қолданылу тиімді. Жоғарыда аталған жаттығулар тҥрлері теориялық 

жағынан дҧрыс қҧрылған, оқушылардың санасына жақын, тҥсінікті жасалса, бір жҥйелі 

мазмҧны жағынан оқушының қызығушылығын туғызатындай әртҥрлі болып келсе, 

сонымен қатар жаттығулар білімді меңгеруде жеткілікті мӛлшерде алынып, тҥрлі  бақылау 

жҧмыстарымен қадағаланып отырса, онда тіл ҥйренуде жақсы нәтиже берері анық. 

Қорыта келе, «ӛмірмен байланыс» ҧғымына негізделген жаңартылған бағдарлама тіл 

ҥйренушілердің жаттығулар арқылы жаңа білімді терең меңгеріп, оны әрі қарай 

дамытуына толық жол ашады. Тіл ҥйренушілердің коммуникативтік дағдыларын дамытуда 

жаттығулардың ҧтымды жҥргізілуі жеке тҥлғаның әрбір жағдаят ҥстінде шығармашыл 

шешім қабылдай алуына, ойын еркін жеткізіп, ерекше білім деңгейін кӛрсетуі арқылы 

сауатты сӛйлеуіне, тҥрлі зерттеу жҧмыстары барысында жекелей, жҧппен, топтық жҧмыс 

жасай білуіне мҥмкіндік береді.  
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        Қазақ тіліндегі кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің мағынасының 

қалыптасуындағы антропологияның кӛрінісі де, лингвомәдени негізде анықталады. Осы 

бағытта зерттегенғ ғыылми жҧмыстар мен монографиялардың авторлары  ТҥЖанҧзақов, 

С.Иманбердиева, Қ.Рысбергенова, Ж.Исмаилова, А.Сембиев,  Б.Бердібек, А.Әлімхан, 

Ҥ.Ержанова т.б. еңбектері осыған дәлел. Мысалы, қоғамдық әлеуметтік факторлардың 

атаулардағы кӛрінісі Қазақстан аймағының топонимдік жҥйесіңде халықгьщ ежелден бергі 

діни нанымы, ӛдет-ғҧрпы мен дӛстҥрі, әулие-әмбиелердің есімдері географияшық 

атауларда кеңінен орын алып отырған. Атап айтқанда, ғалым Қ.Рысбергенова        адам 

есімдерінің мағынасының сипаттауда және топтастыруда ертедегі ислам қайраткерлерінің 

mailto:aldashev13@mail.ru
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есімдеріне байланысты қалыптасқан  баба, ата, ана, әулие, этномаркерлі топонимдер мен 

Әзірет Сҥлтан, Баба Ата немесе Ысқақ баба, Ибрагим Ата, Қарашаш Ана, Гауһар Ана, 

Крра Бура, Ак, баба, Әулие Ата, т.б. микронимдерді келтіреді [6,].      Қазақ тіліндегі 

кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің мағынасының қоғамдық ортаның қалыптасқан 

ӛлеуметтік сипаты тілдік деректермен таңбаланып, топонимияда ӛз ізін қалдырып 

отырған.Қазақ тіліндегі кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің мағынасының 

аймақгағы елді мекен, жер су атауларының негізі ер адамдардың есімдермен аталатынын 

айту керек. Мысалы: Амангелді, Лесбек батыр, Қазыбек, Қабанбай, Рысқҧл т.б. ауылдар.        

          Қазақ тіліндегі кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің мағынасының ӛзі қазақтың 

қоғамдық ортасында ер адамдардың орны ерекше, салмақты істер ер азаматтың мойнында 

екенін кӛрсетіп, ер адамды қадірлеу, сыйлау, ардақгауға айрықша мӛн беріліп, әлеуметік 

сипатьш айғақгайды.        Қазақ тіліндегі кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің 

мағынасының әлеуметтік қызметін сипаттайтьш тілдегі лингвомәдени жҥйенің бірі — 

қазақ тіліндегі эпионимдік есімдер. Эпонимдік есімдер тобына ерекше әлеуметтік топ 

ӛкілдері - ғылым, әдебиет, ӛнер, саясат қайраткерлерінің есімдерімен қатар ғылым 

тарихында алғаш жаңалықгар ашқан адамдар есімдері де жатады. [6].         Мысалы, 

Бӛкетов, Машанов, Сәтпаев т.б.        

        Кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің мағынасындағы эпионим терминдер - 

белгілі бір дәуір ―куәлары‖, ғылыми жаңалықтар ескерткіштері. Эпоним атауларына ӛр 

саладағы ғалымдардың есімдерімен қатар, ҧлт тарихы мен мәдениетінде ӛзіндік орны бар, 

аты қалған ӛткен ғасырдағы ӛмір сҥрген хандар, билер, басқа да белгілі адамдар есімдері 

енеді. Мысалы: Қасым салған қаска жол,Есім хан салған ескі жол, Абылайдың ақ туы т.б. 

         Қазақ тіліндегі кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің мағынасының 

этноәлеуметтік сипаттағы қазақ антропонимдер жҥйесінің бір кӛзі — белгілі бір 

топонимиялық кеңістікте қалыптасқан, сақталған генотопонимдер.        Қазақ тіліндегі 

кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің мағынасының   және би, батырларының 

есімдерінің топонимдерден тарихи-әлеуметтік қҧрылымдарындағы аттары 

генотопонимдер деп аталады. Ол мӛселе зерттеуші А.Жартыбаевтың еңбегінде 

қарастырылған: Толыбай, Қамқа,Жидебай, Кҥшікбай, Жасыбай, т.б. [6,].         

         Қазақ тіліндегі кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің мағынасына қатысты 

зерттеу жҥргізуші ғалымдардың пікірінше, соңғы жылдары кдзақ тіл білімінде де тіл мен 

мӛдениет сабақтастығына негізделген зерттеулер карқынды жҥргізіле бастады. Рухани 

мәдениет негіздері, халықтың танымы, этнографиялық, заттық мӛдениетке қатысты 

атаулар, этнолексика, қазақҧлтына тӛн мӛдени- дҥниетанымдық ерекшеліктер Ә.Қайдаров, 

Р.Сыздықова, Е.Жанпейісов, Е.Жҧбаңов, Н.Уәлиҧлы, Ж.Манкеева, С.Сӛтенова, 

Г.Смағҧлова, ҚРысберген, А.Сейілхан, Қ.Қайырбаева, С.Иманбердиева  т.б. еңбекгерінде 

арнайы зертгелді.                   

          Қазақ тіліндегі кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің мағынасының байланысты 

жалқы есімдердің қызметі де тіл мен мӛдениеттің ӛзара байланысын кӛрсететін негізгі 

маңызды лингвомәдениеттанымдық аспект болып саналады. Т.Жанҧзақов, Е.Ә. Керімбаев: 

―Қазақ халқының этникалық психологиясы мен этникалық ӛдеп нормаларының дәстҥрлі 

―классикалық‖ қасиеттерінің бірі болып жасы ҥлкендерді қҧрметтеу жӛне аға ҧрпақ 

ӛкілдері, қарттар мен егде адамдарға сый кҧрмет, ізет кӛрсету танылады. Қазақ 

антропонимиясы саласында қазақ халқының осы этнопсихологиялық қасиеті ӛзіндік 

пішіндегі айтьшымға ие және ол аға- іні, ҥлкен-кіші тҥріндегі карьш-қатьшастың 

әлеуметтік жағдайында кӛрінеді, [2.,7].          

     Мҧндай қҧрмет кӛрсету, сыйлауға  қатысты  кейбір ғалымдар  -ка, -ке, -әке, -еке 

аффикстері қысқарым ҥлгісінде  қолданылады деп кӛрсетеді. Мысалы: Жәке-(Жамбыл), 

Секе- (Серғазы), Гҥлтай - (Гҥлсім) т.б.  Қазақ  тілінде жалқы есімдерге -жан, -тай 

қосымшалардың жалғануының нәтижесінде экспрессивтік эмоциональдік реңк беріледі. 

[8].         Мысалы: Айжан, Берікжан, Асылтай т.б.  Осындай қазақ антропонимдердің 

қызметтік ерекшеліктеріне жасалған лингвомәдениеттанымдық  талдау бойынша, 
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антропонимдердің қызметтік жӛне  тҧрмыстық  лексикасы  мәдени  маңыздылыққа  ие  

екендігін дәлелдейді. 

              Қазақ тіліндегі кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің мағынасында, қазақ 

аттарының поэтонимдер деген такырыптық тобыньщ астарында қазақи мінез, ӛзіл қалжың, 

салт-дәстҥр, тарихы, тҧрмысы, мәдениеті жатыр. 

        Ғасырлар бойы калыптасып, халык арасында кеңінен тараған батырлық эпостар мен 

лиро-эпикалық дастандардағы кісі, ру-тайпа аттарын лингвомӛдени зерттеудің 

ономастикасаласыңдағы орны бӛлек. Себебі эпос антропонимдеріне тән ерекпіелік - 

олардың кӛнелігі. Сондықган эпос топонимиясы мен антропонимиясының басқа салаларға 

қарағанда ӛзіндік ерекшеліктері кӛп. Қазақ эпосымен, этникалық мәдениетімен тікелей 

байланысты, кдзақ топырағында дҥниеге келіп, халық арасына кеңінен тараған, тіпті 

Қазақстаннан тыс кӛршілес ӛлкелерге де жайьшған эпостардың бірі - ―Қозы Кӛрпеш - Баян 

сҧлу‖.Эпос тілін зерттеуші галым Е.Жҧбанов, осындай ерекшелікті атап ӛтеді. [3].         

        Мәселен ―Қозы Кӛрпеш‖ жырындағы кездесетін мына есімдер: Таңсык, Айбас, Кодар, 

Бҧланқара, Нҧрқара, Кӛсемсары, Ай, Кҥлік, Шақшақ т.б. бҥгінде қолданылмайды, не сирек 

кездеседі.Эпос антропонимдердің екінші бір ерекшелігі кӛп жағдайда кейілкер, есімдерінің 

алдынан да, артынан да (препозитивті, постпозитивті) анықтауыштардың қолданылуы: 

Қозы Кӛрпеш, Қарахан, Сары хан (Қарабай, Сарыбайдың варианттары).         

       Қазақ тіліндегі кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің антропонимдер тарихи-

этникалық, этномӛдени ақпарат кӛзі ретінде қарастырылады. Оның дӛлелдері ретінде 

Ә.Бӛкейхановтың, Х.Досмҧхамедовтың, М.Әуезовтің, Ә.Қоңыратбаевтың пікірлерін  

айтуға болады. Мысалы, Гулбаршын атының этимологиясы  туралы пікірлер  әртҥрлі. Оны 

парчин (парча - мата атауы) деп ҧғынатындар бар,  қыздардың сҧлулығын, нәзіктігін  гҥл,  

жібекке теңеу тҥркі тайпаларында кең етек алған ҥрдіс десек, бҧл пайымдаудың 

лингвомәдени негізі болуға тиіс. 

     Сол сияқты антропонимдік тҧлғадағы кӛне атауды бір ғана эпитет деңгейінде ҧғыну 

жеткіліксіз болар еді. Оның (баршынның) ―кӛк‖ деген мәнін де назардан тыс қалдыруға 

болмайды. Сол сияқты академик Ә.Марғҧланның анықтаған шежірелік деректеріне 

сҥйеніп, Алпамыс антропонимін де лингвомәдени негізде анықтауға талпыныс жасауға 

болады: Алып мамыш. [6].        Проф Е.Жҧбанов ―Қобыланды‖ сӛзінің этимологиясын 

Қобылан + ды < қуба + оғлан деп қарайды. [3].         

        Қазақ тіліндегі кӛркем шығармалардағы адам есімдері: Асан қайғы, Аяз би, Қорқыт, 

Қобыланды, Толагай, Қожанасыр т.б. Кдсиетті пірлер мен әулиелер: Бибі Фатима, Кржа 

Ахмет Иассауи, Ҥмай ана, Кррабура, Кріз ана т.б. Тарихта болған тҧлғалар: Абылай хан, 

Крсымхан, Есет батыр, Крбыланды, Алпамыс т.б.Әдеби мӛтіндердегі персонаждар: 

Дайрабай, Мырқымбай , Судыр Ахмет, Шығайбай, Тоңқылдақ т.б. 

       Қазақ тіліндегі кӛркем шығармалардағы адам есімдерінің мағынасының ерекшелігін  

тарихи дерек кӛздердегі, эпостық жырлар мен фольклордағы, фразеологиялық, 

паремиологиялық, прецеденттік жҥйедегі тілдік деректердің ҧлт санасындағы ізін анықтау 

мәселесі - казіргі тіл біліміндегі негізгі бағыттағы зерттеулердің  арқауы. 
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Ҽдеби сын жанрының зерттелуі  

 

С.Ж Тəшімбаева 

Қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқтушысы 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

1921 жылдың қазанында толтырылған анкетасында «Қоғамдық ӛмірдегі қандай жҧмысқа 

ӛзіңді лайықты деп санайсыз?» деген сҧраққа Смағҧл Сәдуақасов:  «Әкімшілік және әдеби 

жҧмыстарға» деп жауап береді. С.Сәдуақасов Омбыда жҥрген кезінде-ақ әдебиетпен 

айналыса бастайды.Ол алғаш «Бірлік» ҧйымының «Балапан» атты қолжазба журналын 

шығаруға қатысады.Кейіннен жастар ҧйымдары бірігіп, «Жас азамат»ҧйымын қҧрған 

кезде, Смағҧл Сәдуақасов «Жас азамат» газетін шығаруға ат салысқан. 

       1927 жылы  Орынборда жарық кӛрген «Жастарға жаңа жол» деген еңбегінде  автордың 

сол кезде жинаған ой-тҧжырымдарын байқауға болады. Осы алғашқы ктапшасынан-ақ біз 

С.Сәдуақасовтың 1917 жылы қос революция кезіндегі және онан кейінгі кезеңдегі қазақ 

қоғамында болып жатқан ӛзгерістерге нағыз ғылыми талдау жасағанын анық байқауға 

болады. Жастар ӛмірін тілге тиек ете отырып,автор бҥкіл қоғамға тән жағдайларды 

публицистикалық ӛткір стильмен, мазмҧнды тілмен бейнелей алғанын байқаймыз. 

      Ол ӛзін қоршаған ортада болып жатқан қҧбылыстарға ӛзінің жеке басының қарым-

қатынасын да ҥнемі білдіріп отырған. Қай кезде болмасын С.Сәдуақасов кез-келген 

қҧбылысқа ӛзінің кӛзқарасын айтуда ешкімнен де, ештеңеден де именбеген, қаймықпаған. 

Жоғарыда аталған «Жастарға жаңа жол» деген еңбегінде жаңа қоғам молдаларға қандай  

шоқынудан басқаны білмеді. Қазақтың молдалары бір жағынан дінді ҥйретсе,екінші 

жағынан балаларға хат тануды ҥйретеді... қысқасын айтқанда,орыстың поптары мен 

қазақтың молдаларын бір кӛзбен ӛлшеуге болмайды. Олай болса,орыстар поптарын 

жамандайды,біз де молдаларымызды жамандайық деудің қисыны жоқ». Міне,осындай 

соны пікірлер айту – С.Сәдуақасовтың ойлау жҥйесін ӛзіндік ерекшелігі деп айтуға 

болады. 

     С.Сәдуақасов әдебиет майданына араласқан сын мақалаларына тарихи-талғам 

тҧрғысынан шолу жасап,пікір айтпас бҧрын,сол сӛздегі әдеби ӛмір ахуалына аздап болса 

да тоқталып ӛту керек деп ойлаймын. Бҧл, ең алдымен, сол кездегі  сын мақалалардың, 

әдебиет сынының бағыт-бағдары, тҥпкі мақсаты қандай болғанын ашып кӛрсету ҥшін де 

қажет. 

     Мәселен, Қазақстан ЛКЖО Орталық Комитеті мен Қазақстан Жазушылар одағының 

әдеби-кӛркем және қоғамдық-саяси журналы «Жалында» жарық кӛрген  «Сын-таным 

айнасы» деген мақалада 20-жылдардың орта  шенінде әдебиет сынының негізгі сипаты-

айтыс болғаны айтылады. Ал осы айтысқа қатысушылардың ӛзі шамамен алғанда ҥш 

топқа бӛлінген. Сыншы Б.Дәрімбетовтың айтуынша,әдеби айтысқа қатысқан негізгі ҥш 

топтың біреуін  сол кезде әдеби шығармашылықпен бірге әдеби сынына белсене 

араласқан, ӛзін пролетариат жазушысы деп санаған, қандай мәселеге болса да тек қана тап 

кҥресі тҧрғысынан қараған-Сәбит Мҧқанов бастаған. Ал Қошке Кемеңгеров және басқалар 

бастаған екінші топ ӛздерін бҧқарашыл жазушы деп санап,әдебиет жалпы адамзаттық 

болуға тиіс деп білген. Бҧлар тапты әдебиет,ол бір тапқа ғана қызмет етіп,бір таптың ғана 

сойылын соғуға тиіс деген пікірге қарсы болды. Ҥшінші топқа Смағҧл Сәдуақасов, 

Ыдырыс Мҧстанбаев,  Шәймерден Тоқжігітовтер кірген. 
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    Басты ӛкілі С.Сәдуақасов болған бҧл топтың кӛзқарасында тап кҥресінің әдебиетке 

жасайтын ықпалы теріске шығарылмайды. Бірақ бҧлар, негізінен алғанда, қандай мәселеге 

болса да тарихи тҧрғыдан  қарауды мақсат еткен. Мҧның ӛзі Сәдуақасовтың «Қазіргі 

дәуір-іс дәуірі» деген мақаласынан мейлінше анық кӛрінеді. «Біз ӛткен заманнан осы 

кҥннің арасын шарт кесіп тастамаймыз,-деп жазған ол:-Менен бҧрынғының бәрі ескі, 

менікі ғана жаңа, сол жаңа ӛзіме жетеді, ӛзімді қанағаттандырады деп біз ешуақытта да 

айта алмаймыз» - деп турасын айтады. 

    Осы бір шағын ҥзіндінің ӛзінен-ақ Сәдуақасовтың сыншы ретіндегі ғана емес, адамзат 

ретіндегі де нақты кӛзқарасы, әдебиетке ғана қатысты емес, бҥкіл мәдениетке қатыста да 

негізгі позициясы бҥкіл болмысымен кӛрінеді десек асыра айтқандық болмас. Оның осы 

кӛзқарасының қаншалықты дҧрыс екенін қазақ әдебиеті мен мәдениетінің содан кейінгі 

бҥкіл дамуы дәлелдеп те берді. 

     Мысал келтірелік.  Осы мақаласында ол Абайдың ӛзінен де,әдеби мҧрасынан да бас 

тартуды уағыздап, насихаттаған,оған кҥйе жағуға тырысқан кейбір солақай сыншыларға, 

«Абайды кҥйдіріп, ӛртеп жіберу керек...»,  «Абай ескі,ол бҧрын болған, бізге жаңа керек» 

деушілерге тойтарыс береді. Мҧндай пікірлердің дҧрыс емес екенін атап кӛрсете келіп, ол: 

«Біз ескіге қарсы болғанда оның шын шірігін,ескірген жеріне қарсымыз. Осы кҥнгіні 

гҥлдендірудің орнына бҥлдіретін, шірітетін, ілгері басуға бӛгет болатын жеріне 

қарсымыз»,-деп жазады. 

     Осылай дей келіп Сәдуақасов: «Абай-анық ақын.Абай -  әдемі сӛздің ҧстазы. Абайдан 

біз әдемі сӛзге ҥйренуіміз керек»,-деп кесіп айтады. Содан соң ол Абайдың ӛз кезінде 

прогресшіл бекем тҧрғанын да кӛрсете білген. 

    Оның адамзат тарихында,қоғамның даму тарихында капитализмнің бір кезде прогресшіл 

роль атқарғанын айта келіп, «ескі» мен «жаңа» ҧғымдарының арақатынасы жайында ой 

толғауын философиялық айқындама деп атауға  болады. Сәдуақасовтың ӛз сӛзімен 

айтқанда, «бҧл екеуінің арасында байлам бар, қатынас бар...Ескі мен жаңаның 

ортасындағы байламымен бірге тҥсіну керек». Оның халықтың ӛндіріс кҥші, тҧрмыс 

болмыс пен ой туралы айтқан пікірлері де осыны дәлелдейді. 

    Смағҧл Сәдуақасовтың «Әдебиет әңгімелері»(айтыс ретінде)деген кӛлемді мақаласында 

айтылған пікірлер де «Қазіргі дәуір-іс дәуір»деген мақаладағы кӛзқарастардың табиғи 

жалғасы деуге болады.  «Бҧл -  сыны жетілмеген әдебиеттің ауруын жасырмай айтқан 

туынды». Сынның кҥш-қуаты неде? Ескі мҧра тек мансҧқталуға тиіс пе? Ақын 

жазушының жазушылығы немен ӛлшенеді? Әдебиеттің ҧлттық бет-бедері оның кемшілігі 

ме? Мақалада автор осы сҧрақтарға жауап іздейді, ілгерідегі туындыларындағы ойын 

ӛрбітеді.  

     «...Мағжанның жҧмбағы, дағдарысы болды. Бірақ тоғыз жыл тӛнкеріс Мағжанға текке 

кеткен жоқ. Оған куә - оның соңғы жазғандары»,-дей келіп, Сәдуақасов  М.Жҧмабаев 

туралы сол кезде сыншылдардаң аузына тҥспеген әділқазылық айтады. 

    «Мағжанды қайтсе де жақсылайын деген ойдан мен,сірә, аулақпын. Бірақ барын бар, 

жоғын жоқ деу керек »,-дейді ол. Шынында да қазақ әдебиетінің, қазақ ақындық ӛнерінің 

ҧлы Абаймен арадағы алтын кӛпірі Мағжан Жҧмабаевтың кешегі кҥнге дейін қазақ  

әдебиетінде ӛз орнын ала алмай келгеніне С.Сәдуақасовттың  «...барын бар, жоғын жоқ » 

деп айта алмағанымыз себеп болды ғой. Сондықтан да Сәдуақасовтың осы мақаласында 

М.Жҧмабаевпен бірге Абайдан кейін әдебиетімізге ӛз орнын алған Сҧлтанмахмҧт пен 

Берниязды шып-пыр болып қорғауын сыншының кӛрегендігі демеске еш шара қалмайды. 

Ал оның сол тҧста жарық кӛрген Ж.Аймауытовтың «Қартқожа» романы, М.Әуезовтың 

«Еңлік-Кебек», «Қорғансыздың кҥні», «Қаракӛз» сияқты туындылары сыншылар 

назарынан қағыс қалып отырғанын нали пікір айту да әдеби ӛмірге шын жаны 

ашығандықты білдірсе керек.  

     Қазақ әдеби сынының осы олқылықтарының  орнын толтырғысы келген Сәдуақасов 

осы мақаласының ӛзінде олар жӛнінде оқырмандарға қысқаша болса да әділ пікірін айтуға 

ҧмтылады. Бҧл орайда ол осы жазушылардың жансақ қадамдарын жасырмай айтумен бірге 
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олардың «солақай сынын» қорғауға да тырысады. « Біз Мҧхтардың, Жҥсіпбекттің, 

Кошкенің тіл жағынан,тҧрмысты сипаттау жағынан кӛркемдігін,шеберлігін айтсақ,пікір 

жағынан олардың қатесін де айтамыз»,-дейді ол. –Бірақ бҧлардың қазір кемшілігінен 

жақсылығы кӛп. Бҧлардың кемшілігі кҥннен кҥнге ҧлғайып келе жатқан жоқ, қайта азайып 

келеді. Бҧлар совет ӛкіметіне қарсы қайнасып қалған ҧлтшылдар емес,бҧлардың болашағы 

әлі алда. Қарап отырсаңыз бҧл пікір оның жоғарыда  М.Жҧмабаевты қорғаған пікірмен 

ҥндесіп жатқан жоқ па?! 

   С.Сәдуақасов басқа да сын мақалалары сияқты, бҧл шолуында да кӛбіне ӛзіне қарсы 

шығып жҥрген С.Сейфуллин мен С.Мҧқановқа әділ пікірін айтады. Олардың 

творчествасындағы жансақтықтарды кӛрсете келіп, Сәкеннің «Азия», «Эспресс» сынды 

туындыларына жақсы баға береді де, «Сәбит ӛнерсіз аққын емес,Сәбиттің қазіргі табысы -  

ҥлкен еңбек» деп атады. 

    Сыншы осы бір ілтипатты кӛзқарасын әдебиетке сол жылдары келіп қосылған жас 

ақындарға да кӛрсетеді. Соңғы жылдарда бҧрын естілмеген ақын-жазушылар шыққанын 

атап ӛте келіп,ол  « Арқалық батырды »жазған Жҧмат (Шанин), «Қҧралай сҧлуды»жазған 

Иса,Жетісудан шыққан Ілияс Жансҥгірҧлы мҧның бәрін болашағы ҥлкен адамдар деп 

кейінгі  толқынға кӛрегендік баға береді.  

    Сыншы ретінде С.Сәдуақасовтың айырықша назар аударған ақындардың бірі - Бейімбет 

Майлин. Садуәқасов : «Тҥйені де таста, биені де таста, домбыраны сындыр, киіз ҥйдің 

шаңырағын ортасына тҥсір дей аламыз ба? Кҥні кеше домбырасын тартқан қазақ ҧлын, 

енді келіп бір тҥнде кӛшіре аламыз ба? »,-деп жазады. Б.Майлинге сыншының басқа назар 

аударуының бірден-бір себебі де осыдан болуы керек. Ӛйткені, әлгі келтірілген тиянақ 

сӛзден кӛрініп отырғанындай,С.Сәдуақасов ғасырлар бойы қалыптасқан ӛмірді, қазақ 

халқынын тҧрмысын бірден ӛзгерту дегенге сене бермейді. 

    Ӛмірдің ӛз жолы,даму жолы бар деп білетін «секірістерге»сене бермейтін сыншы, қоғам 

қайраткеріне С.Сәдуақасовқа Бейімбет Майлиннің елімен, халқымен бірге ӛзгеріп жегіліп 

келе жатқан Мырқымбайы жақын. Ол мҧны жасырмайды.  Ол ҥшін «Мырқымбай- анық 

қазақ,қазақтың нағыз бҧқарасы»,- «...Қазақстанның кіндігі-Мырқымбайлар», 

«Мырқымбай-Қазақстанның негізі» Сәдуақасовтың «Мырқымбайды адам қылсақ,дҥненің 

бәрі тҥгенделеді»дейтіні де сондықтан. Оның «Әдебиет әңгімелерінде »Мырқымбайға 

әдейі тоқталып, Бейімбет Мырқымбайының революцияға дейінгі де,одан кейінгі де,ӛміріне 

шолу жасап ӛтетіні де сондықтан. Сәдуақасовтың айтуынша  «Мырқымбайдың әңгімесі 

ҥлкен тема,мҧны тҥгендеу ҥшін бір Бейімбет емес, әлденеше Бейімбеттің кезеңі керек». 

     С.Сәдуақасовтың Б.Майлин творчествосына айрықша кӛңіл бӛліп, арнайы мақала 

арнауы да жоғарыда айтылған пікірлер себепті болса керек. «Бейімбеттің ӛлеңдері» деп 

аталатын бҧл мақаласында сыншы ақынның ӛлеңдеріне сын пікірлер айтуды ғана мақсат 

етпеген. Оның ӛзі атағандай, ауыл ақынының туған халқымен бірге ӛсіп-жетіліп,оның 

творчествосының кейіпкерімен бірге буын қатайтып келе жатқанына ерекше назар 

аударады. Ал сыншының айтуынша,Бейімбет ауылды жырлағанда оның ӛткенін 

кӛксемейді, «Мағжан сықылды сары даланың сағымына» да ынтық емес. Бейімбет 

жырлайтын ауыл да еңбекші ,ол кейіпкер ететін ауыл адамдары да еңбекші.  Бейімбеттің 

ауылындағы адамдар жер жыртып, егін салса, сыншының айтуынша бҧл да Бейімбеттің 

ӛзгергені емес, «оның табиғи мінезінен». 

    Сӛйте тҧра Бейімбеттің жаңалыққа ҥрке қарамайды, «сары даланы 

солқылдатып,жылқыны ҥркітіп келе жатқан» поездға да ренжімейді. Ӛйткені Бейімбет 

ауыл ішіндегі еңбекші таптың ақыны деп ой тҥйеді. 

    Сәдуақасов «Бейімбеттің ауылдан алған кемшілік мінещінің бірі-діни сӛздержі кең 

пайдаланатындығы. Бҧл мінез Бейімбеттің ауруы емес,әдеті»,-дей келіп,әдеби жолының 

ӛсу сапарына бҧл әдетін қалдырар дейді. «Әдеттерді қалай сынау керек» деген еңбегінде 

жергілікті жерде ҥйірме сынының қажеттігі сӛз болған. Мҧны қаламгердің еңбегі 

оқығандарды отралықта шығып жатқан кітаптарға сын кӛзбен қарауға шақырғаны деп 
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ҧғамыз. Ол әдебиет атқамінерлердің қолбасы емес.кӛптің ҥні мен мҧңы екенін  айтқысы 

келген. 

    С.Сәдуақасовтың «Киргизская литература» деген кӛлемді шолу мақаласы да қазақ 

әдебиетінде тарихи талдау жасап,қазақ ақындарына, жазушыларына, алғаш газет 

журналдарға тоқталып,ӛзіндк пікір айтады. Мақала орыс тілінде жазылған. Мақаласының 

басында қазақтың  Каспий теңізі мен Қытай шекарасына дейін созылып жатқан кең байтақ 

сары даласына тоқталады. Қазақтың суырып салма ақындарын Шӛже,Біржан сал,Сара 

туралы былай дейді: «Среди акынов были м очень талантливые,которые приобрели все 

киргизмкую известность. Так например имена акынов,Шоже,Биржан Сала,Сара и 

др.изобродили всю киргизскую степь,чем и оьясняетсья их общекиргизская известносов. 

Песни этих акынов предавались от поколения в устном виде и в редких случаях в виде 

рукопси,поэтому их в ностоящее время можно услышать от стариков». 

19-шы ғасырдың екінші жартысында қазақ әдебиетінің тарихында жаңа дәуір- жазба 

әдебиеті дҥниеге келгені белгілі. Садуақасовтың пікірі бойынша жазба әдебиеттің негізін 

салушылар  - Ж.Кӛпеев, А.Қҧнанбаев. Мынадай пікірді жас әдебиетші  қолындағы 

материялдың аздығынан айтуы мҥмкін. Ӛйткені кейінгі еңбектерде ел кӛшбасшы Абай деп 

жазады. Осы мақаласында Садуақасов Абайдың ақындығына,тіліне тоқталып,жоғары баға 

береді. Мысал келтірсек: «Абая в жизне не оценили. Причиной этому его было крайняя 

неохоте опубликовать свои произведения. Он не печаталих,и поэтому его сочнения 

приобрели общекиргизскую известность только его смерти. Он хорошо был знаком с 

произведениями Пушкина и Лермонтова и мнгоге из них перевел на киргизский язык. Его 

стихотворения проникнуты безграничной любовью к народу: весь переживаемый тогда 

киргизким наследением ужас в лице чиновников самодержавия ярко отрожается через 

незримое слезы  »Абая, язык его в высщей степеий художественный  в этом отношении он 

не имеет еще себе среди киргизских писателей ровного-деп жазды. 

 С.Садуакасҧлының Омбыға келуі саясат мектебі мен әдебиет мектебінің 

табалдырығын қатар аттауы еді. Ол да ӛзіне дейінгі жастар секілді, қазақ және орыс 

тілдеріндегі мерзімді басылымдар мен тҥрлі кітаптарды оқып, білім-білік деңгейін 

кӛтерді.Оны Омбыдағы ҧлт жастарының белсенділігі бірден ақ баурап алды. Олардың 

әдебиетке, оның қисындарын білуге деген талпынысы Смағҧл бойындағы қабілет 

бҧлағының кӛзін ашқандай болды. Бҧл кезде, мысалы, қазақ жастары бірігіп, болашағына 

ҥміт кҥттіретін қатарластары, талапкер ақын Сәке ( Садуақас) Сейфоллаҧлының « Ӛткен 

кҥндер » атты ӛлеңдер жинағын ( Қазан, 1914 жыл) бастыртқан еді. Кітаптың алғы сӛзінде 

олар: «Әдебиет деген тілге қанша жеңіл болса, оның тууы, ӛсуі һәм ӛнуі сонша қиын. Қай 

білімді халықты алсаңыз да, бәрінің әдебиеті жҥре-жҥре тҥзелген. Жалғыз-ақ парқы 

(айырмасы) сол – қайсыбіреулерінде шапшаңырақ тҥзнлген,   қайсыбіреулерінде – 

шабанырақ. Ол себеп, әрине, әдебиеттен емес, халықтың ӛзінен. Халық арасында әдебиет 

аяғын шапшаңырақ баспақ»,-деп кӛшпелі пікір айтқан болатын. 

      Білім аспанына «ӛрмелеп шығып, кҥн болып» (Сҧлтанмахмҧт), халқына нҧр тӛгіге 

талаптанған Омбыдағы қазақ жастары 1915жылы «Бірлік» атты мәдени-ағарту ҧйымын 

қҧрады. Ҧйымның бағдарламасындағы: «Қазақ халқын мәдени һәм әдеби жағынан ілгергі 

қатардағы жҧрттарға қосу, ҧлтшылдық сезімін туғызу һәм ҧлттықты сақтау. Бҧл айтылған 

мақсаттарға жету ҥшін жастар арасында ҧлтты сҥю сезімін сіңіре беру. Халық әдебиетін 

жинау, ол әдебиетті кітапша һәм ҥлкен кітаптар етіп бастыру. Театр кітаптарын шығару, 

газет, журналдар шығару»-деген алдына қойған міндетіне қарағанда, «Бірлік» рухани 

жетілу мен жаңа ойдын, соны пікірдің орнығуына кҥш-жігер жҧмсаған. Оның әдебиет пен 

мәдениет жӛніндегі ҧстанған жолы сол кездегі қазақ руханиятының кӛшбасшысы «Қазақ» 

газетінің бағытынан ӛрбіді. 

    Жалпы қазақ жастары арасындағы қолжазба журналдың дҥниеге келуі Уфадағы 

«медресе Ғалия» шәкірттерінің тӛлтума еңбегі- «Садақтан» (1915-1916) басталады. 

Қолжазба журналдардың пайда болуының да ӛзіндік себептері бар. Яғни, алаш ҧранды аға 

толқынды  патша цензурасымен кҥресе жҥріп тасқа бастыртқан газет-журналдары 
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жастарға қатты әсер етті.Жастыққа тән албырт сезіммен олар да кӛкейіндегісін қағазға 

тҥсіріп, кӛпке жариялағысы келді. Бҧл – ӛркениетке бет тҥзеген кез-келген елдің басында 

болатын жағдай еді. 

     С.Садуақасҧлы қаламын алғаш осы «Балапанда» ҧштады. «Қазақ» газетінің мҧратын 

(идея) саналы тҥрде қабылдаған 1916-1918 жылдар аралығында белгілі дәрежеде 

қалыптасты деуге негіз бар.Белгілі қоғам қайраткері , әдебиетші І.Омаровтың: «Кейде 

біздің тарихшылар ҧлы адамдарға жасалған ықпалды кӛрсету ҥшін тікелей байланыс, 

тарихи документтер іздейді....Ондай байланыстар, документтер керек-ақ шығар, бірақ 

рухани ӛмірде идея ( ой-пікірдің) тарау жолдары тарам-тарам», -деп айтқанындай, 

Смағҧлға ел арасында таралған және Омбы кітапханаларындағы ХІХ ғасырдың соңы мен 

ХХ ғасырдың басында шыққан қазақ, орыс тілдеріндегі кітаптардың әсері тигендігі 

сӛзсіз.Ал, мерзімді басылымдармен танысып отыру ол кездің ӛзінде әрбір оқығанның 

ҥйреншікті әдеті болатын.  

    Смағҧл сынды жастардың дҥниетанымы қалайша ерте қалыптасты? Әрине, олардың ой 

санасының жетілуіне қазақ қоғамының талап-тілегі қозғаушы кҥш болды.Кӛрнекті 

қаламгер Қошке Кемеңгерҧлы сол уақыттың әрбір жылын ҥш-тӛрт жылға теңгеруі 

сондықтан. Яғни, оның бҧл сӛзін тарата айтсақ жастар бір жылда-ақ бірер жылдың мақсат-

міндеттерін орындаған, атқарған болып шығады. 

    «Қазақ» газеті де оның ақ туының астына жиналғандар да («Бірлік» осылардың сапында) 

әдебиетке ҧлтты ҧйыстыра алатын рухани кҥш ретінде қарады. Әлихан Бӛкейхановтың 

«Роман не нәрсе?» (мҧны зерттеуші Ӛ.Әбдіманов «Қазақ» газеті атты кітабында Ахметтікі 

деп қате айтады.Мәтініне жіті қараған жан «Арысҧлы» екеніне кӛзі жетеді), «Ҧят-ай!» 

Ахмет Байтҧрсынҧлының-«Қазақтың бас ақыны», Міржақып Дулатҧлының-

«Абай»,Райымжан Мәрсекҧлының - «Қазақ әдебиеті жайынан», «Н.» деп қол қойған қалам 

қайраткерінің- әдебиетімізге кӛз салу атты мақалалары осы тҧрғыдан жазылды.Ҧлттан тыс, 

жҧрт қалпына немқҧрайлы қарайтын әдебиет жоқ. Сондықтан да ояну кезеңіндегі, 

ҧлтшылдық дәуіріндегі әдебиеттің халыққа бҧрған назарын кеңес тҧсындағы ( әдебиеттің 

халықтығы, таптығы деген қатаң ҧғыммен салыстыруға келмейді. Бҧл жерде мәселе- 

әдебиет нысанына ӛз еркіне табиғи халқымен бҧрылған-бҧрылмағандығында. 

    Он алты жасар шәкірт Смағҧл дҥниедегі ӛзгерістердің сырына әдебиет пен мәдениеттің 

адам ӛміріндегі қоғамдағы алатын орнына ҥңіле тҥсті.Арғы бергі әдеби-мәдени мҧраларды 

парықтаған сайын, мерзімді басылым беттеріндегі кӛсемсӛздерді зерделеген сайын еңселі 

ел боламын деген ҧлт рухани ҧстын мен тірек-тиянақсыз азаттыққа қарай аттап баса 

алмайтынына кӛзі жетті.Ол ҥшін Смағҧлдың пікірінше, «Қазақ» газетінің бағытын дәйекті 

тҥрде жҥргізіп елдің кӛпшілігін ағартып алған соң, оларға ӛркениетті жҧрттардың 

тәжірибесін мағлҧм етіп, бір мҧрат- азаттық мҧраты тӛңірегіне топтастырған жӛн. Мҧндай 

пікірге жас Смағҧл оқымай-тоқымай келуі мҥмкін емес. «1917 жыл.Николай тҥскен кҥннің 

ертеңінде Омбыдағы қазақ шәкірттері Сібірдің генерал-губернаторы Сухомлиновтың 

ҥйінің ішінде отырдық.Алтындаған барқыт орындықтар, ҥлкен айналар жап-жасыл 

желкілдеген қызғалдақ, жапырақтар. 

     Сонымен 1918 жылы Смағҧл Садуақасҧлы қаламгерлікке бірыңғай бет бҧрғанда, 

қазақтың әдебиеті мен мәдениетінің халі  жоғарыдағыдай еді.Бҧл кезде әдебиеттану мен 

әдебиет сынының  іргетасы енді-енді қалана бастаған болатын.Жҥсіпбек Аймауытҧлы: 

«Ғылымның мақсаты-нәрсені толық, кеңінен толғап отыр, терең қарастыру, зерттеу»,-

десе,осынау қам-қуыт шақта іргелі ғылымның қалыптасуы мҥмкін де емес еді. 

     Осы жылы 2 желтоқсанда Омбыдағы «Центросибирь» аталатын Батыс Сібір 

кооперативтер бірлестігі одағына нҧсқаушы болып қызметке кірердегі ӛтінішінде 

С.Садуақасҧлы: «Шамамның келгенінше, жиған, тоқыған білімімнің жеткенінше мен бар 

ғҧмырымды туған халқыма қызмет етуге арнауды кӛздедім», -деп жазғанындай, ол енді 

ҧлт алдындағы қарызы мен парызын ӛтеу міндетін саналы қабылдап, дауылды кҥндері 

еліне қорған болып, ызғарлы желдің ӛтінде жҥрді.Жас қайраткер бҧдан былай азаттық 
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жолындағы кҥресті білектің кҥшімен, найзаның ҧшымен емес ақыл-ой, білім қуатымен 

жҥргізуді жақсы тҥсінді. 

     С.Садуақасҧлының қазірше бізге белгілі болып отырған алғашқы әдеби сын еңбегі 1918 

жылы қазан айының соңында орыс тілінде жазылып,1919 жылы «Центросибирь» 

кооперативтер бірлестігі одағының ҥні-«Трудовая сибирь» журналының1-санында 

жарияланды «Киргизиская литература деп аталатын осы зерттеуінің соңында қаламгер 

«С.С.С-овь» деп қол қойыпты.Омбы  облыстық мемлекет архивінің «Центросибирь» 

одағына қатысты арнайы қорында «Трудовая Сибирь» журналының 1919 жылғы 1-

санының  қаламақы тізбесі тіркеліпті.Онда «Киргизиская литература» еңбегінің авторы 

Смағҧл Садуақасҧлы екені анық жазылған. 

     Хронологиялық тҧрғыдан қарағанда, С.Садуақасҧлының аталған еңбегі – әдебиетімізге 

мейлінше толық талдау жасаған орыс тіліндегі алғашқы мақалалардың бірі. Смағҧлдың 

бҧл зерттеуі оқушыны сындарлы пайымымен, ғылыми тҧжырымдарымен тәнті 

етеді.Еңбекті оқи отырып,әдебиетке кӛшпелі пікір айту ҥшін арнайы оқудың  міндетті емес 

екеніне кӛзіңіз жетеді. Әйтпесе қаламгердің осы шақтағы бар оқуы жоғарыда айтылғандай, 

2 басқышты қазақ-орыс  училищесі мен ауылшаруашылық училищесінен алған білім еді 

(Бҧған қоса ауылшаруашылығы институты мен кооперация курсында тыңдаған азын-аулақ 

дәрісі бар).Бірақ ӛзінше талаптанған жастың оқуы әлгі болса, тоқуы одан анағҧрлым 

ауқымдырақ-тын.Әлемдік, отандық озық ойлы пікірлерді темірқазық тҧтып ӛскен Смағҧл 

Садуақасҧлының рухани-таным парасаты бҧл кезде қалыптасып та ҥлгерген болатын. 

     «Қазақ әдебиеті» еңбегінің жанрын қаламгер « тарихи-сыни әліптеме» (историко-

критический очерк) деп белгілепті.Шынында да, мақала А.Байтҧрсынҧлының «Әдебиет 

танытқышындағы» әліптеменің мазмҧнын шартты тҥрде  іштей былайша жіктеуге 

болады:1.Әдебиеттің қазақ ӛміріндегі орны.2.Суырып-салма ӛнерінің (ауыз әдебиеті) 

болмыс-бітімі.3.Жазба әдебиетінің қалыптасуы.4.Қазіргі (1-жылдардағы) 

әдебиет.5.Қосымша: бҥгінгі баспасӛзі туралы ақпар-дерек. 

    Қаламгер қазақ әдебиетін оның тҧрмыс-тіршілігімен байланыста қарайды. «Қазақ елі 

ӛлең-жырмен ӛмір сҥрді десе болғандай.Салқар, салқам далада жылқы жайған жігіттің 

әуелетіп ән салмайтыны аз еді», - дейді ол.Смағҧлдың пікірінше, аста-тӛк той-жиынның, 

тҥрлі қынамен де шілдеханалардың рухани сҧранымы сахарадағы ӛлең, ән ӛнерін 

жетілдіре тҥсті.Сал-серілердің  дҥниеге келуіне себепші болды.Бҧл орайда ол: «Сал-серіні 

еуропадағы ортағасырлық рыцармен салыстыруға болар.Әйтсе де бҧлар рыцарларша 

қарумен кҥреспеді, сӛзбен кҥресті»,-дейді.Қаламгер осы ақын, сал-серілерді сыпаттау 

арқылы әдебиеттің, оның ішінде ауызша таралатын әдебиетін қазақ ӛміріндегі орнын 

кӛрсетуге талап қылған.Тҧтастай алғанда ақындық-жыршылық дәстҥр мен суырып-салма 

ӛнерін жазба әдебиетіне шығар баспалдақ деп тҧжырымдаған. 

     С.Садуақасҧлының айтуынша, қазақ әдебиетінің жазбаша дәуірі ХІХ ғасырдың екінші 

жартысынан басталады.Бірақ бҧл ауызша әдебиет ӛмір сҥруін тоқтатты деген сӛз емес.Ол 

жазбаша әдебиетттің қапталында ӛмір сҥре береді.Смағҧл жазба әдебиетінің негізін 

қалаушылардың қатарында бірінші Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпейҧлын, сонан соң Абай 

Қҧнанбайҧлын айтады.Мәшһҥр Жҥсіпті қаламгер қазақ әдебиетінің соны беті- халықтық 

бағыттың іргетасын қалаған ақын деп есептейді. Ал, Абай болса- әдебиеттегі 

ойшылдықтың, санаткерліктің басында тҧрған ақын.Ол жӛнінде Смағҧл: «Ендігі жерде 

Абайдың пәлсапалық ӛлеңдерінің мысы басқандықтан, олар ҥндерін шығара алмай 

қалды»,-дейді.С.Садуқасҧлы Абай ӛлеңдерінің мән-мазмҧнына кеңірек тоқталып ақынның 

қазақ дарын сӛзін ( поэзия) биік деңгейге қалайша шығарғандығын әуезе етеді. «Қазақ 

ақындарының ішінде ӛлеңнің жоғарғы деңгейдегі кӛркемдігі жӛнінен Абайга пара-пар 

келетін ешкім жоқ»,-деп баға береді ол. 

Әліптеме иесі қазақ әдебиетінің ілгерілей тҥскенін «Айқап» журналы мен «Қазақ» 

газетінің дҥниеге келуімен байланыстырады.Екі басылымның негізін қҧрағндар екі тҥрлі 

бағыт ҧстаса да,тҥпкі мақсаттарының бір болғандығы рухани дҥниеміздің ҧлттық 

мҧраттарды кӛздеп жетілуіне себепшілік етті деп тҥйеді автор.Әйтсе де,оның «Қазақ»-
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қазақ әдебиетінің мақтанышы-тын»деген тҧжырымын асыра бағалау емес,нақты парықтау 

деп ҧққанымыз абзал.Ендеше С.Садуақасҧлының ғасыр басындағы әдебиетті осы «Қазақ» 

пен оның тӛңірегіне  топтасқан қаламгерлерден бастауы жайдан-жай емес.Осы ретте ол 

«халықшыл ақын,жастардың рухани ҧстазы»А.Байтҧрсынҧлы, «Мәшһҥр Жҥсіптің жолын 

қуған,Абайдың пәлсапалық ӛлеңдеріне еліктеген» М.Дулатҧлы, «ӛзіндік бағыты бар 

лирик,ойының пәктігі,ӛлеңнің кӛркемдік деңгейі жағынан ӛзіне дейінгілерден оза туған 

ақын» Ғ.Қарашҧлы мен С.Шорманҧлын Мәшһҥр Жҥсіптен ҥлгі алған халықшыл ақындар 

қатарына жатқызса,Ш.Қҧдайбердіҧлын ақындық ӛнерде Абайға қарап бой тҥзегендердің 

санатына қосады.Смағҧлдың ойынша Сәбит,Ғҧмар,Сәдуақас,Шәкәрім шығармаларындағы 

ҧлттық нақыш-ӛрнектің саф кҥйінде сақталуының себебі олардың орыс,еуропа әдебиетіне 

қҧлаш ҧрмағандығынан.Қаламгер мҧны кемшілік деп есептемейді,қайта қандастарын тәнті 

етіп отырған қасиет деп біледі. Автордың бҧл пікірінен қазақ әдебиетінде жаңашыл бағыт 

пен бҧрыннан дамып келе жатқан халықшыл бағыт бір-біріне зиян тигізбей қатар ӛмір сҥре 

алатындығы,мҧның ӛзі кемелденуге бет тҥзеген әдебиеттегі табиғи заңдылық екендігі 

ҧғынылады. 

Қаламгер кӛркем сӛзге қарағанда ҧлттық кӛсемсӛздің анағҧрлым кеңірек 

таралып,қалыптасып ҥлгергендігін айтып,бҧл орайдағы ҧлттық саяси бостандық пен әйел 

теңдігін арқау еткен мақалалардың қоғамдық пікір тудырып отырғанын алға тартады. 

«Қазақ әдебиеті» еңбегі жазылған кезде қазақ драматургиясы енді-енді ӛмірге келе 

бастаса,автор мҧны тақыр жерге шығып отыр деп есептемейді, «Салыстырмалы тҥрде 

қарағанда,қазақ әдебиетінде драмалық поэзия біршама жақсы дамыған»,-дейді ол.Былайша 

қарағанда драматургиялық шығармалардың молынан жазылуына себеп бкар 

сияқты.Міне,осы тҧрғыдан келіп,қаламгер жҧртқа кенінен танымал пьесалардың тумай 

отырғандығына бірлі жарым ҧшырасатын драмалық туындылардың орыстың осы саладағы 

шағын шығармаларынан айнымайтындығына ӛкініш білдіреді. 

Заманындағы әдебиет (10-жылдардың соңы) сӛз болған жерде,С.Садуақасҧлы 

ғылыми-танымдық кітаптар мен оқулықтарды да тілге тиек етуді жадынан 

шығармаған.Бҧл саладағы ҧйқылы-ояу хал,шынында да ҧлттық жетілудің кенжелетіп 

отырғаны қалакмгердің шымбайына батқандай.Байтҧрсынҧлының әліпби,тіл қисындары 

мен Дулатҧлының есеп қҧралдарынан басқа оқулықтардың жоқтығы мектепте оқуға 

мҥмкіндік алған кҥллі қазақ балаларының аяқ-қолын матап тастағанмен пара-пар 

болдғандығына қынжылы отырып,енді сол оқулық жазу ісіндегі олқылықты толтыруға 

қазақ жастарының ниет білдіріп,қам жасап жатқандығын айтады. 

Әліптеме сонында С.Садуақасҧлы қазақтың азамттық деңгейін кӛтеріп,ҧлт азаттығы 

ҥшін кҥресіп жҥрген жеті басылымның («Қазақ», «Сарыарқа», «Бірлік туы», «Ҧран», «Жас 

азамат» газеттерімен «Абай», «Балапан» журналдары) қайда шығатынынан, ненің ҥні 

екендігінен қандай бағытты ҧстағандығынан қысқа да нҧсқа ақпар береді.Сӛйтіп қаламгер 

Ресей және басқа шет ел зиялыларына қазақтың газет-журналдарын таныстырады. 

 С.Садуақасҧлының әдеби сын еңбектерінің кӛбісі кеңес дәуірінде дҥниеге 

келді.Олардың ӛн бойынан сыншының сол дәуірдің қатаң тҧжырымдарымен,тҧрпайы 

танымы мен ашық кҥрескені анық байқалады.Рас,Смағҧл кеңес ҥкіметі тҧсында бірсыпыра 

билік белестеріне (Сібір РКСМ бюросы татар-қазақ секциясының жауапты қызметкерінен 

– ҚазАССР Халық ағарту комиссарына дейінгі жол) кӛтерілді.Алайда жас жігіттің бар 

болғаны бес жылдың ішінде осылайша тез ӛсуі жаңа қоғамның шарапатынан емес,ӛзінің 

азаматтық белсенділігінен еді. 

     Белгілі алаш танушы Хасен Оралтай Тҥркияда жарық кӛрген «Алаш-Тҥркістан 

тҥркілерінің ҧлт-азаттық ҧраны» атты еңбегінде: «Алашшылар,яғни қазақ тҥріктерінен 

шыққан ҧлтшыл азаматтар,ӛлкедегі маңызды қызмет орындарын ӛз қолдарына 

алып,ҧлттық мақсаттары-тҥрік елінің тәуелсіздігі жолында адам шамасынан асатын кҥш-

қайрат жҧмсады.Мәселен,1920 жылы қазан айында Орынборда ӛткен ҚазКСР кеңестерінің 

қҧрылтайына қатынасқан 700 делегаттың кӛбі Алаш кӛсемдері Әлихан Бӛкейханҧлы мен 

Ахмет Байтҧрсынҧлының жақтастары болды»,-деп жазады.Смағҧлдың бағы осы 
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қҧрылтайда жанды.Ол бар болғаны 20 ел басқару бҧйырып,оның жҧртқа пана болғаны ӛз 

алдына,ал әдебиет пен мәдениетке-жалпы рухани дҥние атаулыға қорған болғаны ҧлт 

тарихында ескерусіз қалмақ емес.    

    Арамызға қайта оралған асыл азаматымыз,таза қазақ тілінің терминдерін негізін 

слушы,ақын,жазушы-Ахмет Байтҧрсынов туралы сол кездің ӛзінде қандай әділ пікір 

айтқан десек,қателесе қоймаймыз. «Он первый пионер в облости создагиячисто 

киргизского языка»-дей келіп. «Байтурсынов поэт-нородных и духовных учитель 

молодежы »-дейді Садәақасов. Мҧнан кейін М.Дулатовқа, Шәкәрімге, Дӛнентевқа 

тоқталады. Олардың әдебиетте алатын орнын нақты айтып бере алатын болған. Мысалы 

Мағжан: « Он поэт-лирик совершенно самостоятельного паправления. Его стихотворение 

очень распространены среди молодежы и по звучности  не учтупает  даже стилями Абая. 

По искренности мысли и художественности слога он превзоншел всех поэтов ». 

   Бҧл пікір кейін 1927 жылы «Еңбекші қазақ»  газетінде басылған.  

  Садуақасов әдебиетке сол жылдары қосылған кӛп ҥміт кҥттірер  жас таланткерлер 

Әлімбеков,Әбуов,Тҧрғанбаев т.б  

   Бҧдан кейін газет-журналдардан  кӛруге болады. Ең бір қызық жері дейді: 

«Айқап»журналы мҧсылман мектептенінде оқыған жастардың кҥшімен, ал қазақ газеті 

орыс мектептерінде оқығандардың кҥшімен шыққан. 

     Ол осы мақаласында орыс әдебиетінің қазақ әдебиетіне тигізген әсері  туралы,  қазақ 

прозасы туралы мағлҧматтар береді.  

     Жалпы алғанда Садуақасов қазақ әдеби сынының қалыптасуында елеулі орын  алады. 

Ол-қазақтың ақын-жазушылардың ӛткені мен болашағы жайлы айтады. Ол ӛзінің сын 

мақалаларында «ҧлт», «ҧлттық», «ҧлтшылдық» деген ҧғымдарға бір-біріне 

ҧқсамайтынымен анықтама береді.Смағҥл Сәдуақасовтың ӛзі кӛзімен кӛрмесе де сыртқы 

сипаты қазаққа ҧқсас ,ішкі мазмҧны жалпы адам баласының, қазынасына айналып отырған 

қазіргі қазақ әдебиеті сыншының кезіндегі кӛрегендік сӛздеріне айғақ болып отыр. 
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      Қазақ тіл білімінің ғылыми негізін қалаушы, тҧңғыш лингвист-профессор Қҧдайберген 

Қуанҧлы Жҧбановтың ғылыми мҧрасының ішінде  орта мектепке арналған оқулықтары 

мен бағдарламаларының орны ерекше. ХIХ ғасырдың 30-шы жылдары ғалымның 

бастауыш, орта және жоғары дәрежелі мектептерде қазақ тілін оқытуды жҥйелеп, 

ҧйымдастыруы, оқулық пен бағдарламалар жасау ісімен айналысуы – Қазақстан мәдениеті 

мен ғылымын жаңа сатыға кӛтеру бағытында жасаған батыл қадамдары. Ғылым 
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негіздерінің мектеп оқулықтарында екенін жақсы тҥсінген Қ.Жҧбанов 1936 жылы орта 

мектепке арналған қазақ тілінің жаңа грамматикасын даярлап, оны «Қазақ тілінің 

грамматикасы. Жалпы морфология. (5-класқа арналған оқулық) 1-бӛлім» деген атпен 

жариялайды.  

       Қ.Жҧбановтың аталмыш еңбегі кезінде замандастары тарапынан да, кейін оның 

мҧрасын зерттеуші ғалымдар тарапынан да жоғары баға алды. Мысалы, заңғар жазушы 

М.Әуезов аталмыш еңбекке тӛмендегідей баға береді: «Қҧдайбергеннің ерекше атай кетуді 

қажет ететін еңбегі – «Қазақ тілінің грамматикасы» (1-бӛлім, жалпы морфология, 74 бет, 

1936 жыл, қазақ орта мектебінің У класына арналған). Автор мҧнда сӛздердің қҧрылымына 

және қазақ тіліндегі фонетикалық қҧбылыстарға байланысты негізгі мәселелерді жҥйелі 

тҥрде мазмҧндап шыққан. Айқын да нәрлі, стилистикалық жағынан орамды, қазақтың 

әдеби тілімен жазылған бҧл еңбек қазақ тілі жӛнінде оқулық жазатын авторлар ҥшін 

тамаша ҥлгі болады» [1,359]. Ал кейінірек, яғни 1965 жылы Қ.Жҧбанов оқулығы туралы 

А.Ысқақов тӛмендегідей пікір айтқан: «...бҧл оқулық ӛзінің қҧрылысы мен қҧрамы 

жағынан да, мазмҧны мен талдау жҥйесі жағынан да бҧрын-соңғы қазақ тілі 

грамматикаларынан ғана емес, біздің  елімізде шыққан ӛзге тілдердің грамматикаларынан 

да ӛзгеше еді. Ол ӛзгешелік –сонау грек я латын тілдері грамматикаларынан басталып, 

бірден-бірге, бҥкіл Европа елдеріне, одан тҥркі тілдері  грамматикаларына да   жайылып 

бекіген ҥлгі-кестенің  жҥйесін ӛзгертіп, қазақ тілінің грамматикасын қазақ тілінің ӛзі ҥшін, 

оның ӛз табиғи материалының ерекшелігіне қарай қҧрастырып, баяндау я талдау негізінде 

қҧрылғандығында болатын. Амал қанша, бҧл жаңа ҥлгі әрі қарай ӛрістей алмай, қазақ тілі 

грамматикасы біраз уақытқа дейін  ескі ҥлгімен беттеп барды да,  кейінгі кезде ғана  ӛз 

жҥйесін тауып келеді» [2,75]. 

      Шынында да, ғалымның бҧл оқулығы қҧрылымы мен мазмҧны жағынан оқулық жазуға 

арналған дәстҥрлі пікірлердің сірін бҧзып, сындарлы кӛзқарас танытқан, тілдің теориялық 

мәселелерін жаңаша саралап талдаған, қазақ тілінің теориясы мен оқыту әдістемесі секілді 

ӛзектес кең ҧғымның тҧтастықта дамуына негіз болған, ӛз замандастары мен кейінгі 

ғалымдар тарапынан жоғары баға алған, жаңаша қойылған мақсаттарға сәйкес даярланған 

еңбек болды. 

       Қ.Жҧбанов еңбегін таразылай отырып, алдымен, бҧл кезеңнің кеңестік педагогикалық 

теорияның жаңа ғана қалыптасып, методологиялық мәселелер тӛңірегінде қызу 

пікірталастардың туа бастаған кезі екенін ескерте кеткен жӛн. Осыған орай «методика» 

(әдістеме), «метод» (әдіс), «методология» (әдіснама) сияқты тҥсініктердің ара жігін ашып 

алу қажеттілігі туды, себебі бҧл терминдердің мағыналары сӛздіктер мен 

энциклопедияларда анықтала қоймады. Сондай-ақ ғалым заманы прагматикалық 

әдістемелік бағыттың дамуына аса зәру болатын. Міне, осы жағдайларға қарамастан, 

Қ.Жҧбанов оқулығын методологиялық негізде жазылған бірден-бір қҧнды еңбек деуге 

болады. 

      Оқулық «Грамматика нендей ғылым?» деген сҧрақ арқылы сӛз бӛлшектерін, сӛз 

бӛлшектерінің жасалуын қарапайым мысалдармен тҥсіндіруден, «сӛз материалының сыр-

сипаты мен сӛз бҧйымдарының жасалу жолын» кҥнделікті ӛмірде қолданылатын заттармен 

салыстырудан басталады: «Сӛз бҧйымын дҧрыс жасап шығу ҥшін де оның жасалу жолын, 

материалының сыр-сыпатын білу керек. Білмесе, мҧнда да темірді желімдеп, ағашты 

пісіргендегідей нәтиже шыға береді» [3,148]. Ғалымның еңбегін саралай отырып, оның тӛл 

перзенті, ғалым М.Жҧбанова тӛмендегідей пікір білдіреді: «Автор тіл табиғатын ҥйретуді 

сӛзді тҥсіндіруден бастайды. Бірақ мҧндағы «сӛз» - тек лексема емес, ол – біртҧтас сӛйлеу 

процесі, немесе монолог. Бҧл жерде «сӛз» қолданымы кең мағынада, орыстың «речь» деп 

аталатын бҥтін ҧғымы ретінде алынады. Кейін осы кең мағынадағы «сӛз» ҧғымының 

бӛлшектенуін кӛрсете отырып, ғалым балаларды дҧрыс ойлауға тӛселдіреді. Сӛйтіп, ғалым 

балаларды ғылыми-зерттеудің әдіс-тәсілдері мен жолдарын игеруге дағдыландырады» 

[4,78].  
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      Оқулықта грамматикалық ереже алдымен жалпы тҥсінік беру арқылы тҥсіндіріледі: 

«Бір сӛзді сӛйлем – басы, қолы, аяғы жоқ тас-томалақ дене сияқты. Мҧның бӛлек-бӛлек 

мҥшелері болмайды. Кӛп сӛзді сӛйлем – басы, кеудесі, қолы бар дене сияқты. Мҧның әр 

сӛзі тҧтас бір дененің мҥшелері сияқтанып, әрқайсысы тҥгел бір бӛлшегін кӛрсетеді. 

Сондықтан, кӛп сӛзді сӛйлемнің осындай тҥгел ойдың бір бӛлшегін білдіретін әр сӛзін 

сӛйлем мҥшесі дейміз [3,153]. Бҧдан ғалымның лингвистикалық ҧғымдарды қарапайым 

мысалдармен ҧғындырып, тілдің табиғатын танытуды тҧтастықта дәлелдеп отырғанын 

кӛреміз.  

      Оқулықтағы тілдік қҧбылыстарды меңгертуге арналған ережелер кҥні бҥгінге дейін 

ӛзінің қҧндылығын жойған жоқ. Бҧл туралы профессор Н.Оралбаева тӛмендегідей пікір 

айтады: «Мҧнда (грамматикада-М.Ж.) ескіріп, қолданудан шығып қалған қағиданы 

кӛрсету қиын. Бҧл жағдай грамматикада берілген ережелердің нақтылығын, дҧрыс, дәл 

алынғанын кӛрсетеді. Сондықтан да олар ӛміршең болып, қазірге дейін маңызын 

жоймаған. Керісінше, ғылымда жаңа-жаңа таныла бастаған қағидалардың Қ.Жҧбанов 

жазған грамматикада бҧдан 54 жыл бҧрын айтылғанын ерекше атаған жӛн» [5,33]. 

      Қ.Жҧбанов оқулығында қазақ балаларына тіл ҥйретуде ҧлттық ділге тән ерекшеліктерді 

ескеретін әдістер іздестіру керек деген ой кӛлденең тартылған. Сабақ барысында 

меңгерілетін теориялық білім мен оны іс жҥзінде қолдана білу білігін қалыптастыру 

мақсатында берілетін сӛйлем талдау, қҧрастыру, баяндау жҧмыстарын жҥзеге асыруда 

ғалым қазақ халқының еңбек қҧралдары, қоршаған орта қҧбылыстары, қолӛнер бҧйымдары 

сияқты ӛмірден алынған нақты мысалдармен тҥсіндіру әдісін шебер пайдаланады. Бҧл, 

әрине, оқушылардың танымдық шеңберін кеңейтуге жағдай жасайды. Сайып келгенде, бҧл 

мәселелер оқу ҥдерісінде халықтық педагогика мен психологияға тән элементтерді 

енгізудің ҧлттық тәлім-тәрбие беруде маңыздылығын, қажеттілігін дәлелдейді. Оқулықтан 

ҥзінді келтірейік: «Тігіліп  біткен киім, тоқылып шыққан ӛрмек, иіріліп болған жіп сияқты, 

сол кҥйінде адам керегіне жарарлық болып жасалған затты бҧйым дейміз. Бҧйым жасауға 

керекті затты материал дейміз» [3, 147]. 

      Шынында да, тӛл оқулығы мен мектебі болмаған ерте заманның ӛзінде-ақ халқымыз ӛз 

ҧрпағының ӛмір заңдылықтарын жетік тҥсініп, соған сай білім мен тәрбие алуына жағдай 

жасаған. Қазақ халқының кӛшпенді тіршілігіне, әлеуметтік хал-ахуалына 

сәйкестендірілген халықтық тәрбие жҥйесі қалыптасқан. Ал оның негізі ретінде халық 

алдымен сӛзді таныған. Сӛз бала тәрбиесінде ғана емес, ел арасындағы кикілжің мен 

қақтығыстарды жоюдың да, ақыл мен ойды дамытудың да пәрменді қҧралы болған. 

Алайда қазақ халқы сӛзді жай айта салмай, жҧмбақтап, астарлап, мақалдап әсерлі сӛйлеуге, 

яғни оның ішкі мазмҧнына ерекше мән берген. Мҧның бәрі ел ӛмірінде сӛз арқылы, тіл 

арқылы тәрбиелеудің маңызының қай кезде де жоғары болғанын кӛрсетеді. Осындай 

тәрбие кӛріп ӛскен қазақ баласының басқа халықтардан, басқа ҧлт балаларынан негізгі 

айырмашылығы – ҧлттық ділге тән ерекшеліктерінде деуге болады. Олай болса, 

Қ.Жҧбанов ӛзі ӛмір сҥрген 20-ғасырдың 30-жылдарында бӛгде халық ділінен туған ҥлгілер 

мен әдіс-тәсілдерді талғаусыз, елеп-екшелемей кӛшіре салудың зиянды екенін кӛрсетіп, ӛзі 

мҧндай амал-тәсілдерге ҥзілді-кесілді қарсы болған. Сӛйтіп, профессор Қ.Жҧбанов тілді 

оқыту мәселесін алғашқылардың бірі болып ҧлттық педагогика және психология негізі 

болып табылатын халықтың даналық ойлары (ӛсиет-ӛнегелері, мақал-мәтелдері, шешендік 

сӛздері, т.б.) арқылы жҥзеге асыруға ден қояды. Ғалым гуманитарлық ғылым саласын 

дамыту арқылы қоғамдық ой мен мәдениетті, тарих пен ӛнерді терең тҥсінуге болатынын 

атап кӛрсеткен.  

       Ғалым 1937 жылы «Ауыл мектебі» журналында аталмыш оқулықты пайдалану 

жолдарын тҥсіндіруді мақсат еткен «Жаңа грамматиканың жаңалықтары жайынан» атты 

мақаласын жариялайды. Бҧл мақала тілдің теориялық және практикалық мәселелерін қатар 

қамтыған ғылыми еңбек болып табылады. Мақалада автор әлемдік лингвистикада 

грамматика оқулығын жазудың тарихын, терминдердің бір тілден екінші тілге ауысу 

жолдарын, грамматика ғылымының зерттеу обьектісін зерделеуге ден қойған. Мақалада 
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ғалым алдымен ӛзіне дейін жазылған А.Байтҧрсынҧлы мен Т.Шонанҧлы оқулықтарының 

жетістіктері мен кемшіліктерін кӛрсетіп, ӛзекті мәселелердің басын ашуда оларды 

тҧтастай талдап-таразылайды. Т.Шонанҧлы оқулығын талдай келе, оның формалистік 

негізде жазылғанын айта отырып, жалпы, қазақ оқулықтарына формалистік бағыттың осы 

оқулық арқылы келгенін былай пайымдайды: «...Телжанның шығармашылығында қазақ 

тілінің бет-аузы кӛріне алмай қалған. Оның мақсаты қазақ тілінің қасиеттерін, 

ерекшеліктерін кӛрсетіп беру болмай, қазақ тілінің заңдылықтарын формашыл грамматика 

шеңберіне қалай да сыйдыру болған. Қойын ӛлшеп, қорасын салмаған, бар малды даяр 

қораға әкеліп қамаған. Сондықтан басқа тілге ӛлшеп салынған форма –қорасының тҥкпір-

тҥкпірінде бос қалған алаңдар да болатын сияқты, тарлық етіп, сыймай қалғаны да болған» 

[3, 34]. Ӛз тҧжырымын ғалым нақты мысалдармен дәлелдейді. Осы ретте М.Жҧбанованың: 

«Бҧл арада  Қ.Жҧбанов қазақ тілінің формасын кӛрсетуге қарсы емес, тек оның дҧрыс 

кӛрсетілмегенін сынап отыр. Таза формализм бағытын немесе қазақ тілінің ӛзіндік 

формасын тауып кӛрсетпей, ана тілімізді басқа тілдердің формасына салып ӛлшестіруге 

қарсы екенін анық айтады», - деген пікірі ғалымның осы мәселеге қатысты тҧжырымын 

нақтылай тҥсумен бірге, оның дәлелдерінің орынды екенін кӛрсетеді [4,64]. 

      Ғалым ӛзіне дейінгі оқулықтардың кемшіліктерін кӛрсетіп, талдағанымен, олардың 

әдістеме тарихындағы, жалпы қазақ тіл білімін қалыптастырып, дамытудағы маңызды 

рӛлін жоққа шығармайды. А.Байтҧрсынҧлы сияқты ірі ғалым-ағартушының ғылыми-

әдістемелік мҧраларын талдау, ол туралы ой-пікір білдіру ғана емес, атын атауға тыйым 

салынған сол жылдары Қ.Жҧбанов ӛз мақаласында оның қазақ тілінде оқулық жазған 

бірден-бір автор екендігін және қазақ тіл білімін дамытудағы орнының ерекшелігін атап 

кӛрсетеді. Мҧның ӛзі сол заман ҥшін батыл қадам және Қ.Жҧбановтың ҥлкен ғалым, 

азамат ретіндегі биік тҧлғасын кӛрсетеді. Осы тҧрғыдан алғанда Қ.Жҧбанов қазақ тілі 

оқулықтарының негізін қалаушы ғана емес, ӛткені туралы оң пікір білдіріп, сындарлы 

кӛзқарас танытқан, оның жалғастығы негізінде дәстҥрлер сабақтастығын сақтай білген 

кӛреген ғалым ретінде бағаланады. 

     Қ.Жҧбанов ӛзіне дейінгі оқулықтарда кездесетін екінші кемшілік авторлардың 

грамматика ғылымы салаларының нені зерттейтіндігін жете білмеуі деп есептейді. Тілдің 

формасы мен мазмҧнының байланыста зерттелмеуін, яғни бір автордың тек форма қуаласа, 

екіншісінің мазмҧнға жҥгінетіндігін Қ.Жҧбанов оқулық жазудағы ҥшінші кемшілік деп 

атап кӛрсетеді. Сӛйтіп, ғалым ӛз оқулығының бҧған дейінгі оқулықтардан тӛмендегідей 

ерекшелігін атап кӛрсетеді: 

-  грамматиканың жаңа терминдерінің жасалып, қолданылуы; 

- жаңа терминдердің қазақ тілінің заңдылықтарын ескере жасалып, жаңаша саралануы;  

- грамматика салаларының ғылыми негізделуі; 

- мектеп бағдарламасына сай тіл материалдарының лингводидактикалық жағынан бірізге 

тҥсіп, жҥйеленіп берілуі.  

       Сӛйтіп, ғалым ӛзіне дейін қалыптасқан дәстҥрлі талдау ауқымынан шығып, маңызды 

дәйек ретінде ҧстанған ғылыми талдау-сипаттамаларының нәтижесінде грамматика 

оқулығын тҥзудегі кемшіліктер тек қазақ грамматикасына ғана тән емес, сонымен қатар 

әлемдік грамматиканың даму тарихында болғандығы туралы, оқулық мазмҧнын қҧруда 

бҧған дейінгі тәжірибелердің жетістіктері мен кемшіліктерін толық зерттеп-зерделеу 

қажеттігі туралы, жаңа ҥлгідегі қазақ грамматикасын кешенді зерттеп, ғылыми негіздеу 

қажеттігі туралы қорытынды жасайды.  

     Сонымен, Қ.Жҧбановтың «Жаңа грамматиканың жаңалықтары жайынан» атты 

мақаласы тіл ғылымының ӛзекті мәселелері тҧтастықта талданып, зерттелген, соны 

ғылыми тҧжырымдармен дәлелденген қҧнды еңбек ретінде жоғары бағаланады. 

Мақаладағы ғалымның саралаған ғылыми-әдістемелік талдау-сипаттамалары оқулықтану 

теориясын жасауда келешек арнайы ғылыми-зерттеу жҧмыстарының нысанына айналуына 

негіз қалады. 
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      Оқулық дайындау мен оны тәжірибелік сынақтан ӛткізудің ҧзақ та кҥрделі ҥдеріс екені 

белгілі. Алайда Қ.Жҧбановтың ӛз еңбегін тәжірибеде сынақтан ӛткізіп, қалың кӛпшіліктің 

игілігіне айналдыруға мҥмкіндігі болмады. Сол заманның саясаты оның оқулығын ғалымға 

тағылған «халық жауы» деген жала негізінде қолдануға тыйым салды.  

       Қазақстан жаңа ғасырға дҥниежҥзі елдері қатарында терезесі тең ел ретінде келіп 

отыр. Заман талабына сай қоғамды кӛркейтетін, Қазақстан Республикасының ішкі және 

сыртқы істер байланысында мемлекеттің ӛркениеті ҥшін еңбек ететін, шетелдермен еркін 

ғылыми және мәдени қарым-қатынас жасай алатын, оқығанын ӛмірде қолдана алатын, ана 

тілін жетік білетін, белсенді, шығармашыл тҧрғыда ойлауға және шешім қабылдай алуға, 

кәсіби жолын таңдай алуға қабілеттілік сияқты функционалдық дағдыларды мектеп 

қабырғасында қалыптастыру қажеттілігі Елбасы Н.Назарбаев 2012 жылғы 27 қаңтардағы 

«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында ерекше айтылған. Осыған орай әдіскер-ғалымдар мен 

жаңашыл ҧстаздар тарапынан оқыту әдістемесінің ғылыми-теориялық қағидаларын одан 

әрі жетілдіру, мектепке арналған оқулықтар мен оқу қҧралдарын жаңаша дайындау 

қажеттілігі анықталып отыр. Ондағы басты мақсат жалпы білім беретін мектептерде 

Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және рухани жағынан дамыған азаматын 

қалыптастыру, оның қҧбылмалы әлемде әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білім 

алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру және функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру болып табылады. Бҧл міндеттерді шешуде жаңашыл ҧстаздар аға буын 

ӛкілдерінің кӛп жылдық тәжірибелеріне сҥйенетіні анық. Осы жолда Қ.Жҧбанов ғылыми 

негізін қалаған оқулық жасаудағы ізгі дәстҥрлер жаңа заман талабына сай жаңғыртылып, 

кейінгі ҧрпақ ӛкілдерінің игілігіне айналып отыр. Мҧны соңғы жылдары әртҥрлі 

дәрісханаларда (қазақ мектептерінде, орыстілді мектептерде, орта арнаулы оқу 

орындарында, жоғары оқу орындарында, бала бақшаларда, ересектерге, т.б.) қазақ тілін 

ҥйретуге арналған оқулықтармен жан-жақты таныса отырып, аңғаруға болады. Бҧл 

оқулықтарда тілді оқыту оқушының ақыл-ойын дамытумен, ғылыми ҧғым 

қалыптастырумен тікелей байланыстырылған. Бҧл ӛз кезегінде білімнің жҥйелі, бірізді 

берілуіне, яғни оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға жағдай 

жасайды. Сондықтан қазақ тілінің бҧл оқулықтарын Қ.Жҧбанов негізін қалаған оқулық 

теориясын әрі қарай жетілдіру жолындағы ғылыми-практикалық ізденістердің заңды 

жалғасы деуге болады. Қазақ тілінің соңғы оқулықтарын қҧрылымдық жағынан жетілген, 

білім берумен қатар, оқушылардың функционалдық сауатын арттырып, шығармашылық ой 

иесін тәрбиелейтін, ҥйретушілік қызметі жоғары еңбектер деп бағалауға болады. Бҧл ӛз 

кезегінде қазақ тілін оқыту әдістемесі мен оқулық жасау ісіндегі ізгі дәстҥрлердің 

сабақтастығын кӛрсетеді. «Оқулық жазуды – теориялық тҧжырымдамаға, ғылыми-

әдістемелік принциптерге, оқушылар мен мҧғалімдердің талап-тілектерін талдау және 

дҥниежҥзілік әдістемедегі оқулық дайындау тәжірибесіне негізделіп жҥзеге асырылатын 

ғылыми-әдістемелік ҥрдіс» [6, 56] ретінде тҥйіндесек, ӛткен ғасырдың 30-жылдары 

профессор Қ.Жҧбанов дайындаған «Қазақ тілінің грамматикасы» жоғарыда аталған 

талаптарға толық сәйкес келетін оқулық ретінде жоғары бағаланады. Оқулықтың айрықша 

қҧндылығы – кейінгі мектеп оқулықтарының мазмҧнының жҥйеленіп, айқындалып, 

нақтылануына мҥмкіндік беруі. Бҧл ӛз кезегінде автордың оқыту мәселелерін шешуге игі 

ықпал етіп, тіл қҧрамындағы қат-қабат қҧбылыстарды ажыратып, тануда оның ӛзекті 

мәселелерін тап басып, дәл айта білгенін дәлелдейді. 

      Сонымен, Қ.Жҧбановтың 5-сыныпқа арналған «Қазақ тілі грамматикасы» еңбегін 

саралай келе,  мынадай қорытынды жасауға болады: 

      1. Оқулық бҧған дейінгі А.Байтҧрсынҧлы, Т.Шонанҧлы сынды ғҧламалардың 

еңбектерінде қарастырылған ой-тҥйіндермен астасып жатқан сабақтастық дәстҥрінің 

негізінде ғылымның соңғы жаңалықтарына сҥйеніп, қазақ тілінің ішкі заңдылықтарына 

қҧрылған, жаңа танымға негізделген тҧңғыш еңбек болып табылады.  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1200002012#z0
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      2. Оқулық қазақ тілін оқыту негіздерін тіл білімінің ғылыми нәтижелерімен 

байланыстыру қажеттігін кӛрсеткен маңызды еңбек ретінде қҧнды. Қ.Жҧбанов 

грамматиканың практикалық қолданылу заңдылықтарын анықтай отырып, сол арқылы 

оқыту әдістемесінің ӛзіндік ерекшеліктерін жаңаша саралап, лингвистикалық ҧғымдар мен 

тҥсініктерді білім мазмҧнына енгізу жолдарын ғылыми тҧрғыдан негіздеп берді. 

     3. Оқулық қазақ халқының салт-дәстҥріне, ҧлттық педагогика мен психология 

негіздеріне сҥйеніп дайындалған еңбек ретінде қҧнды. Сол сияқты оның қазақ тіл білімінің 

терминдерін жаңаша саралап, тҧрақтандыруда және оларды қалыптастыруда маңызы зор. 

      Қорытындылай айтсақ, Қ.Жҧбанов – оқулықтың мазмҧны мен қҧрылымын анықтауда 

жаңа дидактикалық тҧжырымдар қалыптастырған, ғылымды практикамен шебер 

байланыстырып, тіл болмысын қолданыс қызметі тҧрғысынан, дҥниетаным қҧралы ретінде 

тҧтастықта танытқан, оқулық жасаудың ғылыми ҧстанымдарын жан-жақты айқындап 

берген кӛреген ғалым. Оның оқулығын ғылыми негіздерге дәйектелген қҧрал жазудың 

жаңаша сипаттағы бастамасы, тілдерді оқытуда оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру мақсаты қойылып отырған қазіргі заманда кейінгі авторларға 

ізденіс жолын ҧсынған еңбек деп бағалауға толық негіз бар. 
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 Әлeмнiң тiлдiк бeйнeci әp этнocтa әpтҥpлi бoлyы этнocтың тәжipибeci мeн бiлiмiнe 

бaйлaныcты. Ӛйткeнi тiлдiк тaңбaның тaңбaлayшы қызмeтi cыpтқы дҥниeмeн тiкeлeй 

бaйлaныcындa eмec, aдaмның ӛмipiнeн кӛpгeн-бiлгeнi, кӛңiлгe тҥйгeнi бiлiмнiң нeгiзi 

бoлып тaбылaды. Этнocтapдың тәжipибeci әpтҥpлi бoлғaндықтaн, дҥниeнiң тiлдiк бeйнeci 

дe, aдaмдap тәжipибeci дe әpтҥpлi бoлyы зaңды. Бҧл peттe «дҥниeнiң бeйнeci», «дҥниeнiң 

тiлдiк бeйнeci», «ҧғым», «кoнцeпт», «ceмa» тәpiздi ҧғымдapды қoлдaнyдa қaндaй ғылыми 

тҧжыpымдaмaлap мeн пaйымдayлapғa cҥйeнeтiмiздi aйқындaп aлyымыз жӛн. Ӛйткeнi 

бҧлapдың бәpi дe кeйбip зepттeyлepдe әpқилы тҥciндipiлiп жҥp. 

 Зepттeyшiлepдiң «дҥниeнiң шын бeйнeci» жәнe «дҥниeнiң тiлдiк бeйнeciнiң» 

apacындa aйыpмaшылық бoлaтынын aшық aйтyды дa жӛн caнaймыз.  Aдaмның ceзiм 

мҥшeлepi apқылы қaбылдaнaтын шындық бoлмыc кoгнитивтiк caнaдa тypa coл қaлпындa 

бeйнeлeнбeйтiнiн ecкepy қaжeт. Oл диcкpeттi, шapтты  тҥpдe бeйнeлeнeдi, яғни әpбip зaт, 

қҧбылыc, oқиғa, дepбec тҥciнiк, ҧғым тҥpiндe бoлaтыны дa coндықтaн.  
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 Ҧлaн-бaйтaқ жepдi мeкeндeп кeлe жaтқaн тҥpкi хaлықтapының тiлi, әдeбиeтi, 

тapихын ғылыми тҧpғыдa зepттey тым әpiдeн бacтaлмaca дa бeлгiлi тapихы бap. Бҧның 

ӛзiндiк ceбeптepi дe жoқ eмec. Бipiншiдeн, тҥpкi хaлықтapы py-тaйпa кҥйiндe жacaғaн epтe 

кeздepдe кӛнe тҥpкi жaзy дәcтҥpiнe иe бoлca дa, кeйiнгi дәyipлepдe мәдeни дaмy дәpeжeci 

жaғынaн бacқa хaлықтapдың apттa, кeнжeлeп қaлғaндығы мәлiм. Coнымeн бipгe тapихи-

әлeyмeттiк ceбeптepгe бaйлaныcты жaзy-cызy дәcтҥpiнiң бapлық дәyipлepдe, тҥpкi 

тaйпaлapы жacaғaн бapлық aймaқтapдa бipдeй дaмымayы – тҥpкi хaлықтapының әдeби 

ҥлгiлepi мeн тiлiнiң жҥйeлi тҥpдe хaтқa тҥcipiлiп, ғылыми тҥpдe тoлық aнықтaлмaй 

кeлyiнiң бacты ceбeбi бoлды. Eкiншiдeн, тҥpкi тiлдec хaлықтap тapихи бeлecкe шығып, 

ӛздepi ӛмip cҥpгeн ӛлкeлepдe, opтa ғacыpлapғa дeйiнгi дәyipлepдe aйтapлықтaй шeшyшi 

poль aтқapғaн eмec. Ocығaн бaйлaныcты ҧзaқ yaқыт бoйынa oның тiлi мeн әдeбиeтi, тapихы 

мeн әдeт-ғҧpпы ӛз ғaлымдapы тapaпынaн дa, кӛpшi хaлықтap ӛкiлдepi тapaпынaн дa apнaйы 

зepттeлiп ғылыми жҥйeгe тҥcкeн eмec. Ҥшiншiдeн, тҥpкi тaңбaлapы тypaлы қытaй жәнe 

бacқa хaлықтapдың кӛнe ecкepткiштepiндe кeздeceтiн бipeн-capaн мәлiмeттep тoлық eмec, 

тiптi бipi eкiншiciнe қapaмa-қapcы мaғынaдa. Coндaй-aқ, бacқa тiлдe бepiлгeн мәлiмeттep 

coл тiлдe ayдapылмaй жeткeн дe, хaлықтың, тaйпaның, тiптi, жeкe aдaмның aттapы дa 

кeйiнгiлepгe тҥciнiкciз бoлып жeткeн. 

 Eжeлдeн мaл шapyaшылығымeн aйнaлыcып, acпaн acтындa, aттың жaлындa, aтaнның 

қoмындa ӛмip cҥpiп кeлгeн хaлықтapдың бipi – қaзaқ хaлқы. Oның epтeдeгi тaғдыpы мaлғa, 

aл мaлдың тaғдыpы шӛбi шҥйгiн, cyы мoл жaйылымғa бaйлaныcты бoлғaн. Eгипeттiктepдi 

дapияның тacyы кҥйзeлтce, кӛшпeлiлepдi «жeтi aғaйынды» жҧpт кҥйзeлтiп oтыpғaн. 

Coндықтaн кӛшпeлiлep бaйтaқ дaлaдa жoл тaбyды, жыл мeзгiлдepiн aйыpyды, мaл тӛлдeтy, 

биe бaйлay, кҥзeм қыpқy, кҥйeк aлy мepзiмдepiн бiлyгe мәжбҥp бoлғaн.  

 Кҥн мeн Aйдың қoзғaлыcын, кӛптeгeн жҧлдыздapдың тyaтын жәнe бaтaтын кeздepiн, 

кӛpiнeтiн opындapын жaқcы бiлгeн. Бҧл acтpoнoмиялық бiлiм әp хaлықтың ayыз 

әдeбиeтiнeн opын aлып, coғaн қaтыcты aңыздap, epтeгiлep, жыpлap, жҧмбaқтap, 

жaңылтпaштap, мaқaлдap мeн мәтeлдep, aқындapдың «aлтын Кҥн, кҥмic Aй, мapжaн 

жҧлдызды» қocып жыpлaғaн ӛлeң жыpлapы кeйiнгiлepгe миpac бoлып қaлып oтыpғaн. 

 Қaзaқ хaлқы – eжeлгi тҥpкi тaйпaлapының жҧpaғaты. Хaлық кaлeндapын зepттeyшi 

ғaлым М.Ӛ.Иcқaқoв тҥpкiлepдiң aйтapлықтaй acтpoнoмиялық бiлiмi бoлғaндығын, oлapдың 

epтe зaмaнның ӛзiнeн-aқ мҥшeл кaлeндapын қoлдaнғaндығын pacтaйды [1, 17]. 

 Apхeoлoгтap Opтaлық Қaзaқcтaндaғы Жaнғaбыл ӛзeнiнiң бoйынaн VIII-Х ғacыpлapдa 

жepлeнгeн бip жҧлдызшының зиpaтын тayып aлaды. Қaбipгe ӛлiкпeн бipгe бip «жҧлдыз 

тac» − мeтeopит caлынғaн. Қaбip ҥcтiнe қaлaнғaн тacтap apқылы Кҥн бeйнeci кӛpceтiлiп, 

зиpaт ҥcтiнe oбa ҥйiлгeн. Oның жaнынa жҧлдызшының гpaниттeн шaбылғaн тac мҥciнi 

қoйылғaн. Бҧл жaйт eжeлгi тҥpкiлepдiң ӛмipiндe жҧлдызшылapдың бeлгiлi poль 

aтқapғaндығын кӛpceтeдi. 

  Бiздiң зepттey ныcaнaмыз бoлып oтыpғaн «жҧлдыз» кocмoнимi тҥpкi хaлықтapындa 

былaй aтaлaды: тaтapшa – юлдыз, бaшқҧpтшa – йoндyз, тyвaшa – зылдыз, якyтшa – зҧлыc, 

aзepбaйжaншa – ҧлдыз, қыpғызшa – жылдыз, чyвaшшa – зeлтep т.c.c. «Жҧлдыз» cӛзi ӛтe 

epтe зaмaндapдa, тҥpкi хaлықтapы дapaлaнбaғaн кeздe шыққaн. Жҧлдыздapғa қapaп жoл 

тaбy әдici ҧшы-қиыpы кӛpiнбeйтiн дaлaлapдa, aшық тeңiздepдe ҧзaқ yaқыт жҥpгeндe ғaнa 

қoлдaнылaды. Жaқын жҧлдыздapғa aт қoйып, oлapды бipiнeн-бipiн aйыpып aтay, кӛpiнeтiн 

opындapын aңғapy дәpeжeciнe жeткeншe мыңдaғaн жылдap ӛтeдi [2, 202].  

Жҧлдыз – "тҧpaқты жҧлдыз" дeп тe aтaлaды, caлмaғы epeкшe ayыp, ӛзiнeн тҧpaқты жapық 

шығapaтын, "ӛpтeнгeн" — тepмoядpoлық peaкция жacaйтын, плaзмaлық гaз кҥйдeгi acпaн 

дeнeci. 

Қaзaқ тiлiндe жҧлдыз cӛзi кeң жәнe тap мaғынaдa қoлдaнылaды. Кeң мaғынaдa oл 

кҥн, aй, жepдeн бacқa бapлық acпaн дeнeлepiн бipдeй aйтa бepeдi. Мapc тa, Шoлпaн дa, 

қҧйыpықты жҧлдыз дa жaй тiлмeн жҧлдыз eceптeлeдi. Дeгeнмeн, apнayлы мaғынaдa 

жҧлдыз тeк кҥн ceкiлдi ӛзiнeн жapық шығapaтын aлып acпaн дeнeciнe ғaнa қapaтылaды. 

Яғни Мapc тa, Шoлпaн дa жҧлдыз eмec, ғaлaмшap, Қҧйpықты жҧлдыз дa жҧлдыз eмec, 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%B9%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7
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Қapa қҧpдым дa бҧл мaғынaдa жҧлдыз eceптeлмeйдi. Жҧлдыз тeк Кҥн ceкiлдiлep. Дeмeк, 

acтpнoмия ғылымындa жҧлдыз cӛзiн бiз жaлпы тҧpмыcтық мaғынacындa eмec, apнaйы 

ғылыми мaғынacындa ғaнa тҥciнyгe тиicпiз. 

Ежелгі гректер ғаламшарларды айналушы жҧлдыз (серуендеуші) деп танып, 

маңызды Қҧдайларының аты етті. Бҧл планеталардың аты Меркурий, Венера, Марс, 

Юпитер и Сатурн. (Уран мен Нептун да грек-рми Қҧдайларының атында аталғанымен, 

бірақ олардың жарқырау шамасы әлсіз, ежелгі адамдар оларды байқай алмаған. Олар тек 

кейін байқалды, аты да кеш қойылды. 

 Ғaлым Иcқaқoв «тҥpкi тiлдec хaлықтapдың ecкiлiктi бҧйымдapдa aлты, ceгiз, кeйдe 

oн eкi ҧшты жҧлдыз cypeттepi жиi кeздeceдi» дeйдi [1, 22].  Oлap нeгiзiнeн aлғaндa cәндiк 

ҥшiн caлынғaн.  

 Жҧлдыздың кӛpкeмдiк poлi қaй кeзeңдe дe eш бәceңдeгeн eмec: жҧлдыз әp eлдiң 

тyлapы мeн eлтaңбaлapындa, қoлӛнep тyындылapындa, aлтын мeдaльдapдa, opдeндep мeн 

әcкepи бeлгiлepдe жәнe гaзeт-жypнaлдap aтayы peтiндe қoлдaнылaды. 

Coнымeн бipгe, бҧл мифoкocмoнимдepдe жәнe oлapғa қaтыcты кocмoлoгиялық мифтepдe 

қaзaқтapдың eжeлгi дәcтҥpлi шapyaшылығы – кӛшпeлi мaл шapyaшылығымeн 

тҥciндipiлгeн бacқa дa ceмaнтикaлық нeгiз бap. Қaзaқтың бapлық мифтepi aңыз-

әңгiмeлepiнiң cюжeттiк кӛpiнicтepi қaзaқ этнocының кӛшпeлi мaл шapyaшылығымeн 

бaйлaныcты. Мҧны кӛптeгeн жҧлдыздapдың aттapынaн кӛpyгe бoлaды. Мыcaлы, Aқбoзaт, 

Кӛкбoзaт, Қoйшының қoңыp жҧлдызы, Қapaқшы, Кҥзeтшi, Apқaн жҧлдызы, Шiдep 

жҧлдызы т.б. Ocы жҧлдыздapдың этнoлингвиcтикaлық тaбиғaты тypaлы   К.Г. Apoнoв ӛз 

зepттeyiндe жaзғaн [3, 15].   

 Epтeдeгi aдaмдap жҧлдыздapды acпaнның хpycтaль (шыны) кҥмбeзiнe iлiнгeн жaнып 

тҧpғaн кiшкeнe фoнapьлap дeп oйлaғaн. Oлap: «Әpбip aдaмның жҧлдызы бap, oл  ӛлгeн 

cәттe cӛнeдi,» − дeгeнгe ceнiп, acпaндa жapық жҧлдыз aғып ӛтiп, cӛнгeн кeздe  «Қҧдaй 

бipeyдiң жaнын aлды» дeйтiн бoлғaн. Хaлықтың бҧл тҥciнiгi aқын-жaзyшылapдың 

шығapмaлapындa кӛптeп кeздeceдi. Мыcaлы, қaзaқтың aқиық aқыны Мҧқaғaли Мaқaтaeв: 

...Бip aдaм тyca, 

Бip жҧлдыз бipгe кeлeдi. 

Ceнбeceң ceнбe, әйтeyip, мeн ceнeм. 

Қҧлaзып қaлaм, бip жҧлдыз aғып cӛнce, мeн. 

Нeci бap oның, 

Aйып пa aдaм тaғдыpын 

Бҥкiл ғaлaмның биiктiгiмeн ӛлшeгeн. 

Acпaндa кeйдe 

Бip жҧлдыз aғып бapaтca, 

Тҧpaм дa қaлaм бҧpaлмaй қaлғaн caғaтшa. 

Кepeмeт нeткeн, 

Aдaмның кeлтe ӛмipiн 

Жҧлдыз бeн жepдiң қaшықтығынaн жapaтca!... – дeп тoлғaнaды. 

 Coндaй-aқ Шәдi Жәңгipҧлы «Нaзым Cияp Шәpиф нeмece Пaйғaмбapдың aқ жoлы 

тypaлы дacтaн» aтты шығapмacындa Хaзipeтi Pacyлдың дҥниeгe кeлyiн былaйшa 

cypeттeйдi: «...Coл бip тҥн aйpықшa тҥндe жҧлдыздapдың oты бip cәттe ӛшiп, әлeмдeгi 

бapлық тac қҧдaйлap ҧшып тҥciптi. Жҧлдыздapдың кӛбiciн жaйлaп aлғaн жын-пepiлep мeн 

әзәзiлдep aдaмдapды aзғыpyынaн жaңылып, oлapды бeйкҥнә пepiштeлep тым-тыpaқaй 

қyыпты, кӛceмдepiн Iбiлicпeн бipгe тeңiз тҥбiнe бaтыpып жiбepiптi...» [4, 9]. Ocығaн ҧқcac 

әңгiмe Шoлпaн жҧлдызынa қaтыcты aйтылaды. Ecкi нaным бoйыншa Шoлпaн жҧлдызын 

әлi дҥниeгe кeлмeгeн aдaмдapдың жaндapы мeкeндeйдi дeгeн ҧғым бap.  

 Epтe зaмaндaғы aдaмдap жҧлдыздapды қoзғaлмaйтын acпaн дeнeлepi дeп aтaғaн. 

Шын мәнiндe бҥкiл acпaн кҥмбeзi бip тҧтac бoлып, Жepдi aйнaлып жҥpгeнгe ҧқcaйды. Бip 

жҧлдызбeн eкiншi жҧлдыздың apaқaшықтығы әpқaшaн бip қaлыпты, ӛзгepмeйтiн cияқты 

бoлып кӛpiнeдi. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC
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 Ocы opaйдa тiлiмiздeгi «жҧлдыз» ҧғымын тeк қaнa кocмoнимдiк aтay peтiндe 

қaбылдaмaй, oның ӛз мaзмҧнынa бepeтiн ipiлi-ҧcaқты мaғынacынa қapaй cӛздiктepдeгi 

лeкcикa-ceмaнтикaлық қҧpылымын aшyғa тaлaптaндық.  

 Oлaй бoлca, cӛздiктepдe «жҧлдыз» кocмoнимiнiң бepeтiн зaттық, ҧғымдық, ceзiмдiк 

мaғынacы қaндaй? Хaлықтың ӛмipлiк тәжipибeciндe қoлдaнылaтын жҧлдызғa қaтыcты 

aтayлap тҥгeлдeй дepлiк қaмтылып, мән-мaзмҧны aшылып кӛpceтiлгeн бe? Aтaлғaн 

cҧpaқтapғa жayaп iздeп, қoлымызғa тҥcкeн қaзaқ, opыc тiлiндeгi ғылымның әp caлacы 

бoйыншa cӛздiктepдi пapaқтaдық.  

 Қaзaқ тiлiнiң oн тoмдық тҥciндipмe cӛздiгiнiң тӛpтiншi тoмындa «жҧлдыз» ҧғымынa 

мынaдaй тҥciнiк бepiлeдi: «Жҧлдыз. зaт. 1. Acтp. Жepдeн ӛтe қaшық opнaлacқaндықтaн 

нҥктeдeй ғaнa бoлып жылтыpaп кӛpiнeтiн acпaн дeнeci.  2. Кӛнe. Жылдың oн eкiдeн бip 

бӛлiгi, aй. 3. Ayыc. Мaңдaй aлды, хaлық қaлayлыcы, бeткe ҧcтapы. Жҧлдыз зaт. Бec бҧpыш 

(тapмaқ) eтiп жacaлғaн Coвeт мeмлeкeтiнiң aйыpым бeлгici, эмблeмa» [5, 213]. 

 2002 жылы Ә.Ныcaнбaeвтың бacқapyымeн шыққaн «Қaзaқcтaн» Ҧлттық 

энциклoпeдияcындa: «Жҧлдыз – ӛтe кҥштi қызғaн гaздaн тҧpaтын, ӛзiнeн жapық 

шығapaтын жәнe тaбиғaты жaғынaн Кҥнгe ҧқcac acпaн дeнeлepi» дeп ғылыми тҧpғыдaн 

нeгiздeлeдi. 

 Қaзaқ тiлiндeгi cӛздiктep мeн opыc тiлiндeгi cӛздiктepдe «жҧлдыз» кocмoнимiнe 

бepiлгeн aнықтaмaлapды caлыcтыpy мaқcaтындa 1955 жылы CCCP Ғылым aкaдeмияcынaн 

шыққaн «Cлoвapь coвpeмeннoгo pyccкoгo литepaтypнoгo языкa» кiтaбының тӛpтiншi 

тoмынaн «жҧлдыз» (звeздa) cӛзiнiң бec тҥpлi лeкcикaлық мaғынacынa ҧшыpacтық:  

1. Нeбecнoe тeлo, пo cвoeй пpиpoдe cхoднoe c Coлнцeм, вcлeдcтвиe oгpoинoй 

oтдaлeннocти видимoe кaк cвeтящaяcя тoчкa. 

2. Пepeн. O чeлoвeкe, пpocлaвившeмcя чeм либo, o знaмeнитocти. 

3. Гeoмeтpичecкaя фигypa, oблaдaющaя ocтpoкoнeчными выcтyпaми; пpeдмeт в фopмe 

пoдoбнoй фигypы.  

4. Cвeтлoe пятнo нa лбy y живoтнoгo  

5. Знaк oтличия, opдeн, имeющий фopмy звeзды [6, 1133-1135]. 

Кӛpiп oтыpғaнымыздaй, қaзaқ тiлдi жәнe opыc тiлдi лeкcикoгpaфиялық дepeктepдe 

«жҧлдыз» cӛзiнiң дыбыcтaлyы әp бacқa бoлғaнымeн, тaнылy дeңгeйi мeн лeкcикaлық 

мaғынacындa  ҧқcacтық бap.  

Қaзaқ хaлқы дҥниeтaнымының кeңдiгiн «жҧлдыз» ҧғымынa қaтыcты тeңeyлepдiң 

кӛптiгiнeн aңғapyғa дa бoлaды.  1990 жылы Т.Қoңыpoв қҧpacтыpғaн «Қaзaқ тiлiнiң тҧpaқты 

тeңeyлepi» cӛздiгiндe мынaдaй кӛpкeм тeңeyлep бepiлгeн: «aғып тҥcкeн жҧлдыздaй, aққaн 

жҧлдыздaй cыpғy, жapқыpaғaн жҧлдыздaй, жҧлдыздaй жaйнay, жҧлдыздaй қҧлпыpy, 

жҧлдыздaй жaлтылдay, жҧлдыздaй жapқыpay, жҧлдыздaй жылпыpay, жҧлдыздaй 

жaнy, жҧлдыздaй мaздaтy, жҧлдыздaй жылтылдay, жҧлдыздaй aғy, жҧлдыздaй 

қҧлдыpay, жҧлдыздaй жaлт eтy, жҧлдыздaй жҥйткy, жҧлдыздaй жиi, жҧлдыздaй (кӛп), 

жҧлдыздaй жыпыpлay, жҧлдыздapдaй жҥзiм, жҧлдыздaй гҥл, қoc жҧлдыздaй жaнapы, 

Ҥpкep жҧлдызындaй шoқтaнy, Ҥpкepдeй (aз), Ҥpкepдeй жиi тiзiлy, Ҥpкepдeй бoлып тҧpy, 

Ҥpкepдeй aз, Ҥpкepдeй бoлып жинaлy, Шoлпaн жҧлдызындaй, Шoлпaндaй oйнay, 

Шығыcтың шoлпaнындaй» [7, 180 -181].  

Oн ceгiз мың ғaлaмның бip бӛлшeгi кocмoлoгиялық әлeм тiлдeн тыcқapы eмec. 

Aдaмзaт бaлacы жep бeтiн қaншaлықты игepce, жep ҥcтiн, acпaн әлeмiн coншaлықты игepy 

ҥcтiндe. Кocмoлoгиялық әлeмдi (ғapышты) aдaмзaт бaлacы кocмocқa ҧшқaннaн бacтaп қaнa 

eмec, oдaн бҧpын ecтe жoқ ecкi зaмaндapдaн бacтaп-aқ игepe бacтaды дeceк жaңылмaймыз. 

Oғaн дәлeл кocмoнимдiк aтayлapғa бaйлaныcты кӛптeгeн тiлдiк дepeктepдiң 

(фpaзeoлoгизмдep, мaқaл-мәтeлдep, фoльклopдaн, aңыз-әпcaнaлap т.б.) қoлдaныcынaн 

кӛpyгe бoлaды. 

Қaзaқ мaқaл-мәтeлдepiндe, әcipece, кocмoгoнимдiк aтayлapғa бaйлaныcты бipлiктep 

кӛптeп кeздeceдi. Oның ceбeбi қaзaқ хaлқының дҥниeтaнымындa бipкeздeгi кӛшпeлi ӛмip 

caлтындa acпaн әлeмiмeн «тiлдecy», coл apқылы ӛмip кӛшiн бip apнaғa тҥзey caлты 
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қaлыптacқaн. Coндaй-aқ ӛздepiнiң мaлшылық, бaқтaшылық ӛмip caлтынa бaйлaныcты, 

acпaн әлeмiнiң әpбip қҧбылыcынa (жҧлдыздap, ӛзгe дe гaлaктикaлық қҧбылыcтap) қapaп, 

бaғыт бaғдap aлып oтыpғaн. Мәceлeн, Тeмipқaзық жҧлдызын қaзaқ хaлқы кӛшпeлi 

тҧpмыcындa бaғдap peтiндe пaйдaлaнғaн. Oл бaғдap тeк жoл бaғытын ғaнa eмec, ӛмip 

кӛкжиeгiн дҧpыc тaнyғa дeйiн ҧлacaды. Тeмipқaзық жҧлдызы aтayының тyындayы дa aтынa 

caй, қaзыққa қaғылып бaйлaнғaн, бip opындa тaпжылмacтaн тҧpaды. «Тeмipқaзық тҥнгi 

acпaнның шыpқay биiгi – жoғapғы нҥктeciндe opнaлacқaн. Кeйдe Coлтҥcтiк жapты шapдың 

ocынay opтaлық жҧлдызын Aлтын Қaзық дeп тe aтaйды. Oғaн Тәңip ӛзiнiң aттapын 

бaйлaйды. Тeмipқaзықтың қacындaғы қoc жapық жҧлдыз – Тәңipдiң aқбoз тҧлпapлapы» [8, 

210 -б.], – дeгeн мифoлoгиялық тҥciнiктeн тeмipқaзықтың Тәңipгe «бaғынышты» тyғaн 

кocмoбeйнe eкeнiн кӛpyгe бoлaды. Coл ceкiлдi ӛзгe дe кocмoнимдiк aтayлapғa қaтыcты 

қaзaқ тiлiндe кӛптeгeн тӛмeндeгiдeй мaқaл-мәтeлдep қaлыптacқaн. Мәceлeн, Ҥpкep 

қҧpғaққa тҥcce aңызғaқ жeл бoлaды, cyғa тҥcce жaңбыpлы бoлaды, тacқa тҥcce қaтты ыcтық 

бoлaды; Бaтыp opтaқ, ep opтaқ, Кҥн opтaқ, aй opтaқ; Тapaзы тyca тaң cyыp, Cҥмбiлe тyca cy 

cyыp; Aйдың тiк тҧpғaны, Ӛзiнe жaйcыз, хaлыққa жaйлы. Шaлқacынaн тyғaны, Ӛзiнe 

жaйлы, хaлыққa жaйcыз; Capыжҧлдыз кӛтepiлce кҥн cyыйды (Юпитep); Қызылжҧлдыз 

жoғapылaca қыc қaтты бoлaды (Мapc); Ҥшapқap aйшa тyып кҥншe бaтap, т.б. кӛптeгeн 

мaқaл-мәтeлдepдiң жacaлyынa кocмoгoнимдiк aтayлapдың нeгiз бoлғaндығын кӛpyгe 

бoлaды. Жoғapыдa кӛpceтiлгeн кocмoгoнимдiк aтayлapғa нeгiз бoлғaн мaқaл-мәтeлдep 

қaзaқ хaлқындaғы acпaн aтayлapының қaзaқы aтayын ғaнa кӛpceтiп қoймaйды, coнымeн 

қaтap oбpaздық нeгiзiнe acпaн әлeмiмeн ҥнeмi caнacып oтыpaтын, кӛшпeлi шapya ӛмipi 

aлынaды. 

Жoғapыдa кӛpceтiлгeн мaқaл-мәтeлдepдiң acтapындa қaзaқ хaлқының ҧлттық 

мәдeниeтi мeн ҧлт ӛмipiнiң бapлық caлacынaн кӛpiнic тaбaды. Aтaлғaн мaқaл-мәтeлдep 

этнocтың мeкeнi мeн тҧpaқ жaйынaн peттecтipyгe, шapyaшылық жaғдaйын бeкeмдeyгe, 

iшeтiн тaғaмы мeн киeтiн киiмiн aлдын aлa дaйындayғa, т.б. тaнымдық тәpбиeлiк icтepгe 

бacтaмaшы peтiндe қoлдaнылaды. 
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Жоғары оқу орындарында қазақ ҽдебиетін оқытуда жаңа технологияларды 

пайдалану  

 

                                          Сұлтанғалиева Ж.С.  
филология ғылымдарының  кандидаты, доц. 

                                                 Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік                        

                        университеті, Қазақстан,  Ақтӛбе қ., 

       zhanat.sultangalieva@mail.ru 

      

     Қай кезеңде, қай қоғамда болмасын жеке тҧлғаның қалыптасуы ҧстаздан басталады. 

Ӛздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін, алдағы ӛмір жолын ӛзі болжай алатын тҧлға 

тәрбиелеу – ҧстаз қолында. Заманауи қоғамның зиялы азаматына білім беру, сана әлеуеті 

жоғары дамыған, сын тҧрғысынан жаңаша ойлай білетін, рухы мықты, ӛз білімін қоғамның 

алға басуына жҧмсай алатын адам тәрбиелеу – басты міндет. Осы міндетті жаңартылған 

білім мазмҧны аясында жҥзеге асыру ҥшін мҧғалім ӛзінің инновациялық іс-әрекетін 

қалыптастырып, оны меңгеріп, ӛз тәжірибесіне қолдана білу қажет. Қазіргі кезеңде 

елімізде әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағытталған жаңа талаптарға лайықты білім 

беру жҥйесі жҥзеге асып келеді.  

     Бҧл – ғылым мен техниканың заманауи нышандарын жаңа мазмҧнда игеріп, адамзат 

болмысының ҥнемі ізденіс ҥстінде ҥздіксіз білім алып, жетілуі   қажет деген сӛз. Ал білім 

беру мазмҧнын жаңарту дегеніміз – қолданыстағы дәстҥрлі білім беру жҥйесін әлемдік  

деңгей сатысына кӛтеру, халықаралық озық тәжірибені оқыту және оқу ҥдерісіне енгізу. 

Бҧл білім бағдарламасы бҥгінгі кҥн талабының сҧраныстарын қанағаттандыру мақсатында 

жасалған. 

     «Ҧстаздың биігі ойлана қарасаң, биіктей береді, ҥңіле қарасаң, тереңдей береді; қол 

созсаң-қарсы алдында, айналсаң-артыңда тҧрғандай» деп, Сократ айтқандай, егемен 

еліміздің алдыңғы қатарлы отыз мемлекеттің қатарына қосылуға табандылықпен жылжу 

саясаты білім саласына да тҥбегейлі ӛзгерістер енгізе отырып, жаңа талаптар қойып отыр. 

Соған орай, біз-ҧстаздар қауымы-әрқашан білімімізді жетілдіріп, шығармашылық ізденісте 

болуымыз керек. Себебі, бҥгінгі мектеп партасында отырған бҥлдіршін-ертеңгі ел 

тағдырын ҧстайтын азамат. Қазіргі заман мҧғалімнен ҥздіксіз білімін жетілдіріп отыруды 

талап етеді. 

Педагогика ғылымында баланың тҧлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту 

технологияларын шығаруға ҧмтылыс кӛбеюде. Келер ҧрпаққа қоғам талабына сай тәрбие 

мен білім беруде мҧғалімдердің инновациялық  іс-әрекетінің ғылыми-педогогикалық 

негіздерін меңгеруі –маңызды мәселелердің бірі. Сондықтан да оқушылардың ой-ӛрісін, 

ҧлттық мәдениетін, ҧлттық рух пен сана-сезімін дамытып, алғыр тҧлғаны қалыптастыруда 

тәрбие жҥйесіндегі инновациялық іс-әрекеттердің ендірілуі ҥлкен жетістіктерге жетелейді. 

     Ӛзіміз білім алған кезеңдер, алғашқы еңбек жолы мен бҥгінгі кҥндегі жаңартылған 

тҥрлі білім бағдарламалары арасында ҥлкен айырмашылықтар бар екендігіне  куә болып, 

ӛмір тәжірибесіне енгізіп келеміз.  

     Қазіргі таңдағы қолданыстағы білім беру жҥйесі – қҧзіреттілікке және сапаға 

бағытталған бағдарлама. Маңыздылығы сол – оқушы тҧлғасының ҥйлесімді, қолайлы білім 

беру ортасын қҧра отырып, сын тҧрғысынан ойлауын, зерттеуін, функционалдық 

сауаттылығын да арттырады.  

     Жаңартылған білім – болашақтың негізі. Осы бағдарлама бойынша қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің берілу жайы да ӛзгеше. Қазақ тілі сабағында тӛрт тҥрлі тілдік дағдысы - 

тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, әдебиет сабағында тҥсіну, жауап беру, анализ 

және интерпретация, бағалау және салыстыру сияқты оқу мақсаттары оқушының ой 

белсенділігі мен ӛзіндік ҧстанымын жетілдіруге септігін тигізеді. Бҧл дағдылар мен 

мақсаттар бір-бірімен тығыз байланысты, яғни жыл бойына бірнеше рет қайталанып 

отырады және сынып ӛскен сайын кҥрделене тҥседі.  
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     Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс істеуде. Ӛйткені 

қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен 

анықталады, сондықтан білім беру жҥйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. 

Оқушыларды заманауи әдіс-тәсілдермен оқытып, ой-ӛрісі кең, саналы, еркін азамат етіп 

тәрбиелеу қажеттілігі де осы  себептен туындап отыр.  

     «Халық пен халықты теңестіретін-білім»-деп қазақтың заңғар жазушысы Мҧхтар 

Әуезов  айтқандай, білім бәсекесіне бейім шәкірт тәрбиелеу - біздің мақсатымыз. 

Сондықтан да жаңалықтардан қалмай жаңалық жаршысы болуымыз керек.  

     «Жаңалық», «жаңа әдіс», «жаңашылдық», «жаңартылған» деген ҧғымдардың ӛзгеріс 

әкелетіні, нақты бір қадамға бастайтындығы белгілі. Тағы да қазақ қаламгері, психология 

ғылымына жол салған Ж.Аймауытовтың сӛзіне оралайын: «Баланың ынтасын ояту ҥшін 

оқытатын нәрседе бір жаңалық болу керек», - дейді. Ендеше, жаңалық бар, негіз бар, енді 

шебер мҧғалім, белсенді оқушы керек.  

     Оқитын пән қаншалықты жаңа, бағалы болса да, мҧғалімнің шеберлігі қандай жоғары 

болса да, мҧғалім оқушының ӛз белсенділігін туғыза алмаса, берген білім  кҥткен нәтиже 

бермейді. Себебі, оқушының адам ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жҥзеге асады. 

Жаңа бағдарламаның басты мақсаттарының бірі – баланы оқыта отырып, оның еркіндігін, 

белсенділігін қалыптастыру, ӛз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. 

     Жаңартылған білім берудің маңыздылығы - оқушы тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы 

білім ортасын қҧра отырып, сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, 

тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, 

топта жҧмыс жасай білу, шығармашылықты дамыту ҥшін тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана 

білуге бағыттайды. Егер ҧстаз белсенді әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана білсе, оқушылардың 

сын тҧрғысынан ойлау қабілеттері дамып, білімнің қажеттілігін тҥсінеді. Яғни, «Не 

ҥшін?», «Қалай?», «Неліктен?»  деген сҧрақтарға жауап іздей бастайды. 

     Қазіргі таңда әдіс-тәсілдің тиімдісін мҧғалім ӛз еркімен таңдайды. Қ.Жҧбанов 

айтпақшы «Егер мҧғалім пәнді жақсы білсе, онда дҧрыс әдісті де табады». Сондықтан 

тҥрлі әдіс-тәсілдерді саралай отырып, тиімдісін ӛзіндік ой еңбегімен ҧштастыра алса, әр 

сабақ ӛз нәтижесін беретіні сӛзсіз. Заман талабына сай шәкірт шығармашылығын 

дамытуға, мҧғалімнің қажеттіліктеріне жан-жақты жауап беретін сан алуан технологиялар 

бар. Тәжірибеде сол технологияларды қолдану, зерттеу, пысықтау, анализ жасау-әр 

ҧстаздың міндеті. 

     Жаңартылған бағдарлама жаңашыл ой  тудырады  демекші, негізінен жаңартылған білім 

жҥйесі қҧзіреттілікке және сапаға бағытталған. Қазақ тілі мен әдебиетінің оқу 

бағдарламасы оқушының ішкі рухани қҧндылығын және сыртқы дҥниемен 

коммуникативтік қарым-қатынас жасау дағдысын  қалыптастыруды кӛздейді. Тіл мен 

әдебиет арқылы сауаттылықты, әдеби және эстетикалық талғамдары мен сезімдерін 

дамытуды, ойлау қабілеттері мен танымдық, коммуникативтік дағдыларын жетілдіруді 

жҥзеге асырамыз. 

     Жаңаша оқыту технологиясы бойынша білім мазмҧнын қамтитын оқу мақсаттары 

белгіленген. Қазақ әдебиетінің мазмҧны: 

          1.Тҥсіну және жауап беру. 

          2.Анализ және интерпретация 

          3.Бағалау және салыстыру болып бӛлінген.  

     Бҧл дегеніміз- кӛркем шығарманы жан- жақты талдай білуге ҥйрету. Оқушылар сабақ 

барысында шығарманың мазмҧны мен пішінін, автор бейнесін, тілін, тарихи және 

заманауи тҧрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беруді, шығарманың қҧндылығын 

талдап, эссе жазуды, сыни шолу, мақала жазу дағдыларын дамытады. 

     Ал қазақ тілінің оқу мақсаттары бірізділік пен сабақтастықты кӛрсететін 4 бӛлімнен 

тҧрады: 

            1.Тыңдалым және айтылым 

            2.Оқылым 
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            3.Жазылым 

            4.Әдеби тіл нормаларын сақтау. 

      Бҧл сабақ барысында оқушылар әр тҥрлі жанрдағы мәтіндерді талдай білуге, ақпаратты 

анықтауға, стильдік ерекшелігін ажыратуға, сҧрақтар қҧрастыра білуге, жинақы мәтін жаза 

білуге, әдеби тіл нормаларын сақтай білуге дағдыланады. 

     Осы орайда мектепте жҧмыс атқаратын әрбір мҧғалімнің алдына қазіргі таңда 

қойылатын талап ӛте ҥлкен болып отыр. Мҧғалім ӛзінің инновациялық іс-әрекетін 

қалыптастырып, оны меңгеріп, ӛз тәжірибесінде қолданғанда ғана сабағын нәтижелі даму 

жағынан кӛре алады. 

     «Шеберліктің белгісі-әр тҥрлі әдісті біліп, сабақта орынды қолдана білу»,-деп 

А.Байтҧрсынҧлы айтқандай, заман талабына сай оқыту әдістерін жаңа бағытта қҧрып, 

оқуға деген баланың ынтасы мен қызығушылығын арттыру- әрбір мҧғалімнің алдына 

қойған мақсаты. Заман талабы мен уақыт кӛшіне ілесу-ҧстаздар қауымына ҥлкен сын. 

Жаңа технологияны меңгеруде мҧғалім: 

 -педогогикалық ҥрдісте жҥйелі жҧмыс жҥргізе алатын; 

 -педагогикалық ӛзгерістерге тез тӛселетін; 

 -жаңаша ойлау жҥйесін меңгере алатын; 

 -оқушылармен ортақ тіл табыса алатын; 

-білімді, іскер, шебер болуы керек. 

     Себебі, жаңаша оқытудың ерекшеліктері-ӛсіп келе жатқан жеке тҧлғаны жан-жақты 

дамыту, шығармашылықпен айналасуына жол ашу, қҧзіреттілікті қалыптастыру, сӛйлесу 

кезінде оқушының бір мезгілде жазу және ойлау, айту қабілеттерін жетілдіру. Бҧрынғы 

оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргі оқушы ӛздігінен білім іздейтін жеке 

тҧлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек. 

     Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» Қазақстан халқына арналған 

жолдауында: «Біздің жас мемлекетіміз ӛсіп, жетіліп, кемелденеді, біздің балаларымыз бен 

немерелеріміз онымен бірге ер жетеді.Олар ӛз ҧрпағының жауапты да жігерлі, білім ӛрісі 

биік, денсаулығы мықты ӛкілдері болады. Олар бабаларының игі дәстҥрлерін сақтай 

отырып, қазіргі заманғы нарықтық экономика жағдайында жҧмыс істеуге даяр. Олар қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгереді. Олар бейбіт, абат, жылдам ӛркендету ҥстіндегі, 

кҥллі әлемге әйгілі, әрі сыйлы ӛз елінің патриоттары болады», - деп кӛрсетілгендей, 

ертеңгі келер кҥннің бҥгінгіден гӛрі нҧрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға 

апаратын қҧдіретті кҥш – білімге тән. Жас мемлекетіміздің болашағы – бҥгінгі жастарда. 

Оларға бірдей талап қойып, олардың табиғи қабілеттерін, нақты мҥмкіндіктерін айқындап, 

соған негіздеп оқыту – бҥгінгі кҥннің ӛзекті мәселесі.    

     Бҥгінгі мақсат - әрбір студентке тҥбегейлі білім мен мәдениеттің негіздерін беру және 

олардың жан – жақты дамуына қолайлы жағдай жасап, жеке тҧлға қалыптастыру. Ол ҥшін 

қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын терең меңгеру керек. 

Жаңа технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: студентті  ізгілік тҧрғысынан 

қорғау, оқыту мен тәрбиенің бірлігі, студенттің танымдық кҥшін қалыптастыру және 

дамыту, танымдық және шығармашылық икемділігін дамыту, әр студенттің қабілеті мен 

мҥмкіндік деңгейіне орай оқыту, жҥйелі жҧмыс істеу. 

     Білім беру жҥйесі қоғаммен бірге дамып, онымен бірге ҥнемі ӛзгеріп отырады. Ол әр 

ҧлттың ӛзіндік ерекшеліктеріне қарай қалыптасып ҥнемі жетіліп, уақыт ӛткен сайын 

кҥрделене береді. Қай кезде де жалпы білімнің атқаратын қызметі – жас ҧрпақтың 

танымдық дҥниесін байытып, дамуын қамтамасыз ету. Замана ӛзгерісіне қарай жоғары оқу 

орнына қойылатын талап та, ондағы оқыту және тәрбиелеу әдіс – тәсілдері де ӛзгереді.  

     Қазіргі таңдағы еліміздегі білім беру жҥйесінің ең басты міндеті – білім берудің ҧлттық 

модуліне ӛту арқылы жас ҧрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге жетелеу. Олай 

болса, ескі сҥрлеуден арылып жаңа жолдан іс бастайтын сәт оқытушылар қауымына туған 

тәрізді. Осы бағытта оқытушылар алдында оқытудың және тәрбиелеудің жаңа 
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технологияларын қолдана отырып, жеке тҧлғаның дамуына қолайлы жағдай туғызу 

қажеттілігі тҧр.  

     Педагогикалық технология – қазіргі талапқа сай анықталып, іріктеліп реттелген 

оқытудың жаңа жаңа мазмҧн, әдіс – амалдарынң дидактикалық талаптарының 

психологиялық – педагогикалық жиынтығы.  

     Ж.Қараевтің педагогикалық технологиясы – оқытуды дифференциялауға негізделген, 

оқу ҥрдісіндегі оқытушы мен студенттің, оқу мазмҧны мен тҥрдің, әдістер мен 

амалдардың, оқу мақсатының ықпалдасу заңдылығының жҥйесі. Бҧл технологияның ең 

басты ерекшелігі: алдымен оқытушы емес, студенттің әсерлену жҥйесін қалыптастырады. 

Оның ӛзіндік ерекшеліктері мыналар:  

- білім стандартына сай толық нәтиже береді; 

- мақсатты диагностикаға қарай ден қою және оқу нәтижесін шынайы дәл бағалауға қол 

жеткізеді;  

- дидактикалық ҥрдістің тҧтастығы; 

- студенттің оқу – танымдық қызметінің қҧрылымы мен мазмҧнын анықтайтын оқу ҥрдісі 

жобасының болуы. 

     Ж.Қараев технологиясының жемісі сол, ол студентті кҥштеп оқудан аулақтатып, ӛз 

бетімен оқуына, ақпаратты ӛз бетімен ӛңдеуге, ешкімнің кӛмегінсіз ӛз бетінше ойланып 

шешім қабылдауға дағдыландырады. Әсіресе, қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында 

студент ӛз ойын тҧжырымды жинақтап, шешен сӛйлеуге қалыптасады.  

     Деңгейлік тапсырмалармен жҧмыс жасау арқылы студенттің ӛзіндік жеке жолы, темпі, 

даму динамикасы, ынтасы, ойлауы, есте сақтауы, оқу сапасы арта тҥседі. Әр студенттің ой 

– ӛрісі кеңейеді. Студенттерді бағалау да ерекше, ол рейтингтік жҥйе бойынша жҥзеге 

асады. Деңгейлік оқытудың ерекшелігі – студенттердің сабақ барысында бірнеше деңгейде 

жҧмыс жасай алатындығында. 

     Студенттің дербес ерекшеліктерін анықтау ҥшін оқытушы алдымен, олардың ықылас -

жігерін, есте сақтау мен ойлау қабілеттерін, ынтасын, жалпы білім деңгейін зерттеуі қажет.  

     Бҧл әдістің негізгі ҧстанымы – қарапайымнан кҥрделіге жетіп, игерту. 

     «М.Әуезов ӛмірі мен шығармашылығы» деген сабағымызда деңгейлік тапсырмалар 

арқылы дамыта оқыту әдісін былай жҥзеге асырдық.  

1.  М.Әуезов ӛмірі мен шығармашылығына шолу; 

2. Жазушы шығармаларын талдау; 

3. Жазушы драмаларынан ҥзінді кӛрсету. 

Бірінші деңгей тапсырмалары білімнің минималдық шегі, ол мемлекеттік стандарт 

талабына сай болады. Бҧл деңгеймен студенттер толық жҧмыс жҥргізе алады. Бірінші 

деңгейде студенттер жазушының ӛмірі мен шығармашылығына арналған сҧрақтарынан 

тҧратын тапсырма беріледі. Бҧл сҧрақтар кӛп ойлануды, ізденуді талап етпейді. Сондықтан 

студенттер жедел тҥрде тапсырманы орындай алады.  

     Екінші деңгей кезеңіне кӛтерілгенде тапсырмалар кҥрделене тҥседі. Студенттер ӛз 

бетімен жҧмыс жасауға кӛшеді. Студент бойында ойлау, таным дағдылары қалыптаса 

бастайды. Студенттер алгоритмдік сатыға кӛтерілгенде жазушының шығармаларын бҥгінгі 

ӛмірмен байланыстыра талдауға кӛшеді.  

     Ҥшінші деңгей студенттердің шығармашылыққа деген мотивтердің айқын кӛрінуімен, 

логикалық ойлау дәрежелерінің жоғары болуымен, ӛз жеке басының белсенділігімен, ӛз 

ісіне талдау жасай білуімен, білімді жаңа жағдайға пайдалануымен сипатталады. 

Студенттер талдау, жинақтау, салыстыру сияқты танымдық жҧмыстар жҥргізеді. 

Эвристикалық (танымдық – іздену) тҥріндегі жҧмыстарды оқытушы кӛмегінсіз ӛз бетімен 

орындайды. Эвристикалық сатының ерекшелігі – студенттер белгілі бір бейнеге ену 

арқылы жазушының драмалық шығармаларынан ҥзінділер кӛрсетеді. Мысалы М.Әуезовтің 

«Еңлік -Кебек» пьесасынан монологтар оқиды. Бҧл арқылы бала бойында артистік қабілет 

пайда болып, драмалық жанрға ерекше кӛңіл бӛлуге мҥмкіндік туады. Бҧл сатыға ерекше 

белсенді, ӛнерге бейім, жаны жаңалыққа қҧмар студенттер кӛтеріле алады.  
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     Тҿртінші деңгей – қабілетті, дарынды, ізденгіш, талантты студенттерге арналған саты. 

Бҧл сатыға ӛз бетімен жҧмыс жҥргізетін ҧшқыр ойлы студенттер ғана кӛтеріле алады. 

Шығармашылық деңгейдің тапсырмасын қызығушылық туғызу ҥшін студенттің әр алуан 

мҥмкіндігін ескере отырып, тҥрлі тапсырмалар беруге болады.  

1-тапсырма. М.Әуезов кейіпкерлеріне сырласу хатын жазу.  

2- тапсырма. Жазушы тойына жыр – шашу. Аудиторияда ӛлең жазатын ақынжанды 

студент болады. Мҧндай жағдайда студент ӛзінің ой – қиялына ерік бере отырып, ӛзінше 

ой тҥюге баулудың бірден –бір амалы ӛлең шығару деп ойлаймын. 

     Қорыта келе, деңгейлік тапсырмалармен жҧмыс жасау арқылы студенттің ақыл ойы 

дамиды, ӛзіндік дҥниетанымы қалыптасады, алуан тапсырмалар студенттің сабаққа деген 

ынтасын және жауапкершілігін арттырады. 
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        Жаңартылған  білім  мазмҧны   жағдайында   бастауыш  мектептің  әрбір  мҧғалімі       

қысқа  мерзімді  сабақ  жоспарының  дәстҥрлі  сабақ  жоспарынан  қандай      ерекшеліктері  

бар  екендігін  ой  елегінен  ӛткізгенін  дҧрыс  деп  есептеймін .             Оқыту  ҥдерісінің   

компоненттері   оқыту жҧмысын  ҧйымдастырудың  негізгі          формасы       сабақта  

бейнелетіні  баршамызға  белгілі ,  айтыс  тудырмайды .           Сондай- ақ , кез келген  әрекет  

талдаудан  басталады  тҧжырымына  сҥйене  отырып,  бастауыш  мектепте  типтік  оқу  

жоспарына  сәйкес  ӛтілетін пәндердің  оқыту әдістемелеріне  талдау   жасалынды .                                                                                   

Пәндердің  оқу –әдістемелік  кешені  бастауыш  мектеп  оқушыларының  кең          ауқымды  

дағдыларын қалыптастырып ,  дамытуға  бағытталған .  

Олар :  -  білімді  функционалдық  және шығармашылық  тҧрғыдан  қолдану ; 

- сын   тҧрғысынан  ойлау ; 

- зерттеу  жҧмыстарын  жҥргізу ; 

- ақпараттық – коммуникациялық  технологияларды  пайдалану ; 

- қарым – қатынас  жасаудың  тҥрлі  тәсілдерін  қолдану ; 

- топпен ,жҧппен  және  жеке –дара  жҧмыс  істей  алу ; 

- мәселелерді  шешу және  шешім  қабылдай  алу ; 

- алған  білімін  ӛмірде  қолдана  алу . 

         Демек , сабаақ  жоспарында  қарастырылатын  іс – әрекеттер  осы  кең  ауқымды  

дағдыларды  дамытуға бағытталуы  керек .  Дағдылар  мен  кең  ауқымды       дағдылардың 

айырмашылықтарын  ҧдайы  есте  сақтап ,  оны  жҥзеге  асырудың        тиімді  тәсілдерін 

ойластыру  талап  етіледі [1].   
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Қысқа мерзімді  сабақ  жоспарында  бірлескен жҧмыстар , жеке  және бірлескен        

ізденіс пен  зерттеу  жҧмыстары ,жағдаяттық  және  ролдік ойындар , 

дереккӛздермен(кітап,интернет ,қҧжаттар , мҧражай ) , шығармашылық  жҧмыстар      орын  

алады .  Интербелсенді  әдістер  кеңінен  қолданылады .  Сабақ  жоспарында  оқушылардың  

белсенділігін арттыруға  ерекше  кӛңіл  бӛлінеді .  Мысалы ,  оқушы тҥсінбеген          жерін 

екінші  оқушыдан  еркін  сҧрауы . жақсы  оқитын  оқушының ӛз  тобындағы   нашар  оқитын  

оқушыны ҥйретуі ,  ӛз  топтарында  тапсырма  бойынша        бір –бірімен  сӛйлесіп, 

ақылдасып отыруы; тапсырманы  орындап болғаннан кейін       бірін – бірі   тексеруі ,  ӛзара  

оқушы – оқушы  не  мҧғалім – оқушы , оқушы –мҧғалім  тҥрінде          бір –біріне  сҧрақ 

беруі; сабақта  ӛзара пікірлесіп  отыруы ; қарсы  топтың  пікіріне  ӛзіндік  кӛзқарасын  

білдіруі, ӛзінің  кӛзқарасын  дәлелдеуі;  ӛзін ӛзі  бағалап,     ӛз  іс –әрекетіне  кері  байланыс  

жасай  алуы т.б. Қысқа  мерзімді  сабақ  жоспары         мен  дәстҥрлі  сабақ жоспарының  

қҧрылымына тоқталуды  жӛн  кӛрдік . Дәстҥлі сабақ  жоспары  сабақ  типтеріне  сәйкес 

қҧрылымы әртҥрлі болады. Оны  шартты  тҥрде         екіге  бӛліп, қарастыруға  болады: 

- бірінші  блок, ол  сабақтың  тақырыбын, мақсатын,  міндеттерін, сабақ  типін,            

әдістерді,  актуализацияны,  сабаққа  қажетті   қҧрал – жабдықтарды  қамтиды .  

- екінші  блок, ол  алғашқы  ҧйымдастыруды  және  сабақ  типтеріне  сәйкес       қҧрылымды 

қамтиды. 

Демек,  екінші  блок  бірінші блоктағы мақсатқа  жетуге  бағытталған  қызметті    

атқарады. Бірақ әрбір  оқушының  мақсатқа   жеткендігінің  деңгейін  кӛрсете        алмайды .  

Сабақ  мақсаты  -  кҥтілетін  нәтиже ,  олай  болса, оқушылардың  қандай  деңгейде  мақсатқа  

жеткендігі  бағалануы керек . 

Енді  қысқа  мерзімді  сабақ  жоспарының  қҧрылымына  талдау  жасап  кӛрейік . Қысқа  

мерзімді  сабақ жоспары – кҥнделікті  сабақ  жоспары .  Оқыту , оқу  ҥдерісінің 

жаңартылуына  байланысты  кҥнделікті   сабақ  жоспарының    қҥрылымында              

ӛзгерістер  болуы  тиіс .  Себебі  оқыту ,оқу  ҥдерісінің  қҧрылымы  сабақ  жоспарында орын  

алады. 

Қысқа  мерзімді  сабақ  жоспарын  шартты  тҥрде  тӛрт  блокқа  бӛліп  қарастыруға  болады :  

-бірінші блок  пән  атын , тақырыпты ,ӛтілетін кҥнін ,мҧғалімнің  аты – жӛнін,     сыныпты, 

сабаққа  қатысқан, қатыспаған  оқушылар  санын , оқу мақсатын , сабақтың  мақсатын,  оны  

ҥш  деңгейде (  барлық  оқушылар   жасай  алады ,  оқушылардың        кӛбі  жасай  алады,  

оқушылардың  кейбірі  жасай  алады) ,алдыңғы  білімдерді      қамтиды .  

-екінші  блок  жоспар, ол ҥш  бағытта берілген( жоспарланған  уақыт ,  жоспарланған         іс-

әрекет ,дереккӛздер).  

Жоспар  ҥш  кезеңнен  тҧрады :  - бағдарлау –мотивациялық    кезең; 

-операциялық  орындаушылық  кезең; 

-рефлексиялық- бағалау  кезеңі [2]. 

Бірінші  кезеңде  жоспарланған  әрбір  іс- әрекетке белгіленген  нақты  уақыт     

кӛрсетіледі. Жоспарланған іс- әрекет тҥрлері беріледі. Мысалы, оқушылармен      амандасу 

,кезекшімен  сҧхбат,  қҧрал- жабдықтарды  тексеріп  шығу,  оқушылардың  зейінін  сабаққа  

аудару.  Ҧжымдық  жҧмыс,  топтық  жҧмыс, ҥй  тапсырмасын          тексеру.  Бір –біріне  

жақсы  тілектер  айтып,  ынтымақтастық  атмосферасын  қҧру.         Бҧл  кезеңде  әртҥрлі   

дереккӛздер  қолданылады: кӛңілді  әуен  қосып  қою,  интерактивті  тақтаның    кӛмегімен  

кластерді  қолдану,  « ББҦ»  кестесімен  жҧмыс,     «Вен  диаграммасын»  қолдану , әртҥрлі  

әдістерді,  дидактикалық  ойындарды  пайдалану. 

Екіңші  кезеңде   қойылған  проблемалық  сҧрақтың   жауабын  тауып ,  ой  қорытып ,    

кері  байланыс  жасау.  Ӛтіліп  жатқан  тақырып  тӛңірегінде  ӛзіндік  тҧжырым  жасау,  

диалогке  қатыстырып, деңгейлерін  анықтау ,жҧмыстарын  топта  жариялау, оқушылар  

жауабының  дҧрыстығын  дәлелдету ҥшін  пікірталас  ҧйымдастыру . Тақырыпқа  

байланысты  фильмнен  ҥзінді   кӛру ,  оны  талдау;  іс- әрекеттеріне  рефлексия  жасау.  

Екінші  кезенде де әртҥрлі  технологиялардың  элементтерін шығармашылық тҧрғыда  

қолдануға  бағыттайды .   
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Ҥшінші  кезеңде  « Ойлан –жҥптас –талқыла « ,стратегиясы ,  «ББҦ»  кестесімен  

жҧмыс,  диалог қҧрау  арқылы  ой  бӛлісу,  ӛзін –ӛзі  бағалау ,жҧмыстарын  топта жариялау, 

дәлелдеу,  «Табыс  ағашы» стратегиясы ,жҧмыс  дәптеріндегі  «Ӛз  жҧмысынды  бағала»  

тапсырмасы  орындатылады .  

Қысқа  мерзімді  сабақ  жоспарында  дәстҥрлі  сабақ  жоспарында жоқ , қосымша   

ақпарат  беріледі .  Онда  ӛте  қажетті мәселелер  кӛтеріледі, олар: оқушыларға  қалай 

кӛмектесу  керек, қабілетті  оқушыларға  қандай  тапсырмалар берілетіндігі сҧралады.  

Сондай-ақ ,  сабақ  мақсатына  жеттім  бе ? Оқушылар  не ҥйренді? Ынтымақтастық  

атмосферасы  болды  ма? Оқушылар арасындағы  дифференциациялау  бойынша              іс-

әрекеттер  ҧтымды  болды  ма? Жоспарланған  уақытты    ҧстандым  ба? Жоспардан  қандай  

шегіністер  жасадым  және  неліктен ? Демек,  мҧғалім  ӛзіне  бақылау       жҥргізеді [3 ]. 

Қорытынды  бағалау кӛрсетіледі: Сабақтың  ең  ҧтымды  кезеңдері.  

                                                          Сабақты  жақсартуға  септігін тигізген  екі  сәт.                                                                                                   

Осы сабақтан  келесі сабақтың  ӛткізілуіне  септігін  тигізетіндей  сыныптағы және         

жеке оқушылар жайлы  не  білдім?  Мҧғалім  сабақ  нәтижесін  бағалай  отырып,         келесі  

іс- әрекетін  болжай  алады. Бҧл – ӛте  қҧнды  ақпарат. 

Дереккӛздерінде  «ББҦ»  кестесімен жҧмыс, дәптермен  жҧмыс,  пәнаралық         

байланыс,  «Екі  жҧлдыз ,  бір  тілек»  әдісін қолдануға  стикерлер  тарату кӛрсетіледі.   

Қысқа  мерзімді  сабақ  жоспары  мен  дәстҥрлі  сабақ жоспарын салыстыру негізінде  

мынандай  қорытынды  жасауға  болады :                                                                                             

оқыту  ҥдерісінің  екі  жақты  ҥдеріс  екендігі  негізге   алынғандығы ; 

-оқыту, оқу  ҥдерісінің  ізгілендіру  ҧстанымының  жҥзеге асырылуы;  

-оқыту ҥдерісінің  даралап,  саралап  оқытудың басты ҧстанымдары; 

-оқыту  ҧдерісінің  біртҧтастық   ҧстанымы ; 

-оқытудың  классикалық  принциптері ; 

-оқыту, оқу және  тәрбиенің  бірлігін  жҥзеге асыру ; 

-сабақ жоспары  бӛлімдерінің  бір- бірімен  байланыстылығы; 

-оқу  мақсаты  мен  сабақ  мақсатының   байланыстылығы ; 

-оқыту  және  оқу  ҥдерісінің   байланыстылығы ; 

-оқыту  мақсаты  мен  бағалаудың  байланыстылығы; 

--білім  мазмҧны  ғана жаңартылған жоқ, сонымен  қатар  оқыту  ҥдерісінің  басқа 

компоненттері   де  жаңартылды. 

Мысалы: мақсаты, міндеттері, мазмҧны ,  формасы , әдістері, қҧралдары, бағалауы. 

Қысқа  мерзімді  сабақ  жоспарының  ерекшеліктерін  атап  ӛтуге  болады .  Олар: 

-шартты  тҥрде  тӛрт  бӛлімнен тҧрады; 

-тӛрт  бӛлімнің  бір –бірімен  байланыстылығы; 

-сабақ  жоспарында  тәрбиелік  және  дамытушылық міндеттер  кӛрсетілмейді, 

- оқу  мақсатының  кӛрсетілуі (оқу  бағдарламасындағы  мақсаттар); 

-жоспардың  ҥш  бӛлімнен  тҧратындығы; 

-дереккӛздер  кӛрсетілген; 

-қосымша  ақпараттың  берілуі; 

-мқғалімнің  ӛзін-ӛзі  бағалауы; 

-оқушылардың  не  ҥйренгендігі; 

-сабақтың  ең  ҧтымды  кезеңдері; 

-қорытынды  жасай  отырып,  сынып  және  жеке  оқушымен қандай  жҧмыс жасау    

қажеттілін анықтауы; 

 -пәнаралық  байланыстың  нақтылы  орын  алуы ; 

 -оқушылардың  білімдерін  қадағалауды  қалай  жоспарлайтындығы.  

 Қысқа  мерзімді  сабақ  жоспарын  жетілдіру мақсатындағы  ҧсыныстар: 

-сабақтың тәрбиелік және дамытушылық  міндеттерін  ойластыру ; 

-мҧғалім  мен  оқушылардың іс-әрекетін нақты кӛрсету ; 

-пәнішілік,пәнаралық сыныпаралық байланыстылық  нақтылы  кӛрсетілсе. 
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-алдыңғы  білімдер дегеннің   орнына жоғарыда айтылған  атаулы сӛздерді  қолдану. 
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Қазақ ҽдебиеті сабағында жаңа ҽдіс-тҽсілдерді тиімді қолдану 

 

Турезак Келбет Силканкызы 

№51 гимназияның 

қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні мҧғалімі 

 

ХХІ ғасыр қарқынды дамып келе жатыр. Кҥнде бір жаңалықтар ашылуда, қазіргі 

заманда адамды кез келген жаңалықпен таңғалдыра алмайсың.  

  Н.Назарбаевтың «Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындығы дамудың 

жаңа мҥмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Бҥгінде әлем Тӛртінші 

ӛнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық, экономикалық және әлеуметтік 

салалардағы терең және қарқынды ӛзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Бҧл жолдау жаңа 

әлемге, яғни Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция әлеміне бейімделу мен жетістікке жету жолын 

табу ҥшін не істеу қажеттігін айқындайды» [1]. 

Елбасының алдымызға қойған он міндетін атап ӛтер болсам: 1. Индустрияландыру 

жаңа технологияларды енгізудің кӛшбасшысына айналуы тиіс.2. Ресурстық әлеуетті одан әрі 

дамыту.3. «Ақылды технологиялар»-агроӛнеркәсіп кешенін қарқынды дамыту мҥмкіндігі.4. 

Кӛлік логистика инфрақҧрылымының тиімділігін арттыру.5. Қҧрылысқа және коммуналдық 

секторға заманауи технологияларды енгізу.6. Қаржы секторын «қайта жаңғырту».7. Адами 

капитал-жаңғыру негізі.8. Тиімді мемлекетті басқару. 9. Жемқорлықпен кҥрес және заңның 

ҥстемдігі. 10. «Ақылды қалалар» «ақылды ҧлт» ҥшін.  

Міне, біздің  еліміздің алдында тҧрған он  міндет - осылар.  Ал біздің міндетіміз-осы 

міндеттерді жҥзеге асыра алатын жаңа заманға сай ҧрпақты тәрбиелеп,  оқытып шығаруымыз 

қажет. 

Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттеліп отыр. Себебі келер ҧрпақтың тәлім-

тәрбиесі мен білімді болуына біздер жауаптымыз.     

 А. Байтҧрсынҧлының «Оқу жайлы» атты мақаласында «Басқадан кем болмау ҥшін біз 

білімді, бай һәм кҥшті болуымыз керек. Білімді болу ҥшін оқу керек. Бай болуға кәсіп керек. 

Ал кҥшті болу ҥшін бірлік керек». Қай халықтың болмасын ілгері басу себебі де, кейін қалуы 

да оқу мәселесімен байланысты екенін дәлелдейді. «Оқусыз халық қанша бай болса да, біраз 

жылдардан кейін оның байлығы ӛнерлі халықтардың колына кӛшпекші...» [2. 33]  

Білімді болу ҥшін оқу керектігін тҥсіндік, ал оқытуды қалай бастамақпыз? 

 Қазіргі балаларға әдебиетті, кӛркем шығарманы оқыңдар ӛте қызық, ӛмірде қажет 

болады деп айтып, оқыта алмаймыз . Әдебиетті, кӛркем шығармаларды оқымайтын 

балаларда білім, жҥйрік ойлар мен тың идеялар болмайтыны анық. Кітап оқымаған баланың 

ойлау қабілеті тоқтайды. Ал бҥкіл қазақтың саяси –әлеуметтік , мәдени-ғылыми, тарихи-

эстетикалық ой-пікіріне қозғау салар қҧдіретті кҥш-сӛз ӛнері, әдебиет. 

Балаларды әдебиетті оқытуға қалай қызықтыра аламыз? Балалардың функционалдық 

сауаттылығын қалай дамыта аламыз? Білім алушы оқығанын ҧмытпай, ӛмір тәжірибесінде 

қалай іске асыра білуі керек? деген сҧрақтар бізді мазалайтындығы анық.Олай болса, жаңа 

заманға лайықты тҧлғаны жаңаша мазмҧнда оқыту қажет.     
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Жаңартылған білім берудің маңыздылығы-оқушы тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы 

білім беру ортасын қҧра отырып, сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, 

тәжірибе жасау, ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану, коммуникативтік 

қарым-қатынасқа тҥсу, жеке және жҧппен, топта жҧмыс жасай білуі.  

Жаңаша  білім беруде  сыни тҧрғыдан ойлауға, шығармашылықпен әрекет етуге және 

оны тиімді жҥзеге асыру ҥшін белсенді оқыту әдіс-тәсілдерін білуіміз қажет. Сын 

тҧрғысынан ойлау-балаға ойлануға мҥмкіндік береді, зерттеу жҧмыстары жаңа идеяларды 

тудырады, топта жҧмыс жасай білу - ауызбіршілікке әкеледі 

Бірқатар ғалымдар сыни ойлауды жаңа ӛнім немесе шығармашылық ойлау нәтижесі 

деп тҥсіндіріп, қалыпты емес жағдайлардан шешім таба алу, жаңаны ашуға мақсат қоя білу 

деп атап кӛрсетеді. 

Шығармашылық қызметтің келесі негізгі механизмдерін атап ӛтуге болады: 

1. Белгісіз нәрсені ассоциативтік механизм кӛмегімен іздестіру. Ҧқсас немесе әр тҥрлі 

белгілері негізінде байланысты орнату. 

2. «Жинақтау (синтез) арқылы талдау». Кез келген міндеттерді шешу ҥдерісі бірнеше 

бӛліктерден тҧарады: не белгілі, нені табу керек (анализ), шешім нәтижелерін 

біріктіру арқылы жауабын табу. 

3. Шығармашылық рефлексия механизмі: қызметтің жақсаруы мен шығармашылық 

ӛзгерістердің мәнін ҧғыну және тҥсіну. Рефлексияны қолдану ішкі жоспар мен 

сыртқы белсенділік аймағын арттыруға әсер етеді. 

4. Интуитивтік және логикалық байланыс негізінде белгісіз нәрсені іздестіру. Мәселе 

интуитивті болжам жасау арқылы шешіліп, логикалық қорытынды жасау жолымен 

алынбауы мҥмкін. 

5. Ӛз тәжірибесін эврисикалық тәсілдер кӛмегімен қайта қҧру. [3.97]  

Қазіргі кезде оқыту ҥрдісінде кеңінен қолданылып жҥрген жаңа оқыту 

технологияларының қай-қайсысы болмасын тҧлғаның шығармашылық қабілетін 

дамытуға негізделеді.Әсіресе, әдебиет сабағында тҥрлі интербелсенді әдіс-тәсілдер 

арқылы оқушының ізденіп білім алуына мҥмкіндік мол.   

5-класта М. Қабанбайдың «Бауыр» әңгімесін оқытуда пайдаланылған әдіс-тәсілдер мен 

жҧмыс тҥрлеріне тоқтала кетейін.  

«Ментальді карта» ҽдісі арқылы ой шақырып аламын. Бҧл әдісті жҥргізуде арнайы  «Х 

Мind» бағдарламасын қолдануға болады. 

Ортасына басты идея орналастырылады, ал одан кілт сӛздері бар тақырып шығарылады. 

          «Х Мind» бағдарламасын пайдалана отырып, мәтінмен жасалынған жҧмысқа қысқаша 

тоқталсақ, бҧл тәсілді басқаша ойды, әңгімені жазып алу техникасы деп атасақ та болады. 

Кӛп ойды бір уақытта мида сақтау физиологиялық тҧрғыдан мҥмкін емес. Сол себептен ой 

кӛрініс ретінде келесі ерекшеліктерімен айқындалады:  

 кӛптеген ҧғым, элементтер жеңіл танылып, олардың ӛзара байланысы кӛрінеді; 

 ассоциациялық ойлау дамытылып, қайталау тез және тиімді тҥрде ӛтеді;  

 негізгі ой айқын кӛрініске ие бола алады;  

 оқушылардың сандық сауаттылығы артады.  

          Мәселен, «Бауыр» сӛзіне бейнелі сӛздерді, сӛз тіркестерін тіркестіріп жазу арқылы 

тақырыпты ашып алады. Тақырып ашылғаннан кейін балалардың шығарманы оқуға деген 

қызығушылығы оянады. 

«Тыңдап отырған ҥштік» ҽдісі. Оқушылар топта ҥшеуден отырады, екеуі бір-біріне 

қарама-қарсы отырады, ал ҥшіншісі әңгімеге араласпайды, бірақ бақылайды. 

Әр оқушы сӛйлеуші, сҧрақ қоюшы және жазып алушы рӛлін атқарады. Сӛйлеуші бір 

нәрсені айтады, сҧрақты тҥсіндіреді  немесе пікірін білдіреді. Сҧрақ қоюшы кӛмектесіп 

айтып отырады және  тҥсініктеме беруді сҧрайды. Жазып алушы қажетті жерлерін тҥртіп 

алып, әңгіме соңында қорытынды береді.Келесі жолы рӛлдер ауысады.  [4. 32-34].  
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Ашық-жабық сҧрақтар дайындату арқылы оқушының   әңгімені қаншалықты меңгеріп, 

тҥсінгенін бақылауға болады.  

Жабық сҧрақтар Ашық сҧрақтар 

Әңгімедегі бауырлар кімдер? Манаптың бойынан бауырына деген қандай 

сезімдері  байқалады? 

Қали қай жерде тәрбиеленіп ӛсті? Қалидың селқостығының мәні неде?  

Манап пен Қалидың бір-бірінен алыстауына 

не себеп болды? 

Адамға (Қалиға) ерекше әсер ететін тегі ме 

әлде ӛскен ортасы ма? 

Мектеп директоры қандай адам? Манаптың басындағы жай-кҥйге кім кінәлі? 

 

Жазушы М.Әуезовтің «Кӛркемӛнер – біздің ішкі дҥниемізге, жан жҥйемізге әсер етіп, 

адамдық қалпымызды тәрбиелейді» дегені еске тҥседі.   

Топтық жҧмыс ретінде «Бауыр»  ҽңгімесіндегі қҧндылықтар бойынша «Постер 

қорғату» да тиімді.  «Бауырмал болу», «Отаннан алыстамау», «Бір шаңырақ», «Ӛскен орта», 

«Ҧлттық қҧндылықтар» сынды атаулар жасырын ілінеді. Әр топ ӛздеріне тиесілі тақырыпты 

шығарма негізінде дәлелдеп береді. Ӛзге топтар сол таңдалған тақырып бойынша бір сҧрақ 

қоюына болады. Бҧнда тапсырмалар мен жҧмыс тҥрлері білім алушының шығармашылық 

ойлауына, тың, тосын идеялар келтіруіне    мҥмкіндік береді. 

Қазақ әдебиеті пәнін оқыту ҥдерісінде қолданылатын тиімді әдіс-тәсілдердің бірі – 

«Планетарлық ойлау» ҽдісі. Қарастырылған мәселе жайлы бар мәліметті тоқтамай қағаз 

бетіне тҥсіру, алдымен оқушылардың не білетінін анықтауда, белсенді ойлауын 

ҧйымдастыруда, бҧрынғы білім мен жаңа ақпарат арасында байланыстар қҧруда 

таптырмайтын қҧрал.  Әңгіме  толық оқылып болған соң, оқушылардың әңгіме мазмҧнын, 

идеясын қаншалықты меңгергенін бақылауда жеке не жҧптық жҧмыс ретінде кластер 

(«жҥзім торабы»)қҧрастырту тиімді болмақ. Алдымен сынып топтар бойынша отырады. 

Содан соң әр топ тақырып бойынша не білетіндіктері жайлы ойланып қағазға тҥсіру ҥшін 5-7 

минуттай уақыт берілді.Мҧғалім тақтаға тақырыпты қоршауға алып жазып қояды. Бҧдан 

кейін әр топ атынан сӛйлеген кӛшбасшыларының ҧсыныстары сол негізгі тірек сӛз 

айналасына орналастырылады. Сонда ӛрмекшінің  торындай графикалық бейнеден осы 

мәселеге қатысы  барлық идеяны табуға болатын мҥмкіндік туады. Жҧмыс барысында 

қҧрылған тордың неғҧрлым жиі, кӛп болуы ойдың соншалықты молдығын білдіреді. Бҧл әдіс 

арқылы кӛп идеялар арасынан жаңа, соны пікірлер табу ӛте оңай. Бҧл оқушылардың ішкі 

мҥмкіндіктерін ашуға, бірлесіп жҧмыс жасап, бірлесіп шешім қабылдауға жағдай жасайды. 

 

Бауыр Қали 

 
 

Бауыр. Қали . Манап. Тӛрегелді әулеті. 5 жас – 15 жас. Омбыдағы балалар ҥйі. 

«Әскери ҧшқыш боламын». Ӛзгені қҧрметтеу. Спорттық жаттығу. Болашақ философ. 

Қабылданбаған костюм. Тәрбиеші – ыңғайсыз сезім. Бауырлар арасы – жат бауыр – аға-іні. 

Сыйластық – қатынаспау-араласпау –бҧлыңғыр болашақ-орта. Сағыныш – Ӛкініш. Ауыл-

қала.  

«Пікірталас-диалог» осы әңгімеде белгілі оқу мақсаттарын  жҥзеге асыруда тиімді 

болмақ. Дайындық кезеңінде оқушыларға тақырып бойынша екі шешімі бар проблема 

(тақырып, сҧрақ) ҧсынылады. Мәселен «Бауыр» әңгімесі бойынша пікірталас-диалогқа 

ҧсынылған проблема (тақырып, сҧрақ): 1-топ. «Қали  Манаптың бауыры емес». 2-топ. «Қали 
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мен Манап бір туған». Оқушылар шағын топтарға бӛлінеді. Бір топ бірінші пікірді, ал екінші 

топ екінші пікірді жақтаушы болып тағайындалады. Осыдан кейін топтар пікірталасқа 

дайындалады: тақырып бойынша ақпарат іздейді, мәтіннен дәлелдер іздейді, мысалдар 

келтіреді, ӛз кӛзқарас-пікірлерін ҧстанып, қорғап шығады. 

Негізгі кезеңде қарама-қарсы пікірлерді ҧстанған топтар ортаға шығып, 

пікірталастырады. Ӛз дәлелдерін келтіреді, сҧрақ қояды, жауап береді. ( 5 минут). Уақыт 

аяқталған соң, топтар бастапқы рӛлдерімен алмасып, бірінші кӛзқарасты ҧстанғандар екінші 

ҧстанымды жақтап, екінші ҧстанымды жақтағандар бірінші кӛзқарасты дәлелдейді.  

Пікірталаста алдында келтірілген дәлелдерді келтіруге болмайды: аргумент тың, соны, жаңа 

болуы қажет.  

Қорытындылау кезеңінде мҧғалім негізгі тақырыпты қорытындылауға, келтірілген 

фактілер,дәлелдер мен мәліметтерге шолу жасап тоқталғаны дҧрыс. Талқылау барысын 

талдап,  ҧсыныс айтады [5. 125-126]. Кері байланыс беріледі.  

Қорыта келе, бҧл заманда қолы жетпегендерді теңдікке жеткізетін, әлсіздерге кҥш 

беретін, ол - оқу,білім. Сол сияқты осы заманда адам баласының таңқаларлық нәрсесінің бәрі 

де ғылыммен табылған. Ал ғылым оқу мен ойланудан және кӛп еңбектенуден туындайды. 

Бҥгінгі кҥн мҧғалімінің басты талабы -жаңаша білім беру мазмҧны ерекшелігіне сай 

еңбектену, білім алушыны  нәтижелі оқуға бағыттау. Талапқа сай болу -  біздің міндетіміз. 

Тәуелсіз ойлай білетін, дербес пікір білдіре алатын, білімді ҧрпақ кӛргіміз келсе, қазақ 

әдебиеті сабағында жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану арқылы білім алушыларды әдебиетті 

сҥюге, әдебиетті оқуға,  кӛркем шығармадан тәлім алуға, шәкірттердің оқырмандық 

қызығушылығын қалыптастыруға жол сала отырып, олардың әдеби қабілетін, ойлану мен 

ойлау қабілеттерін дамытуымыз қажет. 
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Қазақ тілі мен ҽдебиетін оқытудың жаңа бағыттары 
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1-ші санатты қазақ тілі мен ҽдебиет пҽні мҧғалімі 

№3 орта мектебі, Ақтҿбе қаласы 

zhaniya.koishigarina@gmail.com 

 

 Жаңартылған білім беру жҥйесінде қазақ тілі мен әдебиет сабақтарын оқыту диалогтік 

оқытуға негізделген. Диалогтік оқыту дәстҥрлі әдіс тҥрінде жҥргізілетін жағдайда  қала 

берсе, мҧғалім мен оқушылар оқу ҥдерісінің субьектісі бола береді. Бҧндай жҥйеде мҧғалім 

ҥнемі оқыту процесінің ҧйымдастырушысы ролінде, топ кӛшбасшысы есебінде болады. 

Сонымен қатар диалогтік оқыту бірігіп жҥргізілетін жҧмыста  оқушылар  достарымен 

бірігеді, бір - бірін танып біледі , жаттығуларды тәжірибе қолдана білуіне жетелейді, 

балардың  дамуына әсер етеді. Кӛп жағдайда сабақ беруде диалогке жҥгінетініміз айқын. 

Мерсер мен Литлон (2007) ӛз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын 

арттырумен қатар, олардың білім деңгейінің ӛсуіне ҥлес қосатындығын атап кӛрсетеді. 

mailto:zhaniya.koishigarina@gmail.com
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Зерттеулерде интерактивті қарым – қатынас пен оқушылардың ӛз ара бірігіп жҥргізілетін 

жҧмыстың балаар оқуына және когнитивті дамуына әсер ететіндігі айтылған. 

 Менің ойымша, егер әр сабағымда қарым – қатынас әдісін тиімді ретімен қолдана 

білсем, ӛмірде қажет адамдармен жеке қарым – қатынас жасай білу дағдыларын 

қалыптастыруға мҥмкіндіктері дамиды.  

 Выготскийдің оқыту моделі оқушы диалог қҧру нәтижесінде білім алады деп 

жорамалдайды. Сабақ барысында оқушылар пікірлесуінің  ҧтымды тҧстары кӛп, олар ӛз 

ойларын айта алады,әр тҥрлі адамдардың тҥрліше ойлары мен идеяларын барынша тҥсінуіне, 

оқушы когнитивті дамуына, мҧғалімге білім алушының білім деңгейін анықтай алуына  

кӛмегі зор. Сабақ беру барысында бағдарлама идеяларын іске асыру ҥшін кӛбіне жҧптық  

және топтық  жҧмыс формаларын  жиі қолданамын. Сабақтағы «оқушы – оқушы » 

тактикасын қолдану оқушылардың білім деңгейін нақты бағалауға кӛмегін тигізеді.Себебі , 

осы жағдайда  қол кӛтерген оқушыны ғана емес, барлық оқушыны  тыңдау мҥмкіндігі  пайда 

болады. Оқушыларға ӛз ара сӛйлесуге, сҧрақ талқылауға, пікір алмасуға, келісуге, 

келіспеуге, дҧрыс  бҧрыстығын айқындауға қолайлы жақтары мол. 

 Мысалы «Қазақ халқы - қонақжай» рольдік ойын арқылы қонақжайлықты кӛрсету 

тапсырмасын беремін.Тапсырманы орындау кезінде – идеяларын ортаға салады, талқылайды, 

пікірталастырады, альтернативті шешімдер қабылдайды, қол астындағы барлық 

мҥмкіндіктерді пайдаланады, нәтижесінде оқушылар сабақта алған сӛздік қорларының бәрін 

қолданады. 

 Александр (2004) тҧжырымдамасында , оқытудағы әңгімелесу – қарым – қатынас 

жасаудың бірсарынды ҥдерісі емес, керісінше идеялар екі жақты бағытта жҥреді және 

осының негізінде оқушының білім алу ҥдерісі алға жылжиды деп тҧжырымдайды. Диалог 

барысында оқушылар да, мҧғалімдер дебір келісілген нәтижеге жету ҥшін  білімді бірлесе 

алуды немесе «пікір алмасу» барысында тең қҧқылы серіктестер болып табылады. Пікір 

алмасу оқушылармен диалог қҧру арқылы іске асады, дегенмен оны оқушылар бірігіп 

зерттеу жҥргізген  әрекеттерінде анықтай алады. 

 Мысалы : «Киіз ҥй» тақырыбындағы сабақтардың бірінде мәтін алды «Ҥйді қалай 

салатынын білесіздер ме? » деген сҧрақ қоямын. Оқушылар сӛздік логикалық тізбек 

қҧрайды: әуелі ірге тасын, содан соң қабырғаларын, шатырын т.с.с. . Екінші сҧрақ «Киіз ҥйді 

қалай қҧрады?» Балалар тҥрлі идеялар айтады, қҧру әдісін ойластырады, шешімі табылған 

соң, оқушылар қиналмастан мәтін қҧрай алады. Барлық оқушылар тығыз байланыста жҧмыс 

жасайды, топта  қарым – қатынасқа тҥседі, мәселені шешу жолдарын іздейді, пікірлеседі, 

бағыт беретін сҧрақтар арқылы тапсырманы жетістікпен орындатып шығарамын. Осылай 

оқушыларға біріге жҧмыс жасау қҧндылықтарын меңгертемін. 

 Сҧрақтарды дҧрыс таңдау мен қою – диалогтік оқытудың жемісі. Қойылатын сҧрақтар 

тек оқу материалдарын меңгертуге емес сонымен қатар әр баланың сыни ойлау қабілетін 

дамытуға бағытталуы керек. Осы арада Блум таксономиясын қолданамын. Мысалы : «ҧлттық 

тағамдарды ата » , тҥсіну  ҥшін -«киіз ҥйді суретте», «киіз ҥй мен ҥйді салыстыр» , қодануға 

«киіз ҥйді қҧр » деген секілді сабақ алды сҧрақтары жеке тҧлғамен қарым – қатынас  орнату 

ҥшін, білім деңгейін айқындау ҥшін, ӛткен сабақты қысқаша қайталау ҥшін , ӛзекті  мәселені 

анықтау ҥшін қажет. Сабақтың негізгі бӛліміндегі сауал алу мақсаты мақсаты – тҥсінік 

қалыптастыру, болжау,  бақылауға жетелеу , қорытынды шығару, қиындық туғызатын  

тҧстарын әрі тҥсінбеген тҧстарын анықтау. Ал қорытынды бӛліміндегі сҧрақ -  жауап- 

сабақтың негізгі тҧстарын анықтап, тҥсінген әрі меңгерген деңгей нәтижесін бағалау. 

«Жабық» сҧрақтар қойылғанда  оқушылар  белсенділік танытпайды, біркелкі қиын жауап 

береді. Ал , мҧғалім тарапынан қойылған:  «Орда » сӛзін естігінде  қандай ой топтамасы 

келеді?» , «Ол сӛз қандай мағына береді?» , «Осы сӛздің қанша мағынасы бар?» , «Омоним 

бола ала ма?», «Неге?» , «Оны қалай анықтадыңдар ? », «Бҧл сӛзді тҥрлі мағынада қолданып 

кӛріңіз?» оқушылар ойланып дҧрыс болмаса да ӛз пікірлерін айтады, қорытынды 

шығарады.Сабақтың бекіту бӛлімінде кері байланыс ӛткізе отырып , сабақтың маңызды 

тҧстарын тҥсіну, меңгеру деңгейлерін анықтау мақсатында бірнеше сҧрақтар қоямын. 
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Дәстҥрлі әдістен аулақ болу мақсатында – сҧрақ – жауап әдісін орындалуын оқушыларға 

жҥктеуге болады. Мысалы әр топқа ішіне бір сҧрақ жазылған парақшалар 

таратамын,оқушылар дауыстап оқып жауап алу керек. Ол сҧрақтар «ашық » яғни кӛп жауап 

алынатын немесе  «жабық»  бір нақты жауапты қажет ететін сҧрақтардан тҧрады.Бҧл 

оқушылардың тақырыпты қаншалықты меңгергендігін анық кӛрсетеді, «оқушы - оқушы», 

«оқушы – топ », «оқушы – сынып » қарым – қатынасы жҥреді. 

 Қҧзіреттілік дағдыны дамытудың бірден бір тҥрі – рольдік ойын. Бҧндай жҧмыс тҥрі 

оқушыға қатты ҧнайды, себебі әртҥрлі тақырыпта рольге кіру жағдаяты шынайы ӛмірден 

кӛрініс береді. Олар ӛз жеке ӛмірінен мысал келтіруі мҥмкін. Мысалы «Қазақ дастарқаны» 

тақырыбындағы бір сабағымның тапсырмасында – әр топ ӛз тағамының рецепін таныстыру 

қажет. Осы тапсырманы орындау барысында – ортақ шешім табу: жаңа сӛздерді меңгеруге , 

тапқырлықты, әртістікті, ауызбіршілікті  талап етеді . Нәтижесінде бҥтін кулинарлық шоу 

шығады. 

 Диалогтік оқытудың бірден – бір тиімді әдістерінің бірі – топтық, жҧптық, және рольдік 

ойын тҥрлерін атап ӛтуге болады. Жҧмыс нәтижесін кӛру ҥшін белгіленген уақыт ішінде 

балалардан белсенді талқылау, пікірлесі, қорытынды шығару талап етіледі.Топпен жҧмыс 

жасау барысында бір оқушының болса да белсенділік танытпауы – қалаған межеге жетуіне 

кедергі келтіреді. Ал жҧптық жҧмыста  бір оқушының қатыспауы оң нәтиже бермейді. Яғни 

диалог арқылы жҥргізілге белсенді қарым – қатынас жҧмысының жай әдісімен – ақ оқушы 

тақырыпты жеңіл тҥсініп алады. 

 Жоғарыда айтылған ойымды қорыта келе, сабақтағы диалог – оқушының зияткерлік 

және жеке тҧлғаның эмоционалдық қасиетін дамытуына ауызбіршілікпен бір – біріне ықпал 

ете отырып, қарым – қатынаста жҧмыс жасауға , шындыққа іздене жетуге  кӛмектесетін 

әсерлі  коммуникативтік ахуал. 

 Диалогтік оқытуда сыйласу, тҥсінісу, жанашу, шығармашылықпен бӛлісу  сияқты 

тҥсіністік орнаған ортада жҧмыс  жасау оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттып, 

сыни ойлау кӛзқарастарын қалыптастырады. Сабақтарда жиі қолдану – шешендік ӛнерлерін 

дамытады,  әрі кӛшбасшылық  дағдыларын арттыруға ықпалын тигізеді. 
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     Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс істеуде. Ӛйткені елдің 

бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан 

білім беру жҥйесі болашақтың талабына сай дамуы тиіс. 

     Осыған орай қазіргі кезде білім беру жҥйесінде жасалып жатқан реформалар барлық 

деңгейлерден білім мазмҧнын жаңартуға және ӛсуден тҧрақты даму кезеңіне ӛтуге 
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бағытталған. Білім беру әдісі ӛзгеріп, мазмҧны жаңарып, жаңа кӛзқарас, жаңаша қарым- 

қатынас пайда болуда. 

     Жаңартылған бағдарлама жаңашыл ой  тудырады  демекші, негізінен жаңартылған білім 

жҥйесі қҧзіреттілікке және сапаға бағытталған. Қазақ тілі мен әдебиетінің оқу 

бағдарламасы оқушының ішкі рухани қҧндылығын және сыртқы дҥниемен 

коммуникативтік қарым-қатынас жасау дағдысын  қалыптастыруды кӛздейді. Тіл мен 

әдебиет арқылы сауаттылықты, әдеби және эстетикалық талғамдары мен сезімдерін 

дамытуды, ойлау қабілеттері мен танымдық, коммуникативтік дағдыларын жетілдіруді 

жҥзеге асырамыз. 

     Жаңаша оқыту технологиясы бойынша білім мазмҧнын қамтитын оқу мақсаттары 

белгіленген. Қазақ әдебиетінің мазмҧны: 

          1.Тҥсіну және жауап беру. 

          2.Анализ және интерпретация 

          3.Бағалау және салыстыру болып бӛлінген.  

     Бҧл дегеніміз- кӛркем шығарманы жан- жақты талдай білуге ҥйрету. Оқушылар сабақ 

барысында шығарманың мазмҧны мен пішінін, автор бейнесін, тілін, тарихи және 

заманауи тҧрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беруді, шығарманың қҧндылығын 

талдап, эссе жазуды, сыни шолу, мақала жазу дағдыларын дамытады. 

     Ал қазақ тілінің оқу мақсаттары бірізділік пен сабақтастықты кӛрсететін 4 бӛлімнен 

тҧрады: 

            1.Тыңдалым және айтылым 

            2.Оқылым 

            3.Жазылым 

            4.Әдеби тіл нормаларын сақтау. 

      Бҧл сабақ барысында оқушылар әр тҥрлі жанрдағы мәтіндерді талдай білуге, ақпаратты 

анықтауға, стильдік ерекшелігін ажыратуға, сҧрақтар қҧрастыра білуге, жинақы мәтін жаза 

білуге, әдеби тіл нормаларын сақтай білуге дағдыланады. 

     Осы орайда мектепте жҧмыс атқаратын әрбір мҧғалімнің алдына қазіргі таңда 

қойылатын талап ӛте ҥлкен болып отыр. Мҧғалім ӛзінің инновациялық іс-әрекетін 

қалыптастырып, оны меңгеріп, ӛз тәжірибесінде қолданғанда ғана сабағын нәтижелі даму 

жағынан кӛре алады. 

     «Шеберліктің белгісі-әр тҥрлі әдісті біліп, сабақта орынды қолдана білу»,-деп 

А.Байтҧрсынҧлы айтқандай, заман талабына сай оқыту әдістерін жаңа бағытта қҧрып, 

оқуға деген баланың ынтасы мен қызығушылығын арттыру- әрбір мҧғалімнің алдына 

қойған мақсаты. Заман талабы мен уақыт кӛшіне ілесу-ҧстаздар қауымына ҥлкен сын. 

Жаңа технологияны меңгеруде мҧғалім: 

 -педогогикалық ҥрдісте жҥйелі жҧмыс жҥргізе алатын; 

 -педагогикалық ӛзгерістерге тез тӛселетін; 

 -жаңаша ойлау жҥйесін меңгере алатын; 

 -оқушылармен ортақ тіл табыса алатын; 

-білімді, іскер, шебер болуы керек. 

     Себебі, жаңаша оқытудың ерекшеліктері-ӛсіп келе жатқан жеке тҧлғаны жан-жақты 

дамыту, шығармашылықпен айналасуына жол ашу, қҧзіреттілікті қалыптастыру, сӛйлесу 

кезінде оқушының бір мезгілде жазу және ойлау, айту қабілеттерін жетілдіру. Бҧрынғы 

оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргі оқушы ӛздігінен білім іздейтін жеке 

тҧлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек. 

     Қазіргі оқушы: 

     -дҥниетаным қабілеті жоғары; 

     -дарынды, ӛнерпаз; 

     -ізденімпаз, талапты; 

     -АКТ-ны жетік меңгерген; 

     -ӛз алдына мақсат қоя білуі керек. 
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Қалай болғанда да, мҧғалім оқушының білімі мен дағдыларын дамытуда ғана емес, оны 

тҧлға ретінде дамытуда икемділік танытуы қажет. 

     Қазіргі бағдарламаның басым бӛлігі сындарлы оқыту теориясы негіздерін қамтиды. Бҧл 

теория оқушылардың  ойлауын дамыту, олардың бҧрынғы алған білімдері мен жаңа 

немесе сыныптағы тҥрлі дереккӛздерінен, мҧғалімнен, оқулықтан және достарынан алған 

білімдерімен ӛзара әрекеттесуі жағдайында жҥзеге асады деген тҧжырымға негізделеді. 

Тҧлғаның ойын дамыту,  оқу мен жазуды сыни тҧрғыдан ойлау технологиясы бҥгінгі білім 

беру саласында кеңінен етек жайды. Сыни тҧрғыдан ойлау бағдарламаның ӛн бойында екі 

мағынада қарастырылады: оқушылардың және мҧғалімдердің сыни тҧрғыдан ойлауын 

дамыту.Сыни тҧрғыдан ойлау- бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың 

нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге 

бағытталған  пәндік шешім. 

     Сыни ойлау-әр тҧлғаның кез- келген жағдайдағы мәселені ойлап, зерттеп, қорытып, ӛз 

ойын еркін жеткізе алуы.Сыни тҧрғыдан ойлау-ӛзіндік жеке ойлау. Ол- ӛз алдына сҧрақтар 

қойып және ҥнемі оларға жауап іздеу, шешімін табуды қажет ететін  мәселені анықтау, әр 

мәселеге байланысты ӛз пікірін айту, оны дәлелдей алу. 

     Сын тҧрғысынан ойлау қызығушылықты ояту, мағынаны ашу, ой толғаныс 

кезеңдерінен тҧрады. 

1. Қызығушылықты ояту-ҥйрену ҥрдісі. Бҧрыннан білетін және жаңа білімді ҧштастырудан 

тҧрады. Бҧл кезеңде ҥйренушінің белсенділігі артады. Айту, бӛлісу, ортаға салу арқылы 

оқушы жаңа білім жайлы ақпарат жинап, оны байырғы біліммен ҧштастырады. Осы 

кезеңге мына әдістер қызмет етеді:  «Топтау», «Тҥртіп алу», «Ойлану», «Жҧпта талқылау», 

«Болжау», «Әлемді шарлау». 

2. Мағынаны ашу-тҥсіне білу. Бҧл кезеңде оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып 

бойынша жҧмыс істейді, тапсырмалар орындайды. Оған ӛз бетімен жҧмыс жасап, 

белсенділік кӛрсетуіне жағдай жасалады. Оқушының жҧмыс жасауына кӛмектесетін оқыту 

стратегиялары бар. Соның бірі- INSERT. Ол бойынша оқушыға оқу, тақырыппен танысу 

барысында Y- «білемін», (-) - «мен ҥшін тҥсініксіз», (+) - «мен ҥшін жаңа ақпарат»,  (?)- 

«мені таңқалдырады» белгілерін қойып отыру тапсырылады. Бҧл оқығанын тҥсінуге, ӛз 

ойына басшылық етуге, ӛз ойын білдіруге ҥйрететін ҧтымды қҧрал. 

3. Ой-толғаныс- кҥнделікті оқыту ҥрдісінде оқушының толғанысын ҧйымдастыру, басқаға 

сын кӛзбен қарап, баға беруге кӛмектесу. Бҧл сатыда оқушылар әсерлі тҥрде бір-бірімен ой 

алмастыруға, ой тҥйістіруге, ӛз ҥйрену жолын, кестесін жасау мақсатында жетістіктерге 

қол жеткізеді. 

     Бҧл технологиялық әдістің нәтижесінде: 

1.Оқушылар кҥні бҧрын берілген тапсырмамен де, сабақ ҥстінде берілген тапсырмалармен 

де қосымша ізденеді, ӛз бетімен дайындалады. 

2.Оқушының ой-қиялының дамуына, пікір айтуына еркіндік беріледі. 

3.Ӛз ӛміріне, қоршаған ортаға сын кӛзбен қарауға ҥйренеді. 

4.Ӛзгенің пікірін тыңдап, оған ӛз кӛзқарасын қоса білуге ҥйренеді. 

5.Шыншылдық, әділдікке дағдыланады. 

6.Ӛзгенің пікірімен санаса біледі. 

7.Әр тҥрлі шығармашылық жҧмыстарға бейімделеді. 

8.Ӛз пікірін қорғай, дәлелдей алады. 

9.Топпен жҧмыс істеуге ҥйренеді. 

10.Жан дҥниесін тәрбиелейді. 

     Сын тҧрғысынан ойлаудың әдіс-тәсілдерін сабақтың осы 3 бӛлімінің әрқайсысына 

лайықтап қолдана беруге болады. «Бес жолды ӛлең», «Венн диаграммасы», «Еркін жазу», 

«Семантикалық карта», «Т кестесі» сияқты стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне қарай 

пайдаланылады. 

«Сын тҧрғысынан ойлау» әдісі бойынша ӛткізілген сабақтарда мҧғалім мен оқушының іс- 

әрекеттері ӛзінен-ӛзі айқын кӛрінеді. 
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     Кӛшбасшы ретінде мҧғалімнің іс-әрекеті: 

-ынтымақтасты орта қалыптасуына ықпал етеді. 

-оқушыларды топқа бӛліп, тапсырмалар береді. 

-тақырыпқа қызықтырып,орындалуын қадағалайды. 

-белгілі бір оқиғаның қҧндылығын анықтау, маңыздылығын зерттеу ҧсынылады. 

-оқушыларға ӛздерін бағалатып, қорытындылайды. 

     Оқушының іс-әрекеті: 

-кӛшбасшының қолдауымен жаңа тақырыпты анықтайды. 

-мәтінді ӛз беттерімен оқып, топта талқылайды. 

-мәтінді әр тҥрлі әдістер арқылы жіктейді, салыстырады, теңейді, зерттейді. 

-ой қорытып, қағаз бетіне тҥсіріп, қорғап, тҧжырымдама жасайды. 

     Л.Выготский: «Сын тҧрғысынан ойлау- ең алдымен шығармашылық ойлау. 

Шығармашылық ойлау нәтижесінде жаңалық ашылады, жеке тҧлғаның дамуы 

жеделдейді»,- деп ӛзіндік баға береді. Осынау қарқынды ӛзгеріп жатқан заманда талапқа 

сай ойлай алатын, шҧғыл, дҧрыс шешімдер қабылдай білетін, белсенді, шығармашыл 

тҧлға- бҥгінгі мектеп партасындағы шәкірттер екені даусыз. Ендеше, мектеп ӛміріне енген 

жаңалықтар оң нәтиже береді деп сенуге болады. 

     Тіл мен әдебиет бір-бірімен тығыз байланысты, әсіресе жаңартылған бағдарлама 

аясында тілдік дағдының 4 тҥрін енгізу мақсаты- тілдік орта қҧру. Тілдік дағдылар арқылы 

алған білімдері мен ҥйренген дағдыларын кез-келген орта жағдайында, ресми- іскерлік 

ортада бәсекеге қабілетті болуға, қарым-қатынас ҥрдісінде тиімді қолдануға мҥмкіндік 

беретін білім алады.Бҧл 4 дағдының әрқайсысының ӛзіне тән ішкі дағдылары мен оны 

ҥйрету жолдары, ерекшеліктері бар. 

     Жаңартылған оқу бағдарламасының спиральдік қағидаты бойынша сынып жоғарылаған 

сайын әр дағды элементтерінің де оқу мақсаттары кҥрделеніп отырады.          4 дағдының 

ішіндегі оқушының нәтиже кӛрсететін, мҧғалімнің ӛнім алатын тҥрі - жазылым дағдылары. 

5-9 сыныптағы «Жазылым» әрекеті оқушылардың тӛмендегі дағдыларды ҥйренуіне 

мҥмкіндік береді: 

-жоспар қҧру 

-әр тҥрлі жанрда мәтіндер қҧрастыру 

-жазба жҧмыстарын әр тҥрлі формада ҧсыну 

-эссе жазу 

-оқылым және тыңдалым матиралдары негізінде жинақы мәтін жазу 

-мәтіндерді тҥзету және редакциялау 

Жазылым оқушылардың жоғары мотивациясын қажет ететін дағдылардың бірі болып 

табылады. 

     Бірлескен жазылым әдісі- оқытудың интербелсенді тҥрі, онда мҧғалім алдымен 

кӛрсетеді, мәтінді қҧрастыруға мҥмкіндік берердің алдында оқушылардың ойларын 

жинақтап, оларды толықтырып тҥзетеді. Мҧндай тәсіл оқушыларға ӛздерін соншалықты 

табысты сезінуге мҥмкіндік береді, себебі жеке жҧмыс барысында олар ӛздерін еркін 

сезіне алмайды. 

     Жазылым әрекетіне келмес бҧрын оқушылар тыңдалым, айтылым, оқылым 

тапсырмаларын орындайды. Яғни белгілі бір тақырып тӛңірегінде әңгімелейді, тыңдайды, 

толықтырады, тҥсіндіреді, суретпен жҧмыс жасай алады. Осы барлық іс-әрекеттер арқылы 

оқушыларды жазылымға алып келеміз. Жазылым мҧғалім жетекшілігімен жҥреді. 

Оқушылар бірлесе отырып, әрқайсысы ӛз ойын топта талқылап, толықтырып, жинақтап, 

тҥзетіп, қағазға тҥсіреді. 

     Мҧғалім жазу ҥрдісінің әр кезеңінде оқушыларға қолдау кӛрсетіп отырады. 

1. Ӛз бетінше жазудың алдында-идеяны тҧжырымдауға қолдау кӛрсетеді, жоспарлаудың 

әр тҥрлі әдістерін ҧсынады, бастапқы нҧсқаны жазу ҥдерісін ҧйымдастырады. 

2. Жазу барысында-оқушылардың нақты іріктелген лексикалық бірліктерді қолданғанын, 

грамматикасы ережеге сай екенін, сӛздердің ҥйлесімділігін қадағалайды. 
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3. Жазып болғаннан кейін-жҧмыстың алдын-ала белгіленген критерийлерге сәйкестігін 

тексереді, тҥзетеді, жетілдіреді, мәтін аудиторияға сай келе ме, жоқ па, мақсатына сай келе 

ме т.б. талқылайды. 

Жазба жҧмыстарын әр тҥрлі формада ҧсынуға болады. 

     Тіл не әдебиет болсын, оқыту әдістерін қолдану белгілі бір мақсатқа жетудің қҧралы 

болып табылады. 

     Оқушыларымыз жаңа заман талабына сай  білімді жан-жақты, қазақ тілінде ӛзіндік ой-

толғанысын жеткізе алатын, кез-келген адаммен тілдік қарым-қатынасқа тҥсе алатын, 

коммуникабельді, мәдениетті, ӛмірге икемді тҧлға болуы ҥшін оның бойында 

коммуникативтік қҧзіреттілікті дамыту - ҧстаздың қолында. 

     Қорыта айтқанда, оқыту ҥдерісінің нәтижелі болуы: оқытушының сабақ беру 

шеберлігіне, сабағын қызғылықты жҥргізіп, зейін қойдыра білуіне, оқушылардың ӛздігінен 

білім алуға қызықтыруына байланысты. Қандай да болмасын жаңа әдіс-тәсілдер әрбір 

оқушының ӛз бетімен оқып ҥйренуіне сенімін ҧялатып, шығармашылықпен жҧмыс 

істеуіне, қорытынды жасай алуына, сӛйлеу мәдениетінің ӛсуіне ықпал етеді, білім сапасын 

арттырады. Оқыту технологияларын сабақта қолдану оқушылардың білім сапасын 

арттырып қана қоймайды, олардың жеке тҧлға ретінде қалыптасуына әсерін тигізеді. Жаңа 

әдіс-тәсілдерді мән-мағыналарына ерекшеліктеріне қарай таңдап қолдана білсек, балаға 

білім беруде ҧтарымыз анық. 
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     Бҧл ҿзі туған ҽдебиетіміздегі кҿп томдық романдар дҽстҥрін сҽтті жалғастырған жҽне 

осы бағытта ҿзіндік бетбҧрыс жасаған шығарма болды. 

     Кҿп томды романдар ҽдебиетімізде кҿбіне тарихи тақырыптарға жазылғаны белгілі. 

Соның ішінде тарихи-революциялық тақырып дегенге келсек, кҿркемдік сапасы ҽр тҥрлі 

деңгейде саусақпен санарлықтай ғана шығармалар бар. Міне, осы шығармалар қатарына, 

жиырмасыншы ғасырдың жетпісінші жылдарының соңын ала «Қызыл Жебе» роман-

эпопеясының бірінші кітабы келіп қосылды. 

     Араға жылдар салып келесі кітаптары жарық кҿрді. «Тамҧқ» аталған соңғы кітабы 1994 

жылы оқырмандар қолына тиді. 

     Ҧлы Қазан тҿңкерісінің халқымыз тарихында алатын орны ерекше. Ҿйткені бҧл 

кезеңдер – қазақ халқының тағдырында ҿмірі болып кҿрмеген аласапыран оқиғалар мен 

қым-қуыт қысталаң жағдайларды туғызды. Міне, осы кезең шындығы, бҥгінгі кҥн 

тҧрғысынан қарағанда ҽлі толық зерттеліп, қыр-сыры тҥгел ашылып болды дей алмаймыз. 
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     «Қызыл Жебе» роман-эпопеясы осы қилы заман тудырған, сол аласапыранда халқым 

деп қабырғасы қайысқан Тҧрар Рысқҧловтай біртуар азаматтың, ҧлт тарихындағы ҧлы 

тҧлғаның ҿмір жолын негізге ала отырып, халық басынан кешкен қилы оқиғаларды бар 

шындығымен кҿрсетуге ҧмтылады. 

     Бҧл шығарма ҧзақ жылғы шығармашылық толғаныстан, ҧдайы ізденіс, зерттеуден туған 

табанды еңбектің жемісі. «Мен сізге дҽл қазір алпыстан жаңа асқан жасымның жартысын 

арнадым. Отыз жыл бойы сізбенен қол ҧстасып бірге жҥріп, бірге тҧрдым» дейді автор 

«Тамҧқ» романының соңында кейіпкері Т.Рысқҧловпен қоштасып.  

     Осындай кҿп жылғы тынымсыз ізденістің, парасатты тебіреністің нҽтижесінде бітімі 

кҥрделі, оқиғасы бай, сан-алуан образ-характерлерге толы, ҽсіресе Тҧрар Рысқҧловтың 

жарқын бейнесін толыққанды сомдаған, кҿркемдік салмағы жоғары, композициялық 

қҧрылысы шымыр эпопея дҥниеге келіп отыр. 

     «Қызыл Жебе» роман-эпопеясының бірінші кітабы Тҧрардың балалық шағын, ҽкесі 

Рысқҧл Жылқайдаровтың драматизмге, трагизмге толы кҥрделі ҿмірін, қым-қиғаш қиын 

тағдырын арқау еткен. Автор мҧнда ең алдымен, қазақ топырағында туған жалынды 

кҥрескер, Алаш жҧртының ҧлы перзенті Тҧрардың кҿркем бейнесін жасауды мҧрат 

тҧтқаны белгілі. Сондықтан да болашақ қайраткерді жас шағынан бастап кҿрсетуге 

ҧмтылады. Осылайша, Ҧлы Қазан революциясы алдындағы Жетісу ҿңіріндегі ел 

тҧрмысын, тап тартысын жан-жақты, кең қамтып суреттейтін «Қызыл Жебе» роман-

эпопеясы – Тҧрар Тысқҧловтың ҿмір жолын жан-жақты кҿрсетуді ниет еткен бірден-бір 

кҿркем туындының алғашқы кітабы дейміз. 

     Рысқҧл образы – роман табыстарының бірі. Бҧл образ арқылы жазушы кҿркемдік 

шындық – тек фактілерді тізбектей беру, алуан тҥрлі деректер мен документтердің 

дҽлдігіне ғана еліктеу емес екендігін, қайта, еркін қиялдау, ой қорыту, оқиғаларға ҿз 

тҧжырымы болуы керектігін тағы бір айқындай тҥскен. 

     Романның негізгі қаһарманы – Рысқҧл болғанмен, оған ілесетін, онымен жалғасатын 

тҧлға – оның баласы жас ҿспірім Тҧрар Рысқҧлов. Осы бір қайтпас қайсар, алған бетінен 

таймайтын, алғыр баланың тағдыры кімді болса да толғандырады. Автор оның жас 

шағынан бастап, ҿскен ортасын, ҿмірден кҿрген-тҥйгенін байсалды суреттейді. 

Жастайынан кҿрген қиыншылық, жеген таяқ, аянышты тіршілік пенде атаулының 

пешенесіне жазыла бермейтін қатал тағдырды танытады. Тҧрар қаршадайынан ҽкесі 

Рысқҧлды пайғамбардай сыйлаған. Ол ҽкесінің турашылдығын, кҥштіден кҥбіжіктемейтін, 

мықтыдан ықпайтын тҽкаппарлығын, жарлымын деп жасымайтын жігерін кҿріп ҿсті. 

Тҧрар ҥшін Рысқҧл ер біткеннің ішіндегі одағай оқ жетпесі.  

     Оқырман алғашқы кітаптан-ақ болашақ революционердің характері қандай ортада, 

қалай қалыптасқандығы туралы жанымен ҧғып, кҿңілімен танитын мол мағлҧматтар 

алады. 

     Романға арқау болған кҥрделі кезеңнің мҽн-жайын, ҽр тҥрлі топтардың ара-жігін, тап 

қайшылығы мен таптық шайқастың ҽлеуметтік сыр-сипатын бірді-екілі адамның қимыл-

ҽрекеті арқылы тҥбегейлі бейнелеу мҥмкін емес. Бҧдан кҥрделі дҽуірді бейнелейтін 

шығармаларда образдар міндетті тҥрде қаптап жҥруі керек деген ҧғым тумасқа керек. 

Мҽселе халық рухын, дҽуір тынысын кҿрсететін образ-характерлердің, ситуациялардың 

реалистік тҧрғыда бейнеленуінде.  

     Шынайы суреткерлік кҿркем шығармадағы ҽрбір образдың, тіпті, ҽрбір детальдың да 

типтік сипатта болуынан кҿрінсе керек. Осы тҧрғыдан алып қарасақ, Рысқҧл мен Тҧрарды 

былай қойғанда, айлалы болыс Саймасай, азулы бай Тҧқымбай, боржық старшын Таубай, 

ақылгҿй де аңғал Ахат, Рысқҧлдың ҽйелі Ізбайшалармен қатар, саяси тҧтқын Бронников, 

ғалым Дмитриев, мҽртебелі ҧлық Фон Таубе, тҥрме бастығы Приходько мырза, жарлы 

Қара Иван сияқтылардың да бір-біріне ҧқсамайтын типтік бейнелері жасалған. 

     Образ мҽселесін сҿз еткенде, Рысқҧлдың жҧбайы Ізбайша бейнесін аттап ҿте алмаймыз. 

Жазушы бҧл кейіпкерін сомдауға кҿп ҽрекеттенбесе де, Рысқҧл сияқты ерге лайық адал 

жардың есте қаларлық характерін дҽл суреттейді. Ҽсіресе, Ізбайшаның Бектен болыстар 
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іздеп келіп, Сібірге айдалатын Рысқҧл тілегін жеткізгендегі сҿзі кімнің болса да ет-жҥрегін 

елжіретеді. Бірақ патша ҽкімдері Ізбайшаның сауатсыздығын пайдаланып, кҥйеуімен бірге 

баруға келіспейтіні жҿнінде ҿтірік қолхат жаздырады. Сонымен, декабрист-

революционерлердің соңынан ҿз еркімен Сібірге барған ҽйелдері сияқты ҥлкен ерлікті 

Ізбайша рухани жағынан ғана кҿрсете алады. Бҧл образдың жаңалық сипаты осында 

жатыр. 

     Ендігі бір айта кететін нҽрсе – романда халықтар достығы ҥлгісінің біршама кҿрініс 

беретіндігі еді. Қыр соңына қуғын тҥсіп, ағайын-дос таппай, барар дер, басар тауы болмай, 

жалқҧйрықсыз жалғыз қалғанда, Рысқҧл Софийская станциясындағы тамыры Қара Иванға 

келсе, тҥрмеге тҥсіп қиналғанда, кҿмек сҧрап Петербордағы Метрейге хат жазады. 

     Ал, тҥрмеге екінші рет тҥскенде, тҥрме ҽкімшілігі Рысқҧлды Бронниковпен бір 

камераға қамап, діні басқа орыс пен қазақты ырылдастырып қоймақшы еді, қайта, бҧлар 

бірі нағашы, бірі жиендей бауырласып кетті. Ҿйткені олар ҿздерінің тағдыр-талайы, ҥміт-

сенімдері бір екендіктерін тҥсіністі. 

     Айдауыл таяғынан да Тҧрарды осы Бронников қорғап қалады. Қазақ пен орыстың 

шынайы, қалтықсыз адал достығының мҧндай белгілері романда мейлінше табиғи 

суреттеліп, типтік дҽрежеге кҿтерілген. 

     «Қызыл Жебеде» Ш.Мҧртаза шеберлік биігіне кҿтерілген. Романның кҿркемдігі, сҿз 

қолданысы, тілі жағынан ерекше тартымдылық аңғарылады. Автор сҿзді қҧр ҧғым кҥйінде 

қолданбай, суретке айналдырады. Тіпті, кейде болмашы нҽрсенің ҿзінде мҽн жатады. 

Сондай-ақ, автор бҧл шығармасында портрет жасаудағы шеберлігін кҿрсетті. Оның 

мҥсіндеген портреті ҥнемі қимыл-ҽрекет ҥстінде, қуаныш-қапйғыда, тебіреніс, толғаныста 

ашылады.  

     Сонымен, қазақ халқының Ҧлы Қазан ревоюциясы қарсаңындағы ҿмір тіршілігін 

суреткерліпен кҿрсетуге арналған «Қызыл Жебе» романы кең тынысты ҥлкен шығарманың 

сҽтті бастағанын байқатса керек. 

     Бірінші кітапта басталған тіршілік-ҽрекеттер романның екінші кітабында одан ҽрі 

дамып, характелер, ҽрекет-қимылдардың кейбірі, тіпті жаңа бағыт, ҿріс алып, тың 

кейіпкерлер бой кҿрсетіп, олардың қатысуымен соны конфликтілер ширыға тҥседі. Оқиға 

да енді Шығыс-Талғар болысынан Ҽулиеата уезіне Мерке жеріне ойысады. Ҿйткені ҽкесі 

айдалып кеткен соң, Тҧрар да осындағы жамағайыны Қырғызбайдың қолына келген. 

     Бҧл кітапта да автор ҿмірлік нақты деректерге, тарихи фактілерге мҧқияттылықпен, 

жауаптылықпен қараған, болған оқиғалар мен ситуациялардың ауқымынан алыстап 

кетпеуге тырысқан. 

     Кезінде ҧлы сыншы Белинский тарихи жанрда жазатын суреткерден тарихи фактілерді 

тізбектей бермей, олардың ішкі мҽнін ашуды, тарихи адамдардың ҿмірімен, тағдырымен 

мол таныстыруды, дҽуірдің рухын сездіртуді талап еткен еді.  

     Ш.Мҧртаза да романында сол кезеңнің барлық ҥлкенді-кішілі оқиғаларын қуалай 

бермей, ҽрі дҽуір шындығын танытатын, ҽрі кейіпкерінің ҿсуін, қалыптасуын кҿрсететін 

жағдайларды ғана іріктеп ала білген. Жазушы кейіпкерлер басынан кешірген іс-

ҽрекеттерді ғана баяндап қоймайды, сонымен бірге, олардың туып-ҿскен ортасының да 

кҿріністерін беріп отырады. Революция алдындағы қазақ ауылы ҿмірінің қат-қабат 

сырлары, шытырман шындығы бар.  

     Екінші кітапта біраз ақыл-есі толысып, есейген бала Тҧрар кҿрінеді. Бірінші кітапта ҽр 

тҧстан бой кҿрсеткен Тҧрар, енді негізгі де орталық кейіпкерге айналған. Оның бойындағы 

бізге бірінші кітаптан таныс жақсы қасиеттер нышаны мҧнда тереңірек, молырақ ашыла 

тҥскен.  

     Тҧрар – мҧнда айдалып кеткен ҽкесі Рысқҧл рухының жалғасы, Рысқҧл «бармаған ҿрісті 

болжайтын, ол шешпеген жҧмбақты шешетін болашағы» ретінде кҿрінеді. 

     Сҿйтіп, екінші кітап Тҧрардың Мерке жеріндегі Қырғызбай ҥйінде, соның бҧзауын 

бағып жҥрген кезін суреттеуден басталады.   
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     Тҧрарды мҧнда аяқ-қолы бос, еркіндікте жҥр дегені болмаса , бҧл да бір қашқын есепті. 

Адам ҿз колеңкесінен ҿзі қорыққан қатігез заман. Темір сылдыр етсе, тап бір кісен 

сылдырлағандай кҿрінеді Тҧрарға. Тҽуірірек киінген адам кездессе, – Саймасайдың 

жақындары сияқтанып  елестейді. Пагон таққан, қылыш асынған ҧшыраса, Приходько 

мырзаның жҧмсаған жендеті екен деп қалады. Оның ҥстіне Қырғызбайдың бҽйбішесі 

Салиха да, бҧл оқыс қатты дыбыс шығарса да, «сорлы-ау, біреу-міреу естіп қояды, жап 

аузыңды»,-деп қақпайлап жҥргені.  

     Осылай қатал тағдыр қаршадай баланы қыспағынан босатпауға тырысып-ақ бақты. 

Кішкентайынан ҽке сырын зердесіне тоқып ҿскен бала соңғы кезде ҥлкен адамдай тым 

ойлы қалыпта. «Жасы оннан жаңа асса да, жанарына қарап, жасамыс кісі деп 

ойлағандайсыз. Кҿз қарасында балаға тҽн алыпқашпа, алақҧйын мінез атымен жоқ... 

Жалғандағы жалғыз жанашыры – туған ҽкесінен тірідей айырылу азабы Тҧрар баланы тым 

ерте есейтіп жібергенге ҧқсайды»,-дейді автор бҧл тҧста. 

     Тҧрар Қырғызбаев болып тізімге ілінгенде, туған ҽкесіне опасыздық жасағандай, бір 

беймаза сезім жауқазын жҥрегін жаралап, шҿңгедей қадалған. Бҧдан артық, ҿз ҽкесінің 

атын атай алмағаннан артық қорлық болмас.  

     Бірақ Тҧрарды ҽуелі жасынан тағдыры қалыптастырған қайсарлығы, екінші, ҽрқашан 

бойына кҥш-қуат дарытып, жігер беретін ҽке рухы алға сҥйреп алып шықты. 

     Кітапта Тҧрардың азаматтық қалыптасу жолын кҿрсететін шыншыл суреттер кҿп-ақ. 

Айталық, Меркедегі мектепті бітірерде батылдықпен Рысқҧлов деп куҽлікке ҿз 

фамилиясын жазуы, пристав Сокольский Ақкҿз батырға дҥре соқтырған кезде, оған қалың 

топтың ішінен жалғыз ҿзі ғана араша тҥсуі, Ақкҿз жасағының алдында, Мерке базарында 

сҿйлеген сҿздері, Уақытша ҥкіметті қҧлату жолындағы, сондай-ақ ашаршылық кезіндегі 

халыққа қамқорлық іс-ҽрекеттерінің бҽрі де Тҧрардың ірі де сом тҧлғасын мҥсіндейтін 

жағдайлар. 

     Тҧрар Рысқҧловтың оқып, саналы азамат, белсенді кҥрескер дҽрежесіне дейін 

кҿтерілгенін кҿркемдікпен баяндайтын Ш.Мҧртазаның «Қызыл Жебе» дилогиясы, жалпы 

алғанда, ҽдебиетіміздегі тарихи революциялық тақырыптағы сҽтті туынды болып 

табылады. 

     Ал, Тҧрар Рысқҧловтың Совет ҿкіметінің қалыптасуы жолындағы атқарған сан алуан 

кҥрделі іс-ҽрекеттерін, ірі қоғам қайраткері ретінде мемелекеттік маңызды мҽселелерді 

жҥзеге асыратынын суреттеп, кҿрсету роман-эпопеяның келесі кітаптарының еншісінде. 

     «Жҧлдыз кҿпір» - «Қызыл Жебе» роман-эпопеясының ҥшінші кітабы. Бҧл шығармаға 

жазушы «Азаптардан – жҧлдызға жол» деген латын сҿзін эпиграф етіп алыпты. Ҥңіле 

қарасаңыз осының ҿзіне талай нҽрсе сыйып кеткен. Талай нҽрсені қамтыған деуге болады. 

Шындығында, «Жҧлдыз кҿпірдің» бас кейіпкері Тҧрар Тысқҧлов бҧған дейін қаншама 

азапқа толы жолдардан ҿтті.  

     Бҧған дейін Тҧрар Рысқҧловтың революциялық бейнесі ҽдебиетте кҿрінген емес. Оның 

ҥстіне еліміз тарихындағы осы Тҥркістан ҥкіметі тҧсындағы кезең шындықтары да 

ҽдебиетімізде жазыла да, айтыла да қоймаған. Осы тҧрғыдан келгенде, автордың ҿте 

ыждаһатты ізденісін, білімі мен парасат-пайымын, тақырыпқа деген жауапкершілігін, 

кезең қҧбылыстарын барынша шынайы суреттеуге деген шеберлігін, қабілет-қарымын 

танытқанын кҿреміз. 

     Романда Рысқҧловтың азаматтық, қайраткерлік бет-бейнесін таныта тҥсетін, жан-жақты 

ашып, толықтыратын оқиғалар табиғи ҿрбіп отырады. Сол оқиғалардың ішінен жазушы 

кейіпкер характерін дҽл танытатын, айқын ашатын тартысты тҧстарын талғаммен 

ҥйлестіре біледі. Ҽсіресе, Тҥркістан республикасының тағдырына, болашағына 

байланысты ойлары мен сол жолдағы ірі істерге ҧмтылысы, азаматтық тҧлғасының 

беріктігі оның кесек тҧлғасын, табандылығын танытады. Осында йтҧстарда қаламгер 

шабыты да шамырқанып батылдана тҥседі. Тҧрар ҽрекеттерін бар шындығымен, бар 

қайшылығымен барынша табиғи кҿрсетуге кҥш салады.  
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     «Жҧлдыз кӛпір» – «Қызыл жебе» роман-хамсасының ҥшінші кітабы. Бҧл шығармаға 

жазушы «Азаптардан – жҧлдызға жол» деген латын сӛзін эпиграф етіп алыпты. Ҥңіле 

қарасақ, осы сӛздің ӛзіне талай нәрсе сыйып кеткендей. 

«Жҧлдыз кӛпірде» жазушы Тҧрардың жасындай жарқылдаған, жҧлдыздай 

жарқыраған кезі, яғни Тҥркістан кеңестік автономиялық республикасы басшыларының бірі 

болған кезін, 1918-1920 жылдардағы Тҥркістан елінің ӛмір-тынысын суреттеген. 

Шындығын айтқанда, осыған дейін Т. Рысқҧловтың революциялық бейнесі 

әдебиетте кӛрінген емес. Романда Рысқҧловтың азаматтық, қайраткерлік, бет-бейнесін 

таныта тҥсетін, жан-жақты ашып, толықтыратын оқиғалар табиғи ӛрбіп отырады. Сол 

оқиғалардың ішінен жазушы кейіпкер мінезін дәл танытатын, айқын ашатын тартысты 

тҧстарын талғаммен ҥйлестіре біледі. Әсіресе, Тҥркістан республикасының тағдырына, 

болашағына байланысты ойлары мен сол жолдағы ірі істерге ҥмтылысы, азаматтық 

тҧрғысының беріктігі оның кесек тҧлғасын, табандылығын танытады. Осындай тҧстарда 

қаламгер шабыты да шамырқанып, батылдана тҥседі. Тҧрар әрекеттерін бар шындығымен, 

бар қайшылығымен барынша табиғи кӛрсетуге кҥш салады. 

Мәскеуден келген тӛтенше ӛкіл Кобозев бейнесінен байыпты, парасатты 

большевиктің тҧлғасын танимыз. Ол келген бойда-ақ Т.Рысқҧловты танып, оның 

мәдениетті де шешен сӛйлейтініне сҥйсіне таңғалып, қабілет-қарымын байқап, оған қолдау 

кӛрсетеді. «Шырайы жеңілтек, яки қатал адамның тҥрі сияқты емес. Кеңдік, тереңдік, 

биіктік бар... Ал, осындай азаматы бар ел кадрға, басшы қайраткерлерге жҧтаң дейтіндері 

не? Марксизмнен алшақ, деді-ау Бухарин. Мына Рысқҧлов сонда қайдан сауатты?! Ой 

жҥйесі, қазіргі жағдаятты біліп пайымдауы, елдің кӛңіл-кҥйін тануы – бәрі кӛкейге 

қонымды ғой. Бҧларды біз неге менсінбеуге, шетқақпайлатуға тиіспіз?» - деп Тҧрармен 

жақын жҥріп, екеуі Кеңес ҥкіметінің орныға тҥсуі ҥшін талай-талай істерді бірге атқарды. 

Тарихи шындықты негіз етіп алған романда тарихи белгілі адамдар кездеседі. Қабылбек 

Сармолдаев, Сағдҧлла Тҧрсынходжаев, Нәзір Тӛреқҧлов, Сҧлтанбек Ходжанов, Санжар 

Аспандияров, Абдолла Жармҧхамедов, Әбубәкір Диваев, Ғани Мҧратбаевтар ара-тҧра, 

Тҧрарға қатысты жағдайда кӛрініс берсе де, олардың әрқайсысының азын-аулақ іс-әрекеті 

заман тынысын, уақыт рухын танытумен қатар, Рысқҧлов бейнесін де жан-жақты шыңдай 

тҥседі. Замана ҧлыларымен қатар жҥрген Тҧрар Рысқҧлов туралы сыншы Тҧрлыбек 

Мәмесейіт былай деп жазады: «Мәскеуден, орталықтан келген Фрунзе, Элиава, Рудзутак, 

Куйбышевтардың ӛзі бір тӛбе. Міне, кімдермен бірге, кімдермен қатар жҥрген Рысқҧлов! 

Нағыз халықтың кӛсемі десек лайық емес пе! Иә, ғасырдың дҥниені дҥр сілкіндірген ҧлы 

кезеңі, соған лайық ҧлы адамдары ғой бҧлар». 

Азаматтық идеяларды дәріптеу ҥшін азаматтық тҧрғы мықты болу керек. Осы 

азаматтық тҧрғы, автордың азаматтық кӛзқарасы романның ӛнбойынан айқын сезіліп 

отырады. 

Романда Тҧрар бейнесі осылай кӛрініс береді. Бҧл – жазушының ыждағатты ізденісі 

мен қажырлы еңбегінің нәтижесі. Халқымыз тағдырындағы осы бір қиын кезеңді жан-

жақты суреттеп, сол халқы ҥшін жанын аямай кҥрескен Рысқҧлов сияқты біртуар азамат 

тҧлғасын қаламгер толыққанды сомдап кӛрсеткен. Ӛйткені, Тҥркістан аталған ӛлке, солай 

аталған мемлекет тарихындағы Кеңес ҥкіметінің алғашқы жылдарындағы қайшылықтарға 

толы кҥрделі оқиғалар нақты қҧжаттар негізінде бҥгінгі заман тҧрғысынан бҧған дейін 

әдебиетімізде бар ақиқатымен кӛрсетіле қоймаған. 

Шерхан Мҧртаза шығармашылығына тән шымыр сюжет, берік арқау «Жҧлдыз 

кӛпірден» де айқын байқалады. Автор не нәрсені де ықшам суреттеуге, аз сӛзбен кӛп 

айтуға бейім. Тілге деген жауаптылығы, тілдің, сӛздің ішкі мегзеуіне, астарына ҥлкен мән 

беретіндігі анық сезіледі. 

Бҥкіл тіршілігінде адамгершілік, азаматтық парыз бен асқақ мҧраттар жетелеген 

Тҧрар Рысқҧловқа мансап креслосы емес, туған халқының ӛмірлік мҥддесі биік. Ол сол 

ҥшін небір қиындыққа нартәуекел етеді. «Буыршын мҧздан тайған» талай қиын жағдаяттар 

мен кҥндерде Тҧрар Рысқҧловты аман алып шыққан да оның иманы зор, парызы биік, 
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мҥддесі асқақ, адал да әділ кҥрескер тҧлғасы еді. Сондықтан болар, суреткер Ш. Мҧртаза 

ӛзінің бас кейіпкерінің бойындағы әрі азаматтық, әрі қайраткерлік абзал қасиеттерді 

шанайы бейнелеп бере алған. Міне, ӛмірде тарих аренасында орын алған шындықтар 

нәтижесінде ашаршылыққа қарсы коммунистік патриоттық, азаматтық, қайраткерлік 

кҥрестің басты мазмҧны – романдағы Т.Рысқҧловтың ӛмірлік те, кӛркемдік те тҧлғасын 

ірілендіріп тҧр деп толық айта аламыз. 

Ал, тура мағынасында тҥсініп, қабылдасақ мҧның ӛзі де Т.Рысқҧловтың азаматтық, 

қайраткерлік болмысын неғҧрлым ӛркештендіріп тҧр. Тҧрар Рысқҧловтай кҥрделі тағдыр 

бар жерде, тарихи шындықтардың жемісті тҥрде игерілгеніне «Жҧлдыз кӛпір» романы қай 

жағынан алсақ та, қарастырсақ та тегеурінді дәлел. 

«Жҧлдыз кӛпір» романының оқырманға айтар ойы терең, тілі кӛркем. Туындыдағы 

ой тереңдігі дегеніміз Тҧрар Рысқҧловтың кешегі социалистік қоғам мен революция 

мҧраттарына, туған халқының нҧрлы болашағына қызмет етуге негізделген кӛпарналы, 

кӛптартысты, кӛп мағыналы іс-әрекеттерінің уағынан да, ірісінен де кеңінен аңғарылады. 

«Қызыл жебе» роман-эпопеясының тӛртінші кітабы «Қыл кӛпір» деп аталады. Шығарма 

ауқымына– Т. Рысқҧлов ӛмірінің ең шешуші тҧстары – мемлекеттік қайраткерлік ӛрлеу 

кезеңі алынған. 

Ҧлттардың ӛзін-ӛзі басқару, революция жеңістерін орнықтыру, социалистік 

жолдарын нығайту мен ӛркендету, ҧлттық республикалардың экономикасын арттыру 

жоспары, қазақ халқының жҧт пен аштыққа ҧрынған кездегі зобалаңы мен ӛлшеусіз 

трагедиясы тәрізді мәселерді шешу барысындағы Т. Рысқҧловтың азаматтық-қайраткерлік 

орасан тҧлғасы оның ширыққан-шиеленіскен тағдырының драмалық кезеңдері арқылы 

кеңінен әрі мейілінше нақты іс-әрекеттер ҥстінде кӛрсетіледі. Осы арада атап айту керек, 

суреткер Шерхан Мҧртаза Т. Рысқҧловтың халық перзенті ретіндегі қаһарман ерлігінің 

бҥкіл әлеуметтік-тарихи мазмҧнын, қыл-кӛпір температурасын сол шынайы қалпында яғни 

не асқындырмай, не әлсіретпей мейілінше байыппен бейнелеген. 

Мысалы, Сталиннің орынбасары болып жҥргенінде Тҧрар Рысқҧловтың Якут, 

Дағыстан, Абхаз, Аджар автономиялық республикаларының, сондай-ақ Бурят, Комби, 

Чечен – Ингуш автономиялық облыстарының қҧрылуына кӛп кҥш-жігер жҧмсағаны 

белгілі. Жазушы осының бәрін тізіп, тәптіштеп жатпайды. Тек Сталин мен Рысқҧловтың 

жҥздесуі барысында еске тҥскен бір деталь арқылы ғана береді. Мысалы: «Асылы, 

Рысқҧловты тек қазақ жанды дейтіндер қателеседі. Иә, Сталиннің әлі есінде: 

жиырмасыншы жылдардың басы еді. Ҧлт мәселелері жӛніндегі Комиссариаттың бар кезі. 

Сталин – Нарком, Рысқҧлов – орынбасар. Осы Рысқҧлов сонда сонау қиыр терістікте 

жатқан сахалардың жоғын жоқтап, Сталиннің мазасын қайта-қайта алғаны бар», - деген 

эпизодтың ӛзі талай нәрсені аңғартып тҧр. 

Жазушы Тҧрар Рысқҧловтың халықаралық деңгейдегі зор тҧлға, ӛрелі қайраткер 

екендігін романның «Қызыл батыр» тарауында әдемі кӛрсеткен. Ол – Коминтерннің 

Монғолиядағы Тӛтенше ӛкілі ретінде жас республиканың мемлекеттік қҧрылымына, 

соның қалыптасуына ҥлкен ҥлес қосқан жан. 

Дегенмен, «Қыл кӛпір» романында ең басты назар Т. Рысқҧловтың Сталинге жазған 

екі хатының әлеуметтік тарихына аударылады. Шерхан Мҧртаза осы романда сонымен 

қатар сталиндік репрессияның тҥп-тамырына да ҥңілген. 

Т.Рысқҧловтың кӛркемдік бейнесі жазушы Ш. Мҧртаза шығармашылығында ӛз 

деңгейінен де жоғары кӛрсетілгендей. Осы туындыны оқу арқылы Тҧрарды 

танымайтындар таныды, білмейтіндер білді, ҧнатпайтындары ғашық болды. Жазушы бір 

тҧлғаны халқымен қауыштыру мақсатында отыз жыл ғҧмырын арнады. Рас, кезінде 

жазушыға сын да айтылды, тҥрлі сҧрақтар да қойылды. Бірақ, біздіңше, бҧл роман-эпопея 

деп атауға тҧратын ҧлы туынды. 
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Әбіш Кекілбаевтың шығармаларындағы рухани құндылық негіздері 

( «Дүние ғапыл» кітабы  хақында) 

 

   Алдашев Нұрдәулет Мырзалыұлы  

 филология ғылымдарының кандидаты, доцент,  

Баишев университеті, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, aldashev13@mail.ru 

  Жақасова Г.Т.  

«қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының  ІІ курс магистранты,  

Баишев университеті, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы 

 

            Кҿрнекті қоғам, мемлекет жҽне қалам қайраткері Ҽбіш Кекілбайҧлының бҧл жаңа 

кітабына оның ҽр жылдарда жазған алуан ҿлеңдері мен соңғы уақыттағы сом шығармасы - 

―Абылай хан‖ драмалық дастаны енгізілген.Осы жинаққа алғы сҿз жазған академик 

Зейнолла Қабдолов былай деген екен:  «Туған ҽдебиетіміз табалдырығын алғаш ақын 

болып аттаған сҿз зергерінің балаң шағынан - 1959 жылдан бастап бҥгінгі кҥнге дейін - 

қырық жыл бойы жҥрек сырын, жан тебіреністерін ақ қагазға ҿлең етіп мҿлдіретіп тҥсіріп 

келе жатқанын жақын достары білсе де, жалпы оқырман халық біле бермейді. Сондыктан 

автордың жаңа нҽзік қырын жарқыратып танытып қана қоймай, қазақ ҽдебиетіне ҥлкен 

ҥлес болып қосылып отырган ―Дҥние ғапыл‖ жинағы қалың алаш қауымын да жайбарақат 

қалдырмады. Ҽбіш Кекілбайҥлы - талант! Ҥлкен талант! Ал нағыз талант - бҽрінен бҧрын 

ақын. Ҽбіш те ҽдебиетке  ҿлеңдетіп  келді. Мҧнысы заңды еді. Егер ол тумыстан ақын 

болмаса, ҽдебиетке ҿлеңсіз келсе, қазіргідей жан -жакды, кҿп  қырлы - ҽрі  саңлақ 

суреткер, ҽрі ғҧлама ойшыл, ҽрі сҧңгыла  шешен,  ҽрі кҿреген кҿсем... болмас еді.  

Осылардың бҽрінің тҿркіні ақьндықта жатыр. 

           Ҽбіш Кекілбайҥлы  -  қаламгер ретінде де, қайраткер ретінде де  қанатты - Кісі.     

Мҧның тамыры да  ақындықта.  Жалгыз-ақ  мынаны ескеру шарг. қанат тауықта да бар, 

бірақ тауық ҥша алмайды.  Ал ақынның қанаты - тауықтікі емес,  қыранның қанаты; 

ҧшатын қанат!  Самғайтын,  парлайтын қанат! Кейде  маган  оқыс  ой  келеді:  задында, 

ақын емес қаламгер тауық секілді де, ақын-қаламгер қыран тҽрізді...Ҽбіш, жҧртқа мҽлім, 

кейін  поэзиядан сынға, одан прозага кҿшті . Осы топтамаға тіпті  драмасы да кіріп отыр. 

Демеқ ол - жазушы, сыншы, драматург. Бола берсін, бҽрібір... ол осының бҽрінде де ақын. 

Қай жанрда да  тауық секілді  тҧғжындап,  жер бауырлап  қалмайды,  қыранша қанат 

қағады, кең  кҿсіледі, серпіледі,  шамырқанады,  шалқиды. Оқырманын енжар, бейтарап 

қалдырмайды, оятады; ҽуелі оның жан-жҥрегін жҥлқып-жҧлқып қалады, содан соң сілкіп-

сілкіп алады, одан ҽрі оны да ҿзімен бірге шалқытып ҽкҿтеді.  

        Міне, қолыңызда «Дҥние ғапыл» - Ҽбіштің ҿлеңдер жинагы.Тагы бір ескеретін нҽрсе:  

Ҽбіш ҿзінің ақындыгына яки ҿлеңге кҽсіп деп қарамаган, қасиет деп қараган. Ҿзінің қҧдай 

берген талантының бҧл қырын жетілдірем деп жік- жапар болмаган, ҧстартам деп қырнап - 

сырлаудан бас тартқан, сол ҽуелгі тҿлтума табиги кҥйінде, сол баягы кҿрген жерден кҿз 

арбап, кҿңіл баурайтын дҽстҥрлі қалпында қалдырган. Ҿйткені ол сҿз ҿнеріндегі 

маманданған жанрым поэзия емес, проза деп білді. Сондықтан ОНҺІҢ іргелі, кҥрделі 

туындыларының бҽрі ҿлеңмен емес, кҿркем қара     сҿзбен жазылды.»[1.3] 

         Алайда Ҽбіштің қарасҿзінің ҿзі ҿлеңше оқылады. Оның прозасының ҿзі поэзия. 

Мҧның себебі де сол ҽлгі айтылган туасы, табиги қасиетінің яки ақындыгының айрықша 

нҥрлы, сырлы кҿрінісі. 

          Сҿйтіп, Ҽбіш ҿзінің ҿлең сҿзін жҧртшылыққа жалаулатып ашық ҧсынбай, жазу 

столының жҽшіктерінде жасырып, шеберханасында бҥркеп тастады; қоржын қазынасынан 

бҿліп алып, қойын дҽптеріне кҿшірді. Дабыраламай, ҥнсіз жазып жҥрді Қалам 
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қҧрғатпапты. Сонда оның ҿлеңдері жҧрт кҿзінен сырт, тек ҿзінің жеке - дара кҿңіл 

хошына, рухани қанағатына, жан тынысына айналды.   

       Десек те, «алтын кездік кын тҥбінде жата ма», міне, қынаптан жарқ етіп суырылып 

шықты. Сҧрақ туады: қалай, осы қылыш осы суырылган беті кҿп кҿзінше кҥн астында 

жарқылдай бергені жҿн бе, ҽлде қынабына қайта тҥсіп, ҽлі де біраз жата тҧрганы дҧрыс па 

Бҧл сауалга жауап беру ҥшін «Дҥние ғапылдың» пішініне тҽн бір, мазмҧнына тҽн тагы бір, 

бас - аягы екі ерекшелікке ерекше назар аудару қажет. 

         Алдымен, турасын айту керек, Ҽбіш ҿлеңдерінің кҿбі байыргы кҿне ҥлгіде туған. 

Автор, ҽлгі айтқанымыздай, ҿлеңнің тҥрін тҥрлеймін, пішінін жаңартам деп кҿп 

бейнеттенбеген.Кҿне заман ойшылдары ҿздерінің ҧлылыгын мойындағанда немесе 

мойындатқанда: біз ҿзімізге дейінгі ҧлылардың иыгында тҧрмыз, Қалай ҧлы болмайық 

дейді екен. 

           Ҿнерін содан ҽрі қарай ҿрбітеді. Кері қарай емес, Сондықтан олар жазған ҿлендердің 

мазмҧны ҿмір-тҽжірибесі тапшылықтан тайыздау жатуы мҥмкін, бірақ пішіні жҥмыр, 

шымыр. Осы тҧргыдан келгенде Ҽбіш ҿлеңдерінің пішні оқырман кҥткен деңгейден 

табыла бермей, тосын кҿзді тосырқатып тастауы ықтимал. 

           Ал енді Ҽбіш ҿлеңдерінің мазмҧнына келсек, бай, мол, ҧлан-ғайыр. Оның 

ойшылдыгы да, биік талғамы мен терең толғамы да, туған халқьшың тағдыры мен 

талайына жан - жҥрегімен тебіреніп шыбын - шіркей болган кҥллі кҥйініш- сҥйініші, 

«қызгыштай болған есіл ердің» еліне қҧрбан болсам деп қанша ширыгып, «кҥші қазандай 

қайнағанмен кҥресерге дҽрмені» жете бермейтіні... бҽр-бҽрі тҧтаса тҧнып тҥр. Дҽл осы 

арада заты ақын болганмен ресми аты мен атагы аспандап тҧрган Мемлекеттік хатшының 

қаламгерлік аңсары қайраткерлік мансабына кереғар келіп қалуы да мҥмкін-ау! 

         Осы екі  ерекшелікті  бажайлап , байқап,  ҽліптің  артын  бағайық  десек  тҧра тҧру 

керек те; «Е, қайтер дейсің», ҿлең шіркін қаншама тізеге сальш ием дегенмен бҽрібір 

саясатқа бағьшбайды,  ҿйткені  айгай- ҧранга кҿнбейді десек   «Дҥние гапылды» басып 

шыгару керек.       Қалай десек те «Дҥние  ғапылға»  енген  ҿлең - жырлар,  сайып   

келгенде,  Ҽбіштің «Абылай хан» дастанына дайындығы,  ҿзінің осынау кең қҧлашты   

кемел туындысына келер жолдағы барлау байқауы, шығармашылық сапарындағы тағы бір 

биік белеске басып шыққан баспалдагы екені даусыз.» (4-5 беттер) 

        Ҽбіш Кекілбаев шығармаларындағы рухани қҧндылық негіздері   творчестволық 

балаңдықтан тез арада арылы кҥрт есеюіне, сом тартып, тҧлғалануына едҽуір ҽсерін  

тигізгені анық. Осындайда, Мҧқағалидың: «Поэзия — жастық қой жалын ҧшқан, Жас 

кҥнде жазғаныңдай қайдан болсын?!— деген ҿлең жолдары еске оралады. Мҧнда бҥгінінің 

алдында есеп бер ҥшін қайта келмес албырт та адуын шағын еске  алып, терең кҥрсінген 

ақынның  шуақты мҧңы жатыр емес пе? Ҽрі сол бір қуатқа толы кезеңнің бос серге, дең, 

қҧр шабыспен ҿтпегендігін ынты-шынтымен сездіргендей. Ҿйткені жастық дегенің —«кҿз 

бен сҿздің батыры» (Т. Айбергенов). 

        Оның ақындық кҿру аясы  да ҿзгеше, сҿйлеу мҽнері жаңаша. Кҿркемдік танымның  

диалектикалық даму заңдылығы осыны талап етеді. Ендеше, поэзия табалдырығынан 

бертінде ғана аттаған Ҽбіш Кекілбаев шығармаларындағы рухани қҧндылық негіздері  жас 

атаулыға (ҽрине, ҽңгіме таланттылар туралы болып отыр) белгілі бір мҿлшерде жоғары 

талап тҧрғысынан қарап-бағалауға қҧқылымыз да мҥдделіміз. 
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Соңғы уақытта табысты болу ҥшін оқушыларға білім қандай қажет болса, дағды да 

сондай қажет деген пікірді қолдайтындар кӛбейіп келеді. Бҧл оқушылардың ақпаратты 

есте сақтап, алған білімдерін ҧғынуын, тҥсінуін және әртҥрлі салада қолдана білуін талап 

етеді. Білімді дәл осылай қолдану оқушыларға соңғы кезде ХХІ ғасыр дағдылары деп 

аталып жҥрген кең ауқымды қҧзыреттіліктерді меңгеруге мҥмкіндік береді. ХХІ ғасыр 

дағдылары деген ҧғымның бірнеше анықтамасы бар. Мҧғалімдердің біліктілігін арттыру 

бағдарламалары аясында Экономикалық ынтымақтастық және даму ҧйымы (ЭЫДҦ) 

әзірлеген Қҧзыреттерді анықтау және іріктеу жобасының шеңберінде жасалған қҧрылым 

пайдаланылады. Бҧл ретте қҧзырет «жай ғана білім мен дағдыдан анағҧрлым кҥрделі. Ол 

белгілі бір жағдайларда психологиялық ресурстарды (оның ішінде дағдылар мен ӛмірлік 

ҧстанымдарын) жҧмылдыра және соған сҥйене отырып, кҥрделі міндеттерді шеше білу 

қабілетін қамтиды. Мысалы, тиімді қарым-қатынас қҧру қабілеті жеке адамның тіл білуіне, 

ақпараттық технологиялар саласындағы тәжірибелік дағдыларына және оның ӛзгелермен 

қарым-қатынас жасай алуына сҥйенетін қҧзырет болып табылады».  

Білім беру бағдарламаларын әзірлеу барысында оқушылардың бойында 

қалыптастыру   қажет рухани қҧндылықтар мен дағдылар тізімі қҧрылды:  

Рухани қҧндылықтар мен дағдылар 

• шығармашылық және сын тҧрғысынан ойлау; 

 • қарым-қатынас жасау қабілеті; 

 • ӛзгелердің мәдениетіне және кӛзқарастарына қҧрметпен қарау; 

 • жауапкершілік;  

• денсаулық, достық және айналадағыларға қамқорлық кӛрсету;  

• ӛмір бойы оқуға дайын болу.  

• сын тҧрғысынан ойлау;  

• білімді шығармашылық тҧрғыда қолдана білу қабілеті;  

• проблемаларды шешу қабілеті;  

• ғылыми-зерттеу дағдылары;  

• қарым-қатынас дағдылары (тілдік дағдыларды қоса алғанда);  

• жеке және топпен жҧмыс істей білу қабілеті;  

• АКТ саласындағы дағдылар. 

Оқу бағдарламаларында жоғарыда келтірілген қҧндылықтар мен дағдылар ескеріліп, 

пән бойынша білім деңгейі, дағдылар мен қҧзыреттіліктер қарастырылады. Жалпы 

алғанда, оқу бағдарламалары білім беру бағдарламасының негізінде әзірленеді және 

оқушылар нені білуі және нені істей білуі керек екендігін жан-жақты кӛрсететін 

критериалды бағалауға негізделген сынып сайын кҥрделеніп отыратын оқу мақсаттарын 

қамтиды. 
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Қазақ тілі мен әдебиеті  пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. 

Негізінен жаңартылған білім жҥйесі қҧзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама.  

Жалпы педагогтердің қҧзыреттілігін арттыруда оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін 

меңгертуді, шығармашылық тҧрғыда ӛз ойларын еркін жеткізуді, курсқа дейінгі білімі 

мен жаңа білімді салыстыра отырып шешім қабылдауға дағдыландырып келеміз. 

Осындай  курсты тиімді де, әр мҧғалімнің қабілетін ескеріп, тапсырмаларды тҥрлендіріп 

отырушы, кҥнделікті сабақтан соң ӛзіндік талдауды тҥрлі тәсілдермен білімдерін 

жетілдіріп, әрбір сессиядан соң рефлексивті минуттар арқылы іске асып отырады. 

Білім беру мазмҧнын жаңарту курстарындағы ҧтымды жҧмыстардың біріне тоқталар 

болсақ: 

 топқа бӛлу әдісі арқылы интерактивті ҥдеріске қатысушыларды бір-бірімен 

араластыру, сабақтың ӛтуіне ыңғайлы жағдай жасау ескеріледі; 

 тренинг ӛткізуді ескеру барысы қатысушыларды дҧрыс ҧйымдастыру, 

«қауымдастық командада белгілі бір мақсатта және алға қойған міндеттерді жҧмыла 

орындауға мҥмкіндік беру; 

 тапсырмадан тапсырмаға ӛту ол алдыңғы тапсырмадан келесі тапсырмаға ӛту 

кезеңдерінде логикалық байланысты қамтамасыз ету және негізгі тҧжырымдарды бекіту 

арқылы іске асады; 

 оқытудың белсенді формалары немесе оқыту ҥйрету ойындарын 

ӛрбітудебағыттаушы сҧрақтар мен тапсырмалар, бағыттау парақтар, сілтеме кӛрсеткіштер, 

«шынжырдағы ҥзбелер», жеке-топтық жҧмыс формасы, сиқырлы сандықша, «аукцион» 

оқыта ҥйрету ойыны, кеңесші, сарапшы, қорғаушы, бақылаушылар рӛлдерін анықтау 

арқылы іскеасыру; 

 оқыту сапасын бағалау кезеңі ӛзара қарым-қатынасты, аудиторияны басқаруды, 

тапсырманы орындаудағы мақсатты айқындау және тыңдаушылардың белсенді қатысуға 

итермелей ҥшін әдістерді тиімді жобалау ескеріліп отырады; 

 тренер мен мҧғалім арасындағы рефлексиялық кезеңдерді ҥнемі ескеріп, ӛзара кері 

байланыс орнатудың тыңдаушылар ҥшін орын ӛте ерекше деп айтқым келеді. 

Бағдарламада қарастырылыған кҥрделі ҥдерістің бірі критериалды бағалау моделін 

жете тҥсіну арқылы бағалаудың қағидаттары шынайылылық, сенімділік ықпал, 

қолайлылық ҧғымдарын әр қағидаттың бағалау ҥдерісіндегі рӛлін анықтап, критерий қҧру 

арқылы бағалаудың әділ, нақты ӛлшемдермен бағаланатындығында. Сонымен қатар 

келешекте қалыптастырушы бағалаудың қаншалықты маңызды екендігіне және мҧғалімнің 

ықпалы  мен әдісті тиімді жҥргізе алғанда ғана білім сапасының жоғары деңгейде 

болатындығына сенімді болды. Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар 

жинағында келтірілген оқу мақсатарын, іс-әрекеттерді, кері байланыс арқала оқушының 

білімін бір саты болса да алға жылжытуға болатындығын тәжірибелік жҧмыстар арқылы 

меңгеріп,  оқыту ҥдерісінде ӛзін және ӛзара бағалаудың стратегиялардың тиімділігін 

ажыратып: 

 оқушылар ӛздерінің не тҥсінгендері жайлы ойлана алатынын; 

 оқушылар жариялы тҥрде сыныптасынан не ҥйренгендігін айта алатындығын; 

 оқушылар ӛздерінің жҧмыстарымен салыстыра отырып, ӛз жҧмысының ҧтымды 

тҧстарын айта алатындығын; 

 оқушыларға ӛздерінің жҧмыстарының ҧтымды және тҥзету енгізетін тҧстарын 

анықтауға мҥмкіндік алады маның орындалуын басқа қырынан кӛре алатындығын; 

 оқушылар ӛнімді анықтай отырып, ерекше тҥсінік, дағдыларға 

машықтанатындығына; 

 сыныпта ӛзара конструктивті қарым-қатынас орнатуға мҥмкіндік туындайтынын; 

 зерттеу дағдысын дамытуға және мҧғалімнен тәуелсіз оқуға мҥмкіндік 

туындайтынын және қызықты тапсырмаларды орындауға ҧмтылатындығын топтық 

жҧмыстар арқылы ӛзара талдап, кӛз жеткізді. 
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Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы білім 

беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе 

жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта 

жҧмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және 

оны тиімді жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, 

модельдеу, бағалау жҥйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары). Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі шиыршық  қағидатпен берілуі. 

Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырап, критериялық бағалау жҥйесіне ӛтеді. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген 

критерийлердің нақты жиынтығы мен ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша ҥлгерімі екі 

тәсіл мен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Баланың жан-

жақты ізденуін ынталандырады. Критериялық бағалау жҥйесі Филиппин, Сингапур, 

Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдер де пайдаланылады. Бҧл бағалау 

жҥйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылым мен айналысуына 

ықыласын туғызады.Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті оқыту мен оқу ҥдерісінің 

ажырамас бӛлігі болып табылады және тоқсан бойы жҥйелі тҥрде ӛткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз жҥргізіле отырып, оқушылар мен мҧғалім арасындағы 

кері байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу ҥдерісін тҥзетіп 

отыруға мҥмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бӛлімдерін (ортақ 

тақырыптарын және белгілі біроқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 

оқушының ҥлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы ӛткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. 

Оқушы білімін бағалау  жаңа білім беру мазмҧнында  бес балдық бағалау емес, 

критериалды бағалау арқылы бағалануы – оқушылардың оқу жетістіктерін 

нақты  айқындалған,  бірге даярланған, оқу ҥдерісінің барлық қатысушыларына алдын ала 

белгілі, білім берудің мақсаттары мен мазмҧнына сай критерийлермен 

салыстыруға  негізделген бағалау ҥдерісі. Критериалды бағалау оқыту, тәлім-тәрбие беру 

және бағалаудың ӛзара  байланысына негізделген. Бҧл бағалау жҥйесінің оқушы ҥшін 

ерекше екендігін тәжірибе барысында байқадық. 

 Қалыптастырушы бағалау шынайылыққа бағытталады. 

 Оқушының ӛз бетімен жҧмыс жасап, тҧжырым жасауына ықпал етеді. 

 Мҧғалім ҥшін қай оқушының қандай деңгейде екендігін байқауға мҥмкіндік береді. 

 Оқушының ӛзара бір-бірін бағалауын қалыптастырады. 

 Ата-ана ӛз баласының қай оқу мақсатынан тӛмендігіне кӛз жеткізіп , сол бойынша 

жҧмыс жасауға мҥмкіндік жасап отыр. 

 Әр мҧғалім қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын жасау арқылы ӛздерінің кәсіби 

бағытта дамуына қол жеткізетіндігі. 

Бҥгінгі кҥннің басты талабы - болашақта ӛркениетті елдердің жоғары технологиясын 

меңгеріп, дҥниежҥзілік білім кеңістігінен кӛріну, қазақ тілін мемлекеттік тіл 

ретінде оқытуда әлемдік озық ҥлгілерді тиімді пайдаланып, оқушылар бойында тілдік 

дағдыларды қалыптастыру. Бҧл орайда қазақ тілін оқытудың озық технологияларын 

меңгеріп, оқушылардың сӛйлеу дағдысын дамытуда, қарым – қатынас біліктілігін 

қалыптастыруда, мемлекеттік тілді меңгеріп, сауатты жазып, сӛйлеуіне жағдай тудыруда 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімдерінің атқаратын қызметі. Мемлекетіміздің білім беру 

ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы заман талабына сай келешек 

ҧрпаққа жаңа серпіліс беретін бағдарлама деп есептейміз. 

Білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша кӛзқарас пайда болды. Оқытудың 

жҥйесі ӛзгерді. Осыған байланысты алдымызда оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жаңартып 

отыру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧрғандығы баршамызға аян. Яғни, қазақ тілінің 

жаңа оқыту әдістері арқылы біз білім деңгейі, ой-ӛрісі дамыған, тіл арқылы ӛз ойын еркін 

жеткізе алатын, туындаған мәселелерді шеше білетін, шынайы ӛмірге бейім жаңашыл 

ҧрпақ тәрбиелейміз. Оқушылардың оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым дағдыларын 
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қалыптастыра отырып, оларды еркін қарым-қатынас жасауға, сын тҧрғысынан кӛзқарасын 

білдіруге, ӛз ойын жеткізіп, шешім қабылдауға дағдыландырамыз. Бҧл тӛрт дағды бір 

сабақтың ҥстінде ӛзара байланысты бірізділікпен жалғасын тауып жатады.  

«Қазақ тілі» пәнінде жазылым дағдысын дамытуға ықпал ететін тапсырма ҥлгілері: 

 ақпаратты сурет және белгілермен жҧмыс; 

 каллиграфиялық нормаларды сақтау; 

 сӛздердің дҧрыс жазылуын (орфографиялық нормаларды) меңгертуге арналған 

тапсырмалар орындау; 

 мәтіннен сӛздерді, сӛйлемдерді, қысқа ҥзінділерді кӛшіріп жаздыру; 

 мәтіндегі жазылуы қиын сӛздерден сӛздік қҧрастыру; 

 сӛзден сӛйлемдер, сӛйлемдерден мәтін қҧрастырып жазу; 

 шағын хат жазу; 

 есте сақтау арқылы жазу; 

 байқағаны, ҧнататын істері, ойындары туралы тірек суреттермен сӛйлемдер, шағын 

мәтін қҧрастырып жазу; 

 сурет бойынша жазу; 

 ӛзі қҧрастырған мәтінін мҧғалімнің кӛмегімен тексеру. 

    Жазылым дағдысы оқылым арқылы келетіндігін атап ӛткен дҧрыс деп ойлаймыз. Соған 

дәлел ретінде газет-журнал мақалаларымен жҧмысты алуға болады. Мысалы, «Негативтен-

позитивке» тапсырмасы мақаланы қайта ӛңдеп жазуға кӛмектесумен қатар, кейбір 

грамматикалық ҧғымдарды игеруге де кӛмектеседі. Ол ҥшін жағымсыз хабар айтылған 

газет мақалаларын қиып ала келеміз. Әр оқушыға әр тҥрлі мақаланы беріп, оқуды 

тапсырамыз. Мақаланың ішінен ӛздеріне жағымсыз әсер тудыратын сӛздерді бірінің 

астына бірін теріп жазғаннан соң, сол сӛздерге антоним сӛздерді табады. Сӛйтіп, тапқан 

сӛздерін пайдалана отырып, позитив мақала жазып шығады. 

Бҧл қызығушылықты ояту кезеңінде Миға шабуыл стратегиясы , Топтастыру,  

Т кестесі стратегиясы арқылы қолдану тиімді.«Егіздер» әдісін пайдалануға ҧсынамыз. 

Мҧнда екі оқушы тақтаға шығып, тақырып бойынша жаңа сӛздерді жазып, ҥшінші оқушы 

сол екі сӛзден тіркес қҧрайды. Қалған оқушылар тіркестерден сӛйлем қҧрап дәптерлеріне 

жазады.Бҧл әдіс оқушының жазылым дағдысымен бірге ойлау қабілетін арттырып, 

грамматикалық дағдыларын дамыта тҥскендігін байқадық. Яғни, бҧл жерде бірлескен 

жазылым жҧмысы кӛрінді. Осы әдіс бойынша тапсырма орындауда ӛте жақсы ахуал 

қалыптасқанын, ҧжымдық тҥсіну сияқты табысқа қол жеткізгенімді байқадық. Жалпы 

жаңартылған бағдарлама әсіресе оқылым мен жазылымда оқушылардың бірлесіп жҧмыс 

істеуін басты назарда ҧстайды 

Ӛз пәнімізде эссені жиі қолданымыз, оқушылардың ӛзіндік шығармашылық ойлау 

және сол ойды жазбаша бере білу дағдылары дамиды. Эссе -жеке кӛзқарасты білдіретін 

шағын кӛлемдегі, еркінкомпозициялық прозалық шығарма.  Эссе жазудың нақты мақсаты: 

Белгілі мәселе бойынша ӛз пікірін айту және дәлелдеу; 

Сҧрақ бойынша ӛзінің тҥсінігін, ойын айту; 

Оқырмандарды ақпараттандыру; 

Мәселені талқылау және шындықты табуға тырысу; 

Ӛзінің және оқырманның кӛңілін толтыру, рақатқа бӛлеу; 

Кӛңіл-кҥйіңді білдіру және оқырман кӛңілін аудару, эмоция туғызу; 

Жаңартылған білім беру мазмҧнының ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ: 

Жаңартылған білім беру мазмҧнының мақсаты  ХХІ ғасырдағы қарқынды дамып 

келе жатқан зияткерлік және техникалық ортада табысты болу ҥшін оқушылардың  қажетті 

дағдыларын меңгертуге бағытталған. Олар қандай дағдылар? Олар оқушыларды сын 

тҧрғысынан ойлау, бірлесіп жҧмыс істеу, ақпаратты ӛңдеу, проблемаларды шешу сияқты 

анағҧрлым жоғары деңгейдегі кӛптеген дағдыларды ӛз бетінше меңгеруге және зерделеуге 

дайындайды және ынталандырады. Осы дағдыларды жоғары дәрежеде меңгеру математика 

бойынша білім беру бағдарламасында проблемаларды шешу, жаратылыстану бойынша 
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білім беру бағдарламасында бірлескен зерттеу және ғылыми зерттеу жҥргізу дағдыларына 

баса назар аударса,  белгіленген басқа пәндерде ойлау дағдыларын дамытып,оқушылардың 

бҧрын меңгерген білімдері мен дағдыларын жетілдіруге, сонымен қатар, жаңа тҥсініктерді 

қалыптастырып, қабілеттерін дамытуға бағдарланған.  

ХХІ ғасырдың қарқынды ілгерілеу ырғағына қатар ілесу ҥшін, ӛзара тығыз 

байланысты және кӛпмәдениетті әлемде қалыптасқан қазіргі жағдайда оқушылардың ӛз 

бетінше оқу дағдыларын дамыту аса маңызды болып табылады. 

Жаңартылған білім  беру мазмҧнын жҥзеге асыруда  мҧғалімдердің жаңартылған 

білім беру бағдарламасын іске асыру ҥшін қажетті біліктері мен дағдылары және  

қолданатын әдістер оқудың тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді. Педагогикалық 

әдістемелерді жетілдірмей тҧрып, оқу бағдарламасын ӛзгерту білім беру стандарттарына 

қатысты реформалау шараларының мҥмкіндіктерін және нәтижелілігін тӛмендетеді. Білім 

беру бағдарламасының, оқыту тәсілдерінің және бағалаудың қалай қҧрылуы қажеттігінің 

мысалын Хименес-Алейхандренің дәлелдерді қҧрудың оңтайлы оқу ортасына арналған 

ҧсынысынан кӛруге болады (2008, cited by Katchevich et al., 2011) 

 1) Оқушылар оқу ҥдерісіне белсене қатысады. Олар білімдерін бағалап, ӛздері ҧсынған 

қорытындыларының дәлелдерін ҧсынуы және бір-біріне сын тҧрғысынан қарауы тиіс.  

2) Мҧғалімдер оқушыларға бағытталған және дәлелдерді қҧру мен талдауға арналған 

рӛлдік модельдер ретінде әрекет ететін оқыту тәсілдерін қолданады.  

3) Білім беру бағдарламасы проблемаларды шешудің тәсілдерін қамтуы тиіс.  

4) Оқушылар мен мҧғалімдер пікірлерді бағалауда білікті болуы тиіс және оқушылар тек 

жазбаша тестілеу бойынша ғана бағаланбауы тиіс.  

5) Оқушылар ӛздерінің алған білімдерін қолдана алуы және білімдердің қалай алынғанын 

талдай білуі тиіс.  

6) Оқушыларға диалогке және бірлескен оқуға қатысуға мҥмкіндік беру керек. 

  Оқу бағдарламасындағы тағы бір ерекшелік  зерттеуге негізделген оқу. Зерттеуге 

негізделген оқу әдісін кез келген пәнде қолдануға болады. Пән бойынша негізгі кӛзделген 

мәселе зерттеу болған жағдайда, мҧғалім кӛмекшіге ауысып, басты рӛлге оқушы шығады. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқыту мен оқуға сындарлы кӛзқарасты қолдайды, 

ол оқушыларды мҧғаліммен және бір-бірімен диалог жҥргізуге ынталандыруды кӛздейді. 

Диалог аясын кеңейту ҥшін мҧғалім сабақты оқушылар оны тыңдап қана қоятындай емес, 

нақты пән немесе тақырып туралы ойлана алатындай белсенді етіп жҥргізу керек. Мҧғалім 

Педагогиканың барлық осы аспектілері сындарлы оқыту теориясымен ҥйлеседі. Сындарлы 

оқыту тәсілдері білім берудің «дәстҥрлі» әдістерімен салыстырғанда, оқыту кезінде 

жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мҥмкіндік береді (Hattie, 2011). Сындарлы оқыту 

тәсілдері оқушылардың алдыңғы білімдерімен ҧштастыра отырып, жаңа білім алуы туралы 

тҧжырымдамаға негізделеді. Бҧл жерде ең маңыздысы  оқушылардың алдыңғы алған 

дағдылары жаңа дағдыларды меңгеруге ҥлкен ықпалын тигізеді, ал егер ол ескерілмесе, 

онда білім тереңге бармай, ҥстірт меңгерілген таяз білім болмақ. Мҧндай ҥстірт білім 

оқушыға қазіргі әлемде жетістікке жету ҥшін қажетті жоғарыда аталған сын тҧрғысынан 

ойлау, рефлексия және басқа да дағдыларын, алған білімін қолдануына кері әсерін тигізеді.  

Мҧғалімдер ӛз оқушыларының қызығушылықтары туралы білімдері мен бҥкіл білім беру 

бағдарламасын ескере отырып, орындалатын жаттығуларды ӛзі таңдауға ерікті. 

Сыныптағы жҧптық, топтық  бірлескен жҧмыс бӛлінген таным қағидатына 

негізделеді (Nardi, 1992), оның ауқымында мҧғалімдер бір- бірімен білімімен және 

тҥсінігімен бӛлісе отырып, бірлесіп жҧмыс істейді 

Оқу ҥдерісін жандандыру ҥшін мҧғалімдер ынталандырғыш материал ҧсынып, оқу 

ҥдерісіне таңдамалы тҥрде араласады, осылайша оқушылардың бойында танымдық 

ӛзгерістердің орын алуына ықпал етеді. Сыныптан сыныпқа ауысқан сайын оқушылар 

анағҧрлым жақсы нәтижелерге қол жеткізу ҥшін ӛз бетінше әрекет етуге ҥйрену керек. 

Бастапқы кезеңдерде оқушылардың осыған дейін меңгерген білімін қазіргі кезде оқып 

жатқан кӛптеген жаңа тҥсініктерімен байланыстыру маңызды яғни функционалдық 
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сауаттылығына неізделеді.Негізінен мҧғалімнің басымдығымен ӛтетін кейбір сабақтарда 

оқушылар айтылғанды тыңдап, естігендерін қайта дыбыстау арқылы білім алады. 

Керісінше, сабақтар қайталауға негізделіп ҧйымдастырылатын мектептерде әлеуметтік-

мәдени тәсілге басымдық беріледі, сабақ барысында пікірталас пен ҧжымдық дәлелдеуге 

барынша назар аударылады (Miller, 1987; Brown & Renshaw, 2000). Осындай сабақтарда 

оқушылар басқа оқушыларға тҧжырымдаманы ӛз сӛзімен тҥсіндіру ҥшін бірқатар сҧрақтар 

мен топтық талқылауды пайдалана отырып, проблемаларды шешу ҥшін бірлесіп жҧмыс 

істейді. Мҧғалімдер оқушылардың берген тҥсініктемелеріне қҧрметпен қарайды және 

оның қҧнды екенін тҥсінеді, проблеманы шешудің осындай ерекше тәсілдері басқа 

оқушыларға мәселені тҥсінуге кӛмектесе алатындығын мойындайды.   

Қорыта келе жаңартылған бағдарламаларды жҥзеге  асыру  арқылы оқушылар ӛз тҥсінігін 

кеңейте отырып, ӛзінің ой-пікірі ҥшін жауапты болуға ҥйренеді. Оқушылар ӛзіндік 

кӛзқарасы мен пайымдауын қалыптастырып, дамытуға, мҧқият зерделеуге және ӛз ойын 

сенімді айта білуге дағдыланады. 
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атындағы ХҚТУ, 2010. 

 

С.Торайғыров  шығармашылығынг жаңа ҽдіс-тҽсілдермен оқыту мҽселелері 

 

Жұмағалиева Р.Р.,  

филология магистрі, Қ.Жҧбанов атындағы АӚМУ 

 

Сабақ тақырыбы: Сҧлтанмахмҧт Торайғыров шығармашылығы 

Сабақ мақсаты:  

а) білімділік: Сҧлтанмахмҧт Торайғыровтың әдеби мҧрасы хақында толық, жан-жақты 

білім  беру;  

ə) дамытушылық: ғылыми ақпаратты игеру, пайымдау, талдау, жинақтау, қорыту 

дағдыларын дамыту 

б) тəрбиелік: ақынның шығармаларын оқи отырып, студенттің ӛз ҧлтына, ӛз тарихына, 

ӛз әдебиетіне деген сҥйіспеншілігі арта тҥсуі керек 

Сабақтың типі: дәріс сабақ 

Пҽнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, Дҥниежҥзі тарихы, география. 

Кҿрнекілігі: Ғылыми-зерттеу еңбектері, баспасӛз қҧралдары, слайд. 

Сабақта жҥзеге асырылатын ҽдістер:  

  Сабақ «Сыни ойлауды дамыту технологиясы» бойынша ҿтеді, соның 

ішінде мына ҽдістер жҥзеге асады: 

 

 «Зерттеушілік конференциясы» әдісі 

 «Шындық пен жалған» әдісі 

 «Сана аллеясы» әдісі 

 «Маған кӛрсет» әдісі 

 «Бес бармақ»әдісі 

 Әңгімелесу (лекция, пікір алмасу, тыңдау) 

 Практикалық (Әр тҥрлі тапсырмалар орындау) 
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 Кӛру немесе кӛрнекіліктер (Видео, аудио материалдар, слайдтар) 

  

Қҧралдар: 

 Интерактивті тақта, плакаттар, маркерлер 

Сабақ барысы: 

Ескерту: Студенттер «Сҧлтанмахмҧт Торайғыров шығармашылығы» тақырыбындағы  

дәрістің мәтінімен алдын-ала танысып, дайындалып келеді. 

Сабақтың жоспары: 

1. Ақынның ғҧмырбаяны 

2. Ақынның лирикасы (Саяси-әлеуметтік, махаббат, табиғат лирикалары) 

3. Ақынның поэмалары («Таныстыру», «Айтыс», «Кедей», «Адасқан ӛмір», «Қайғы») 

4. Ақынның романдары («Қамар сҧлу», «Кім жазықты?») 

1.Қызығушылықты ояту. Оқытушының кіріспе сӛзі (5 минут): 

           Қараңғы қазақ кӛгіне  

Ӛрмелеп шығып, кҥн болам! 

Қараңғылықтың кегіне 

Кҥн болмағанда кім болам! 

 

Жақсылық кӛрсем ӛзімнен, 

Жамандық кӛрсем ӛзімнен! 

Тағдыр қылды деулерді  

Шығарамын сӛзімнен! – деп жырлаған Сҧлтанмахмҧт Торайғыров -  ХХ 

ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті тарихының аса кӛрнекті ӛкілі. Бҥгінгі дәрісімізде біз 

ақынның тағылымды ғҧмырбаяны мен мәні мен мағынасы зор әдеби мҧрасы хақында жан-

жақты, толық сӛз етуге тырысамыз.Сҧлтанмахмҧттың ӛмірі қазақ топырағындағы аса 

қасиетті мекендердің бірі Баянауылда ӛтті. Тройцкіде білім алды, Қазанда оқуды арман 

етті. Ақынның ӛмірі жайлы жазылған кӛркем туындылар:  Жҥсіпбек Аймауытов 

«Шернияз» драмасы, Дихан Әбілев «Сҧлтанмахмҧт» роман-трилогиясы, Қалмҧқан 

Исабаев «Шоң би» романы, Мҧхтар Мағауин «Сҧлтанмахмҧт» әңгімесі. 

Оқытушы топтармен таныстырады, олардың бағыт-бағдарын атап ӛтеді: 

І топ «Ғалымдар» тобы: Берілген тапсырма мен қойылған мәселені ғылыми тҧрғыдан 

шешуге талпынатын топ 

ІІ топ  «Журналистер» тобы: Берілген тапсырма мен қойылған мәселеге танымдық-

ақпараттық сараптама  жасауға талпынатын топ 

ІІ топ «Сҿз зергерлері» тобы: Берілген тапсырма мен қойылған мәселені кӛркем тҧрғыдан, 

яғни кӛркем сӛзбен кестелеп шешуге тырысатын топ  

2.Мағынаны тану. «Зерттеушілік конференциясы»әдісі 

1-жҧмыс: Ақынның ғҧмырбаянына қатысты ақпараттар мен мәліметтерді 3 топ ӛз 

спецификаларына сәйкес қорғап шығуы керек(10-12 минут) 

«Ғалымдар» тобы (Топ мҥшелері ақынның мҧрасын зерттеген Ж.Аймауытов, Б.Кенжебаев, 

С.Қирабаев, А.Еспенбетов болып ғылыми ақпарат береді) 

«Журналистер» тобы (Топ мҥшелері ақынның ӛмірбаянына қатысты қысқа ғана сюжет 

дайындайды, ҧсынады) 

«Сӛз зергерлері» тобы (Топ мҥшелері ақынның ӛмірбаянына байланысты шағын кӛркем 

туынды жазып шығады, таныстырады) 

 Бҧл бӛлім «Шындық пен жалған» әдісі арқылы қорытындыланады. 

 «Шындық пен жалған» әдісіне ҧсынылатын материал: 

 «Шындық»: 

 *Кӛкшетауда туған, Баянауылда қаза тапқан 

 * Әкесі Әбубәкір, анасы Зҥплен 

 * Алғаш сауатын ашқан Мҧқан, Нҧрғали молдалар 

 * «Айқап» журналында хатшылық қызмет атқарды 
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 * Ағартушылық шараларға бағытталған «Шоң» серіктестігін ашады 

 * Қотанқарағайда Әбдікәрім деген кісінің Бағила деген қызына ғашық болады 

 * Томскіде Әлімхан Ермеков ашқан курсқа қатысады 

          * Райымжан Марсеков басқаратын қазақ комитетінің хатшысы болады, «Абай» 

журналының ісіне араласады 

          * «Сарыарқа» газетіне мақала, ӛлеңдерін жариялайды 

          «Жалған»: 

*Сарыарқада туған, Жайықта қайтыс болған 

*Әкесі Бекен, анасы Жамал 

*Ахиетдин Аханов деген кісіден білім алған 

* «Қазақ» газетінің редактор орынбасары болған 

* «Тірлік» ҧйымын қҧрады 

* Татар қызы Зейнеп Ахмадоваға ғашық болады 

*М.Әуезовпен бірге «Екеу» деген лақап атпен зерттеу жҧмыстарын жариялайды 

* «Ақжол» газетінде әдеби қызметкер болады 

* «Хал-ахуал» жинағының авторы 

2-жҧмыс: Сҧлтанмахмҧттың «Алаш ҧраны» ӛлеңінің аудиожазбасын тыңдаймыз,3 топ ӛз 

спецификаларына сәйкес ӛлеңді талдайды, кластер қҧрастырады,  постер  қорғайды (10-12 

минут) 
 3 топ аталған жҧмысты «Сана аллеясы» әдісімен қорытындылайды. 

3-жҧмыс: Сҧлтанмахмҧт ақынның әдеби мҧрасындағы 5 поэмасы: «Кедей», «Адасқан 

ӛмір», «Таныстыру», «Айтыс», «Қайғы» туралы оқытушы викториналық сҧрақтар 

дайындайды, студенттердің жауабын «Маған кҿрсет» әдісі бойынша алады (10 минут) 

 Оқытушы қоятын сҧрақтар: 

1. Сҧлтанмахмҧт 5 поэмасының ішінде қайсысын 1-ші жазды, яғни ақын қаламынан 

туған алғашқы поэма? («Таныстыру») 

2. Сҧлтанмахмҧттың бар болғаны 28 жолы ғана сақталған поэмасы қайсы? («Қайғы») 

3. Сҧлтанмахмҧттың дала ақыны мен қала ақыны пікір алмастыратын поэмасы: 

(«Айтыс») 

4. Сҧлтанмахмҧттың басты тақырыбы қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік болып 

табылатын поэмасы: («Адасқан ӛмір») 

5. Сҧлтанмахмҧттың қай поэмасында қазақтың тҧңғыш кәсіби журналист қызы Нәзипа 

Қҧлжанова суреттеледі? («Таныстыру») 

6. Сҧлтанмахмҧттың сюжетсіз лирикалық поэмасы: «Кедей» 

7. Сҧлтанмахмҧттың қай поэмасында «Мен-бала», «Мен-жігіт», «Мен – кәрі», «Мен – 

ӛлік» деп аталатын бӛлімдер бар? («Адасқан ӛмір») 

8.                  «Дулатов, Байтҧрсынов, Бӛкейханов, 

                         Білемін бҧл ҥш ердің айтпай жайын. 

                         Кешегі қара кҥнде болмап па еді, 

                         Бірі кҥн, бірі шолпан, бірі айым» деп келетін тармақтар қай поэмада?  

(«Таныстыру») 

9. Ақын қай поэмасын «ӛмірдің мәні де, сәні де, бар арман-мақсатқа жетудің жолы да 

тек қана еңбек» деп қорытындылайды? («Адасқан ӛмір») 

10.      «Даламның ақындарын айтсам сізге, 

Ҥлгіге сӛз патшасын сонан ізде. 

                         Миға тамақ, жҥрекке сусын беріп, 

Даңқы кеткен ақын кӛп бҧл ҥш жҥзде» деп ақындық ӛнерді қай поэмасында дәріптейді? 

(«Айтыс») 

      3.Рефлексия. «Бес бармақ»әдісі негізінде жҥзеге асады, топтар сабақ барысында алған 

білімдерін қорытындылайды: 

 «Бас бармақ» басты мәселе: Бҥгінгі сабақтың басты қҧндылығы – 
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          «Балаң ҥйрек» бірлесу: Қалай жҧмыс істедім, кімге кӛмек бердім, кімді риза 

қылдым? 

           «Ортан терек» ойлану: Мен бҥгін қандай тәжірибе жинақтадым? 

           «Шылдыр шҥмек» шынайылық: Сабақ маған ҧнады ма? Неліктен? 

           «Кішкентай бӛбек» кӛңіл-кҥй ахуалы: Мен сабақта ӛзімді қалай сезіндім? 

Бағалау.  Топтар бірін бірі бағалайды, бағалау критерийлері: 

1. Ақпаратты игеруі (ӛте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық) 

2. Материалды тҥсінуі, пайымдауы (ӛте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық) 

3. Материалды талдай алуы (ӛте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық) 

4. Материалды жинақтай алуы (ӛте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық) 

5. Материалды қорытындылай алуы (ӛте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық) 

Оқытушының қорытынды сӛзі 

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1. Қазақ әдебиетінің тарихы. Он томдық. 6-том. Алматы, 2006ж 

2. Әбдиманҧлы Ӛ. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. Алматы, 2012ж  

 

 
Жаңартылған білімнің маңыздылығы 

 

                   Абдіқалықова С.С., Мұғаддем Г.М  

Новый орта мектебінің  

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі  

 

      Бҥгінгі кҥн тарих сахнасында да, саясат әлемінде де, экономика саласында да ӛзіндік із 

қалдырар  замана парағы болып қалары хақ.  XXI ғасыр ҧшқырлық пен қырағылықты, сана 

мен  танымды, білім мен білікті пара-пар ете отырып, ел мен жердің болашағын  жасайтын, 

ӛрлететін тҧлға заманы  деп білемін.  Саясат сахнасында  алпауыт мемлекеттердің  ӛзі 

ҧстанымын ӛзгертіп, капиталистік қатынастың ешкімге таң болмай қалған кезеңі.  XXI 

ғасыр жаһандану кезеңі, әлемдік даму кезеңі, техника мен технологияның даму заманы, 

экономикалық дағдарыстар мен ӛрлеу алмасуының толқымалы уақыты, бейбітшілікті 

сақтау мақсатында толеранттылықты қажет ететін, діни сенімімізге берік бола білу,  білім 

саласының жаңа бағытқа бет бҧрып, жас ҧрпақты алдағы ҥлкен ӛзгерістерге бастау кезеңі 

болып отыр. Соның ішінде білім туралы сӛз қозғап, оның дамуы мен қажеттіліктеріне  кӛз 

жіберер болсақ: «Білім – бҥгінгі кҥні жалғыз шынайы капитал. Халықтық білім беруді 

дамыту – капитал қҧрудың ең маңызды қҧралы, ал білімді адамдардың саны, олардың 

білімдерінің сапасы және осы білімдерін қолдануы – елдің байлық ӛндіру қабілетінің ең 

маңызды кӛрсеткіші», - деген екен  америка ғалымы Питер Друкер. Осы тҧрғыда қадамдап 

алға басу мақсатында, алдымыздағы межемізді дҧрыс бағыттау ҥшін  айналамызға кӛз 

жіберіп, білім кӛкжиегінде кӛрініп жҥрген елдер тәжірибесін бағамдай білуіміз керек. 

Бҥгінгі кҥні кҥнделікті тірлігімізде де, қоғамдық ортамызда да Жапония, Германия, Корея, 

Қытай  сынды мемлекеттерінің ғылым,  білім саласындағы  жетістіктерін сӛз етіп жатамыз. 

Ӛзіміздегі нәтижелермен салыстырамыз. Елдегі ҦБТ кӛрсеткішінің оқушылардың бар 

мҥмкіндіктерін ашып бере алмай жатқандығын ойлап, наразылық білдіреміз. 

Сабақтарымызда оқушылар бос отырады, ізденбейді дейміз.Олай болса, озық тәжірибеден 

ҥйреніп, алға қадам басайық. Мысалы, Жапония –ӛзінің бҥкіл тарихында жас ҧрпақты 

тәрбиелеуге ерекше мән берген ел. Император Мэйдзидің 1879 жылғы шыққан «Білім 

берудің принциптері» деген  жарлығы  және осы кҥнге дейін Жапониядағы білімнің даму 

стратегиясын анықтайтын  «Жапония рухы – батыс технологиясы» ӛз мәнін жоймай 

келеді. Сонымен қатар онда «Мҧғалім ғибадаты»  Жапон балалары ҥшін қасиетті принцип 

болып табылады. Бҧдан біз бҧл елдегі сабақтастықтың тарих бетінен ешқашан 

жойылмағандығын кӛреміз.  Бҧл елде білім беру мен тәрбиелеудің конфуцийлік 
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моральдық-этикалық принциптері ҧстанылған.Қҧжаттарында «Адамдар алдымен ӛз 

бойында руханилықты қалыптастырып, адамгершілік моральдық қағидаларды ҧстануы 

керек, содан кейін олар ӛз қабілеттеріне сәйкес әртҥрлі пәндерді меңгере алады,»-делінген. 

Жапонияда осыдан 128 жыл бҧрын мектеп қҧрылғандағы мақсат кҥні бҥгінге дейін 

ӛзгермей сақталған:  

1. Ӛзін адам ретінде терең тҥсіне білетін бала тәрбиелеу. 

2. Мәдениетті жалғастыратын, жасайтын және  дамытатын бала тәрбиелеу. 

3. Ӛзін Жапонияның азаматы деп ҧғынатын бала тәрбиелеу. 

4. Дені сау және белсенді бала тәрбиелеу. 

Сабақ ӛту  әдісінде  шебер мҧғалімдердің сабақтары  теледидар арқылы барлық  

Жапон елінің мҧғалімдері кӛре  алатындай болып ӛтеді екен. Балалары  ҧжым болып 

жҧмыс істеуге қалыптасқан, мҧғалімдері балаларға дауыс кӛтермейді делінеді. Бақылау 

жҧмыстарына тек белгілер қойылып, бала ӛз қатесін тҥсінгенше, ӛз бетімен қайтадан 

жҧмыс істеп, нәтижесін кӛрсетеді, қажет болса, материалды толық игергенше , тағы да 

тҥсіндіріледі дейді. Бастысы бҧл елде балалардың еңбек тәрбиесі жақсы жолға қойылған. 

«Мҧғалімдер балаларға ешқандай ескерту жасамайды, егер қажет болса, олардың іс-

әрекетін тҥзетеді» делінеді.Жапонияның ҥздіксіз білім беру жҥйесі жапон қоғамының 

рухани –адамгершілік қҧндылықтарын кӛрсететін негізгі ҥш ӛмірлік принциптерін 

насихаттайды. Олар: 1. Ойлай біл, ӛз бетіңмен шешім қабылда, проблемаларды шешудің 

ең жақсы жолдарын іздеп, таба біл; 

2. Әдемілікті тҥсін, ӛзіңде әдемілік сезімді тәрбиеле, жаның сҧлу, жҥрегің мейірімді 

болсын, тілектес бола біл; 

3. Денің сау, тӛзімді, кҥшті бол.   

Осындай тамыры тереңге жайылған  білім жҥйесінен біздің аларымыз мол деп 

ойлаймын.     Ал тәрбиесі бӛлектеу, ӛмір сҥру  дәстҥрі басқаша Германия елінің білім 

жҥйесіне келер болсақ: онда ол ҥш бағытта жҥретінін байқаймыз. 1-4 класс бастауыш, 5-6 

бағдарлау бӛлімі, 7-кластан бастап 3 мектеп жҧмыс істей бастайды екен. Негізгі мектеп 

ҥлгерімі тӛмен оқушылар ҥшін;  іс жҥзіндегі мектеп  одан тәуірірек оқитындарға ӛмірге 

қажетті, нақты мамандық оқыту ҥшін; гимназия  таланттылар  ҥшін екен. Университетке 

тҥсу ҥшін іс жҥзіндегі мектепті бітіруге міндетті кӛрінеді. Мектептердің олай бӛлінуі 

бірінен біріне ауысу мҥмкін емес деген сӛз емес. Бала білімін жетілдіру арқылы бірінен 

біріне ауысуға қҧқылы. Бҧдан мынаны байқауға болады. Германияда бала 7-кластан 

бастап-ақ ӛз қабілетін айқындап ӛзі қалаған ҥш мектептің бірінде білім ала алады. Ал бізде 

бҧл жӛнінде бір жҥйе. Германияда осы ҥш мектеп қҧжаттарының ӛзіндік дара статусы бар. 

Ал бізде  мемлекеттік ҥлгідегі бір қҧжат.Сонымен қатар Германияда жоғары оқу орнына 

тҥсу ҥшін іс жҥзіндегі мектепті (12 жылдық), университетке тҥсу ҥшін гимназияны (13 

жылдық) бітіруге міндетті. Ал кәсіптік білімде дуальді оқу жҥйесі жҧмыс жасайды.  

     Жоғарыда  жазылған мәліметтер мен пікірге сҥйенер болсақ, бҥгінгі қоғамның бізден  

білімді, ӛзін тани білетін және ӛзін ӛзгеге таныта білетін тҧлға тәрбиелеп шығаруымызды  

талап етіп отырғаны айқындалады. Бҧл тек қана бір ғана біздің мемлекетіміз аясында 

жҥріп отырған шара емес. Оның бастауы 1990 жылдың наурыз айында Джомтьене 

(Таиланд) қаласында БҦҦ ҧйымдастырған конференцияда қҧрылған.―Баршаға білім беру‖ 

(БББ) қозғалысында сӛз болған. Оның негізгі қағидалары ӛз бетінше белсенділік пен 

танымның сезімділік ҧстанымдарын оқыту мен тәрбиелеу, (АҚШ, Ҧлыбритания, Франция, 

Германия және т.с.с) елдерінде білім беруді реформалаудың басты бағыты ―адамды 

білімнің әр тҥрлі аясындағы алуан тҥрлі дербес мақсатқа бағытталған іс-әрекетке 

жҧмылдыру негізінде оның интеллектуалды және адамгершілік  қасиетін дамыту‖ ӛз 

бетінше ойлай білетін және алуан тҥрлі мәселелерді шеше алатын, гуманитарлық білімді 

терең тҥсінуіне негізделген және еңбек нарқы талап ететін шығармашылық ойлау мен бай 

сӛздік қорға ие адам тәрбиелеуге бағытталған мектептік білім жҥйесін қайта қҧру. Cебебі, 

қазір бала бір ауыл, аудан, облыс, республика кӛлемінде ӛмір сҥрмейді. Оның  қай жерде 

оқуына да, ӛмір сҥруіне де мҥмкіндік бар. Тіпті ҥйінде отырып-ақ әлемді шарлап шыға 
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алады. Егер баланы бҥгінгі жаңашылдыққа баулымасақ, қабілетін ашпасақ, оның осы 

мҥмкіндігін шектейміз. Сондықтан да біздің алдымызға « XXI ғасыр оқушысы қандай болу 

керек?» деген сауал  қойылды.  Осы сауалға жауап іздер болсақ, балалар қоғамының 

зерттеушілері А.Н. Лутошкина, Л.И Уманского, М.И. Рожкова, Е.В. Гороховой  мынадай 

қасиеттерді атап кӛрсеткен екен:  

-қҧзіреттілік- ӛзі белсенділік танытып отырған істі білуі; 

- белсенділік танытуы; 

- ҧсыныс жасай алуы; 

- ашықтық-басқалармен қарым-қатынас жасай алуы; 

- ойлай білуі- негізіне жете білу, басты мәселені ажырата алу; 

- табандылық – ерік- жігер таныта білу, істі аяғына дейін жеткізе білуі; 

- ӛзін-ӛзі ҧстай білу- ӛз сезімін, әрекетін қиын кезде бақылай алуы; 

--аңғарымпаздық- елеусіз нәрсені кӛре білуі; 

- ҧйымдастырушылдық кӛрегенділігінің болуы- ӛзге адамның ішкі әлемін тҥсіне білуі; 

- ҧйымдастырушылық жҧмысқа қабілеті-ӛзіне жауапкершілік ала білуі т.б.  

      Келесі кезекте біздер, ҧстаздар қауымы, бала бойындағы осы қасиетті ашамыз десек, 

қазақ баласын биіктен кӛреміз десек, ӛзгеруіміз керек деп ойлаймын.  «Баланы оқыту 

мақсаты - оны мҧғалімнің кӛмегінсіз әрі қарай дамуына қабілетті ету»- деген Э. Г. 

Хаббардтың пікірін қҧптай отырып, балаларымыздың  ойлай білу мен ҧмтыла білу 

қабілетін ашуға тырысуымыз қажет деймін. «Кез келген білім  егер оқушы бойында  

ҧмтылыс пен ӛз бетінше  ізденіс қалыптастырмаса,  ӛлі болып қалады. Оқушыны тек 

ойлауға ғана емес, сонымен бірге қалауға да ҥйрету керек.»,- деген Н.А. Умов.  Елімізде  

білім саласын ерекше назарда ҧстап, ӛзінің тікелей қамқорлығына алуы, оны –мемлекеттік 

даму саясатының ӛзегі деп қарауы да осының айғағы. Оқыту мен оқудағы ӛзгерістердің 

енуі де әлемдік білім алу саласына сапалы білім мен саналы ҧрпақ тәрбиелеу ҥшін 

маңызды деп ойлаймын. 

Әлемдік практикада білім сапасы нақты критерийлерге сәйкес: 

Білім – тҥсіну – қолдану – жҥйелеу және жалпылау мақсаттары бойынша бағаланады. 

Біздің еліміздегі оқу мен оқытуды бағалау да әділ бағалау жҥйесіне енді. Бҧл-оқушылар 

ҥшін де, ата-аналар ҥшін де тиімді. 

 Мҧғалімдерді қайта даярлау қорытындысы мынадай проблемалар бар екенін кӛрсетті: 

1. Білім философиясы; оқушы – оқушы, оқушы – мҧғалім арасындағы қарым-қатынас; 

мҧғалімнің зерттеу жҧмысы; оқытудың практикаға бағытталуы сияқты негізгі мәселелерді 

қайта пайымдау қажет. 

2. Сыныптағы зерттеу жҧмысына қазақстандық мҧғалімдердің дайын еместігі, олардың 

практикалық зерттеу  әдістерін білмеуі. 

3. Қажеттілік: 

- мҧғалімдердің қҧзыретін және балалардың оқуға ынтасын арттыру; 

- ҧжымда шығармашылық жағдай туғызу; 

- белсенді кәсіби қарым-қатынас жасау;  

- мҧғалімдердің қызығушылығын арттыру. 

4. Оқытушының әдістемелік дайындығында және практикалық жҧмысында  оқушының 

субъективті рӛлі жоғалады. 

5. Ақпараттық технологияны пайдалануда тыңдаушылардың функционалдық 

сауаттылығының тӛмендігі, желілік оқытушылық қоғамда жҧмысқа дайын еместігі.» - деп 

аталған мәселелер білім жҥйесіне жаңалықтың, ӛзгерістің қажеттілігін кӛрсетті. 

  «Сана, білім, қабілет, сапа»  тӛртеуі ҧштасқан «сапалық білім жҥйесіне кӛшу» кезек 

кҥттірмейтін міндет. Ҧлттың кӛркейіп, мемлекетіміздің болашағына даңғыл  жол ашатын 

саясат. Бҥгінгі кҥндері білім беру жҥйесіндегі ӛзгерістерге негізделген әлемдік дамудың 

негізгі ҥрдістері мыналар болып табылады: 

 қоғам дамуының қарқындылығы; 
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 постиндустриалдық, ақпараттық қоғамға кӛшу, мәдени қатынастардың ӛзара 

ауқымының кеңеюі; 

 халықаралық ынтымақтастық, нәтижесінде шешілуі мҥмкін ғаламдық 

проблемалардың туындауы және ӛсуі; 

 қоғамның демократиялануы; 

 экономиканың қарқынды дамуы, бәсекелестіктің ӛсуі; 

 адам капиталы мәнінің артуы; 

 әлеуметтік инвестициялардың кӛбеюі.  

     Жоғары сӛз болған қажеттілік Қазақстан білім жҥйесіне сындарлы оқыту теориясын 

алып келді. Яғни, сыни ойлау немесе ойлау туралы ойлану.  Ендігі ҥмітіміз неде? 

Жаңартылған білім бағдарламасымен оқытудан кҥтеріміз кӛп. Оған барлығымыз, 

мҧғалімдер жауаптымыз.  Балаларымыздың бойындағы табиғатынан дарыған қабілет-

қарымдарын дамытып, соның ашылуына жол салу. Сабақтарымыздағы сҧрақ пен жауаптан 

тҧратын диалогты талдау, талқылау, бағалау формаларына аудару. Мҧғалім мен оқушы 

арасындағы қарым-қатынасты серіктестік, бір-бірінің оқып ҥйренуіне тҥрткі болатын  

жағдайға жеткізу. Бҧл қандай жағдайда жҥзеге аспақ? Жергілікті білім ордалары арқылы. 

«Мҧғалімдер жҧмыстарына жеткілікті уақыт бӛле білулері керек, оқушының білімі мен 

дағдыларын дамытуда ғана емес, жалпы алғанда оның оқуын барынша даралау және 

баланың бойында метасананы –қалай оқу керектігін ҥйренуді қалыптастыруға мән бере 

отырып оны тҧлға ретінде дамытуда икемділік танытулары тиіс,» - делінген.Білім беру 

бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмҧнының жаңаруымен қатар, критериалды 

бағалау жҥйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын қолданудың 

тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жҥйесі қҧзыреттілікке 

және сапаға бағытталған бағдарлама. 
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 Қозы Кҿрпеш-Баян сҧлу» жырындағы фразеологизмдер мен қос сҿздердің қолданыс 

ерекшеліктері 

          (Профессор Есет Қҧдайбергенҧлы Жҧбановтың зерттеулері бойынша) 

Курбангазиева Р. 

С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті, 

 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының  

ІІ курс магистранты 

        Сӛз тіркестері жалпы тҥркологияда, оның ішінде, қазақ тіл білімінде ежелден әңгіме 

болып келе жатқан, бірақ әлі кҥнге жеткілікті дәрежеде шешімін таппаған, бҧдан былай да 

зерттеле тҥсуі тиіс тілдік катего- риялардың қатарына жатады. Академик I. Кеңесбаевтың 

сӛзімен айтқанда: « ...қазақ тілінің, сол секілді басқа да тҥрік тілдерінің лексикасы мен 

фразеологиясына қатысты еңбектерді сӛз еткенде біз, негізінен, лексикологияның 

теориясына арналған зерттеулерді емес, лексикография тәжірибесіне байланысты 

жҧмыстарды атаймыз»[1]. Шынында да фразеологизмдер туралы бастапқы мәліметтер 

қазақ тілінің кӛпшілікке арналған оқу қҧралдарында берілген болса, тҧрақты тіркестердің 

әр алуан ҥлгілерін тек аударма, тҥсіндірме сӛздіктер мен мақал - мәтел жинақтарынан 

кездестіреміз. Алайда ӛзімізді бҧл салада ныспы қҧралақан санауға да болмайды. Қазақ 

тілінің идиомалық, фразалық сӛз қолданыстары жайлы бҧрынды - соңды айтылған 

тиянақты пікірлер жоқ емес. Солардың ішінен мәселені ғылым негізінде тҥсіндіретін 



                                                                    201 
 

зерттеулер деп   I. Кеңесбаевтың бірқыдыру еңбектерін атауға болады.Міне, осы тәрізді 

ғылыми ізденістердің нәтижесінде біз әдеби тіліміздің негізгі байлықтарының бір кӛзі 

болып табылатын фразеологизмдерді теориялық жағынан дәйекті тҥрде зерттеу 

мҥмкіншілігіне ие болдық.Кӛркем тіл стилистикасының тҧрғысынан келген- де әр алуан 

тҧрақты сӛз тіркестерінің мейлінше орамды тілдік тәсілдер екендігі, оларды халықтың 

жоғары бағалайтыны мэлім. Олар ауызекі сӛйлегенде де, жазуда да ҥнемі қолданылады. 

Халықтың сӛздік қоры тыңдаушыға аса кҥшті әсер ететін толып жатқан афоризмдерге, 

идиомалық сӛз қолданыстар мен тағы басқа фразалық тіркестерге мейлінше бай. Саны 

жағынан бҧндай фразеологизмдер қазақ тілінің лексикасынан едәуір орын алады.Әрине, 

фразеологизм категориясы белгілі бір ғана ҧғымды білдіргенімен оның ӛз ішінен 

тарамданып шығатын дербес салалары да жоқ емес. Мәселен, идиомалық сӛз 

қолданыстардың синтаксистік жҥйесі тҧрақты фразалық тіркестермен ҧқсас, бірақ 

семантикалық аясы жағынан бҧл екеуі ӛз ара тең емес. Сондай-ақ, фразеологизмдер 

тобындагы мақалдар мен мәтелдердің де идиомалық немесе фразалық тіркестерден бӛлек 

ӛзіндік ерекшелігі бар. Атап айтңанда, мақалдар мен мәтелдер ӛздерінің мағыналық 

мазмҧны арқылы басқа тіркестерден оқшауланып тҧрады. Демек, олардың семантикасына 

лайық грамматикалык заңдылықтары да болады. Сондықтан, олар басқа сӛз тіркестеріне 

сырттай ҧқсағанымен, сӛз саптаудың дербес бір жҥйесі болып табылады. Ал идиомаларға 

келсек, олар тілде тҧтаса қолданылады да, семантикалық аясы бір сӛздің шеңберіне сыйып 

кетеді. Оның ҥстіне, идиоманың қҧрамындағы сӛздер жеке-жеке алып қарағанда тіркестің 

тҧтас кҥйіндегі мағынасымен байланысты да болмайды. Бҧл оның басты бір ерекшелігі. 

Бҧлардан басқа қос сӛздердің бірсыпырасы да фразалық сипатта болады. Осы айтылған 

теориялық тҥсініктер тҧрғысынан қарағанда эпос тілінде ҧшырасатын сӛз тіркестерінің де 

бірнеше ерекше типтері барын кӛруге болады. 

       Мәселен, қазақ тіліндегі «сҥйегі жасу» деген тіркесті «Қамбар батыр» жырында 

перифразаландырып:Ашықтық тҥсті басына,Сҥйегін жаман жасытып, —деп қолданады. Ал 

«Қозы Кӛрпеш — Баян сҧлу» жырының Дербісалин нҧсқасында осы тіркес одан гӛрі 

ҧлғайтылған. Қараңыз: Сҥйегім етім кетіп, қалды жасып..., болып айтылады. Осы мәндес  

жырдың Шӛже нҧсқасында да бар: «Етің кетсе, сҥйегің бор болады»... Бірақ бҧл жерде «жасу» 

етістігі мҥлдем ауыстырылған. Сондай-ақ, осы жырдағы: «Атыңның айналадағы айылын тарт»,— 

деген ӛлең тармағының да фразалық мәні бары даусыз.Эпостың әр алуан нҧсқаларында бҧлардан 

басқа да тҧрақтасқан тіркестер кездеседі 

       «Қозы Кӛрпеш – Баян сҧлу» жырында  кездесетін тҧрақты сӛз тіркестерінің нақты 

ҥлгілерін атап ӛттік. Алайда бҧл келтірілген мысалдар негізінен тілімізде жиі ҧшырасатын, 

кӛпшілігінде екі мҥшелі, яки бинар тіркестер.Профессор Е.Қ.Жҧбанов бҧлардан басқа жырдың 

тілінде қолданылуы біраз ерекше фразеологизмдер де ҧшырасатындығын айтады.Мысалы, Мінді 

де кҥреңшені кетті дейді,  Жылында ат қҧйрығы жетті дейді болып келетін жолдар бар. 

Осындағы «Жылында ат қҧйрығы жетті» дегеннің мағынасын біз тек ассоциация жолымен «ҧзақ 

жҥріп жетті» деп қана тҥсінбесек, қазіргі тілімізде кездеспейтін қҧбылыс. Немесе осы нҧсқадағы: 

Жайлауы — жан ӛшерде — сары белді дейтін жолдағы «жан ӛшерде» біздің қазіргі тілімізде 

сақталған «Ит ӛлген жерде» болып келетін тіркестің синонимі деп жазады.[1] 

          Профессор Е.Қ.Жҧбанов қазақ тілінде «жең ҧшынан жалғасу» тҥріндегі фразеологизм бар   

екеніне тоқталып,  ол екі адамның іштей жақын болуын білдіреді. Біз тексеріп отырған жырда 

осыған орайлас «тіл жалғасу» болып қалыптасқан тіркес те кездеседі: «Фразеологияны 

зерттеумен байланысты қазір кӛтеріліп жҥрген мәселенің бірі тіркестердің мағыналық жақтары 

ғана емес, сонымен бірге олардың қҧрамы, компоненттерінің саны т. 6. Профессор Е.Қ.Жҧбанов 

осыған байланысты ғалым – профессор Қ. Жҧбановтың пікірін келтіреді: «...тҥркі тіліндегі дыбыс 

алмасудың кейбір заңдылықтарын сӛз ете келіп, қазақтағы «сарсаң» анатолий тҥріктерінің 

«сарсық» сӛзінен ӛзгерген, тҥрік сӛзіндегі қысаң «ы» дыбысының орнына қазақтың ашық «а» 

дыбысы тҥскен және қазақ тіліндегі «сарсаң» сӛзін «әуре-сарсаң» деген қос сӛздің қҧрамында 

тҧрып айтылады деп ескертеді.»[7] 



                                                                    202 
 

     Профессор Е.Қ.Жҧбанов Қазақстанның кейбір аймақтарында «сарсық» сӛзі «дерт, кесел» 

деген мағынада қолданылатынғын да айтады.Тіліміздегі «сергелдеңге тҥсу» дейтін тіркестің 

қҧрамындагы «сергелдең» де қазақтың тӛл сӛзі емес. Алайда оның беретін мағынасын басқа 

тҧрақты тіркестердегі синонимдеріне қарап аңғаруға болады: «Сейіл де сейіл, сергелдең де 

сейіл». Бҧл жерде ол «сейіл» сӛзіне синоним болып тҧр. Ал енді «сейілдің» ӛзі басқа бір ретте 

«сейіл-серуен» болып қосақталып, синонимдік дублет жасайды. Профессор Е.Қ.Жҧбанов сейіл, 

серуен, сергелдең сӛздерінің арасында белгілі байланыс бары байқалады деп кӛрсетеді.. Осы 

«сергелдең» сӛзі аз - кем фонетикалық айырмашылықтармен басқа тҥркі тілдерінде де 

қолданылады. Мысалы, тҥрікмен тілінің тҥсіндірме сӛздігінде мағыналық, тҧлғалық жағынан 

ҧқсас келетін «сер- гездең» тҥріндегі лексема бар. А. Н. Самойлович мҧны тҥрікменнің тек 

диалектісінде қалыптасқан парсы сӛзі деп тҥсіндіреді. Яғни, қазақша — сергелдең, тҥрікменше — 

сергездан, парсыша — сергердан.Біз қарастырып отырған жырдың тілінде «сергелдең» сӛзі ету, 

қылу тҧлғалы кӛмекші етістіктерімен тіркеседі. 

          Профессор Е.Қ.Жҧбанов жырдан келтірілген ҥзіндіде: «Кемпір, сенің неге халің 

мҥшкіл болды...» демей, саған не мҥшкіл болды деп, «хал» сӛзін тҥсіріп айтып отыр деп 

тҥсіндіреді. Бҧл эллипсистік қысқартудың бір тҥрі.      Профессор Е.Қ.Жҧбанов жырда кездесетін 

қазақ тіліндегі фразалық гидронимдердің бірі «ҧшан теңіз» тіркесін талдайды. Мағынасы мол, 

ҥлкен, кӛз жеткісіз деген тәрізді семантемаларға ҧқсас келетін «ҧшан» сӛзі, негізінен, теңіздің 

ғана тҧрақты эпитеті ретінде қолданылады деген тҥсінік қазір тіл зерттеушілері арасында етек 

алған секілді.  Мысалы, Б. Сҥлейменова осылай деп жазады: «Қазіргі тілімізде ҧшан сӛзі жеке 

айтылмайды, тек теңіз сӛзіне тіркесіп кӛп, сан алуан, адам айтқысыз мол деген мағыналарды 

білдіреді...».Бҧдан әрі ол Махмуд Қашқаридің сӛздігінде, П. Мелиоранскийдің зерттеулерінде т. 

б. ғылыми әдебиеттерде кӛне тҥркінің «уман» дейтін сӛзі кездесетіндігін, оның; «қайың, кішкене 

кеме, желкенді кеме, тіпті, ҥлкен кеме» мағынасында жҧмсалғандығын атай келіп: «... ҧшан 

сӛзінің теңіз сӛзімен тіркесіп, ӛз мағынасын жоюына араб тілінен енген уман-мҧхит сӛзі 

себепкер болмады ма екен деп ойлаймыз. Ӛйткені орта ғасырларда умман сӛзі тенгиз сӛзімен 

тіркесіп, «уман тениз» ҥлкен теңіздеген мағына білдірген... Тҥсініксіз уман сӛзін тҥсінікті ҧшан 

тҥрінде айту ӛте заңды қҧбылыс...»  — деп қорытындылайды. [1.2.5.7.]   

      Профессор Е.Қ.Жҧбанов бҧл автордың тарихи деректерді, ӛзге тілдегі фактілерді жиыстырып, 

оларды нысанадағы объектінің тӛңірегіне шоғырлауы бірсыдырғы дҧрыс деп білсе де  тіліміздегі 

ҧшан сӛзінің реалды мағынасы мен потенциал мҥмкіндіктерін тҥсіндіруде қазақ тілінің ӛзін, 

оның әр алуан лексикалық - семантикалың ресурстарын пайдалануы жеткіліксіз деп ескертіп 

ӛтеді.[1,2,] Біріншіден — Б. Сҥлейменова айтқандай: «Қазіргі тілімізде ҧшан сӛзі жеке 

айтылмайды...» емес, теңіз жағалауында тҧратын, кҥнкӛріс кәсібі теңізбен, оның табиғи 

байлығымен сабақтасып жататын қазақ аудандарының тҧрғын халқы ҧшан сӛзін теңіздің 

синонимі ретінде кҥні бҥгінге дейін жеке қолданып келеді:Қайықты мҧзбен сҥйресек қайтеді? — 

деп, ол Қоңырбайға бҧрылды. Оның жӛні болмас... Мҧз кӛтермес, әрі жер шалғай... Жел тҧрып 

кетсе, мҧзбен қосыла ҧшанға ығысамыз және мҧз бір орында тҧрған жоқ, жылжып барады  

Екіншіден — біз қарастырып отырған эпостың тілі   «ҧшан сӛзі тек теңіз сӛзімен ғана тіркеседі...» 

деген тезисті де бекерге шығарады.[14] 

  А.Ысқақов қисындаған мына тӛмендегі қағидалармен шектеледі:«...Тарихи тҧрғыдан 

қарағанда кҥрделі сӛздердің қай - қайсы болса да әуел бастағы жай сӛз тіркесінен шыққан. 

Солай болса, бҧлардың қалыптасуларына әр қилы синтаксистік амал - тәсілдер негіз болған. 

Кейбір сӛздер бастапқы синтаксистік жай сӛз тіркестерінің компоненттері бір - бірімен бірігу 

арқылы туса (бҥгін, биыл, ағайын), кейбір кҥрделі сӛздер жарыса, қабаттаса қолданылған 

компоненттердің қосарлануы арқылы жасалған (ата-ана, жер-су, ел-жҧрт). Ал кейбір кҥрделі 

сӛздер әуелгі еркін сӛз тіркесінің тҧрақты тіркеске айналуы арқылы қалыптасқан (ала жаздай, 

кҥні бҥгін, темір қазық). Әрине, бҧл процестер бірден пайда болмай, тілдің кӛп замандар 

бойындағы практикалық қолдану дағдысынан туып, бірте-бірте орныққан... Практикалық 

тҧрғыдан қарағанда, кҥрделі сӛздер жалаң сӛздердің ӛресі жетпейтін қызметтерді атқарады да, 

олардың олқылықтарын толықтырады; ал теориялық тҧрғыдан қарағанда, дара сӛздермен (тҥбір 

сӛздермен, туынды сӛздермен) жарыса ӛмір сҥріп, қолданылады да, сол дара сӛздердің тууына 
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негіз болып қызмет етеді. Ендеше, бҧл қҧбылыстың да тіл мен ойлаудың қарым-қатынасынан, 

олардың бірлігінен туып, ҧзақ сонар процестерді бастарынан кешіріп қалыптасатын тарихи 

қҧбылыс екені даусыз...»[1.2.] Профессор Е.Қ.Жҧбанов ӛз зерттеуінде эпостың тілін 

қалыптастырушы жалпы тарихи – объектив формаларға тоқтала келіп лингвистика тҧрғысынан 

оның негізгі сӛздік қорын қҧрайтын бейтарап стильдегі лексиканың қолданысына және содан 

туатын мағына нышандарына, сол секілді жырдағы фразеологизмдердің негізгі ерекшеліктсріне, 

кейбір ономитикалық атаулардың мағынасына  тоқталып, сол мәселелер тӛңірегіндегі ӛз ойын 

ортаға салады. Біздің сӛз соңында айтарымыз: «Қозы Кӛрпеш Баян сҧлу» туралы жыр әуел 

баста қазақ даласының белгілі бір аймағында дҥниеге келген туынды бола тҧра ӛзінің ӛміршең 

эпикалық қуаты арқасында бҥкіл халықты шарлап, жыл ӛткен сайын кӛркемдік мазмҧны мен тіл 

шҧрайын кемлдендіре береді. Профессор Е.Қ.Жҧбанов эпостың жасампаз дәстҥрі арқасында 

заман әуеніне талмай ҥн қосып отыратын бҧндай шығарма қазақ халқының ауызекі әдеби 

тілінің тамаша ҥлгісі ғана емес, сонымен бірге ол біздің кейінгі жазба әдеби тілімізге де нәр 

берген арна  деп ғылыми тҧжырымдама жасайды.        

       Қорыта айтқанда, «Қозы Кӛрпеш – Баян сҧлу» жырының тілдік ерекшеліктерін жан – жақты 

зерттей отырып,қазақ халқының ғасырлар бойы жинақтаған тілдік мҧрасы, рухани 

қҧндылықтары, қоғамның әлеуметтік сипаты, сӛйлеу әдебі мен  принциптері ҧлтымыздың 

қазынасы – қазақ тілінде, оның тілдік қҧрылымдарында кӛрініс тауып, сақталып жинақталған 

кӛреміз. 
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Әдебиеттің әр жанрында жемісті еңбек еткен, лирик һәм эпик ақын С. Даумовтың «Жалын 

ғҧмыр», «Тауқыметті тағдыр», «Ғасыр, саған айтам», «Аспан асты, жер ҥсті», «Елестер мен 

белестер, «Қанды ғасырға қарата», «Қоянды» аталатын шығармалары автордың ӛзінің ен тағуы 

бойынша поэмалар деп аталады. 

Белгілі ақын, ӛлең-сӛзде ӛзіндік із қалдырған суреткер С. Даумовтың әдеби мҧрасының 

ішінде жоғарыда аталған поэма кейіпкерлерінің барлығы ӛмірде болған адамдар. Дастан 

оқиғалары тарихи тҧлғалардың ғҧмыр деректерімен тығыз байланысты болып келеді. Айталық, 

«Жалын ғҧмыр» [1,148 б.] аталған поэмасы ӛлкемізге белгілі тҧлға Кеңес Одағының батыры 

Темір Масинге арналған. 

Екі тілде (қазақ және орыс) жазылған «Тауқыметті тағдыр» («Роковая судьба») [2] атты 

кітапқа енген поэмасы қазақтың аяулы қызы мемлекет және қоғам қайраткері Алма 

Оразбаеваның ӛмірі мен қызметіне арналған. Бҧл поэма ақынның соңғы жылдары шыққан 

«Толық шығармалар» жинағына «Алма» [3, 161 б.] деген атаумен енді. 

Тарихи шындықты кӛркем дҥниеге айналдыруды кейінгі ҧрпақ ҥшін аса қажетті, ӛте маңызды 

мәселе деп тапқан автордың «Елестер мен белестер» [4, 197 б.] аталған поэмасы сталиндік 

репрессия қҧрбандарын еске алумен қатар аталған зҧлматтың зардаптарын кӛрсету мақсатында 

жазылған. 

Ал ӛткен ХХ ғасырдың қазақ халқына әкелеген лаңы мен зобалаңын баян еткен поэмасы – 

«Қанды ғасырға қарата» [5, 203 б.] деп аталған. 

Ақынның әу баста туған жерге арналып жазылған шағын лирикалық ӛлеңі уақыт ӛте келе 

ҥлкен жыр-толғаныстан тҧратын эпикалық туындыға ҧласып, «Қоянды» [6, 217 б.] деп аталатын 

поэмаға айналған. Автор бҧл поэмасын аза жыр деп айрықшалап ӛтеді. Ӛйткені жер бетінен 

жойылып, ядролық полигон аймағына еніп кеткен, «Қояндының» тағдыры тек елес кҥйінде 

қалған. 

Міне, осы жоғарыда аталған туындылар С. Даумовтың әдеби мҧрасының эпикалық 

бағдарын, жанрлық ерекшелігін белгілейді. 

Енді ақын поэмаларының жазылу тарихы мен кӛркемдік әлеміне шолу жасайық. 1941-1945   

жылдардағы Ҧлы Отан соғысына қатысып, Кеңес Одағының батыры атанған Темір Масин 

туралы «Батыс Қазақстан облысы. Энциклопедиясында» берілген қысқаша мәліметте: «Орда 

ауданында туған. Мҧғалім, мектеп директоры, аудандық оқу бӛлімінің меңгерушісі, МТС 

бастығының саяси жҧмыс жӛніндегі орынбасары болған. Ҧлы Отан соғысына қатысып, 

қатардағы жауынгерден майор шеніне дейін жеткен, рота командирі болған. 1944 жылы 1 

шілдеде Могилев – Минск тас жолын жаудан қорғаудағы ерлігі ҥшін капитан Масинге Батыр 

атағы берілді» деп [7, 384-б.] жазылған. 

Т. Масин соғыстан кейін Қазақстан КП Тайпақ аудандық комитетінің екінші хатшысы 

қызметін атқарады. 1947 жылы жазда аталған аудан даласынла ҥлкен ӛрт шығып, сол дала ӛртін 

сӛндіру кезінде отқа кҥйіп, ауыр жарақат алып, Орал қаласындағы ауруханада кӛз жҧмады. 

Тӛрт жылға созылған ауыр соғыстан аман-сау оралған Батырдың бейбіт ӛмірде қазақта жеті 

жҧттың бірі саналатын ӛрт қҧшағында қалып мерт болуы, елі ҥшін опат болған аяулы жанның 

оқыс тағдыры С. Даумовты бей-жай қалдырмаса керек. Поэманың эпиграфында «Кеңес 

Одағының Батыры Темір Масинге ескерткіш» деп жазылған. Поэма мазмҧны шағын-шағын 

алты бӛлімнен тҧрады. Әр бӛлім
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бір-бірімен ҧштаса, қабыса байланысқан. Оқиға бірден Тайпақ елді мекеніндегі аңызақ 

қуырған даланың тамыз айындағы сипатын бейнелеуден басталады. 

 

Алаудай бетті шарпып аңыздағы, 

Ӛртеніп туды биыл тамыз айы. 

Аптаптан желдің ӛзі деміккендей, 

Ышқына ішін тартып азынайды [1, 148 б.] 

 

Қау етіп, ӛрт алардай қамыс нуды, 

Кӛтерді, сағым қалқып, алыс қырды. 

Шӛл қысып  жалпақ жатқан кең даланы, 

Таңдайға тілін әкеп жабыстырды. 

Кӛптен тамшы тамбаған сары даланың, кеберсіп жатқан жердің шӛлейтті келбетін 

ақын «Қанша кҥн кӛктен тамшы тамбағалы?! / Буады сағым ғана сар даланы / Жапанда 

жалғыз қарсақ жортып ӛтсе / Ізінде шҧбатылып шаң қалады» деп баян етеді. Табиғат 

дҥлейінің қорқынышты суретін салуда ақын кейіптеулері әсерлі шыққан. Мәселен, 

«Тартылып айдын кӛлдер сығырайды, / Соқырдың жанарындай қалып солған»; «Қылтанақ 

қалмай басқа қу тҥбірден, / Тоналды жасыл бҧйра қыр тҥгінен», / «Лапылдап кҥннің де ӛзі, 

/ Ҧясынан шығады жалын бҥркіп»; «Кезеріп еріндері тілімденіп, / Кеудесі қара жердің 

қарс айырылды» - деп келетін бейнелі сӛздердің сипатынан-ақ бір сойқанның болмай 

қалмайтынын аңғаруға болатындай. 

Тайпақтың мекен еткен кең жазығын, 

Табиғат салды солай  елге азуын. 

Ӛткенде соғыстан соң дәл екі жыл 

Туды шақ  сынар тағы ер қажырын [1, 149 б.] 

Соғыстан соңғы жылдар. Тҧралап қалған елдің шаруа жайын шамалау қиын емес. 

Техника тапшы. Соғыстан қалжыраған халық. Егін жинау, шӛп шабу. Қоғам малының 

қысқы тамағын қамдауға кіріскен ел. Енді осындай қым-қуат шаруаның ҥстінде жҥрген 

еңбекші елдің тіршілігін кӛре алмағандай табиғат дҥлейінің – ӛрттің шығуы ел-жҧртты 

ҥлкен әбігерге салып, тығырыққа тірегендей болды. Аудандық комитеттің екінші хатшысы 

қызметінде жҥрген Темір Масиннің шаруашылық ісіндегі еңбекқорлығын автор былайша 

суреттейді: 

Қызуы балқытқандай тасты қақтап, 

Бҥгін де тҧр қыздырып апшыны аптап 

Тӛнгенде ауыр нәубет ел басына, 

Алаңсыз қалай тыныш басшы жатпақ. 

Жанына, жатса болды, ой батады, 

Кӛз ілмей атырады зорға таңды. 

Ел қамы, шаруа жаны, 

Кҥн шықпастан 

Темірді алып шыққан  жолға тағы. 

Ҧзақ жолдың бойында келе жатып, рота командирі болған капитанның ойынан тӛрт 

жылға созылған соғыс ӛртінің картиналары ӛтіп жатыр. Неше бір ҧрысқа кіріп, жараланып 

қалса да, алғы шепті тастамаған ерге Батыр атағының берілгенін есту мҥмкіндігі екі айдан 

кейін ған белгілі болған. Нарын елінің тумасының хас батырлығы поэмада «қол бастап 

шайқастарда жас капитан, тӛрт жылда жарты әлемді басып ӛтті» деп суреттеледі. Сол 

сҧрапыл соғыста кеудесін оққа тосқан батырдың аман-есен елге оралуын «қып-қызыл от 

ішінен оралды аман, жанының болмаса да оққағары» деп баян етеді. Тӛрт жылға созылған 

соғыстан оралмаған жауынгерлердің бейнесін есіне алып қамыққан Темірдің кӛз алдынан 

талай боздақтардың жат елде қалған сҥйектері елес беріп, қамығады. 

Жҧбанған ӛзіне де қҧр сҥлденің 
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Кҥндерді есіне алар кҥрсінбей кім?! 

Қиылды қыршынынан қанша боздақ 

Астында бірге ҧйықтаған сҧр шинельдің! 

Отар-отар қойлы ауылды аралап, ақыл-кеңесін беріп жҥрген басшының кей 

кемшіліктерге қабақ шытпай, ҥлкен-кішімен ӛзін тең ҧстап араласуынан-ақ халықтың 

Темірге деген қҧрметін, ҥлкен махаббатын аңғаруға болады. Шӛпшілерді тілсіз жаудан 

сақтандырып жҥрген шаруашылық басшысының ойынан бір-ақ нәрсе кетпейді. Ол мәселе 

– қайткенде аңызақ даланы суландыруға болады? Ауыл-елді аралап келіп, бар жағдайды 

кӛзімен кӛріп, ой елегінен ӛткізген Темір жҧмыс кабинетінде отырып, ҧзақ ойға кетеді. 

Қҧрғақшылықтан қалай қҧтылуға болады?! Қиялға берілген басшының кейпі поэмада 

мәселенің ӛзектілігімен байланыста берілген. 

Тҧйықтан шығар жол жоқ па, сірә? Бола ма жылда-жылда шоқ басуға?! Бере алар кім 

кепілдік Бҧдан кейін, Оралып қҧрғақшылық соқпасына? 

Кҥндіз-тҥн кӛктен жаңбыр тілегелі, 

Ҧйықтасақ, тҥсімізге су енеді. 

Бір кҥннің  не бір жылдың  шаруасы емес, 

Шешетін мәселе бҧл тҥбегейлі 

Осылай ойға берілген ел басшысының аталған мәселені тҥбегейлі шешудегі идеясы сол  

кезде  қиял  болғанымен  кейіннен  жҥзеге  асқанын  ӛлкенің   ӛсу,  ӛрлеу  тарихынан 

білуге болады. Ал әзірше ол былайша ӛрбиді: Айналды жаңбыр, иә, сыйға сирек, 

Кҥн кешу қҧр дәмемен - шын қасірет 

Қалмайды соңымыздан қҧрғақщылық, 

Шығармай Жайық суын қырға сҥйреп ... 

Иә, шынында да, Жайық ӛзенінің суын қырға бҧрып, канал қаздыру мәселесі сол кездерде 

қозғалған, сол жылдарда алғаш әңгіме болған-тҧғын. Сол заманның ізгілікті жағдаятын 

идеялық тҧрғыдан алғаш қозғаушылардың бірі - Т. Масин еді. 

Қиялын алдағы алыс кҥлге ҧшырып, 

Жылдардың  шымылдығын тҥрді ысырып. 

Ауданның  ертегідей ертеңгісі 

Темірдің жанарына тҧрды сыйып 

Кенеліп бақ-дәулетке, 

Дарыған қҧт, 

Тайпақтың әр пҧшпағын таныды анық. 

Каналдар айқыш-ҧйқыш айқасады, 

Даланың апай тӛсін жарып ағып. 

Әрине, мҧның бәрі Батырдың қиялындағы сурет. Бірақ та болашақта іске 

асыратындығы анық. Ҥлкен бір аймақтың жҧртын табиғат дҥлейінен алып қалудың 

амалын ойластырған шаруашының басшысының арман-қиялын автор дӛп басып 

танығандай әсерде қаламыз. 

Ол кӛрді Азынабайдың кең жазығын, 

Сыймаған жомарт қолмен елге азығын. 

Жайқалған жасыл нуға 

Аңызақ та 

Қаймығып сала алмастай енді азуын. 

Қаракӛл орман жапқан қырға қандай, 

Тал бойын қамқаменен қымтағандай!
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Ӛтеді ауы-ауық нӛсер қҧйып, 

Тайпақтың аспанынан бҧлт ауа алмай. 

«Иә, бҧл әзірше арман ғана. / (Самғайды-ау, кӛңіл шіркін қай-қайдаға!). / Ал қазір 

дәл іргеде жатыр кӛлбеп, / Аптаптан аш ӛзегі талған дала». 

Осылайша туған жерінің гҥлденіп, кӛркеюін армандаған ел ағасының қҧлағына бірде 

«Ӛрт!» деген суық сӛз естіледі. Шалғайда оқшау қонған шағын ауыл жау тигендей 

дҥрлігіп, улап-шулап қоя берді. Бәйге атының шаңындай шумақ-шумақ бҧрқ-бҧрқ еткен 

қою тҥтінге тҧншыққан халықта ес жоқ. Бейқам ел есін жинап ҥлгермеуде, Қыр ҥстін 

қызыл-кҥрең жалын жалмауда. «Даланың қос ӛкпесі қусырылып, / Тартылып сала берді 

бірден демі». Мҧқым сайын даланы жалмаған ӛрттің сҧсты ҧсқынын ақын барынша 

қорқынышты суреттейді: 

Заматта жан шошырлық орнап тамҧқ, 

Ҥйтілді отқа жон мен ой қақталып, 

Шоқ қҧсып, жалын бҥркіп, кҥл тҥкіріп, 

Есірді жынды қҧйын ойнақ салып. 

Жел, жалын, тҥтін, тозаң араласып, 

Жҧлқысты от пенен от жағаласып. 

Ӛңмеңдеп алға қарай ҧмтылды ӛрт, 

Мың басты жалмауыздай аран ашып [1, 155 б.] 

«Есірген жын», «мың басты жалмауыз» қазақ ҧғымында ең қорқынышты мифтік 

образдар екендігін ескерсек, автордың осы дәстҥрлі ауыз әдебиеті кейіпкерлерін оңды 

қолданғанын байқаймыз. Сонымен бірге, «Атылған жемтігіне барыстардай, / Ауада 

айқыш-ҧйқыш жалын ҧшты», «Бурардай қҧтырынып жын бҥріккен, / Ӛртті жҧрт сабалады 

туырлықпен» сынды метафоралы теңеулер де шығарма әрін арттыра тҥскендей. 

Қаулаған ӛрттің суретін шығармада кӛрнекі бейнелеген ақынның қолданысындағы 

кейіптеулердің («жарысты жапан тҥзде от-сҧлулар, тҥріліп қызыл-шымқай желге етегі»; 

«лаулаған жарқ-жҧрқ етіп жал-қҧйрығы, жҥйткіді ӛрттің кҥрең сәйгҥлігі»; «аң біткен 

аласҧрып от ішінде, ҥрейден кӛздеріне қан қҧйылды»; «ашылып аждаһадай от араны, 

талғамай жҧтты қамыс, қопа, қауды; киіздер желпілдеді от ҥстінде, оқ тиген қанатындай 

шағаланың» т.б.) не бір шҧрайлы тҥрі кездеседі. Бҧл мысалдардан ақынның қазақ тілінің 

бай қорын терең меңгергендігін байқаймыз. 

Поэмада автор Темір Масин бейнесін сонау соғыста жҥрген кездегідей алып 

суреттейді: 

Қатерден қорғалақтап бой жасырмай, 

Темір жҥр жҧртты басап қолбасыдай! 

Бар ойы – сҧрапылдың алдын бӛгеу, 

Сонау бір ауыл қонған жонға асырмай. 

Ашу да, 

Ӛңеш жыртқан  ӛктем ҥн де, 

Орынсыз абыржу да жоқ Темірде 

Шектелмей  жалаң жарлық, қҧр нҧсқаумен, 

Бейнетке тосады иық кӛппен бірге. 

Жалынмен арпалысып, шайқасқан ерлердің бар қаруы – кетпен, тырма, айыр, кҥрек. 

Қосалқы кӛмек келіп жеткенше айдалада ғайыптан от аралы пайда болған. Қолдан келген 

бар амал-айлаларын іске асырып жатқан елге жігер, дем беріп жҥрген Темірге бағынған 

ерлер де командирдің нҧсқау – бҧйрығын бҧлжытпай орындауда. «Сілтенер отқа қарсы 

қару болып, Кәдеге асты тулақ, қҧрым біткен», «Жалыннан бет шарпыған кірпік кҥйіп, 

Шыжғырды алақанды темір сҥймен». Осылайша жан беріп, жан алысқан арпалыста Темір 

бейнесі бірте-бірте сатыланып, биіктей тҥседі. Жау жҥрек батырды
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ақын оның ӛткен ерлік жолдарымен байланыста алып, нысанға алған бейненің жан-жақты 

ашылуына кӛңіл бӛледі. 

Баяғы жалын атқан жас қалпы әлі, 

Бҧйрықтай ишарасы, қас қаққаны. 

Сыналған сан шайқаста ротасын 

Шыққандай шабуылға ол бастап тағы. 

Қолға алып тізгінін бар арпалыстың, 

Жалт та жҧлт жанарынан атады ҧшқын. 

Дем беріп қалжыраған жҧртқа сӛзі, 

Қҧяды бойларына қайта кҥш тың. 

Кҥллі дҥниені кҥйдіріп, бой бермей жатқан жалынды, қаулаған ӛртті бӛгеу мҥмкін 

болмады. Сҧрапылға тосқауыл қоюдың айла-шарғысы да таусыла келді. «Беттетпей 

арпалысқан қалың кҥшті, / Шеттегі ҥйлерді де жалын қҧшты. / Ит ҧлып, бала жылап, бота 

боздап, / Кӛмілді айғай-шуға ауыл ҥсті». Жер ҥсті лаулап, аспанды қою тҥтін жауып 

кеткен шақта: «Кенет бір жан ҧшырған әйел даусы / Қҧлаққа ӛрт ішінен жетті талып». 

Мҧқым ауыл дҥрлігіп, «кім екен ол елден бӛлініп қалған жан» десіп жатты. Әлде 

дәрменсіз, ғаріп жан ба екен? «Шырылдап отқа тҥсіп сәбиі ҥшін, / Ана ма кезген шарлап 

жалын ішін?» әлде «Қарғаған кемпір ме әлде бір қҧдайды? / Келін бе жаңа тҥскен гҥл 

шырайлы?» / Әйтеуір, кім де болса, / От ішінде, / Қҧлындай қайран ӛмір шырқырайды!». 

«Тілсіз жау ӛшірер ме қапылыста, / Әлдебір қыршын жастың жарығын шын?». Бҧл сҧмдық 

кӛрініске қарап, тҧру Темірдей батырға ҥлкен сын. Талай жаудан тайсалмаған қайран, 

ердің бейнесін, ерлікке толы іс-әрекетін эпик ақын С. Даумов жан бітіре, оқырманын бей-

жай қалдырмайтындай етіп суреттейді. 

Қҧйылып қорғасындай мҧң-жҥрекке, 

Жоқ болды Темір демде сҥңгіп ӛртке. 

Жалынды жарып ӛтіп, 

Келеді алып 

Жаңағы дауыс шыққан ҥйді бетке. 

От ішінде қыранша аққан батырдың денесін жыланша шаққан жалын қанша бӛгесе 

де, ердің кӛз алдын ӛрт-мҧнар бҥркесе де, асыл ер шыдап бағуда. Айнала ысылдаған не бір 

тҥрлі ҥн сиқырлы от сҧлулардай сақ-сақ кҥліп, бет-кӛзге кҥл-қоқырын шашып, қияметтің 

қыл кӛпірін еске тҥсіргендей болады. 

Еліктей торға тҥсіп алас ҧрған 

Жас қызды кӛрді ол оттың арасынан. 

Мойнына «Ағатайлап!» кетті асыла, 

Шығардай атып кӛзі шарасынан. 

Жҧбатқан естімейді ҥнді де тҥк, 

Денесі қалшылдайды дір-дір етіп. 

Кӛтеріп қызды Темір ҧшты кері 

Табанын қызыл шоққа кҥлдіретіп. 

Сҥрініп-қабынып алға аршындай ҧмтылған батырдың тҥтіннен нҧр жанары да 

ашылмай қалды. Әйтсе де, «Ауырлап қыз салмағын алқынады, / «Тіл» алып қайтқан 

жаудан барлаушыдай» деп сипаттайды ақын оны. Қарға адым жер жеткізбей діңкелетсе де, 

шыдап баққан ер ӛз ӛрлігінен таймады. 

Темірді азап жаншып талықсытты, 

Қиналып, қабағын ол анық шытты. 

Ӛрімдей бір ӛмірді, 

Тәлтіректеп, 

Қып-қызыл ӛрт ішінен алып шықты! 
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Армансыз жеткен жандай тілегіне, 

Қҧлады жетіп оттың жиегіне. 

Қоршаған жҧрт алдында жатты Темір, 

Ӛрт шалған бәйтеректей кҥйе-кҥйе... 

Міне, осылайша жас ӛмірді, тіршілік иесін ӛрттен қҧтқаруда Темір Масин мерт 

болды. Арада қаншама жылдар ӛтсе де ерлік іс ҧмытылмасы анық. Бір кезде Темір басшы 

армандаған шӛлейт далаға каналдар жҥргізу жҥйесі, аптапты-аңызақты ӛлкені суландыру 

мәселесі де іске асырылып, кейінгі ҧрпақ оның қызығын кӛруде. «Алмасын жаз аптабы, 

боран демі, / Қаншама тамыз ӛтті одан бері. / Бір кезде жалын шапқан қырқаларды / Қызыл 

гҥл қызыл шоқтай орайды енді». 

Таппайсың ӛрттің орнын іздегенмен, 

Ылғалға, ырысқа да тҥз кенелген 

Жатады қан тамырдай бҥлк-бҥлк соғып 

Каналдар атқылаған жҥз кӛмейден. 

Ӛткерген белдесумен, кҥресумен, 

Шығарар шақты бірақ кім есінен?! 

Бҧл кҥнде баяғы қыз - бақытты ана, 

Соқталдай Темір атты ҧл ӛсірген. 

Темір Масиннің бҧл ерлігі хақында қазақ әдебиетінде ондаған-жиырмалаған 

лирикалық ӛлең-жырлар дҥниеге келді. Ӛткен ғасырдың 50-60 жылдарындағы поэзияда 

Батыр ерлігін ҥлгі еткен кӛркем дҥниелер қаншама?! Алайда кең қҧлашты эпикадағы Т. 

Масин бейнесін жан-жақты ашып кӛрсеткен туынды есебінде С. Даумовтың бҧл поэмасын 

ерекше атап ӛткен жӛн. Әу бастан деректі, тарихи оқиғаларды кӛркем туындыға арқау 

етуді мақсат еткен С. Даумов стилінің бір қыры да осында жатса керек. Деректі 

оқиғаларды кӛркем туындыға айналдырудың шебері боп танылған С. Даумовтың «Жалын 

ғҧмыр» поэмасы Т. Масиннің бейбіт кҥндегі ерлігін кейінгі ҧрпаққа ҥлгі еткен, бояуы 

қанық патриоттық тақырыптағы мықты жазылған шығармалар қатарынан орын алары 

анық. 

Аталған поэма хақында, ақын, халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері, 

Абай атындағы ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ақҧштап Бақтыгерееваның: 

«Ағамыздың тағы бір қҧнды шығармасы Совет Одағының Батыры Темір Масин туралы. 

Темір Масин соғыстан аман келіп, елдегі бейбіт ӛмірдегі адамдарға кӛмектесем деп кҥйіп 

ӛлгені айтылады. Қазір ғой, Темір Масиннің не есімін, не ескерткішін сыйлауды қойдық. 

Ел боламын деген ҧрпақ осындай тарихты білгені дҧрыс. Тарихты білмеген ҧрпақ кҥні 

ертең ӛзін де сыйлата алмайды. Осындайда Сатыбалды Даумовтың шығармалары аз да 

болса кӛмекке келер еді дер едім» [8, 52 б.] - деуінде ҥлкен тәрбиелік мән-мағына 

жатқандығын аңдауға болады. 
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Әдебиетті жаңаша оқыту дегеніміз – оқу процесінің жҧмысына белгілі бір ӛзгерістер ала 

келетін жаңалықты енгізу болып табылады. Дәстҥрлі және инновациялық аспектілердің айырым 

жігін ашып кӛрсете отырып, бҥгінгі заманның талап-тілектеріне сәйкес оқытудың жаңа жҥйесін 

ҧғыну, практика тҥрінде оны қолдану дағдысының қалыптасуы – білім сапасын арттырудағы 

бірден-бір тиімді жол болмақ. Әрі бҧл кез келген мҧғалім еңбегінің нәтижелілігін арттырады. 

Дәстҥрлі оқу жҥйесінің кейбір тиімді тҧстары болғанымен, оның адамзат дамуындағы жаңа 

прогрессивті талаптарына жауап бере алмайтындығы әлдеқашан дәлелденді. Инновациялық 

оқыту технологияларын пайдалану – алдымен мҧғалімді терең теориялық және тәжірибелік білімі 

терең, коммуникативтік біліктілігі артық, дамыған ҧйымдастырушылық қабілеттері жеткілікті, 

ойлау икемділігі жоғары, шығармашылық белсенділігі мықты маман екендігін ерекшелеп 

кӛрсетеді. 

Педагогикалық технология – мҧғалімнің кәсіби қызметін жаңартушы және сатыланып 

жоспарланған нәтижеге жетуге мҥмкіндік беретін іс-әрекеттер жиынтығы. Педагогикалық 

технологиядағы басты міндет – оқушының оқу-танымдық әрекетін жандандыра отырып, алға 

қойған мақсатқа толықтай жету. Оқу ҥрдісін жандандыру оқушылардың оқу материалының 

теориялық мазмҧнын игеру жӛніндегі еңбегін тиімді ҧйымдастыру және олардың тәжірибелік 

іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқу ҥрдісінің тиімділігі мен сапасы 

мҧғалімнің әдістемелікдайындығы мен сабақ жҥргізу тәсілдері мен әдістеріне, жаңа 

педагогикалық технологияларды игеруіне тікелей байланысты болады. 

Инновациялық технологияның тиімді жақтары – білім сапасын арттыратын, жоғары 

нәтижеге жеткізетін процесс екендігіне кӛзіміз жетуде. Инновациялық іс-әрекеттің тҥп негізі – 

жаңа, соны сипаттағы ҥрдістерге жетуге, оның әдіс-тәсілдерін жетілдіруге бағытталған іс-

әрекеттер, сол арқылы дәстҥрлі қызмет саласындағы мешеу қалған элементтерден арылу. 

Педагогикалық технологияны игеруде қойылатын жаңа міндеттерді меңгеру оқытудың ең жоғары 

нәтижесіне жетуге мҥмкіндік беретін оқу-тәрбие ҥрдісін ҧтымды, әрі ҥйлесімді жобалап, 

ҧйымдастырып басқаруды жҥзеге асыруға тікелей байланысты. Жаңа педагогикалық жҥйе 

жобасында оқытудың мазмҧны, әдісі және тҥрі оқушының танымдық іс-әрекет ерекшілігін есепке 

алып анықтауды қажет етеді. 

Орта мектепте білім алатын балалардың қай-қайсысы да – даму деңгейі, ҥлгерім деңгейі, 

оқуға ықылас қою деңгейі, қызығушылықтары мен денсаулық жағдайы әр тҥрлі болып келеді. 

Дәстҥрлі оқытудың ҧйымдастырылуы кезінде мҧғалім олардың бәрінің ынта-ыждағатын бір 

мезгілде біркелкі қамти алмайтын жағдайлар кездеседі. Олардың ынта-ықыластары да әр текті 

боп келеді. Біреулері – жай ойлана қабылдайды, бірақ қорытындысы ӛнімді. Біреулері – 

ҧйымшылдықпен жҧмыс істесе, біреулері – кӛңіл-кҥйдің иесі болып, кҥйгелектеніп, біркелкі 

жҧмыс ӛндірмейді, біреулері – ықыластана жҧмыстанса, біреулері – айту, тапсыру бойынша 

жҧмыстанып, ынтасыз орындайды. Осындай балалардың шығармашылығын дамытуда ҧстаз 

тҥрлі әдіс-тәсілдерді пайдалануы қажет. 

Қазіргі заман мектебі жоғары деңгейде маманданған кәсіпқой мҧғалімді кҥтуде. Бҥкіл әлем 

бҧл кҥнде тәлім-тәрбие қызметіне ең білгір, ең талантты, ӛте жауапкершіл педагог-мамандардың 

қажеттігін мойындатуда. Сондықтан да педагог білікті маман, ӛз ісінің шебері болуы керек. Ол 

ҥшін алдымен, жаңа педагогикалық инновациялық әдіс-тәсілдерді игерген жӛн. «Педагогикалық 

технология – оқу-тәрбие ҥрдісінің шығармашылықпен оқыту мен тәрбиенің тиімділігін 

қамтамасыз ететін жанды қҧрамдас бӛлігі, технология – ақырғы мақсатқа жететін әрекеттер 

жҥйесі» [1,5]. 
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Әдебиет – ӛміртану қҧралы. Оның орта мектепте оқытылатын пәндерден басты 

айырмашылығы да осында. Әдебиетті меңгеруде оны шынайы ӛмірмен, тарихпен сабақтастыра 

ӛткізу анағҧрлым тиімді. Қазіргі таңда аталған мәселені функционалдық сауаттылық деп атап 

жҥрміз.  

Функционалдық сауаттылық – адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық 

қызметтерге белсене араласуы, яғни бҥгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына, жасына 

қарамай ілесіп отыруы, адамның мамандығын әрдайым жетілдіріп отыруы. Функционалдық 

сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында анық кӛрсетілген. Ондағы басты 

мақсат жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және 

рухани тҧрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның физикалық қҧбылмалы әлемде 

әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру болып 

табылады. Оқушы бойындағы функционалдық дағдылар негізінен орта мектепте қалыптасады. 

Оған мынадай факторлар әсер етеді: 

1)      білім беру мазмҧны; 

2)      оқыту нысандары мен әдіс-тәсілдері; 

3)      оқушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау, мотивация беру; 

4)      мектептен тыс және қосымша білім беру; 

5)      мектепті басқару жҥйесі; 

6)      достық пен ізгілікке бағытталған қалыпты білім беру ортасының болуы; 

7)      балаларды оқыту мен тәрбиелеуде ата-аналардың белсенді рӛлі. 

ХХІ ғасыр – қатаң бәсекенің ғасыры. Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында  «Бәсекелік қабілет дегеніміз – ҧлттың аймақтық немесе жаһандық нарықта бағасы, 

я болмаса сапасы жӛнінен ӛзгелерден ҧтымды дҥние ҧсына алуы. Бҧл материалдық ӛнім ғана 

емес, сонымен бірге, білім, қызмет, зияткерлік ӛнім немесе сапалы еңбек ресурстары болуы 

мҥмкін. 

Болашақта ҧлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік 

қабілетімен айқындалады. Сондықтан әрбір қазақстандық, сол арқылы тҧтас ҧлт, ХХІ ғасырға 

лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы,  компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мә-

дени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сӛзсіз қажетті алғышарттардың сана-

тында», – [2,1] деген болатын. Расында да, қазіргі қоғам  шығармашыл, әрі заманның талабына 

тез ілесетін мамандарды қажет етіп отыр. Ал болашақ маманды тәрбиелейтін ортаның бірі – 

мектеп. Осы мақсатқа жетуге функционалдық сауаттылық кӛмектеседі. Бҧдан аңғарғанымыз, 

бҧрынғыдай жаттанды білім мен жаппай жақсы, орташа, тӛмен оқитын оқушы деп бағалау 

жҥйесінің  мҥлдем дҧрыс еместігін кӛпшілік тҥсінуі керек. Ол ҥшін әрине, орта мектепте 

берілетін білім  ӛмірмен, қоғаммен тікелей байланысты болуы міндетті.  

Халықаралық PISA, TIMSS зерттеулерінің нәтижесі  біздің еліміздегі орта білімнің сапасы 

бойынша тӛмен нәтижелер кӛрсетіп тҧр.  Бҧндай сараптамалар бізден әлемдегі ӛзгерістерге 

сәйкес қҧндылықтар мен білім маңызын қайта қарауды қажет етеді. Осы мәселелерді шешу ҥшін 

орта мектептің пән мҧғалімдерінің жҧмыс  жҥйесіне  ӛзгерістер енгізу керектігі туындады.  

Жалпы адамзаттық қҧндылықтар мен адамның айналадағы дҥниемен жеке тҧлғалық 

қатынасын тәрбиелеу мақсатын халқымыздың мәдени рухани мҧрасының, салт-дәстҥрінің озық 

ҥлгілерін баланың бойына дарыту арқылы жҥзеге асыруға болады. Осыған байланысты орта 

мектеп оқулықтарында да халқымызға тән әдептілік, қонақжайлық, мейірімділік, т.б. сияқты 

қасиеттерді сипаттайтын тапсырмалар жҥйесі әлі де молынан берілуі тиіс деп есептейміз. 

Қазақ әдебиетін оқыту – жоғары оқу орындары мен орта мектептерге ортақ аса ӛзекті 

мәселе. Балаларды фольклор мен әдебиет мҧралары ҥлгілерінің эстетикалық ықпалымен 

тәрбиелеудің негізі отбасыларында қаланады. Сӛз ӛнері ықпалымен тәрбиелеудің бала-

бақшалардағы тәлім-тәрбиелік іс-шаралармен сабақтасатыны – дәстҥрге айналған ҥрдіс. Ал, орта 

мектеп пен жоғары оқу орындары ҥшін қазақ сӛз ӛнері қазынасындағы фольклор мен әдебиет 

мҧраларын тереңдете, жан-жақты оқыту – ҥнемі назарда болып келген жалпыхалықтық, 

мемлекеттік маңызды іс. 

Шығармашылық – бҥкіл тіршіліктің кӛзі. Мектепте білім беру ісіндегі басты бағдар – 

оқушылардың тек шығармашылық мҥмкіндіктерін дамыту және оларды шынайы ӛмірдегі дара 
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тҧлға етіп әзірлеу. Ол ҥшін ең біріншіден, ӛз таңдаулары бойынша оқытудың ҧстанымын жҥзеге 

асыру, яғни денсаулығын, дамуын, қызығуын ескеріп, мҥмкіндіктерін ашу. Екіншіден, оқыту 

ҥрдісінің сапасын арттырудың басты қҧрамды бӛлігі – жақсы тҥсінікті тілмен жазылған оқулық. 

Оқушы ӛздігінен оқуы тиіс, ал мҧғалімнің негізгі кӛңіл аударатын жайы: әрбір оқушының жеке 

қызығуы мен мҥмкіндіктерін ашу. Әрбір оқушы басқа оқушымен салыстырылмайды. Керісінше 

дамуына қарай ол ӛзімен салыстырылады. Мҧғалімнің кез келген сабағы шығармашылық сипатта 

ӛткізіліп отырса, оқушы дербестігінің қалыптасуы жоғары деңгейге кӛтерілері сӛзсіз [3,34]. 

Жалпы ӛз тәжірибемізден байқағанымыздай, ҧлттық-танымдық тапсырмалар – білім 

алушылардың  ақыл-ойын дамытатын, қызықтыра отырып ойдан-ойға жетелейтін, тынысы кең, 

алысқа меңзейтін, қиялына қанат бітіретін ғажайып нәрсе. Оқу ҥрдісінде ҧлттық ойын 

элементтерін пайдалану сабақтың тақырыбы мен мазмҧнына сай алынады. Сонда ғана оның 

танымдық, тәрбиелік маңызы арта тҥседі. Оқушыларды әсіресе, «Сиқырлы қоржын», «Кӛкпар», 

«Асық» секілді  ҧлттық ойындарға қатыстыру ӛте тиімді екеніне кӛз жеткізу қиын емес. Оқушы 

ойынның ҥстінде, не соңында ӛзінің қатысу белсенділігіне қарай тҥрлі баға алуы мҥмкін. 

Мҧндайда мҧғалім әр оқушының еңбегін бағалап, ынталандырып отыруы тиіс. Ойынның 

тәрбиелік маңызы да зор: ол баланы зеректікке, білгірлікке, ыждағатты ойлауға баулиды. 

Бабаларымыздың асыл қазыналарына деген кӛзқарасын қҧрметтеуге, сӛз әсемдігін сезінуге 

ҥйретеді, батылдыққа, ӛжеттікке тәрбиелейді.  

Мектептегі «Қазақ әдебиеті» пәнін қазіргі талаптарға сай оқытуда оқушылардың ӛзіндік 

ерекшеліктері, қызығушылықтары басты назарда болғаны дҧрыс. Сол себепті пәнді оқытуда 

баланың танымдық ой-ӛрісін, эстетикалық талғамын, шығармашылық ойлауын дамытуға, 

қатысымдық іскерліктерінің шыңдалуына оң ықпал ететін оқыту әдіс-тәсілдері таңдап алынады. 

Оқушының ізденімпаздығын, белсенділігін, ӛз бетімен жҧмыс істеу қабілетін, шығармашылық 

ойлауын қалыптастыруда олардың ӛзіндік ерекшеліктері, қабілет-қарымдары ескеріледі. 

Танымдық, креативтік іскерліктерді дамытуға мҥмкіндік беретін шығармашылық тапсырмаларды 

орындау оқушыларды сын тҧрғысынан ойлауға жетелейді. Сӛйтіп, әдебиетті оқушылардың 

ӛзіндік ерекшеліктерін ескере отырып оқыту, білім мазмҧнын меңгертуде басты ҧстанымдардың 

бірі болмақ. 

Еліміздегі білім беру саласын модернизациялау, оқытудың басқа да әдістеріне де ӛз әсерін 

тигізіп отыр. Соңғы жылдары ӛзіндік іс-әрекетін жандандыруға бағытталған оқыту тәсілдерін 

іздестіру белсенді тҥрде жҥргізіліп келеді. Ӛзіндік реттеу негізінде оқу тәсіліне баса кӛңіл 

бӛлінеді. Бҧл концептуалдық тҧжырымды жҥзеге асыру жӛнінен жобалау тәсілінің зор 

мҥмкіншіліктері бар. 

Оқушыларды сӛйлеуге, ӛз ойларын жеткізе білуге, пікірталастыруға тек арнайы бақылау 

кезінде емес, оқыту барысында, кҥнделікті сабақта, тіпті сабақтан тыс жҧмыстарда да 

қалыптастырып ҥйрету қажет. Ҧстаздың рӛлі тек емтихан алып, баға қоюмен шектелмейді, 

сабақты бере білуі мен оқушыларды еңбекке баулып, тәрбиелеуі және пәнге қызығушылығын 

арттырумен айқындалады. Ал оқушы білімнің сапасы – мҧғалім білімділігі мен біліктілігінің, 

іскерлігінің айнасы. Нарық заңдылығына сҥйенсек, кез келген ӛнімнің сапасын ӛндіруші емес, 

оны тҧтынушы анықтауы, бағалауы қажет. Сондықтан, мҧғалімнің берген білімін, оның ӛзі ғана 

емес, басқалардың бағалағаны жӛн болады. 

Сонымен, оқыту әдістері ынталандыру мен оқу мотивін айқындау, іс-әрекетін 

ҧйымдастыру мен жҥзеге асыру, бақылау мен ӛзін-ӛзі бақылау тәсілдерінен тҧрады. Әдістер 

белгілі бір оқу қҧралдарын пайдалануды талап етеді, әрі оқу процесінің барлық 

компоненттерімен, яғни мақсаты, міндеті, тҥрлері, ҧйымдастыру тҥрі, басқа қҧралдарымен 

бірлікте, байланыста қарастырылады. Қ.Жҧбанов та ӛз еңбектерінде теориялық білімі жетік 

мҧғалімнің әдістемені ӛзі жасап алатындығын айтқан болатын, яғни теориялық білімі терең 

мҧғалім қашан да ӛзі жаңа әдістер табатыны анық. 

Оқушылардың білуге деген ынтасы мен мҥмкіндігін толық пайдалану және сабақ 

барысында алған білімдерін практикада қолдану дағдыларын қалыптастыру ҥшін кӛркем 

шығармаларды оқытуда ҧлттық-танымдық тапсырмалар тҥрлерін пайдаланудың орны ерекше. 

Берілген тапсырмалар баланың жылдам ойлау, ізденімпаздық қабілеттерін арттырады, сӛздік 

қорларын молайтуға кӛмектеседі. Мҧнымен қатар, сабақ ҥстінде аталған тапсырмаларды қолдану 

оқушылардың оқып отырған сабағына деген қызығушылығын арттырады, оған белсенді тҥрде 
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қатысып, тҥсінбегенін тҥсінуге мҥмкіндік туғызады. Оқу материалын салт-дәстҥрмен   

сабақтастырып тҥсіндіру де пән тақырыптарын тез, жылдам меңгертуге ықпал етеді. Оқушының 

сӛздік қорын байыта тҥседі. Қорыта айтарымыз, орта мектептерде ҧлттың ӛткен тарихымен, 

мәдениетімен байланысты қҧрылған тапсырмалар санын арттыру керек. Пән мҧғалімдері осы 

жайтқа кӛбірек назар аударса. Ол ҥшін әрине, арнайы танымдық-ҧлттық тапсырмаларды саралап, 

жҥйелеп, мектеп жасындағы балалардың жас ерекшелігіне сай ҧсына білуіміз қажет. 
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Ниязғалиева А.Ә.-ф.ғ.к., доцент 

БҚО, Орал қ., М.Ӛтемісов ат. БҚМУ 

Қазіргі кезеңде елімізде білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне 

бағыт алуда. Мектеп мҧғалімдері сияқты ЖОО оқытушыларының да алдына қойылып отырған 

басты міндеттердің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру және жаңа 

педагогикалық технологияны меңгеру. Бҧл жӛнінде ҚР «Білім туралы» Заңының 8-бабында: 

«Білім беру жҥйесінің басым міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу»-деп атап кӛрсетілген. 

Педагогикалық технология – оқытушының кәсіби қызметін жаңартушы және нәтижеге 

жетуге мҥмкіндік беретін іс-әрекеттер жиынтығы. Осы заманғы білім беру жҥйесінде білім 

берудің даму бағыты мен тенденцияларын қамтитын 50-ден астам технологиялары қолданылып 

жҥргендігі мәлім. Әсіресе, сыни тҧрғыдан ойлау, ойын арқылы оқыту, деңгейлік саралап оқыту, 

модульдік оқыту, дамыта оқыту, оқытудың ҥш ӛлшемді әдістемелік жҥйесі, кредиттік оқыту, 

қашықтықтан оқыту, бағдарламалап оқыту, компьютерлік оқыту технологиялары  жалпы білім 

беретін мектептер мен жоғары оқу орындарының білім беру жҥйесінде белсенді қолданылуда.  

Мақсат - ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны кҥшейген 

заманда ақыл-ой мҥмкіндігін қалыптастырып, жасӛспірімнің қабілетін, талантын ашу, оны 

дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа баули отырып, білім, білік, дағдылар 

қҧзіреттіліктерін қалыптастыру.  

Бҥгінгі жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі идеясы – «білген аз, сол 

білгеніңді іске қолдана білу» дегенге саяды. ХХІ ғасыр білекке емес – білімге, кҥшке емес – епке 

тоқтаған заман. Сол себепті де қазіргі таңда студентке қандай білім беремін деп емес, студент 

алған білімін ӛмірде жҥзеге асыра ала ма деп ойлану керек сияқты, ӛйткені ЖОО-ны бітірген, 

ҧстаз мамандығын алып шыққан кӛпшілік жастар мектепке барудан бас тартып, басқа салада 

еңбек істеуге бейім. Бҧның сан алуан себептері мен салдары бар десек те, екінші бір себебі ЖОО-

да берілетін білімнің теориялық жағы басым да, практикалық жағының кемшін жатуында болса 

керек. Кҥн сайын кҥрделеніп, ӛзгеріп және тез жетіліп келе жатқан, біз ӛмір сҥріп жатқан әлемде 

білімді болу жеткіліксіз. Сондықтан қоғамдағы проблемаларды шеше алатын, шешім 

қабылдайтын, сындарлы ойлайтын, идеялар мен ӛнімді пікір ҧсына алатын, топтарда да, жеке де 

тиімді жҧмыс істейтін икемді, креативті, бастамашылық қабілеті бар жастар, мамандар 

тәрбиелеп, ӛсіруіміз қажет. Бҧл орайда Қазақ елінің тҧңғыш президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты халыққа Жолдауында: 

«Бізің міндетіміз – білім беруді экономикалық ӛсудің жаңа моделінің орталық буынына 

айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және ӛз бетімен іздену дағдыларын 

дамытуға бағыттау қажет» деген болатын[1].  

«Мҧғалім – мәңгі нҧрдың қызметшісі, ол барлық ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін 

сеуіп, нҧрын қҧятын жалын иесі» деген чех педагогі Я.А.Коменскийдің сӛзі қай қоғамда да орта 
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мектептегі мҧғалімнің, ЖОО-дағы оқытушының рӛлі зор екенін, жаңашылдығымен, 

ізденімпаздылығымен заман кӛшін алға бастайтын кӛшбасшы болу керектігін аңғартады. 

Ендеше, бҥгінгі Ҧстаз оқытудың жаңа әдістерін дҧрыс таңдап, оқытуды ҧйымдастырудың 

формасын дәл анықтап, студенттің қызығушылығын, ізденімпаздығын, шығармашылығын 

қалыптастыратын тапсырмаларды ойластырып, студенттің ӛзін-ӛзі басқаруын, ӛз әрекетіне 

ӛзіндік баға беруге дағдыландыруға ерекше кӛңіл бӛлгені жӛн.  

Қазіргі уақытта мектеп мҧғалімдері мен ЖОО оқытушылары «Ӛрлеу» республикалық 

ғылыми-әдістемелік орталығынан білімдерін жетілдіріп, тәжірибе алмасып, жаңартылған білім 

беру мазмҧнын игеруде біршама жҧмыстар атқарып келеді. Соның айғағы, жаңартылған оқу 

бағдарламасындағы «шығармашылық және сын тҧрғысынан ойлау» қҧндылығын студенттердің 

бойында қалыптастыру жолында оқу мақсаттарына сай жаңа педагогикалық әдіс-тәсілдерді сабақ 

ҥрдісінде қолдану «Қазақ диалектологиясы» пәнін оқытуда да қолданыс табуда. Диалектология – 

кӛп жылдардан бері жоғары оқу орындарының бағдарламаларына еніп, оқытылып келе жатқан 

ғылыми курс. Бҧл курстың ӛзіндік мақсаты мен міндеті қазақ диалектологиясының зерттеу 

нысанын белгілеу, диалектілердің пайда болу, қалыптасу жолдарын кӛрсету, зерттелу тарихынан 

хабардар ету, ӛзге ғылымдармен байланысына кӛз жеткізіп, әр сӛйленіске тән фонетикалық, 

лексикалық және грамматикалық ерекшеліктерді саралау, диалектілік кірме сӛздер мен кәсіби 

сӛздерді анықтау, сырт жерлерде тҧратын қазақтардың(Ӛзбекстан, Қарақалпақстан, Тәжікстан, 

Алтай ӛңірінде) тіліндегі жергілікті ерекшеліктермен таныстырып, диалектілердің тілді шҧбарлау 

мен әдеби тілді байытудағы орнын кӛрсету. Бҧл турасында кеше ғана ортамыздан бақилық 

болған, ғалымдықтың да, адамдықтың да  ерен ҥлгісін кӛрсеткен академик Әбдуәлі Қайдаровтың 

айтқан мына бір тҧжырымын тілімізге тиек етсек болғаны: «...Әдеби тіл мен жергілікті тіл 

ерекшеліктері арасында қытай қорғаны жоқ. Әдеби тіліміз атқаратын қызметіне байланысты 

жергілікті халық тіліне ықпал жасап, оны игеруге, ӛзіне керегін алып, кәдесіне жаратуға 

тырысады. Және де бҧл – тіл дамуына қажетті процесс» [2].  

«Сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету барысында студенттер ӛз ойын, пікірін жҥйелі тҥрде 

жеткізе біледі, тереңінен салыстыра отырып ойланады, ӛзіндік идеяларын ҧсынуға дағдыланады.  

Сыни тҧрғыдан ойлау стратегиясының бірі – Блум таксономиясы. Блум таксономиясының 

деңгейлері тӛмен деңгейден басталып, орта, жоғары деңгейге дейін кӛтеріледі. Бҧлай оқу 

студенттер ҥшін тиімді, себебі студенттер ӛздері білетіндерінен бастап, бірте-бірте жаңа 

тақырыппен ҧштастыра отырып, білімін толықтыра тҥседі. Сондай-ақ берілетін тапсырмалар әр 

тҥрлі болғандықтан студенттердің қызығушылығын оятады, сыни тҧрғыдан ойлауға белсенділігі 

артады. Әр деңгейде оқулықты қайталайтын тапсырма ҧсынбай, оның ауқымынан шығып, 

материалды дамыту, тереңдету немесе оның негізінде жаңа ақпарат, ҧғым қҧрастыруды талап 

ететін тапсырма берген жӛн. Сол сабақта іске асырылатын деңгейлердің барлығына жеке-жеке 

бағалау критерийлері және тапсырма мен дескрипторлар қҧрылады. Тапсырманы әр студент 

дискрипторларға қарай отырып, ӛз деңгейінде орындайтын болады.  

Сӛзіміз дәлелді болу ҥшін және ӛз тәжірибеммен  бӛлісу мақсатында «Диалектілік 

сипаттағы кәсіби сӛздер» тақырыбындағы практикалық сабақ жоспарын назарларыңызға 

ҧсынамын.  
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Студенттермен алдыңғы сабақтарда ҿтілген тақырыптарды еске 

тҥсіре отыра диалектілік сипаттағы кҽсіби сҿздер мен ҽдеби 

тіліміздегі кҽсіби сҿздерді, оларды ажыратудың амал-тҽсілдерін, 

бҧл туралы академиктер Ш.Ш.Сарыбаев пен Ҽ.Т.Қайдаровтың 

айтқан тҧжырымдарын ескерту, оқытудағы мақсатты ҧғындыру. 
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Сабақ  

нҽтижесі: 

 

Студенттер диалектілік кҽсіби лексика мен ҽдеби тіліміздегі 

кҽсіби сҿздерді салыстырып, диалектологияның қоғамдық жҽне 

жаратылыстану ғылымдарымен байланысын, тілдік 

ерекшеліктердің халық тілінің бір бҿлшегі екендігін, ҽдеби 

тілімізді байытуға ҿзіндік ҥлесіінің бар екендігін ҧғынады. 

Бағалау  

критерийі 

 Лексикалық ерекшеліктермен таныса отырып, диалектілік 

кҽсіби сҿздермен танысады, тҥрлерін анықтайды, ҽдеби тілмен 

салыстырады. 

 Ҿз аймақтарында кездесетін диалектілік кҽсіби 

сҿздердермен топты хабардар етеді. 

Тілдік 

қҧзіреттілік 

Лингвистика, фонетика, лексикология, морфология, синтаксис 

салаларынан алған білімдерін жинақтап, пайдаға асырады. 

Ресурстар Ғ.Қалиев пен Ш.Сарыбаевтың «Қазақ диалектологиясы» оқулығы,  

А.Ҽ.Ниязғалиева мен Г.Г.Тҧрғаналиеваның «Қазақ 

диалектологиясы» оқу-ҽдістемелік қҧралы, постер, маркер,  

Сабақ 

барысында 

жҥзеге асатын 

қҧндылықтар 

Осыған дейін жинақталған білімді қолдана білу, ҿзара 

тҥсінушілік, ынтымақтастық, ҿз ойын ашық жеткізу. 

Шығармашылық жҽне сын тҧрғысынан ойлау.  

Ҽдіс-тҽсілдер Сҧрақ-жауап, баяндау, тҥсіндіру, анализ, синтез, редукция, 

дедукция 

Пҽнаралық 

байланыс 

Ҽдебиет, тарих, жағырапия, биология, сурет, информатика 

Алдыңғы оқу Диалектология ғылымы, нысаны, салалары, зерттелуі, ӛзге 

ғылымдармен байланысы, диалектілік лексика, сӛйленістердегі 

лексикалық ерекшеліктер. 

Сабақтың жоспары 

Жоспарланған 

уақыт:  

2.02.2019 ж.  

сағ. 9.00. ауд. 

416. 

 

Сабақ барысы : 

 

Ресурстар 

Басталуы 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

«Блум таксономиясы» 

 Бағалау 

 Жинақтау 

 Талдау 

 Қолдану 

 Тҥсіну 

 Білу 

Ой қозғау 

Карусель ҽдісі бойынша «Кім зерек?» ойынын 

ойнау.  

Топқа бӛлу. Кәсіби сӛздердің суреттерін 

пайдалана отырып, тӛрт топқа бӛлу (балық, 

бау-бақша, мақта, су) 

 

Дискриоптор: Білім алушы  

 Диалектілік кәсіби сӛздерге мысалдар 

ойлайды 

 Диалектілік кәсіби сӛздерді әдеби тілдегі 

кәсіби сӛздерден ажыратады 

 Диалектілік кәсіби сӛздерді лексика-

семантикалық жақтан топтастыра білуі 

 

 

 

 

 

 

Балықтар,кҿкҿ

ністер,мақта,с

у 

шаруашылығы 

бейнеленген 

суреттер 

  Тҥсіну  
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Сабақтың 

ортасы 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аяқталуы  

Сабақты 

бекіту 

5 мин 

 

 

 

 

 

Постер қорғау арқылы тақырыптарды 

қарастыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marker-board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер 

арқылы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- топ.Диалектология ғылымы және оның 

салалары 

  2-топ.Диалектология ғылымының  ӛзге 

ғылымдармен байланысы 

  3-топ.Диалектологияның ғылым ретінде 

зерттелуі 

  4-топ.Жергілікті ерекшеліктердің әдеби тілді 

байытудағы рӛлі (академик Ә.Қайдаровтың, 

Ш.Сарыбаевтың пікірлері) 

 

Дискриоптор: Білім алушы  

 Диалектология ғылымының зерттеу 

нысанын білу 

 Диалектология ғылымының зерттелуінен 

хабардар бола отырып, қазақ 

диалектологтарының еңбектері, тҧжырым – 

кӛзқарастарын саралайды.  

 Әдеби тіл мен жергілікті тіл 

ерекшеліктерінің арасындағы байланысты 

дәлелдей біледі. 

 топ болып тақырыпты дәлелдермен, 

ғылыми кӛзқарастармен қорғайды 

 

       *     Қолдану 
Топтастыру ҽдісі арқылы берілген тілдік 

ерекшеліктердің кәсіптің қай тҥріне 

жататындығын әркім ӛзінің тобына қарай 

анықтап, әдеби тілдегі баламасын табуы керек: 

таутан, ҽттік, аскҽді, ҽнер, діңке, дарбыз, 

сҥген, торлама, бір иін су, қолшық, ақан ау, 

қақпыш, бҽдірен, топырақ суы, келімдҽрі, 

жам, кҥнбағар, қоза, ботташық, терім, 

қозапая, қаяз. 

 

Дискриоптор: Білім алушы  

 Сӛздікпен жҧмыстана білуге 

дағдыланады 

 Диалектілік кәсіби сӛздердің әдеби 

тілдегі баламаларын біліп, есте сақтауға 

машықтанады.  

 Диалектілік кәсіби сӛзер әдеби тілді 

байытудың бірден-бір кӛзі екендігін 

бағамдайды. 

 

 Талдау 

Ыстық орындық ҽдісі (Әр топтан бір студент 

шығып, ортадағы орындыққа отырып, 

оқытушының атаған диалектісіне тән сӛздерді 

анықтап, лексикалық талдау жҥргізеді).  

Жар, пісте, аша, белкҥрек, дарбаза, дҽліз, 

ноян//жоян, сҥгірет, теппе, шаппа, оттық, 

там, кҽлла, мҧштау, ілес, қҧнт, кемпірауыз, 
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Әдеби тілде баламасы толық жоқ, бірақ ерте ме, кеш пе, әйтеуір оның бір кәдесіне жарауға 

тиісті диалектизмдерге кәсіби сӛздер, яғни жергілікті халықтың кәсібіне, әлеуметтік тіршілігіне, 

шаруашылық жағдайына, табиғи ерекшелігіне байланысты ҧғымдардың атаулары жататындығын 

болашақ тіл мамандары ретінде білулері артық болмасы анық. 

Қорыта айтқанда, Блум таксономиясымен сабақ ӛткізудің тиімді жолдары мол. Себебі: 

тақырып тҥгел қамтылады; бір сабақта деңгейлеп бірнеше тапсырмалар орындалады; сабаққа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 
5 мин 

бишік, қҧрамыс, кҥршек. 

 

Батыс Шығыс  Оңтҥстік Орталы

қ-сол-

тҥстік 

    

 

Дискриоптор: Білім алушы  

 Қазақ тіліндегі тӛрт сӛйленісті  ажырата 

білу   

 Диалектілік сӛздердің әдеби тілдегі 

баламаларын біліп, есте сақтауға 

машықтанады.  

 Диалекті мен говорды ажыратып, 

лексикалық талдау жҥргізе білу. 

 

 Жинақтау 

Ассоциация әдісі арқылы студенттер тақтаға 

шығып, білгендерін жазады.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дискриоптор: Білім алушы  

 Әр сӛйленіске тән диалектілік кәсіби 

сӛздердерге мысалдар келтіре білу,. 

 Әдеби тілімізді байытудағы рӛлін 

дәлелдей алу.  

 Диалектолог-ғалымдардың кӛзқарастары 

мен ой-тҧжырымдарына ӛзіндік пікір білдіру.. 

 

 

  Бағалау 

 «Смайликтер» ҽдісі арқылы топтар бір-бірін 

бағалайды.                

 

 

     «ҚҚҚ» ҽдісі арқылы бҥгінгі сабақты 

қорытындылаймыз. (Ҥш қызық, ҥш қҧнды, ҥш 

қиын мәліметтерді студенттер айтады) 

Диалектілік 

кәсіби  сӛздер 
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студенттер белсенді тҥрде қатысып, ӛз ойын, пікірін дәлелдеуге дағдыланады; ҧжымда жҧмыс 

істеп, ӛзара қарым-қатынас әдебін игереді; әр студент білім деңгейін байқап, ӛзін-ӛзі бағалап 

отырады, жҧптық бағалау, ал сабақ соңында топ кӛшбасшылары топты критериймен бағалап 

отырады. Бҧған қоса, әр ҧстаздың ӛзіндік әдіс-тәсілі, қиял ҧшқырлығы мен қарымы, шеберлігі 

қосылады. Осылайша, тәжірибе алмасу, жақсыдан ҥйрену – шәкірт тәрбиелеп ӛсіру 

мақсатындағы келелі іс болмақ.  

Конференция жҧмысына және конференцияға қатысушы мектеп және жоғарғы оқу 

орындарының ҧстаздарына табыс, сәттілік тілеймін! 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1.Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан халқына 

Жолдауы. 

2.Қайдаров Ә.Т. Сӛз ӛнері дертпен тең. Қазақ әдебиеті. 1993, 29 маусым. 

3.Әлімов А. Интербелсенді әдістемені ЖОО-да қолдану мәселелері – Оқу қҧралы. Алматы, 

2013. 

4.Қазақстан Республикасында білім берудің 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы. -Астана, 2011. 

5.Райысов У.Сыни тҧрғыдан ойлау технологиясы.- Астана, 2016.  

 

 

Қазақ ҽдебиетін оқытуда  интербелсенді ҽдістердің тиімді тҧстары 

 

Г.К.Тəңірбергенова  

филология магистрі 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік  

университетінің аға оқытушысы,  

Ақтӛбе, Қазақстан. 

gulkatan@mail.ru 

 

Оқытушының қазіргі оқу әдістерін жетік  меңгеруі шеберліктің бір қыры боп есептелінеді. 

Оған қоса, білім алушылардың іс-әрекетін қуаттау, бағыт-бағдар беру, белгілі бір мақсатты 

әрекетке ынталандыру да жаңа талаптардың бірі десек болады. «Оқыту –  бҧл адамның кез келген 

бір оқу мҥмкіндігімен ӛзара әрекеттестік кезіндегі мінезін қалыптастыру ҥшін жинақталған 

бейімділік, ӛмірлік тәжірибе, әлеуметтік қатынастар, қҧндылықтар, пікірлер мен сенімдердің 

кҥрделі қҧрамы. Оны мектептен, жоғары оқу орындарынан және де ӛмірлік тәжірибеден 

жинақтауға болады. Адамзат уақыт талабынан қалмау ҥшін ӛмір бойына оқып ӛтуіне тура 

келеді» [1,45].  

Бҥгінгі таңда білім алу кеңістігі анағҧрлым ҧлғайды. Образды тҥрде айтар болсақ, ақпарат 

ағыны буырқанған теңіз толқындары сияқты. Сондықтан бҥгінгінің адамдарының алдында, теңіз 

толқынынан кемесін ӛзіндік айла-тәсілдерімен аударып алмай аман шығу, болмаса ағынның 

жетегінде кетіп, ӛз бағдарынан ауытқып қалу, тоқырау, тежелу сияқты дағдарыстар бар. Сол 

себепті де, жоғары мектепте білім алатын студент жастарға алдымен, ӛмір бойы қажетті біліп алу 

және де қажетті білімін бәсекеге толы заманымызда ӛзінің, мемлекеттің игілігіне, дамуына 

жарату міндеті тҧрғанынын саналы тҥрде ҥйренткеніміз жӛн.  

Бізге дейін ҧрпақ, яғни кеңес заманында ӛмір сҥріп, қатаң стериотиппен ӛмір сҥрген ҧрпақ 

жоғары білім санаулы адамдарға ғана тиесілі, ол кез келгеннің уысына тҥспеуі қажет деген 

негізсіз ҧстанымды алға тартып келді. Әрине ӛткен қоғамды қаралап, тарихты жоққа шығаруға 

болмайды. Дегенмен, кейбір қажетсіз, қазақы ортаны жаңылдыратын ескі пікірлерден ада болып, 

сана ашықтығын ҧстанған дҧрыс. Осы сана, бәсеке деген ҧғымдардың барлығын кезінде Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында тәпіштеп тҥсіндіріп 

берген болатын. Міне сол сияқты, біз ӛмір сҥріп отырған бҥгінгі кҥнде әрбір қазақстандық жас 

жоғары білім алу мҥмкіндігінен шеттетілмеуі тиіс. Ол ақылы ма, әлде мемлекеттік тапсырыс 

негізінде білім ала ма, бастысы саналы ғҧмырында ӛзіне қажетті тереңдік пен жан-жақтылықты, 

бейімділік пен жаңашылдықты ҧғынғаны дҧрыс. Оған қоса, бір мамандықты таңдап, зейнет 

жасына дейін жаны қаласа да, қаламаса да дипломды «кәдеге асыру» деген жаңсақтықтан 

mailto:gulkatan@mail.ru
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жастарымыз қателеспесе дейміз. Жаны қаламаған кәсіптен ӛзі рухани ләззат алмайтыны және 

қоғам одан еш пайда кӛрмейтіндігін сезінуі тиіс. Оқытушы ретінде, ӛз студенттеріме 

«мҧғалімдікті жаныңыз қаламаса, ӛзіңізді рухани дерттен қҧтқарыңыз. Жаны ауру мҧғалім, 

сырқат оқушы тәрбиелейді» дегенді жиі айтамын. Сол себепті, біз алдымен мектеп жасындағы 

балаларымыздың «Кім боламын?» деген арман қанатын ӛсіріп, қомдап, дем бергеніміз дҧрыс. 

Арманшыл, қиялшыл бала болашақ қоғамның негізін қалайды. Ҥлкен мақсаттар мен ғылыми 

жеңістер, жетістіктер осы «арман қанатынан» бастау алары анық.  

Қазақ қашаннан баласын бесікте жатқан кезеңінен сӛзбен, сӛздің қҧдіретімен, киесімен 

тәрбиеледі. Ауыз әдебиетіміздегі ел қорғаны болған батырлар, ақылды да, сҧлу қыздар, елін 

сҥйген данышпан билер мен қаһарман хандар, жомарт байлар, еңбекқор кедейлер (кейіннен бай 

болады), ӛз туған ҥйінен бақыт іздеп шығып, мҧратына жетіп жатқан осындай жағымды 

образдарды шебер бейнелеген ертегілердің ӛзі жас ӛркенді ӛмірлік мақсатқа жетелейді. Осындай 

ҧлы мақсатқа жетелейтін туындыларды біз мектеп жасындағы балаларға қандай деңдейде оқыта 

алып жатырмыз. Және де оны қалай оқытпақпыз? 

Әдебиет тікелей ӛмірмен, ӛнермен сабақтас пән. Жаңашылдықты, жаңғыруды, 

жасампаздықты қажет етеді. Заман ағымын ескерсек, қазіргі оқушыны таңқалдыру, оларды 

білімнің қажеттігіне сендіру ӛте кҥрделі, тіпті қиын десек те болады. Қоғамдағы жағдай, 

халықтың әлеуметтік тҧрмысындағы ӛзгерістер, рухани қҧндылықтарға деген кӛзқарастың 

тӛмендеуі орта мектептің оқушысының санасына, дамуына, қай тҧрғыдан болса да әсер етері 

анық. Осы тҧста қазақ әдебиетінен сабақ беретін мҧғалімдер барынша дәлелдеп сендіру, 

шәкірттің қызығушылығын арттыру, талап ете білу, тҧлғалық қабілеттерін ашып, дамыту және 

т.б. ықпал тҥрлерін іске асыруда хас шеберге айналуы тиіс. Ол ҥшін алдымен, ескі кӛзқарастан 

ажырап, әдебиетті оқытудың, оқыта білудің жаңаша әдістеріне кӛшкен дҧрыс.  

Әдебиетті білу – ол әдеби туындының ӛзегін дӛп тауып, ӛмірлік кәдеге жаратуымен 

ӛлшенуі тиіс. Ол ҥшін әрине кӛркем шығарманы мҧғалім ӛзі толық игеруі шарт.  

Қазіргі оқыту жҥйесінде біз жаңартылған білім мазмҧны бойынша білім беру деген 

тіркесті кӛптеп қолданамыз. Ал әдебиетті жаңаша оқыту дегеніміз не? Кейбір пән мҧғалімдері 

оны жеті модульді жҥзеге асырумен ӛлшейді. Яғни, тҥрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, «шоу» 

тҥрінде сабақ ӛткізсем, пәнді оқытуда мақсатыма жеттім деп есептейді. Ал шындығында осындай 

«қойылым» сабақтардың бала ҥшін қаншалықты пайдасы бар?  

Әдебиет ол ӛз алдына ӛнер. А.Байтҧрсынов кӛрсеткен ӛнер тҥрлерінің ішіндегі ең  

маңыздысы да. Қазақ әдебиетін оқытуда әр оқытушы ӛз алдына сан тҥрлі мақсаттар қояды. Ӛз 

тәжірибемізден аңғарғанымыздай, дҧрыс қойылған мақсат әр сабақтың нәтижелілігіне, оның 

маңызына және қызықты ӛтуіне бірме-бір әсер етеді. Мҧғалімнің мақсаты дәл айқындалғанда, 

тақырыпты игерту ҥшін қолданылатын әдіс-тәсілдерде тиімділігі арта тҥседі. Жасалған 

жҧмыстың қорытындысы, сапасы артады. Мәселен, сабақ деген сӛздің анықтамасынан гӛрі, оның 

тҥпкі мағынасы ҥлкен тереңдікті білдіреді. Мектеп қабырғасында оқытылатын әрбір пән 

бойынша ӛтетін оқу материалдары бала ҥшін ертеңгі шынайы ӛмірінде қажетті сабақ, яғни 

болашақ ӛмірінің кәдесіне жарайтын ақпарат, таным, пікір, ҥйрену болуы керек. 

Жеке тҧлғаны қалыптастыруда әр пәннің ӛзіндік орны бар болғанымен, барлық білімнің 

негізі, оны игеру қҧрамы болып саналатын әдебиет пәнінің атқаратын қызметі ӛте ҥлкен. 

Ӛйткені, ғылымның қай саласына қатысты болса да білімді меңгеруге қажетті ой қорыту, оны 

дәлелді тҥрде дәйектілікпен айта білу, оқығанын жҥйелі баяндау секілді іскерлік дағдыларды, 

тілдік фактілерді, оның ішкі заңдылықтарын оқушы тану арқылы игереді. Ішкі дҥниесі бай, жан-

жақты дамыған жеке тҧлғадағы ең басты қасиеттердің бірі тіл байлығы. Ӛз ойын нақты, терең 

мағыналы, әрі кӛркем жеткізе білетін, шешен де, ойлы сӛйлей білетін, Абайша айтқанда, жҥрекке 

жылы тиетін, «айналасы теп-тегіс жҧмыр келетін» сӛз қҧдіретін игерген адамда ғана тҧлғалық 

қасиет қалыптасады. 

Әдеби нҧсқаларды оқытуда басты талап, кӛркем туындының негізгі ӛзегін, қаламгердің 

басты идеясын оқушыға жеткізе білу. Мәселен, Аяз би ертегісі, «Қыз Жібек» лиро-эпостық 

жыры, М.Дулатовтың «Бақытсыз Жамалы», М.Жҧмабаевтың «Батыр Баяны» және т.б. 

туындылардың тізбегін жалғастырып кете беруге болады. Бҧл шығармалардың әрқайсының 

ӛзіндік тереңдігі мен тағылымдық мән-мағынасы бар. Жаңартылған білім мазмҧны бойынша бҧл 

шығармалардың барлығына кем дегенде бес-алты сағат берілген.  Тапсырмалар тҥрі сан алуан. 
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Бірақ, басты талап оқушының әрбір туындыдан рухани азық алуында жатыр. Сол себепті, 

шығарманы оқи отырып, қазақтың ҧлт ретінде болмысын танып, оның ҧлылығын, ӛресінің 

биіктігін бала сезініп, ӛз ҧлтының сана биіктігімен мақтанып, марқая алуы тиіс. Кӛптеген, 

әдістемелік басылымдарда әдебиеттен сабақ беретін мҧғалімдер бҧрыннан дәстҥрлі жҥйеде 

қалыптасқан кӛзқарастан арыла алмай келеді, байды, ханды – жағымсыз бейнеде, кедейді 

дәріптеу, ертеден бергі салт-дәстҥрімізде қалыптасқан танымымызды ескінің жҧрнағы деп 

қарастыру – әлі де кездеседі деген пікірлер кӛптеп айтылады. Расында да, қазіргі қоғамның 

сҧранысы мен қажеттелігі мҥлдем ерек. Бҧрынғы дәстҥрлі оқыту ол «дайын асқа тік қасық» 

сынды, белгілі бір қасаң шарттардан, жаттандылықтан тҧрды. Ол ӛткен заманның шеңберден 

шықпайтын адамы ҥшін қолайлы болғанымен, бҥгінгі туысы мен ойлауы мҥлдем бӛлек 

балаларымыз ҥшін әсте ҥйлеспейтін жҥйе. «Дьюи «дәстҥрлі» білім беруді енжарлықпен білім алу 

ҥрдісі ретінде сипаттайды және ӛзара әрекеттің немес сыни қатысудың тӛмен деңгейін қажет 

ететін жаттап алу әдісін сынайды. Ал «дәстҥрлі оқыту» қандай оқыту? Ол – қазіргі мҧғалімнің 45 

минуттағы іс-әрекеті. Мҧғалім кіреді, сабақ сҧрайды, сабақ тҥсіндіреді. 4-5 оқушыны бағалайды, 

қалғандары  сол қалпында қалады. Бҧл жердегі мҧғалім тарапынан берілген дайын білімге 

оқушылар ӛздігінен әрі қарай дамыту, іздену, ойласу, атсалысу, салыстыру, пікір алысу, пікір 

таластыру т.б. жайлар қолға алынбайды. Мҧндай білімнің аясы тар, кӛбінесе жаттанды еске 

сақтауға алып келеді. Сондықтан кӛбінесе санада механикалық есте сақтау арқылы алынған білім 

ойлаудың тӛменгі деңгейінде ғана жҥзеге асырылады. Ары қарай терең ойлану ҥрдісі іске 

асырылмайды» [1,33]. 

Жалпы кӛркем туындыны балаға оқыту барысында, шығармаға, ондағы кейіпкердің 

әрекетіне сын кӛзбен қарауды ҥйреткен жӛн. Бҧрынғы қалыптасқан дағды бойынша шығарманы 

қҧр мазмҧндатып немесе жатқа ӛлеңді оқығаны ҥшін бағалау анау айтқандай нәтиже бермейді. 

Мҧндай оқытудан қазақ әдебиетінің оқырманын да қалыптастыра алмаймыз. Жаңартылға білім 

мазмҧны бойынша бар басымдылық оқушыға беріледі. Мәселен, ӛз сабақтарымда кӛркем 

туындыны игеруде Insert, Джигсо, Ҥш қадамдық сҧхбат, Стикерлі диалог әдісін қолданамын. 

Дәріс сабақтарында да бҧрынғы дәстҥрлі оқытудағыдай, оқытушының баяндауымен оқылатын 

дәріс тезисі алдын ала беріледі, болмаса смартфондарына хабарлама ретінде жіберіліп, студент 

ӛзіне қажет деген тҧсын ғана дәптеріне тҥсіріп алады. Ал негізгі басымдылық кӛркем туындыны 

талдауға, пікір айтуға, достары арқылы білім алуға беріледі. Ал практикалық сабақта студент 

негізгі тақырып тӛңірегінде барынша ӛз бетімен әрекет ету мҥмкіндігіне ие болады. Әдеттте, орта 

мектепте қолданылатын әдіс-тәсілдер туралы бҧрынғы оқыту жҥйесі бойынша студенттердің 

бірнешеуі сабақ айтып, қалғандары «тыңдаушы» ретінде пассив рӛл атқаратын. Ал қазіргі 

практикалық сабақтарда топқа немесе жҧпқа, ҥштікке белгілі бір әдіс туралы жазылған 

нҧсқаулықты беріп, ӛздері жаңа оқыту әдісімен танысып, оны қалай қолдану қажеттігі туралы 

ақылдаса отырып, ӛз курстастарына тәжірибе ретінде кӛрсетіп шығады. Бірлесе жҧмыс жасай 

отырып, жетістікке ҧмтылады. Шағын топтар арасынан лидерлер шығады. Ҧйымдастырушылық, 

шығармашылық қабілеті бар білім алушылар ӛз қабілеттерін одан әрі дамытып, ӛзін-ӛзі кӛрсетіп, 

мҥмкіндігін бағлай алады. 

Оқытудың жаңа инновациялық тәсілдері бойынша  білімді дайын кҥйінде беруден гӛрі, 

студенттердің ӛздігінен оқып, ақпараттпен танысып, оны қорытып, сабақ айтуы, кері 

байланыс  есебінде  тҥрлі әдістермен рефлексия жасату тиімді екеніне кӛзіміз жетті. Кері 

байланыс жасауды ҥйренуде  бір кҥннің іс-әрекеті емес, оған да белгілі бір уақыт, ізденіс, 

оқушының бейімі  қажет. Рефлексия арқылы алынған нәтиженің  «дҧрыс» не «бҧрыс» болғанын 

дәлелдеп, қолданылған әдіс-тәсілдерінің тиімді, не тиімсіз болғанын анықтап, орындалған іс-

әрекетін  нақты зерделей білсе, бҧл да  оң нәтиже береді. «Мҧнда балаларға еркіндік беріледі. 

Тіпті олардың қате жауаптарын да дҧрыс деп есептейді. Олардың ой тҧжырымдамасында, 

баланың қателіктері арқылы ҥйренуі сол жасына, ситуациясына байланысты лайықты деп 

есептелінеді. Бірақ бала кҥндердің кҥнінде де ӛз ойларын дамыта отырып қателігін білетін, әрі 

тҥзейтін болады деп сенеді. Бірақ қалай болғанда да оқытуды ҧйымдастырудаға кӛшбасшылық 

ҧстаздың еншісінде болуы тиіс. Сондықтан да қазіргі таңдағы әрбір ҧстаздың әс-әрекеті ерекше 

шығармашылық сипатта болуы керек» [2,27].  

Оқу мен оқытудағы жаңашылдықты қабылдап, оны ілгерлетуде ҧстаздар қауымының 

жігері мен шыдамдылығы аса қажет. Бәрімізге белгілі оқу ҥрдісі екіге бӛлінеді. Алғашқысы 
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мҧғалімнің оқытуы; екіншісі оқушының ӛз бетінше оқуы. Жаңалықтың бәрі де соңғысымен 

байланысты. Оған қоса, білімді беруде, білім алуда мотвация да болуы қажет. Ол ҥшін студенттер 

белгілі бір пәнді оқуда қандай да бір арнайы смарт мақсат қҧрастырып, ӛзіндік межені анықтап 

алады. 

Ҧстаз ӛмір бойы бала тәрбиесіне ықпал етуімен айналысады. Оқытушының беделді 

болуының алғы шарттары бірі – оның балаға ҥлгілі кӛрсетіп және тура жол кӛрсетуші болуы 

керек. Шебер педагог кӛзі қарақты, қҧлағы сергек, кӛкірегі ояу, білім беру саласында атқарылып 

жатқан игі істердің қашанда куәсі. Сонымен бірге, жаныңды шуаққа бӛлеп, ҥлкен ҥмітке 

жетелеуші, білім беру саласын, мҧғалімдік мамандықтың сыры мен қырын шебер меңгерген, сол 

кәсіптің ыстығы мен суығын ӛзі басынан кешірген адам, нағыз ҧстаз, шынайы бапкердей болады.  
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Жаңартылған білім бағдарламасы: қазақ тіл мен ҽдебиетін оқыту мҽселелерінде 

лирикалық шығармаларды талдаудың тиімді жолдары 

 

Амангалиева Жеміс Ғалымжановна  
                                               БҚО, Теректі  ауданы, Федоровка ауылы,                       

                                             Федоровка қазақ жалпы орта білім беретін  

                                               мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің              

                                                           мҧғалімі  

 

ХХІ ғасырға аяқ басқан жаңалықтарға толы заманаға ҥн қосу қазіргі заман мҧғалімінен ҥлкен 

еңбекті талап етеді. Заманауи мҧғалім қай жағынан болса да жаңалықтар мен идеялардың 

жаршысы бола ала ма? Бҧл кӛкейтесті мәселелер ҧстаз жҥрегіне ой салары сӛзсіз. Қай кезеңде де 

адам руханиятын алға жетелейтін басты кҥш әдебиет болып келеді. Бҥгінгі таңда "Жастарымыз 

әдебиеттен қол ҥзіп барады. Кӛркем шығарманы мҥлдем оқымайды,"- деген пікірлерді жиі естіп 

қаламыз. Осындай сыни пікір әдебиетші мҧғалімдердің намысын қамшылайтыны да бар. 

Әдебиет-сӛз ӛнері. Ол баланың талғамын, мінезін, танымын қалыптастырады. Әдебиеттің ғажап 

жанрының бірі- лирика. Ғалымдар лирикаға "адамның кӛңіл кҥйін кҥйттейтін поэзия" деген 

анықтама береді. Жалпы лирикалық шығармаларды қалай оқытамыз, оқушы жҥрегіне қалай 

жеткіземіз деген мәселелер туралы ой бӛліскім келеді. Лириканы оқыту кҥрделілігі оның 

жанрлық ерекшелігінде ғана емес, ең бастысы, оқушылардың оған деген кӛзқарасы мен қарым-

қатынасында. Лириканы оқытудың басты мақсаттарының бірі- оқушыларды поэзияны сҥйе 

білуге баулу, оның кестелі тілін сезіне білуге, эстетикалық ләззат ала білуге, әдемі, кӛркем 

сӛйлей білуге баулу болып табылады[1, 133-б.].   

Оқушылардың кӛбі поэзиядан гӛрі қызықты сюжеті, мазмҧны бар прозаны жақсы 

кӛреді.Ендеше ӛз әдістемелік тәжірибемде кездескен лириканы оқытудағы қиындықтарды 

тӛмендегіше жҥйелегім келеді: 

 Лирикалық шығарманың идеясын таныту; 

 Лирикалық қаһарманға мінездеме беру; 

 Ӛлеңнің кӛркем тілін талдау. 

Осы бағытта жҧмыстана жҥріп, поэзияны оқытуда мына жағдайларға кӛңіл бӛлуді жӛн кӛрдім: 

 Оқушыларды сӛздікпен жҧмыс жасауға ҥйрету; 

 Пәнаралық байланысқа мән беру; 

 Әдеби-теориялық ҧғымдарды таныту; 

 Оқушылар шығармашылығын дамыту. 

Осы мәселелер ҧстаздың жетелеуі арқылы шешімін табады, бірақ жаңа заман  
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мҧғалімінің міндеті оқушыны білімді "тҧтынушы" емес, жаңаны "ӛндіруші" рӛліне енгізу. 

Заманауи білім берудегі негізгі мақсат "ХХІ ғасырда нені оқыту керек?" және "Мҧғалімдер 

оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындайды?" деген кӛкейтесті сҧрақтарға жауап іздейді. Жаңа 

білім берудің ең негізгі ерекшелігі оқушылардың алған білімін жай ғана иеленіп қоймай, оларды 

орынды жерде қолдана білуіне басты назар аудару болып табылады.  Оқытудың қандай жолы 

қолданылса да, "оқыту тиімділігі" ҧғымына қатысты қарастырылатын екі тҥрлі кӛзқарас бар: 

біріншіден, оқушының жеке тҧлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі, екіншіден, 

оқытудың оқушы мен мҧғалім арасындағы қарым-қатынас нәтижесі ретінде қарастырылуы[2, 9-

б.]. 

Ж.Аймауытов: "Мағжан- сыршыл ақын. Мағжан сӛзінде "тілге жҧмсақ, жҥрекке жылы тиетін" 

ҥлбіреген нәзік әуез қазақтың бҧрынғы ақындарында болған емес" деген. 

5-сыныпта М.Жҧмабаевтің "Сағындым" ӛлеңі берілген. Ӛлең белгілі тарихи кезеңнен хабар 

береді. Сондықтан қазақтың зиялы қауымына қырғындай тиген Қуғын-сҥргін жылдарын оқушы 

білмесе, ақынның кӛңіл-кҥйін, оның сағынышын оқушы қалай таниды? Жалпы ӛз тәжірибемде 

оқушыға алдын-ала берілген тапсырманың нәтижесі мол екеніне кӛзім жетті. Тапсырманы жалпы 

сыныпқа емес, қабілетті оқушыға беруге болады. Осы ӛлеңді оқымас бҧрын мен оқушыға 

Алашорда туралы мәлімет жинақтауды тапсырамын. Қазіргі оқушылардың дҥниетанымы кең, 

олар кез келген ақпаратты жинай алады. Осы -мәліметпен танысып алған соң ғана ӛлеңді 

талдаймыз.   

Сонда "Ақынның негізгі ойы қай шумақта берілген?"деген сҧраққа оқушы: 

-Не кӛрсем де Алаш ҥшін кӛргенім, 

Маған артық ҧлтым ҥшін ӛлгенім. 

Мен ӛлсем де Алаш ӛлмес, кӛркейер, 

Істей берсін қолдарынан келгенін,- деген жауапты оңай табары сӛзсіз. Ӛз сабақтарымда сын 

тҧрғысынан ойлау технологиясын кеңінен қолданамын.  

"Екі жақты кҥнделік" әдісі арқылы оқушылардың ӛзіндік ойын, пікірін дамытуға болады. 

 

Ақын сӛзі Менің ойым 

Қарашығым, қҧлыным деп зарлаған, 

Алыстағы сорлы анамды сағындым. 

Оқушы: Ақын ӛзі қиналса да, анасын кӛп 

уайымдайды. Ол анасын сорлы деп 

сипаттайды. Себебі баласы тҥрмеде отырса, 

анасы одан екі есе кӛп кҥйзеледі. 

Абақтыда айдан, кҥннен жаңылдым, 

Сарғайдым ғой, сар даламды сағындым. 

Оқушы:Абақтының іші ӛте қараңғы. Ақын 

кең дала, еркіндікті аңсап отыр. 

 

7-сыныпта берілген С.Сейфуллиннің "Сырсандық" ӛлеңін талдау кезінде : 

 -Шырқ айналар шіркін тауық 

 Жемің болса қолыңда. 

 Жем таусылса жалт береді, 

Сенерлік дос санама, деген шумақтағы "жанама" сӛзіне сӛздікте  "қосарлану, қабаттасу 

әрекеті" деген тҥсінік берілген. [3, 191-б.]. 

Осыны білген оқушы "жанама" сӛзінің сенімсіз дос ҧғымында қолданылғанын тҥсінеді. 

Ӛлеңдегі лирикалық қаһарман: 

Сарыарқаның бір тауы бар, 

Бір тауы бар сымбатты, деп суреттеледі. Осыны тҥсіндіре отырып, символ ҧғымына 

тоқталуымыз қажет. Ӛлеңге сатылай кешенді талдау жасау  

нәтижелі екенін білдім. Себебі оқушы "Сарыарқаның тауы" дегенді символ деп ойласа, неге 

олай ойлайтынын, яғни символдың  анықтамасын айтып беруі тиіс.Қадыр Мырза Әлі 

шығармашылығын оқытудағы негізгі мәселе – Қадыр 

поэзиясы мен ӛмірін қазақтың тарихымен сабақтастыру, сол арқылы ақынның идеялық 

мҧратын таныту. Ақын поэзиясы қазақ халқы ӛмірінің кӛркемдік шежіресі, әдебиеттегі образды 

тарихы деуге де болады.Әркім-ақ айта алатын, әркім-ақ кӛре алатын қҧбылысты Қадыр ақын 

ӛзінше танып, ӛзінше толғайды.  

Жанартаудың сӛнгендері даңқты, 
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Атылмаған жанартаулар қауіпті,- деп ақын ӛзі жырлағандай, ӛлең ӛлкесіне жанартау 

шабытпен келіп, тыңнан соқпақ салған Қадыр ақынның ӛмірі ӛлеңінде, ал ӛлеңі ӛмірінде 

жатқандай.  

З.Қабдолов "сылдырап ӛңкей келісім" деп кӛркемдегендей, поэзия- жанның толғанысы. 

Айналамыздағы қҧбылыстарды ақындық тҥйсікпен танып, ақын кӛңілімен зерделеп, ақын тілімен 

жырлай алмаймыз. Бір қҧбылысты әр ақын ӛзіндік кӛзқараспен, ӛзіндік шабытпен жырлайды. 

Сондықтан поэзияны оқу ӛз алдына, ондағы идеяны, ақынның айтқысы келген ойын кез келген 

адамның бірден тҥйсінуі – қиын нәрсе. Кӛпшілік тәжірибеде ӛлеңді ӛткен кезде оқушы сол ӛлеңді 

тиянақты жаттап, мәнерлеп айтып берсе, оқушы сол ӛлеңді мықты тҥсінді деп ойлайды. Оқушы 

оны тҥсінді ме, әлде механикалық тҥрде жаттап алды ма, белгісіз. Сонда мҧғалім оқушыны 

ӛлеңді талдағаны ҥшін емес, жаттағаны, яғни есте сақтау деңгейін бағалайды. 

Ӛлеңнің идеясын тану ӛлеңді тҥсінуден басталады. Поэзиялық шығарманы оқып ӛздігінен 

тҥсіну 5-сынып оқушысына қиын тиері анық. Ал мәтінді меңгерту ҥшін оның кӛркем тілін талдау 

арқылы қол жеткізуге болады. Ол ҥшін топтық тапсырмаларды пайдалану ыңғайлы.  

Тапсырма ҥлгісі: 

Бәрі де, Ана, 

Бір ӛзіңнен басталды. 

Жанарыңнан кӛрдім алғаш аспанды. 

Еркелесем, бір ӛзіңе еркелеп, 

Жасқандым ба, 

Тек ӛзіңнен жасқандым. 

1. Ақынның анасына деген сезімін білдіретін сӛздердің астын сыз. 

2. Ауыспалы мағынада тҧрған сӛздерді табыңдар. 

3. Анаңа деген ыстық сезіміңді білдіретін сӛздерді жаз. 

Ӛлеңнің мазмҧнын талдауда мҧғалім қоятын сҧрақтардың маңызы зор. Дҧрыс бағытталған 

сҧрақ – дҧрыс жауаптың кепілі. Сондықтан балаға қоятын әр сҧраққа ҥлкен жауапкершілікпен 

қараймын. "Ӛлеңді оқығанда қандай кҥйде болдың?" дегеннен гӛрі "Ӛлеңде сезіміңе әсер еткен 

жолдарды айтасың ба?" деген тиімді болар еді. 

"Кәрі қыран" ӛлеңі – терең философияға қҧрылған ӛлең. Алғаш оқыған кезде ӛлеңді тҥсіну 

қиын. Оқушының бойында аяныш сезімі пайда болары анық. Бірақ ӛлеңді талдауға оқушыны 

дҧрыс бағыттай алсақ, оның алғашқы әсері серпілері сӛзсіз. Осы тақырыпта А.есімді оқушым ӛз 

эссесін былайша толғапты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бҧл- оқушының сӛз қҧдіретін тануы. Жалпы, қазір "компьютербасты" балалар кітап оқуды 

қойды деген пікірді жиі естіп жҥрміз. Біздің оқулықтарымызда ақын-жазушылар ӛмірі аз ғана 

мәліметтермен шектеледі. Орта мектеп оқушысының білім сапасы Ҧлттық бірыңғай тест 

қорытындысымен ӛлшенетіні белгілі. Ал тестілеу оқушының сӛйлеу тілін, сӛздік қорын 

байытпайды. Мысалы, Абайдың "Жаз" ӛлеңінің мазмҧны мен кӛркем тілі маңызды емес, оның 

қашан жазылғанын білу маңыздырақ.  

Сондықтан ӛз тәжірибемде ақын ӛмірін меңгертуге арналған мәтін-тапсырмаларды қолданып 

жҥрмін. Мысалы: ақын ӛзінің "Иірім" атты кітабында қиын кезеңге тап келген балалық шағы 

туралы: 
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"Жартылай аш, жартылай жалаңаш ӛмір кештік. Нанды талонмен алатынбыз. Оның ӛзіне 

тҥнімен кезекте тҧрып, әрең қолымыз жететін. Сондықтан оқуды қоя тҧруыма тура келді. Мені 

тӛрт жыл бойы оқытқан ҧстазымның арқасында ғана мен мектеп интернатқа орналасып, оқуымды 

жалғастырдым,"-деп жазады.[4, 15-б.]. Қазір адамдар тойынған. Бала кезімізде әжеміз наннан 

ауыз тиіп бізге беретін. Ал бҥгінгі бала шеті бӛлінген нанды біреудің қалдығы деп аузына 

алмайды.Бҧл ҥзінді арқылы оқушыны бір ҥзім нанның қадірін тҥсінуге, 

ӛзіне жақсылық жасаған адамның мейірімін ҥнемі ҧмытпауға тәрбиелесек, оқушы сыныпта 

алған білімді ӛз ӛмірінде пайдалана алар  еді. Мҧндай мәтін тапсырмалар арқылы біз балаларды 

реферат жҧмыстарын жазған кезде интернеттен алып келген дайын нәрсені оқып беріп баға 

алудан алшақтатар едік.  

1956 жылы Бенджамин Блумның тӛрағалық етуімен білім беру комитеті әзірлеген Блум 

таксономиясы сын тҧрғысынан ойлауды қарастыруға болатын ойлау дағдыларының кеңінен 

қолданылатын иерархиялық моделі болып табылады. Бҧл жҧмыстың мақсаты ҥш бағыт бойынша: 

танымдық, эмоционалдық және психомоторлық жағынан оқушыларды оқыту мақсаттарының 

тізімін жасау болатын. Блум таксономиясының мақсаты-оқытудың неғҧрлым тҧтас нысанын қҧру 

мақсатында педагогтерді ӛздерінің кҥші мен назарын барлық ҥш салаға бірдей аударуға 

ынталандыру.  

Деңгейлік курс кезеңінде тренеріміз айтып берген мысал менің Блум таксономиясына 

қызығушылығымды оятты. Ол Блум жҥйесі бойынша ойыншық машина сатып алып берген 

баланың әрекеті негізінде сипатталады.  

Білу: кішкентай бала машинаны кӛрді, оның машина екенін білді. 

Тҥсіну: бала оның ойнау ҥшін алынғанын тҥсінді. 

Қолдану: оны жҥргізіп ойнай бастайды, борты болса, қҧм салады. 

Талдау: енді оның бӛлшектерін ажыратады, алып тастайды. 

Жинақтау: машинаны қайтадан жинақтайды, кейбір бӛлшектері керек емес, оны салмайды. 

Бағалау: баланың қызығушылығы басылды. "Маған енді жаңа машина сатып алу керек" деп ӛз 

бағасын береді. Осы бір қарапайым мысал кҥрделі де қиын таксономияның мәнін ҧқтырды. Блум 

таксономиясы арқылы мен оқушылардың ойлау дағдыларының қаншалықты деңгейде екенін 

бағдарлауға болатынын тҥсіндім. Жоғары дәрежелі сҧрақтар балалардан ақпаратты белгілі бір 

дәрежеде қолдануды, дамытуды, бағалауды, талдауды талап етеді. Ал Блум таксономиясы 

сҧрақтарға берілген жауаптарды жіктеудің тиімді моделін ҧсынады. Ал оқушы әрбір лирикалық 

шығарманы ойыншық машина сияқты талдап берсе, қандай ғажап! 

Ӛз сабақтарымда Блум негінде жасалған бағалау парағын қолданып келемін. Бҧны оқушы ӛзі 

толтырады. Мысалы: Абайдың "Ғылым таппай мақтанба" ӛлеңі туралы ойлау деңгейін Г.есімді 

оқушым былайша анықтапты: 

 

Білдім Оқу мен білім маған қажет. Ақын бізді жақсылыққа жетелейді.  

Тҥсіндім Ӛлеңдегі араб сӛздерінің мағынасын таныдым. 

Қолдана аламын Абай айтқан бес асыл қасиетті бойымда қалыптастыруға тырысып 

жҥрмін. Мен еріншектіктен арылуым керек. 

Талдаймын Абайдың осы ӛлеңін С.Торайғыровтың "Шәкірт ойы" деген ӛлеңімен 

байланыстыруға болады екен. 

Жинақтаймын Ақынның: Ондай болмақ қайда деп, 

Айтпа ғылым сҥйсеңіз, деген жолдары маған ой салды. 

Бағалаймын Бізге тәрбие беретін асыл сӛздер Абай жырларында екен ғой. 

 

Оқушы тек ӛзінің ойлау деңгейін ғана бағалап отырған жоқ, сабақтың нәтижесін бағалап отыр. 

Ғалымдардың зерттеуі бойынша, әрбір он баланың біреуі дарынды болады екен. Сыныптағы 

барлық оқушының ең болмаса бесеуі  шығарманы осылай талдай алатын болса, біздің, әдебиетші 

мҧғалімдердің, мақсатының орындалғаны шығар деп ойлаймын. Сондықтан оқушылардың 

бойында әдебиетті сҥю, ӛлеңді сезіне оқу, оны зерделі талдауға ҧмтылу дағдыларын 

қалыптастыру жолында еңбектеніп келемін.  
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Ҧстаз еңбегі ізденіске, тынымсыз еңбекке толы болғанда ғана жемісті, нәтижелі болмақ. Бҧл- 

менің ҧстаздық қағидам. Біздің жемісіміз- оқушы. Ол- болашақтың жасаушысы, азат елдің 

ҧрпақтары. Мен шәкірттеріме сенемін. Осы сенім мені ҥнемі алға жетелейді. 

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1."Әдебиетті оқыту әдістемесі мен технологиясы" Қ.Бітібаева 

2. "Мҧғалімге арналған нҧсқаулық" 

3. "Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігі" Б.Қалиев 

4. "Иірім" Қ.Мырза Әлі 

 
 

Жаңартылған білім бағдарламасы: қазақ тіл мен ҽдебиетін  оқыту мҽселелерінде 

Lesson Study арқылы оқушылардың қабілетін ашу жолдары 

 
                   Муканова Гулсайра Нурмахамбетовна 

                                 Теректі ауданы, Подстепный ауылы, 

                         Подстепный №1жалпы орта білім беретін                                                                                          

мектебінің  қазақ тілі мен  

әдебиеті пәнінің 

жоғары  санатты мҧғалімі 

 

 

                         «Еліміздің ертеңі бҥгінгі жас ҧрпақтың қолында, 

ал жас ҧрпақтың тағдыры ҧстаздардың қолында» 

Н.Ә.Назарбаев 

 

Қазіргі кезеңде бҧрынғы дәстҥрлі болған қалыпты сабақ беру әдісін жаңа мазмҧнда 

ҧйымдастыру және жаңа технологияны пайдалана отырып тҥрлендіру-уақыт талабы. Ӛйткені 

бҥгінгі қоғамдағы ӛзгерістер білім беру жҥйесінде де, сабақтың жҥргізілу барысына да, жаңа 

талап, жаңа міндет әкелді. Білім беру жҥйесінің алдындағы жаңа міндеттердің бірі инновациялық 

педагогикалық оқыту технологияларын пайдаланып білім сапасын арттыру. Оқытудың негізгі 

қағидалары - балаға ӛз бетімен ықпал ету,ӛзіндік пікірлерін анық жҥйелі жеткізе алатын жеке 

тҧлға қалыптастыру,оқушылардың танымдық, шығармашылық қабілетін дамыту.  

Бҥгінгі заман талабына сай білім беруде Lesson Study арқылы әрекет етудің тиімділігі мол. 

Lesson Study – мҧғалімдердің сабақтағы іс-әрекеттерін зерттеу мен жақсартудың бірден-бір әдісі. 

Аталған әдістің негізі 19 ғасырдың 70- жылдары Жапонияда қаланып, батыс елдерінде 70 жыл 

бойы қолданылып келеді. Бірнеше мҧғалімнің бірігіп қҧрған жоспары бойынша сабақ жҥргізу, 

онда мақсатты бақылау жасап, оқыту мен сабақ берудің кӛрінісін талдауда ортақ шешімге келу 

арқылы келесі сабақты жоспарлаудың сабақ ҥрдісінің жоғары деңгейде қҧрылып, оқушының 

сапалы білімге қол жеткізуіне септігі зор. Менің ойымша, Lesson Study тиімділігі мынада:   

1.Әріптестер арасында берік байланыс орнатады. 

 2.Мҧғалімдердің оқушылардың қалай ойлайтынына кӛбірек назар аударуына кӛмектеседі. 

3.Мҧғалім Lesson Study ҥшін қажетті деректерді жинау ҥшін оқушыларды тыңдау 

керектегінің ӛзі – тиімді жҧмыс.  

4.Мҧғалімдер оқушыларды тыңдауға, олардың не айтатынын қҧрметтеуге ҥйренеді және 

сабақты жоспарлау кезінде бҧның қҧнды екендігін тҥсінеді. 

5.Lesson Study ҥдерісі мҧғалімдердің кәсіби қоғамдастығын қҧруға ықпал етеді.  

Lesson Study-де ең бастысы «сабақты зерттеу» немесе «сабақты зерделеу» ҥдерісі болып 

табылады, бҧл ҥдеріс барысында  ынтымақтастық- тағы мҧғалімдер оқу сапасын арттыру ҥшін 

белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу 

ҥдерісін зерделейді.Мектебімізде ҥш деңгейлі курс бағдарламасын меңгерген              20 мҧғалім 

бар. Осы мҧғалімдердің қоғамдастығы оқыту мен оқу ҥдерісін бірлесіп жақсарту мақсатында 

Lesson Study тәсілін жҥргіздік. Lesson Study – бҧл сыныптағы іс-әрекеттегі зерттеу жҧмысының 

ерекше тҥрі, ол мҧғалімдер топтарының Lesson Study-ді бірлесіп жоспарлауын, оқуын, 
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қадағалауын, талдауын кӛздесе, осы жҧмыстар  бізде де жҥргізіліп отырды. Мҧғалімдер тобында 

қазақ  тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі, І деңгейлі сертификатталушы Г.Н.Муканова, орыс  тілі мен 

әдебиеті пәні мҧғалімі, ІІІ деңгейлі сертификатталушы  Ж.Ж.Есетова және зерттелетін сыныпқа 

(7 а) қазақ  тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беруші  ӛзім, «Лингвист» әдістемелік бірлестік 

жетекшісі И.Б.Базарова қатысты.  

Сабақ жоспарларын бірлесе қҧрдық. Ҥш деңгейдегі «А», «В», «С» оқушыларды анықтап 

алдық. Зерттеуді, бағалауды, бақылауды, талдауды бірлесе жҥргіздік.  Оқушылармен сҧхбат 

жҥргіздік.  Әріптестермен бӛлістік. Неліктен бҧл сыныпты таңдадық:дәстҥрлі оқытудан жаңаша 

оқытуға қызығушылық таныту және осы сыныптағы Қҧсайын Нҧржігіттің  басқа қырынан 

қабілеті жақсы болғанымен, оқу ҥрдісіне қызығушылығының тӛмендігі.  

Lesson Study тәсілін ҥш кезең бойынша ӛткіздік, әр кезеңде бақылаудағы ҥш оқушының 

жетістігі бақыланып отырды. Сабақ ӛткізілген соң қатынасушы мҧғалімдер ӛз кӛзқарастарын 

білдіріп, талдау жасап, нені жақсарту керек, қандай жетіспеушіліктер болғаны ортаға салынды.  

Lesson Study ҥдерісінде оқушының шығармашылық қабілетін дамыту жолдары  екі кезең 

арқылы (оқушылардың жас ерекшілігі ескерілді) жҥзеге асырылды.  

Бірінші кезең – жаңаны, тың нәрсені дамыту, сезе білу, ойлау, тҥрткі идеяны табуға ҧмтылу. 

Белгілі тақырыптарды ӛткеннен кейін тӛмендегідей талаптар бойынша жҧмыс жҥргізілді:  

-Шығарманың мазмҧны, тақырыбы жайында пікір жазу;  

-Кейіпкер тобын ажыратып, олардың арасындағы шиеленісті тҥсіндіру; 

-Ҧнаған эпизодтарды баяндау;  

-Шығарма мазмҧнына сай қанатты сӛздерді ойлап жазу;  

-Мазмҧны бойынша сҧрақтар қою;  

-Кӛркемдік ерекшелігіне талдау жҥргізу;  

-Әңгіме кейіпкерінің басындағы іс-әрекетті, кӛңіл-кҥйін ӛз басымен салыстыра отырып баяндау.  

Екінші кезең – қиял, ҧшқыр ой қызметінің батылдық ерекшелігі қалыптасады. Мҧнда оқушының 

ӛзіндік ізденісі, пікірі, айтар ойы байқалады. Бҧл – оқиға қҧрудың, образ жасау кезеңі. Оқушыға 

ертегі, әңгіме, мақалаларды жалғастырып жазу және аяқтау тапсырылады, оқиғаға тән кӛріністер, 

суреттер, адам портреттері, тҥрлі сюжеттер қҧра алады. Оқушы сол кӛріністерді қиялмен, 

суретпен, оқиғаны дамыта отырып, шығармашылық жҧмыс істейді.  

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін ашудың бір кӛзі - ӛз бетінше жҧмыс істеу.  

1.Логикалық ойын дамытатын тапсырмалар (сӛзжҧмбақ, ребус шешкізу, жҧмбақ, мақал-мәтел, 

қанатты сӛздер қҧрастыру).  

2.Берілген тапсырманы тҥрлендіру бағытындағы жҧмыс тҥрлері (мәтінді ӛңдеу, берілген 

мәтіннен диалог қҧру, мәтін бойынша шешендік сӛз қҧрау).  

3.Ӛз ойынан еркін тақырыпқа қҧрастыруға берілген жҧмыс тҥрлері (ӛлең, ертегі, эссе жазу, 

шағын әңгіме).  

             Оқушының шығармашылық қасиетін дамыту ҥшін басым міндетті оқушының ӛз қолына 

беріп отырған дҧрыс. Анығырақ айтқанда, оқушы тапсырманың қорытынды пікірін, кӛркемдік 

ой-пікірін ӛздері айтып, ӛздері талдайды.Осы екі кезеңнен ӛткен оқушының белгілі дәрежеде 

тҧлғалық мінезі қалыптасады. Зерттеу барысында: С-деңгейіндегі оқушы  ӛзіне назар аударылған 

сайын қызығушылығы артқаны байқалды. Берілген тапсырмалармен жҧмыс жасап ҥйренді. 

Жеңіл сҧрақтарға жауап беріп, қатесін тауып, ӛз бетімен жҧмыс жасауға ынталанды. В 

деңгейіндегі оқушы алған білімдерін қолданып, белсенді жҧмыс жасай алды. Ізденушілік 

мақсатта жҧмыс жасап, ӛз бетімен білім алуы ҥшін жоспар қҧра алды. Тіпті А деңгейіндегі 

оқушымен теңесті. А деңгейіндегі оқушы  проблемалық сҧрақтарды анықтап, жауап табуда 

ізденді, ӛз білімдерін шығармашылық тапсырмаларды орындауда қолданды. Топпен жҧмыс 

кезінде кӛптеген жаңа қырларынан ӛздерін кӛрсете алды.А деңгейіндегі оқушы ӛзімен В 

деңгейіндегі оқушының теңескендігін сезінгендігі байқалды. Екеуі бір топқа тҥсу барысында 

сыни ойлана жауап берді.  

Нәтижесінде оқушылардың сабаққа, пәнге деген қызығушылығы,сын тҧрғыда ойлау 

кӛзқарастары артып тҥгелдей белсене қатысатын болды. Жеке жҧмыс барысында сабаққа 

немқҧрайлықпен қарайтын, қызығушылығы тӛмен Нҧржігіт топтық жҧмыста ынтасы артып, ой-

ӛрістері дамып, жаңа қырларынан ашыла бастады. Мақпал топтық жҧмыс кезінде ӛзіне деген 

сенімділігі, сҧраққа жауап беру жылдамдығы, сыныптастырының алдында қысылу мінезі 
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жоғалып, ӛзін – ӛзі еркін ҧстай алатындығы байқалды. Мақпалдың  ӛзіне ғана емес, топқа деген 

жауапкершілігі бар екені де байқалды. Топпен жҧмыс жасау Мақпалға әсер еткені соншалықты 

туа біткен байсалдылық, ҧялшақтық, қоғамнан ерекшеленуді қалайтын мінезі байқалмай 

жоғарыда кӛрсетілген қасиеттері басымырақ болды, мҥмкіндіктері де артты. Ал Нҧржігіт топта 

басқа балалармен ой бӛлісіп, ӛз ойын ортаға салып, жеке ой бары байқалды. Сыныптағы 

оқушылармен қарым-қатынасы кҥшейіп топпен ҧйымшылдық, келісімділік, бір - біріне деген 

сенімділік, ӛзара пікір алмасу, тҥсіністікпен қарау, бір-біріне сенім арту белсенділігі байқалды.  

Зерттеу соңында Lesson Study ӛткізуші мҧғалімдер мынандай ҧсыныстармен бӛлісті: 

 Ӛз бетімен жҧмыс белгілі бір мақсатқа бағытталған, оқушы орындай алатындай етіп 

таңдалуы тиіс; 

 Ӛз бетімен жҧмыс оқушының бар ынтасын салып жҧмыс істейтіндей, қызықты етіп 

дайындалуы керек;  

 Алғашқыда қарапайым тапсырмалар алынуы керек;  

 Деңгейлік тапсырмалар кӛбірек қолданылуы керек;  

 Сыныптағы барлық оқушыға назар аударылуы керек;  

 Бағалау тәсілдерін нақты, кеңірек қолдану қажеттілігі;  

Іс-тәжірибе барысында оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді қолдану негізінде білім 

алушыларда мынадай ӛзгерістер мен нәтижелер болатынына кӛз жеткізілді: • бала алдына мақсат 

қоюды ҥйренді; 

 • әр нәрсеге ӛз кӛзқарасын қалыптастырды;  

• бҧрынғы білетіндерін салыстырды;  

• бірігіп жҧмыс жасады, бір-бірімен тіл табысуды ҥйренді;  

• қорытынды жасай алды;  

• сыни кӛзқарастары қалыптасты; 

• белсенді оқушының саны артты.  

Қорыта келгенде, қай кезеңде де жаңа технология әдістерін қолдану мҧғалімнің кәсіби, 

адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да адами келбетінің қалыптасуына, ӛзін-ӛзі 

дамытуына, оқу- тәрбие жҧмысын тиімді ҧйымдастыруына кӛмектеседі.«Ҧлттың бәсекелестік 

қабілеті оның білімділігімен ӛлшенетінін» басты назарында ҧстайтын Елбасымыз Нҧрсҧлтан 

Әбішҧлы Назарбаев сапалы білім берудің маңыздылығына ерекше мән беріп отыр. Мҧндай 

ауқымды мақсатты білім саласының жасампаз жауынгерлері - мҧғалімдер жҥзеге асыратынын 

ескерсек, бар мәселенің тҥйіні педагогтардың қабілеті мен қарымына, танымы мен тағылымына 

байланысты екені хақ.  Ӛйткені, бҧрынғы оқушы тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, 

ал қазіргі оқушы –дҥниетаным қабілеті жоғары, дарынды, ӛнертапқыш, ізденімпаз, талапты, ӛз 

алдына мақсат қоя білетін жеке тҧлға.Ендеше,әріптестерімді оқу ҥрдісінде  оқушылардың 

бейімділігіне, ӛзінің шеберлігіне қарай жаңа технологияны ҥйлестіре білу жолында аянбай 

еңбектенуге шақырамын. 

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

      1."Әдебиетті оқыту әдістемесі мен технологиясы" Қ.Бітібаева 

                   2. "Мҧғалімге арналған нҧсқаулық" 

3. «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы2017жыл№3 
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Жаңартылған білім бағдарламасы: қазақ тіл мен ҽдебиетін  оқыту мҽселелерінде 

білім мен білікті жаңғыртатын жаңа бағдарлама жҽне критериалды бағалау 

 

Халина Умит Жумакуловна 

«И.Тайманов атындағы негізгіжалпы білім беретін мектебі» 

коммуналдық  мемлекеттік мекемесі 

 

«Мҧғалімнің айналысатыны — ҥнемі қозғалып, ӛзгеріп, ӛсетін, 

ӛркендейтін тірі адам (тҧлға) болғандықтан, біркелкі әдіске табан тіреп шектеліп қалуға 

болмайды…» 

                                                                                                                Ж.Аймауытов 

 

  Бҥгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмҧны жаңа бағытқа бет бҧрды. Білім беру ҥдерісіне 

енген жаңартылған білім беру бағдарламасы заман талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама. Осы бағдарламаны іске асыру барысында 2016 жылдың 

сәуір айынан бастап елімізде бастауыш сынып мҧғалімдеріне кәсіби біліктілігін арттыру 

курстары  ӛткізіле бастады. Мен де Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмҧнын 

жаңарту шеңберінде білім беру ҥдерісінің қҧрылымы мен мазмҧнына елеулі ӛзгерістер 

енгізілуіне байланысты Атырау «Ӛрлеу» біліктілікті арттыру ҧлттық орталығы ҧйымдастырған  

23 мамыр және 10 маусым аралығында  «Жаңартылған бастауыш білім берумазмҧны аясында» 

атты ҥш апталық курс тыңдаушысы болдым.Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім 

берудің ҧлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жҥйесін әлемдік білім 

беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Биылғы жаңа оқу жылынан бастап осы жҥйе, яғни 

әлемдік тәжірибе еліміздің барлық мектептерінің бірінші сыныптарына енгізілді. 

Мемлекет басшысының «100 нақты қадам» Ҧлт жоспарының 76,79, 89-қадамдарын және 

Білім мен ғылымды дамытудың 2016 — 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске 

асыру мақсатында Білім және ғылым министрлігі жаңаша білім мазмҧнына кезең-кезеңімен кӛшу 

жҧмыстарын бастады. Білім беру жҥйесіне енгізілетін реформа, ең алдымен, оқушыларға сапалы 

білім беруді, болашақта олардың әлемдік бәсекеге қабілетті болуын қамтамасыз етуді кӛздейді. 

         Оқытудың парадигмасы ӛзгерді. Білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша кӛзқарас 

пайда болды. Осыған байланысты ҧстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жаңартып 

отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧр. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты — білім мазмҧнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жҥйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу 

бағдарламаларындағы оқу мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей 

білуді талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жҥйесі қҧзыреттілікке және сапаға бағытталған 

бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы 

білім беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе 

жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс 

жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді 

жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 

жҥйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары). Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі 

спиральді қағидатпен берілуі.Тәжірибеден ӛткізу барысында бҧл бағдарламаның ерекшелігіне 

кӛз жеткізе тҥскендеймін. Соның бірі коммуникативтік тӛрт дағдыға баса назар аударылуы. 

Осыған дейін оқылым мен жазылымға аса мән беріліп келсе, жаңа білім беру мазмҧнында ең 

бірінші тыңдалым және айтылымға мән берілуінің қоғамдық қажеттіліктен туындағандығын 

тәжірибе барысы дәлелдеді. Себебі, тыңдалым дағдысының 6 жастағы балада емес ҥлкендер 

тарапында да жетіспейтіні жалған емес. Тыңдалым болмаған жағдайда қалған ҥш дағдының ӛз 

нәтижесін бермейтіндігі айдан анық жағдай. Сондықтан қазіргі кҥні оқу процесінде «ең бірінші 

тыңдаймыз» деп оқушылардың тыңдалымға дағдылануына баса назар аударып отыру оқушыда ӛз 

бетімен тыңдауға назар аудару дағдысын қалыптастыруда. Кҥнделікті сабақ басталмас бҧрын 

бҥгінгі сабақтың мақсатын таныстыру оқушыда ӛз алдына мақсат қоя білуге, сабақ соңында 

бҥгінге мақсатқа қол жеткізгендіктеріне қайта шолу жасау арқылы ӛз нәтижесіне саралау жасауға 
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мҥмкіндік беру бҧл да жаңа білім беру мазмҧнының жаңа бір қыры деп айта аламын.Әр пәнде ҥш 

тілділік саясатының жҥзеге асуы және барлық пәнге тән ортақ тақырыптың болуы, сабақтың 

кіріктіріле ӛткізуге негізделуі оқушының белгілі бір тақырыпты жан-жақты қырынан зерттеуіне, 

ӛз бетімен тҧжырым жасауына ықпал етеді. 

Ата-ана ҥшін де бҧл бағдарлама бір жағынан қорқыныш тудырса, екінші жағынан 

қызығушылық та тудырып отыр.Ата-аналар мәжілістерінде әр оқушының қалыптастырушы 

бағалау нәтижесін есеп беру бетшесі арқылы таныстырудың ӛзі ата-ана мен мҧғалімдердің 

арасында ынтымақтаса жҧмыс жасауға ықпал ететіндігін кӛрсетуде.Кері байланыс бетшесінде 

алған мәліметтерін,жазған ҧсыныстарына қарай отырып, ата-ананың бағдарлама мақсатын 

тҥсінгендігін байқауға болады. 

Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырап, критериальды бағалау жҥйесіне кӛшті. 

Критериалдыбағалау- оқушының  оқу жетістігін бағалау. Бҧл бҥгінгі оқыту жҥйесінде ӛзекті 

талаптардың бірі  болып отыр. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың ҥлгерімі алдын ала 

белгіленген критерийлердің нақты жиынтығы мен ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша 

ҥлгерімі екі тәсіл мен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Баланың 

жан-жақты ізденуіне ынталандырады. Критериальдыбағалау жҥйесі Филиппин, Сингапур, 

Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдер де пайдаланылады. Бҧл бағалау жҥйесінің 

артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылым мен айналысуына ықыласын туғызады. 

Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті оқыту мен оқу ҥдерісінің ажырамас бӛлігі болып 

табылады және тоқсан бойы жҥйелі тҥрде ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз жҥргізіле 

отырып, оқушылар мен мҧғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді.Әдістемелік 

материалдардың толық ресурсы: оқу бағдарламалары, оқулықтар, кҥнделікті сабақ жоспарлары, 

мҧғалімдерге арналған әдістемелік нҧсқаулықтар, бағалау жӛніндегі ҧсынымдардың бәрі де 

дайын.Әр пән бойынша қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағын сайттарынан 

пайдаланып отырдық. Жинақ тапсырмалары оқубағдарламасы мен оқу жоспарының негізінде 

дайындалған. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар мҧғалімнің 

ҧқсастапсырмаларды қҧрастыруына, іріктеуіне, білім алушылардың оқу мақсаттарынажету 

бойынша сындарлы (конструктивті) кері байланыс беруіне кӛмектесетін ҥлгілерболып 

табылады.Жинақта ҧсынылатын сипаттама білім алушылардың қажеттіліктері менмҥмкіндіктерін 

есепке ала отырып, тапсырмаларға ӛзгерістер мен толықтыруларенгізуге, бейімдеуге мҥмкіндік 

береді.Қалыптастырушы бағалау барысында оқушының білім деңгейлерін есепке алу журналы 

толтырылып отырды. Оқушы орындаған әр тапсырма барысында берілген дескрипторды 

басшылыққа ала отырып, әр оқушы жҧмысына кері байланыс жазылып отырды және оны оқушы 

портфолиосына салынып, жинақталды. (1-сурет) 

1-сурет.  Оқушы портфолиосы. Қалыптастырушы бағалау тапсырмалары 

Ата – анамен байланыс орнату мақсатында апта сайын оқушының білім деңгейлері туралы 

хабарлама беріліп отырды.  

2-сурет.  Ата – анамен байланыс дәптері 

         Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бӛлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі 

біроқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының ҥлгерімі туралы 

ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы ӛткізіледі. Оқушы білімін бағалауға тоқталар 

болсам, жаңа білім беру мазмҧнында бес балдық бағалау емес, критериалды бағалау арқылы 

бағалануы – оқушылардың оқу жетістіктерін нақты айқындалған, бірге даярланған, оқу ҥдерісінің 

барлық қатысушыларына алдын ала белгілі, бастауыш білім берудің мақсаттары мен мазмҧнына 

сай критерийлермен салыстыруға негізделген бағалау ҥдерісі. Критериалды бағалау оқыту, тәлім-

тәрбие беру және бағалаудың ӛзара байланысына негізделген. 

Бӛлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мҧғалімге білім 

алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға 

мҥмкіндік береді. 

Әдістемелік ҧсыныстарда бӛлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды ӛткізуге 

арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ҧсынылған. Сондай-ақ, 

жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мҥмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. 

Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ҧсыныс тҥрінде берілген. 
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Тоқсандық жиынтық бағалауды ӛткізу ҥшін спецификация мен балл қою кестесі 

ҧсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды ӛткізуде 

басшылыққа алу міндеттелген. 

  Бҧл бағалау жҥйесінің оқушы ҥшін ерекше екендігін тәжірибе барысында байқадым. 

Мектепте «Тоқсандық жиынтық бағалауды ӛткізу туралы»  11.01.2017 ж №36 бҧйрықпен  1 — 

сынып оқушыларының білімін критериалды бағалау жҥйесін енгізу ҥдерісін ҥйлестіретін 

жауапты тҧлға болып директордың оқу- тәрбие жӛніндегі орынбасары тағайындалып, білім 

алушылардың тоқсандық жиынтық бағалау жҧмыстарының нәтижесін талқылау ҥшін модерация 

ӛткізуге тӛмендегі қҧрамда комиссия қҧрылды: 

 Бастауыш сынып мҧғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нҧсқаулықты 

(Оқу-әдістемелік қҧрал) басшылыққа алып, аудандықбілім бӛлімінің ҧйымдастыруымен 

«Критериалды бағалау арқылы оқушы білімін бағалау» атты семинар ӛткізілді. Ол семинарда —  

критериалды бағалау жҥйесінің терминдері менанықтамалары, қағидаларымен танысып, білім 

алушылардың оқу жетістіктерін,қалыптастырушы, жиынтық бағалаудың ҥдерістерін 

жоспарлау,ҧйымдастыру кезінде мҧғалімге кӛмек болатындай, тәжірибелік ҧсыныстармен 

тоқсандық, жылдық баға қою механизмдері кӛрсетіліп, тҥсіндірілді.Қаңтар айының 12 

жҧлдызында математика пәнінен алғаш рет бӛлім бойынша жиынтық бағалау ӛтілді. Тӛменде сол 

жиынтық бағалау жҧмыстарының қортындысы: (3-сурет) 

 Математика пәні бойынша жиынтық бағалау тапсырмасы 

Оқушылар бҧл жҧмысқа қызығушылықпен қатынасты. Алдына ала жинақ тапсырмалардан 

оқушыға тапсырмаларын, бағалау критерийлерін, рубрикасы  шығарылды. Жҧмыс уақыты 15 

минут болатын. Жҧмыс жекелеген оқушыларға қиындық тудырды. Дегенмен, әр оқушы 

қалыптастырушы бағалау кезінде алған білім деңгейлерін кӛрсете алды. Ата – аналарға осы 

жҧмысқа байланысты рубрикалар таратылып, таныстырылды. (4-сурет) 

4-сурет. Рубрика 

Әр ата – ана ӛз баласының жеткен жетістігі мен кемшілігі туралы мәлімет алды. Әр  пән 

бойынша білім алушының жиынтық бағалау кестесі толтырылды. (5-сурет) 

5-сурет.  Оқушылардың білімін есепке алу бетшесі мен журналы 

Сонымен  критериалды бағалау бізге не береді деген сҧраққа тоқталсам: 

Мҧғалімдерге: 

Білім беру сапасын арттыруға; 

Оқытудың сапасын жақсартуға; 

Әр оқушының жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере отырып, жеке оқыту 

траекториясын қҧруға; 

Оқушыларға: 

Ӛз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету ҥшін бағалау критерийлерін білуге және 

тҥсінуге; 

Ӛзінің және ӛз қҧрдастарының жетістіктерін бағалап, рефлексияға қатысуға; 

Шынайы міндеттерді шешу ҥшін ӛз білімдерін қолдануға, тҥрлі кӛзқарастарды білдіруге, 

сын тҧрғысынан ойлауға мҥмкіндік береді. 

Ата-аналарға: 

Ӛз баласының оқытылу деңгейі туралы объективті дәлелдер алуға; 

Баланың оқудағы прогресін қадағалауға; 

Оқу ҥдерісінде оқушыға қолдау кӛрсетуге; 

Мектеп әкімшілігімен, мҧғалімдермен кері байланыс орнатуға; 

Баласының мектепте және сыныпта жайлы сезінуіне сенімді болуына мҥмкіндік береді. 

Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды сауаттылығын 

қалыптастыру. Оқушы ӛзінің мектеп қабырғасында алған білімін ӛмірінде қажетке асыра білуі 

керек. Сол ҥшін де бҧл бағдарламаның негізі «Ӛмірмен байланыс» ҧғымына қҧрылған. 

Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ӛмірдің 

барлық салаларында табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдер 

тынымсыз еңбектену керек.Бҥгінгі заман талабы — жан-жақты дамыған, ӛзіндік «мені» 

қалыптасқан тҧлға тәрбиелеу. Оқушы тҧлға болып қалыптасуы ҥшін оның бойында тҥрлі 

жағдаяттағы проблеманы анықтауға, ӛзіндік тҧжырым жасай білуге, ӛзіндік бағалауға, сыни 
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ақпараттарды ӛз бетімен табуға, талдауға, логикалық операцияларды қолдана отырып дәлелдеуге, 

жалпы алғанда жеке адамның қҧзыреттіліктері  қалыптасуы қажет. 

Қорыта айтқанда, критериалды бағалау жҥйесін қолдану арқылы біз оқушының тҧлғалық 

бағытын белсенді позицияға бағыттаймыз, тҧлғаны ӛзіндік жауапкершілікке, тҧлғалы нәтижеге, 

бағытқа жеткіземіз, білім алушылардың дайындық деңгейі мен ӛсу динамикасын кез келген 

кезеңде анықтаймыз, әртҥрлі жҧмыстардан алған бағаларды дифференциалдауға қол жеткіземіз. 

Бҥгінгі оқушының білім сапасын критериалды бағалау жҥйесі арқылы жетілдіруге болатынына 

кҥнделікті оқу ҥдерісінде қолдануымыздан  кӛз жеткізуге болады. Сыныбымда 10 оқушы бар. 

Математика пәнінен бӛлім бойынша жҥргізілген жиынтық бағалау барысында оқушылардың 

пайыздық есебі шығарылды: 100-81% — 4оқушы; 80-51% — 2 оқушы; 20-50% — 3 оқушының 

білім дәрежесі нақтыланды. Осы пайыздарды сайттарынан алынған электронды журналға 

тіркегенде әр оқушыға болжам бағалары қойылды: «5» — 4; «4»- 2;«3»- 3 

Бағдарламаның ерекшелігін тәнті болғанымызбен әттеген-ай дерлік жағдайлар да кездесіп, 

мҧғалім жҧмысына кедергі келтіріп жатқан кездер де аз емес. Ол бағдарлама мен оқулықтың 

сәйкес келмеуі. Бҧл ата-анаға да,оқушыға да,мҧғалімге де аз қиындық болмай тҧр.Әрине, жаңа 

бастаманың қашанда қиындығы да қызығы да аз болмайды. Бірақ осы ҥлкен міндетті абыроймен 

атқарып,шәкірттерді бәсекеге қабілетті жеке тҧлға дәрежесіне жеткізе білу әр ҧстаздың міндеті. 

Сондықтан заман талабына сай болып жатқан ӛзгерістерден қауіптенбей, мақсатқа сай,нәтиже 

аламыз деп сенемін. 

  

Пайдаланған  ҽдебиеттер: 

1. «Жаңа білім беру технологиясы мен әдіс тәсілдері» 

А.А.Жайтапова, Г.А.Рудик, Е.В.Белошниченко, А.С.Сатывалдиева 

2.«ХХІ ғасыр педагогикасы мектеп табалдырығында». Ақпараттық әдістемелік дайджест. 

Алматы, 2009 ж. 

3.Кӛкіжанова Г.К. «Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау білім сапасын басқарудағы 

негізгі критерий» – Педагогика, 2009 ж. 

Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулық. Ҥшінші (базалық) деңгей. 2013 ж. 

 

 

     

Жаңартылған білім бағдарламасы: қазақ тіл мен ҽдебиетін оқыту мҽселелерінде 

диалогтік оқытудың тиімділігі 

 

Нагимова Багдар Жанузаковна 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің  

жоғары санатты мҧғалімі 

Батыс Қазақстан облысы 

Теректі ауданы 

Подстепный №1 ЖОББМ 

 

«Бәсекеге қабілетті тҧлғаны қалыптастырудың алғы шарты - ӛзгермелі даму ҥстіндегі 

ортада ӛмір сҥруге бейім, коммуникативті қҧзіретті, адамдармен ӛзара әрекет пен қарым-

қатынас тәсілдерін білетін, тілі дамыған жеке тҧлғаны субъект ретінде дамыту және 

қалыптастыру», - деп 12 жылдық жалпы орта білім беру тҧжырымдамасында кӛрсетілген [3. 1 ].      

Жаңа педагогикалық технологиялардың жиынтығы болып табылатын, ӛзіміз оқыған білім 

берудегі Кембридж тәсілінің теориялық негіздеріне сҥйенсек, практикаға енгізіліп отырған 7 

модульден қҧралған бағдарламаның менің іс-тәжірибемде алатын орны ерекше болмақ. Әлемдік 

тәжірибеге негізделе отырып жасақталған бҧл бағдарлама оқушылардың қалай оқу керектігін 

ҥйреніп, соның нәтижесінде еркін, ӛзіндік дәлелін нанымды жеткізе алатындай, сенімді, сыни 

пікір-кӛзқарастары жҥйелі дамыған, танымдық қызығушылығы мен мҥмкіндігі жоғары оқушы 

қалыптастыруды мақсат етеді 

Бҧл бағдарлама негізінен жеті модульге сараланған.  
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Модульдер: 

1.Оқыту мен тәрбиедегі жаңа әдіс-тәсілдер 

2.Сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету 

3.Оқыту ҥшін бағалау және оқуды  бағалау 

4.Оқытуда АҚТ-ны пайдалану 

5.Талантты және дарынды балаларды оқыту 

6.Оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес оқыту және оқу 

7.Оқытудағы басқару және кӛшбасшылық. 

Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер ретінде «Диалог арқылы оқыту»,  «Қалай оқыту 

керектігін ҥйрету» деп қарастырамыз.  Диалог негізінде оқыту мен оқу оқушылардың ӛзара 

сҧхбаттасуы  және мҧғаліммен оқушы арасындағы диалогтің шәкірттердің ӛзіндік ой -пікірлерін 

жҥйелеу мен дамытуына кӛмек беретін амал. Диалогтік оқытудың маңыздылығын зерттеу 

нәтижелері кӛрсеткен болатын. Орыс психологы Лев  Выготский сӛйлеу мен ойлау ӛзара тығыз 

байланысты деп жазған.  Сӛйлеу ҥдерісі бізге дҥниені тану ҥшін қолданатын ойларымызды айту 

және тҧжырымдамаларды дамыту арқылы білім алуымызға кӛмектеседі. Қарым - қатынас және 

тҥсіну тәжірибе барысында жақсарады. Демек тҥсінуді дамыту ҥшін сӛйлеу қабілеті ӛте 

маңызды.  

Мерсер (1995) әңгімелесудің ҥш тҥрін анықтады:  

1.Әңгіме-дебат (мәлімдеу және қарсы мәлімдеу) 

Әңгіме-дебат барысында: 1) ой-пікірлерде ҥлкен алшақтық болады және әрқайсысы ӛз 

шешімдерінде қалады; 2) ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады; 3) 

қарым-қатынас кӛбіне «Иә, бҧл солай», «Жоқ, олай емес» деген бағытта жҥзеге асады; 4) орта 

бірлесуден гӛрі, кӛбіне бәсекелестікке бағытталған.  

2. Куммулятивтік ( қайталау, мақҧлдау, тҥсіндіру)  

Куммулятивтік әңгіме барысында байқалатын жайлар: 1) айтылған пікірлермен 

тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық тҥрде келісе беруі; 2) әңгіме білім алмасу 

мақсатында жҥргізілгенімен, оған қатысушылардың ӛзгелер ҧсынған қандай да болсын 

идеяларды тӛзімділікпен тыңдауы; 3) идея қайталанады және жасалынады, бірақ ҥнемі мҧқият 

бағалана бермейді 

3. Зерттеушілік ( сыни әрі сындарлы). 

Зерттеушілік әңгіме жҥргізілу ҥстінде: 1) әркім ақылға қонымды мәлімет ҧсынады; 2) 

әркімнің идеясы пайдалы ретінде бағаланғанымен, мҧқият бағалау жҥргізіледі; 3) қатысушылар 

бір-біріне сҧрақ қояды; 4) қатысушылар сҧрақ қояды және айтқандарын дәлелдейді, осылайша 

әңгімеде дәлелдеме «кӛрінеді»; 5) топтағы қатысушылар келісімге жетуге тырысады (олар 

келісімге келуі де, келмеуі де мҥмкін, ең бастысы – келісімге ҧмтылу). 

Сабақ барысында оқушы мен оқушы, мҧғалім мен оқушы арасында жҥргізілген диалог 

оқушылардың қызығушылығын, танымын арттырады. Мерсер мен Литлтон (2007) ӛз 

еңбектерінде айтып кеткендей, диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен 

қатар олардың білім деңгейінің ӛсуіне ҥлес қосатынын атап кӛрсетті. Сҧрақ қою маңызды 

дағдылардың бірі болып табылады, себебі сҧрақ дҧрыс қойылған жағдайда сабақ берудің тиімді 

қҧралына айналады және де оқушылардың білім алуына қолдау кӛрсетіп, оны жақсарта және 

кеңейте алады. Шындығында, біз ӛзіміз бір жақты ойлаймыз, тек ӛзіміз сҧрақ қойып,  баланың 

жауап беруін кҥтпей диалог қҧрмай тек жауапты ғана талап етеміз содан оқушыдан бір ғана 

жауапты алып қойып соған қанағаттанамыз. Немесе оқушыларды бір тақырып бойынша кеңінен 

ойлануға болатындай жағдай жасауды маңызды деп санамаймыз.  

Сҧрақтардың тҥрлері: тӛмен деңгейдегі, жоғарғы деңгейдегі. 

Сҧрақ қою техникасы: тҥрткі болу, сынақтан ӛту, қайта бағыттау. 

Тҥрткі болу - сҧрақты қарапайым етіп қою, ӛткенді пысықтау. 

Сынақтан ӛту - толық жауап беруге, ойын толық айтуға итермелейді.  

"Сіз мысал келтіре аласыз ба?" деген сҧрақтармен бағыттайды. 

Қайта бағыттау - сҧрақты басқа оқушыларға бағыттайды.  

"Кӛмектесе алатындарың бар ма?" деген сҧрақ қойылады.  

Оқытуды диалогтік тәсілмен дамытудағы сҧрақтардың маңызын қарастыратын болсақ, 

сҧрақ қою арқылы мҧғалім:  
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•оқушыларды тақырып бойынша және сындарлы сӛйлеуге ынталандырады;  

•оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін анықтайды; 

•білімге қҧштарлықты дамытады және зерттеуге ынталандырады; 

•оқушыларға білімін қалыптастыруға және вербалдандыруға кӛмектеседі;  

•оқушылардың сыни тҧрғыдан ойлауына ықпал етеді;  

•оқушыларға сыни тҧрғыдан ойлауға кӛмектеседі; 

•оқушылардың бір-бірінен ҥйренуіне, басқа оқушылардың идеяларын қҧрметтеуіне және 

бағалауына ықпал етеді; 

 •әңгімелесу және ой елегінен ӛткізу кӛмегімен ойын жинақтауға  кӛмек береді, іс-

әрекеттерін тереңдетеді және шоғырландырады; 

•оқытудағы қиындықтар мен тҥсінбестіктерді анықтайды. 

Диалогтік оқытудағы сҧрақ қоюды мына әдістер арқылы жҥзеге асыруға болады. 

«Он сҧрақ»Мҧғалім бір оқушыны таңдап алады және оның маңдайына негізгі сӛз жазылған 

стикерді жапсырады – қатысушы сыныпқа 10 сҧрақ қоя алады, оған жауап не ИӘ, не ЖОҚ деп 

беріледі. 
І оқушы – тірі табиғат 

- Бҧл тірі ме? 

- Иә  
- Адам оны пайдалана ма? 

- Иә 
«Тренер митингісі» 

Балалар жҧптасып жҧмыстанады. Біреуі тренер, екіншісі ойыншы. Тренер  тақырыпқа 

қатысты 5 сҧрақ жазады. Сҧрақтардың әрқайсысы тҥрлі сҧрау есімдігінен басталуы керек. Ал, 

ойыншы сол сҧрақтарға жауап береді.  Білмесе тренерінен кӛмек сҧрауына болады. 

Мысалы,   жаңа сабақтың тақырыбы:  ―Жаман жолдас‖ 

Тренердің сҧрағы: 

1. Кім ӛзін жақсы жағынан кӛрсетті? 

2. Неге жас адам ӛз досын тастап қашты? 

3. Қай  адам ӛзінің ақылдылығын кӛрсете алды? 

4. Қандай дос ӛз досын ешуақытта сатпайды? 

5. Неге  ауру адам жерге жата қалды? 

«Лездеме» 

Сіздің топтың екі қалған оқушысына бҥгінгі сабақтың негізгі сӛздерін тҥсіндіру ҥшін сізде 

бір минут бар:  

• Сӛздің ӛзін атамай тҥсіндіру  

Сӛзді тапқан бірінші адам конверттен келесіні таңдайды және қалғандарына тҥсіндіреді. 

Мысалы, тақырып су  

Берілетін сӛздер: су, ӛзен, бҧлақ, бҧлт,  жер т.б. 

«Тақырыптық тҥйінді сӛздер» 
Екі шеңбер сызып, біреуіне оқушыны шатастыру ҥшін тақырыпқа қатысы бар сӛздер мен 

тақырыпқа қатысы жоқ сӛздерді араластырып жазады. Оқушы екінші шеңберге негізгі сӛздерді 

тауып жазу керек.  

Мысалы тақырып:  Кҥй аңызы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сҿздер банкісі 

Аруана, Қараш-Қараш 

тауы, Ипан тауы, тізгін, 

терме, қобыз, барымта, 

қырқа,  

 тулақ, бошалап кету,  

қайнар,  

талдырмаш, денелі,   

Біздің тақырып  
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Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер модулінде сыныптағы диалогтің маңызы  мен қалай оқу 

керектігін ҥйренудің, яғни ӛзін-ӛзі реттеудің, ӛз бетімен оқудың алар  орны ерекше екенін, әр 

сабағымда қолдану арқылы кӛзімді жеткіздім. Диалогтік оқытуды  сабақтың әр бӛлімінде  

тиімді қолдана отырып, мҧғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы арасындағы диалогте жоғары 

және тӛмен дәрежелі сҧрақтар, тҥрткі сҧрақ, сынақтан ӛткізу, қайта бағыттау сҧрақтарын, Блум 

таксономиясы негізінде қҧрылған сҧрақтарды қолдандым. Әңгіме тҥрлерінен тек топтық, 

зерттеушілік әңгіме тҥрлерін қолдандым. Мысалы, 8-сыныптағы Т.Ахтановтың «Кҥй аңызы» 

әңгімесі тақырыбындағы  сабақта оқушыларды ҥш топқа бӛліп,  ҥй тапсырмасына «Әдебиеттік 

домино» әдісін орындату арқылы жазушының ӛмірі мен шығармашылығына арналған негізгі 

деректерді еске сақтау, бірлесіп жҧмыс жасату кӛзделді. Сабақтың негізгі бӛлімінде жаңа 

сабақты меңгерту мақсатында  топтық тапсырмалар арқылы тақырыптың мазмҧны ашылуы тиіс 

болатын  және ӛз беттерімен тақырыпты меңгеруілері тиіс болатын. Мысалы: 1-топ 

Шығарманың композициясы2-топ Әңгімеге сатылай кешенді талдау3-топ Венн диаграммасы  

«Кҥй» поэмасы  мен «Кҥй аңызы» әңгімесі.Осы тапсырманы бере  отырып, «Оқушылар 

орындай алады ма?» деген сҧрақ туындады, бірақ менің іштей болған бҧл сенімсіздігімді 

оқушылар ӛз бетімен топтық жҧмыстана бастағанда бірден сейілтті. «Тақырыптық тҥйінді 

сӛздер» , «Семантикалық карта» әдістерін орындау арқылы,  тақырып бойынша меңгермей 

қалған маңызды ақпарат болса, «Интервью тестін» бере отырып , ӛзім қайта бағыттау, 

проблемалық  сҧрақтарын пайдалана отырып, интеллектуалды тҧрғыдан  білімдерін 

толықтырып отырдым. Бҧрын тәжірибемде  жиі кӛрініс таппаған   топтық, жҧптық жҧмыс 

кезінде балалардың  бір-бірімен қарым-қатынасында диалогтік әдістің тағы бір пайдалы тҧсын 

анық кӛре білдім. 

Мен ҥшін не сәтті болды? 

  Біріншіден, оқушылар  пікір  алмасу  кезінде   жоғары деңгейлі  

сҧрақтар  кеңінен  қолданылады; оқушы  тақырыпты жеңіл меңгереді; оқушының сӛйлеуіне, бір 

– бірін тыңдауына мҥмкіндік болады.  

Екіншіден,  балалар әңгімеге  тартылды,   ӛз  ойларын  жетік  жеткізе  білді; 

ӛз  идеяларын  айтты,  дәлелдей   алды.  

Ҥшіншіден,  топта  талқылаудың  балалардың  ӛзге  идеялармен  ӛз  идеяларын   салыстыра  

отырып, ортақ  дҧрыс  шешімге келуіне  мҥмкіндік  алды. 

                   

Пайдаланған ҽдебиеттер: 

1 . Оқу  бағдарламасы  [Қ.Р. Әділет министрінің 2013 ж 3 сәуірде №115] 

2. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 3деңгей, 3 басылым 

3. Қазақ әдебиеті жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық 

/С.Мақпырҧлы, А.Қыраубайқызы, Қ.Қҧрманбай/ Алматы. «Мектеп»2012ж 

4. А.Әлімов «Интербелсенді әдістемені  қолдану»
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           Қазіргі уақытта еліміз жаңа тарихи саты  –  Рухани жаңғыру кезеңіне аяқ басты. 

Рухани жаңғыру бізден ҧлттық санамызды қалыптап, заман талабына сай, бәсекеге 

қабілетті, білім мен біліктілікті ҧштастырып, кез-келген мәселеге прагматистік тҧрғыдан 

келуді, жалпы алғанда ҧлттық қҧндылықтарымызды сақтай әрі дәріптей отырып 

дамуымызды талап етеді. Ӛйткені, ҚР Президенті «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты Бағдарламалық мақаласында атап кӛрсеткендей: «...Жаңғыру атаулы бҧрынғыдай 

тарихи тәжірибе мен ҧлттық дәстҥрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана 

сынынан сҥрінбей ӛткен озық  дәстҥрлерді табысты жаңғырудың маңызды 

алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ҧлттық-рухани тамырынан 

нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды». Ал бҧл қауіптің алдын алу ҥшін білім беру жҥйесіне 

енгізілген ӛзгерістерді тиімді қолдануға тиіспіз. Елбасымыз сонымен қатар: «табысты 

болудың ең іргелі басты факторы білім екенін әрқайсысымыз терең тҥсінуіміз керек… 

Себебі, қҧндылықтар жҥйесінде білімді бәрінен биік қоятын ҧлт қана табысқа жетеді» 

дейді.  

          Ҧлттық қҧндылықтар мен кемел келешекті байланыстыратын сара жол – 

жаңартылған білім мазмҧны бойынша оқыту. Соны жҥзеге асырушы – «елі ҥшін кҥйетін, 

еңбекті сҥйетін, ҧлтжанды жҧртшылық кӛсемі»,  жасампаз жаңашылдықты тҧғыр еткен 

жалынды жас мамандар.  

          Жаңартылған білім беру бағдарламасының басты мақсаты – оқыту ҥрдісіндегі 

барлық  әдіс – тәсілдерді жинақтай келе, тақырыпты игертуде критериалды бағалау 

жҥйесін тиімді пайдалану арқылы оқушының тҧлғалық ерекшеліктерін айқындау, сын 

тҧрғысынан ойлауға бағыттау,  шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

          Білім беруде қолданылатын инновациялық технологиялармен ӛңделген, білік 

дағдыларына негізделген оқыту барысы жаһанданудың ҥдесінен шығуға толық мҥмкіндік 

береді. 

          Осыған сай аталмыш білім беру жҥйесінің қағидаларын меңгерген, оқыту 

материалдардың кҥрлелілігінің ӛсу ретін, мазмҧнын және мақсаттарын білетін,  кәсіби 

шеберліктерімен ел дамуына ҥлес қосып жҥрген педагог – ғалымдардың тәжірибесіне 

сҥйене отырып, озық даму ҥлгісінің жаңа моделін қалыптастырудамыз. Әсіресе, білім беру 

ошақтақтарының тҥп қазығы саналатын мектепте жҥргізілетін іс – шаралардан бҧл 

ҥрдістің ӛзектілігін айқын кӛреміз.  

         Ҧлттық қҧндылықтарды ҧлықтау мақсатында жҥзеге асырылған тәрбиелік мәні бар, 

оқушының жан-жақты қабілетін танытуға мҥмкіндік беретін бір кҥндік қысқа мерзімді  

сабақ жоспарын назарларыңызға ҧсынамын 

 

11 – сабақ  Мектеп: № ... гимназия 

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жҿні: Орынбасарова Г.М. 

Сынып 6 А Сабаққа қатысқан оқушылар саны: 16 

Сабаққа қатыспаған оқушылар саны: 2 

Тараудың атауы:  

 

Астана – мәдениет пен ӛнер ордасы 

Ә.Ысқақ «Кҥн ҧлымын» 

 

Сабақтың тақырыбы: Ҧлттық мҧражай – ҧлт мақтанышы 
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Оқу бағдарламасына сҽйкес оқу 

мақсаты: 

6 Т3 Әлеуметтік - тҧрмыстық тақырыпқа 

байланысты жаңа сӛздер мен тірек сӛздердің 

мағынасын тҥсіну 

6.А2. Тақырып бойынша диалог, полилог 

қҧрастыру 

Сабақ мақсаты: Барлық оқушылар: тыңдалым  мазмҧнын 

тҥсінеді,сӛздік қорын жетілдіреді. 

Оқушылардың кҿпшілігі: сҧрақтарға дҧрыс 

жауап береді, берілген тапсырмаларды 

орындайды. 

Кейбір оқушылар: тақырып бойынша рӛлдік 

ойында белсенділік танытады. 

Бағалау критерийі: Ҧлттық мҧражай тақырыбына байланысты жаңа 

сӛздер мен тірек сӛздерді диалог барысында 

қолданады. 

Тілдік мақсаттар Лексикалық минимум: жәдігер, ӛнер, мҧра, 

қонақ, бӛлім т.б.  

Қҧндылықтарды дарыту  Тыңдалым мәтінін меңгеру барысында туған 

жерге деген мақтаныш, сҥйіспеншілік сезімі 

оянады (отансҥйгіштік қҧндылық). Топаралық 

жҧмыстар, бір-бірін бағалау кезінде мәдени – 

эстетикалық қҧндылықтар қалыптасады. 

Пҽнаралық байланыс  

 

Қазақстан тарихы 

АКТ-ны қолдану  Интерактивті тақта 

Бастапқы білім «Астана опера және балет театры» мәтінін оқып, 

тақырыбы мен  негізгі ойды анықтады. (О3) 

Сабақтың барысы  

Саба

қты

ң 

кезе

ңдері 

                                    Жоспарланған жҧмыс Ресурстар  

Саба

қты

ң 

басы  

5 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҧйымдастыру кезеңі.  

Психологиялық жағымды ахуал қалыптастыру  

Сыныпта Б.Тілеуханның «Елім менің» әні қосулы тҧрады. 

Балалармен сәлемдесемін, кӛңіл – кҥйлерін сҧраймын. 

Оқушыларда уәж қалыптастыру ҥшін интерактивті тақтадан бір 

шумақ ӛлеңді хормен оқиды. 

 

 

 

 

 

Топқа бӛлу 

Оқушылар 3 топқа суреттер арқылы 

бӛлінеді. 

Ҧлттық киімдер  

       Ҧлттық аспаптар  

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=6a0JKB

DhlEg 

 

 

слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырыпқ

Қайырлы кҥн, досым,  
Қайырлы кҥн болсын. 

Дҥйсенбінің сәті 

Сәттілікке толсын. 

Сабағымыз бҥгінгі 

Нәтижелі болсын! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6a0JKBDhlEg
https://www.youtube.com/watch?v=6a0JKBDhlEg
https://www.youtube.com/watch?v=6a0JKBDhlEg
https://www.youtube.com/watch?v=6a0JKBDhlEg
https://www.youtube.com/watch?v=6a0JKBDhlEg
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3 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

мин 

             Ҧлттық қолҿнер  

 

Ҥй тапсырмасын тексеру  

«Элективті тест» арқылы ҥй тапсырмасын пысықтау. 

 
Мақсаты: ҥй тапсырмасын тексеру және оқушыларды 

шапшаңдық пен топтық жҧмысқа бейімдеу. 

- Астана опера театры қай жылы ашылды? 

А) 2012 В)2013 С)2014 Дұрыс жауап: В 

- Театрдың бірінші қойылымы? 

А)Ақан сері В)Қыз Жібек С)Біржан – Сара Дұрыс жауап: С 

- Ғалым Ахмедияров театрда..... 

А)директор В)жҧмысшы С)хормейстер Дұрыс жауап: А 

 

 
 

а қатысты 

суреттер 

Әдістемелі

к қҧрал  

[2, 35.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҥлестірме 

қағаздар

 

Саба

қты

ң 

орта

сы  

3 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ой қозғау 

«Мағынаны таны» әдісі арқылы тақырыпты болжату, анықтау. 

Топқа бӛлінген суреттерімен ҧштастырады. 

 

 
Сұрақтар: 

- Суретте нелер бейнеленген? 

- Бҧл қай қала? 

- Экспонаттар қайда сақталады? 

- Бҥгінгі тақырып не туралы деп ойлайсыздар? 

 

Суреттер 

Оқулық  

[1, 110.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексикалы

қ минимум 

[3, 20.] 

 

 

 

 

Әр топқа 3 тҥрлі нҧсқа жазылған 

жауап парақшалары таратылады: 

А, В, С. Мҧғалім оқыған 

сҧрақтарға осы нҧсқалардың 

біреуін кӛтеру арқылы жауап 

береді.  

 

Мұғалім бағалауы: тез әрі дҧрыс жауап 

берген топты қҧттықтаймын,  қалған 

топтарды жаңа сабаққа 

ынталандырамын.  («Жарайсың!», 

«Дҧрыс айтасың!», «Сенің де қолыңнан 

келеді!», «Мҧқият бол!») 

 

Мұғалім бағалауы: 
оқушылардың берген 

жауаптарына қарай кері 

байланыс беремін. 

(мадақтау) 
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4 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

4 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сӛздікпен жҧмыс 

Жаңа сӛздер синонимдерімен 2 тҥсті парақшаларда жеке-жеке 

жазылады. «Ҿз жҧбыңды тап» ойыны арқылы оқушылар жаңа 

сӛздердің мағынасын меңгеріп, олармен сӛйлемдер қҧрастырады.  

жҽдігер экспонат 

ҿнер талант 

рухани жан дҥние 

мҧра байлық 

қонақ ҥйге келген адам 

бҿлім бҿлік 

 

1-тапсырма. Бейнекӛріністі қарап, кластер бойынша әңгімелеу 

 

 
 

2-тапсырма «Гид» ойыны 

Ұлттық мұражаймен таныстыру 

 
 

Деңгейі жоғары бір оқушы гид болады, қалған топ мҥшелері 

сҧрақтар қояды, жауаптарды саралайды, пікір білдіреді. 

Бағалау критерийі: 

 1-топ ӛз жҧмысын қорғайды, 2-топ сҧрақ қояды, 3-топ сҧрақты 

да, жауапты да бағалайды. 

 

 

 

 

 

Тҥрлі – 

тҥсті 

парақшала

р 

www.youtu

be.com/wat

ch?v=kGb9

ogRyI_A 

кластер 

 

 

 

 

 

Дидактика

-лық 

материал  

[4, 192.] 

 

 

 

А3, А4 

парақтары, 

тҥрлі – 

тҥсті 

бояулар 

 

 

Топқа бӛлінген суреттері 

(тақырыптары) бойынша бір 

экспонатты (жәдігерді) 

таныстырады. Постер жасап, «гид 

және қонақтар» болып рӛлдік ойын 

кӛрсетеді. Оқушыларға АКТ – ны 

қолдануға рҧқсат етіледі. 

 

 

Оқушы бағалауы: Оқушы 

жауаптың дҧрыс не бҧрыс екенін 

айтады, ӛз пікірін дәлелдейді.  

(Дҧрыс-бҧрыс» әдісі) 

http://www.youtube.com/watch?v=kGb9ogRyI_A
http://www.youtube.com/watch?v=kGb9ogRyI_A
http://www.youtube.com/watch?v=kGb9ogRyI_A
http://www.youtube.com/watch?v=kGb9ogRyI_A
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2-топ ӛз жҧмысын қорғайды, 3-топ сҧрақ қояды, 1-топ сҧрақты 

да, жауапты да бағалайды. 

3 – топ ӛз жҧмысын қорғайды, 1-топ сҧрақ қояды, 2 -топ сҧрақты 

да, жауапты да бағалайды. 

Дескриптор: 

1. Топтық жҧмысты (экспонатты) таныстырады. 

2. Сҧрақтар мен жауаптарды бағалайды. 

Саба

қты

ң 

соңы  

4 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

мин 

 

 

 

 

2 

мин 

Бекіту тапсырмасы 

«Графикалық диктант» ҽдісі: тыңдалым мәтіні бойынша 5 

сҧрақ қойылады. «Иә» және «Жоқ» деп қана жауап береді, оны 

белгі арқылы суреттейді. 

«Иә» -  

«Жоқ» -  

 
Оқушылар сабақ бойы 

орындаған ӛз жҧмыстарына 

талдау жасап, әр тҥсті 

алмаларды ағашқа 

орналастырады. 

 

 

Ҥй тапсырмасы  

«Әлемдегі ең танымал 

мҧражай» тақырыбында постер 

жасап, таныстырылым дайындау. 

 

 

 

 

 
Сма

йли

ктер 

 

 

 

 

 

А3 парақ 

«Табыс 

ағашының

» макеті, 

алма 

пішінді 

стикерлер 

Қосымша ақпарат 

Саралау –оқушыға мейлінше қолдау 

кҿрсетуді қалай жоспарлайсыз? 

Қабілетті оқушыға тапсырманы қалай 

тҥрлендіресіз? 

Бағалау-оқушы білімін тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Мұғалім бағалауы: 
Смайликтер арқылы 

ынталандыру. 

Ҥлкен смайлик – ӛте жақсы 

Орташа смайлик – жақсы 

Кішкене смайлик – 

қанағаттанарлық 
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Деңгейі жоғары оқушылар рӛлдік 

ойында гид қызметін атқарады. Ол 

оқушының ӛзіне деген сенімділігін 

нығайтуға, кӛшбасышылық қабілетін 

танытуға мҥмкіндік береді. 

Деңгейі тӛмен оқушылар рӛлдік ойында 

сҧрақтар қояды, пікір білдіреді. Ол 

оқушының тақырып бойынша тҥсінігін 

танытуға мҥмкіндік беріп, ойлау,сӛйлеу 

қабілетін айқындап, айтылым 

дағыдысын жетілдіреді. 

«Элективті тест», «Мағынаны таны» әдісі, 

«Ӛз жҧбыңды тап» ,«Гид» ойыны, 

«Графикалық диктант» әдістері арқылы 

оқушының білімін тексеріп, «Мадақтау», 

«Дҧрыс-бҧрыс», «От шашу» және бір – бірін 

бағалату арқылы қалыптастырушы бағалау 

жҧмыстарын жҥргізіп, сабақ мақсатын 

жҥзеге асырамын. 

 

 

Рефлексия  

(мҧғалім ҥшін) 

Сабақтың мақсаты мен оқу міндеттері 

орындалды ма? Бҥгін оқушылар не 

ҥйренді? Сабақ қандай деңгейде ӛтті? 

Саралау тапсырмасы іске асты ма? 

Жоспарыма қандай ӛзгеріс енгіздім және 

неге? 

 

Сабақ мақсаты мен оқыту міндеттері іске 

асты деп ойлаймын. Оқушылар жаңа 

тақырып бойынша мол ақпарат алып, 

тыңдалым мәтінінің негізінде сӛз 

мағыналарын ажыратып, сӛйлемдер 

қҧрастырады және сҧрақтар қойып, пікір 

алмасып, тапсырмаларды белсенді орындай 

алды.   

Саралау тапсырмасында оқушылар жеке 

қарым – қабілеттерін танытып, рӛлдік 

ойында нәтижелі жҧмыс атқарды. 

Оқушылардың мҥмкіндіктеріне сай тілдік 

мақсатқа ӛзгеріс енгіздім, айтылым 

дағдысын дамытуға арналған тапсырмалар 

беруге тырыстым. 

Қорытынды бағалау 

Ең жақсы ӛткен екі нәрсе (оқыту мен 

оқуға қатысты) 

 

 

 

1. Жҧптық жҧмыс – жаңа сӛздердің 

синонимін тауып, тез әрі дҧрыс жҧптаса 

білді. Оқушылар шапшаң қозғалысқа тҥсіп, 

сыныпта жақсы кӛңіл – кҥй қалыптасты. 

2. Рӛлдік ойын - оқушылар ӛте белсенді 

қатысып, ӛзара бақылау, саралау, бағалау 

жҧмыстарын жҥргізді. Ӛздеріне берілген 

тапсырманы жоғары деңгейде орындай білді. 

 
          Жоғарыда  кӛрсетілген мақсат – міндеттерді басшылыққа ала отырып даярланған 

сабақ жоспары психологиялық ахуал қалыптастырып, тақырыпты болжай, анықтай алуға 

тҥрткі тудыру; пәнаралық байланыстың ӛзектілігін арттыру; рухани және ҧлттық 

қҧндылықтарды игерту; ҧжымдық жҧмысты ҧйымдастыру; тыңдалым, оқылым, жазылым 

әрекеттерін белсенді жҥзеге асыру мен сӛйлеу дағдыларын жетілдіру; ӛз пікірін білдіру 

арқылы ӛзгенің пікірімен санасу; талдау жасау мҥмкіндіктерін арттыру; шығармашылық 

ойлау қабілеттерін дамыту, сабаққа қатысым ҥлгерімдеріне баға беру сынды қарқынды 

жҧмыстың татымды кӛрінісін қалыптастырады.  

         Қазақ тілін ӛзге тілді аудиторияларда игерту - сӛздік қорларын дамыту, тілдік 

дағдыларын жетілдіру, ҧлттық қҧндылықтарды дәріптеу мен оны бағалай білуге баулу 

жҧмыстарының нәтижелілігі пән мҧғалімінің кәсіби қҧзіреттілігі мен шеберлігіне тікелей 

байланысты [5, 97.] екені анық. Кәсіби шеберлік  - мҧғалімнің бойындағы қҧзіреттілік пен 

біліктіліктің, қабілеті мен мҥмкіндіктерінің тоғысқан арнасынан бастау алған, жас ҧрпаққа 

сара жолды дара ӛзі қалыптастыруға қауқар беретін ҧлылық. Әр мҧғалім ӛз шеберлігінің 

арқасында оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын тудырып, ынтасын арттырып, 
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зейінін шоғырландырып, іс – әрекетіне баға беріп, ең бастысы рухани байытуға кҥш салып, 

жҥйелі жоспарға негізделген оқыту мақсаттарына жету жолында лайықты қызмет атқарса, 

кемел келешекке басқан қарқынды қадамының қарымына куә боларымыз анық.  
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           Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстандық жол – 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ» атты Жолдауында еліміз дамуының барлық Стратегиялық бағыттарын жҥзеге 

асыратын міндеттер қойылды. Республика болашағына бағдар беретін бҧл жолдауда «XXI 

ғасырдағы дамыған ел дегеніміз - белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар»- 

деген. 

          Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан да, әлемдегі 

дамыған елдер сияқты Тәуелсіз елімізде білім жҥйесі сапасын жетілдіру ең негізгі ӛзекті 

мәселелердің бірі болып отырғаны белгілі.   Қазіргі заманда Қазақстанның ӛзіне ғана тән 

ҧлттық сипаты бар білім беру жҥйесін одан әрі дамыту,білім беру сапасында әлемнің 

басқада алдыңғы қатарлы беделді де,белді елдерімен қатар жҧмыс жасау,қазақ тілін 

дамытуда ӛзіндік ҥлес қосу,бҥкіл әлемдік деңгейге кӛтеру, білім беру ісінде әлеуметтік 

кеңістікке шығу алдағы тҧрған міндеттер. 

     Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру   бағдарламасы -

 заман талабына сай болашақ ҧрпақтың сҧранысын  қанағаттандыратын тың 

бағдарлама.Қай елдің болсын ӛсіп-ӛркендеуі, ғаламдық дҥниеде ӛзіндік орын алуы оның 

ҧлттық білім жҥйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ҧрпағы білімді халықтың 

болашағы бҧлыңғыр болмайды» дегендей, жас ҧрпаққа сапалы, мән-мағыналы, ӛнегелі 

тәрбие мен білім беру-бҥгінгі кҥннің басты талабы.Шындығында мҧғалімнің алдында 

оқушыларға білім мен тәрбие беруде ҥлкен жауапкершілік тҧр. Әрбір оқушыны оқытып 

тәрбиелеуге байланысты мәселелерді ӛздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге 

қабілетті жаңашыл мҧғалім керек. Жаңа, тез ӛзгермелі, білімді де білікті, тың серпіліске, 

ӛзгеруге дайын және жаңа талап межесінен кӛріне алатын шығармашыл да кәсіби шебер 

мҧғалімдерді қажет етіп отырғанына  кӛзіміз жетті. Оқушылардың мектепте табысты оқуы 

ғана емес, ӛмірде де табысты болуы  мҧғалімнің  қабілетіне, оның қҧзыреттілігіне 

байланысты екенін тҥсінеміз.  
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     Жаңаша білім беру жағдайында ҧстаз қандай болуы тиіс:                                                                       

- рухани дамыған,                                                                                                                                                     

- шығармашыл тҧлға,                                                                                                                                              

- тҧрақты ӛзін-ӛзі жетілдіруге талпынған,                                                                                                                

- педагогикалық қҧралдардың барлығын меңгерген.                                                               

Ҧстаздарға  қойылатын талаптар: білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби, әдістемелік 

шеберлігі, бәсекеге қабілетті болу. 

       Еліміздің ертеңгі  болашағы жас ҧрпақ болғандықтан оларға  терең де,сапалы  білім 

берудің жаңа әдіс-тәсілдерін қҧрастыру бҥгінгі кҥннің басты мәселесі болып 

отыр.  Елімізде  орта білім беру мазмҧнын жаңарту шеңберінде білім беру ҥдерісінің 

қҧрылымы мен мазмҧнына ӛзгерістер енгізілуде.  Жаһандану заманында  жас 

ҧрпақтың  жаңаша ойлау қабілетін, белсенділігін арттыру,  білімге деген қҧштарлығын 

ояту,  ӛмірінде оны қолдана білу,  отансҥйгіштік қасиетін одан әрі дамытуға бағыттау – 

ҧстаздың басты міндеті.              Жаңартылған білім мазмҧнын игеруде жас ҧрпақты 

оқытып, алған білімін кеңейтіп, кӛркемдік талғамдарын арттыруда, ӛмірге кӛзқарастарын 

дҧрыс қалыптастырып халықтық тәрбие беруде, ізгі мінез-қҧлық, ҧлттық қасиеттерін, биік 

адамгершілік, ӛз кӛзқарасы тҧрғысынан білімді, сауатты, ӛз ойын дҧрыс әрі еркін жеткізе 

білетін, мәдениетті тҧлғаны қалыптастыруда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің атқаратын 

орны ерекше. Әрбір ҧстаздың басты міндеті сабақ барысында ең озық әдістерді дер кезінде 

игеру, іздену арқылы бала бойына дарыту, одан ӛнімді нәтиже шығара білу.  

      Жаңартырған білім мазмҧнын аясында мен алтыншы  кластың қазақ тілі мен әдебиеті 

сабақтарында оқушылардың тҧлғасын қалыптастыруда,оқушылардың белсенділігін, 

қызығушылығын арттыруда қандай тиімді әдіс-тәсілдерді пайдалануға  болады?  деген 

сҧрақтар туындады. Сҧрақтың шешімін мен сыни тҧрғыдан ойлаудың әдіс-тәсілдерінен 

таптым.   

     RWCT бағдарламасы – ағылшын тілінен аударғанда ―Сын тҧрғысынан ойлау ҥшін оқу 

мен жазу‖ дегенді білдіреді. Бҧл бағдарлама оқытудың 60 тҥрлі стратегияларынан: 

әдістерінен тҧрады. Мақсаты – шығармашылық ойлауды, сын тҧрғысынан ойлауды 

дамыту.                                    Сыни тҧрғыдан ойлау оқушылардың ойлауын дамытумен 

қатар мҧғалімдердің де сыни тҧрғыдан  ойлауын дамытады, яғни мҧғалімнің де жҧмыс 

тәжірибесін, жаңа тәсілдерді қолдану және бағалау әрекеттерін сыни тҧрғыдан бағалауды 

қарастырады. Сыни ойлау шешімі табылуы тиіс сҧрақтарды қойып, проблеманы 

анықтаудан басталады. «Сыни тҧрғыдан ойлау – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен 

талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және 

синтездеуге бағытталған пәндік шешім»                                                       (Мҧғалімге 

арналған нҧсқаулық, [49-бет]. 

            Сын  тҧрғысынан ойлауды дамыту модулі – ҧстаз бен  оқушыны  ізденуге 

жетелейтін, шығармашылық қабілетін  дамытатын,  маңызды мәселелерді шешуге бағыт 

беретін, болашаққа деген ҥміт арттыратын  мҥмкіндік. Ол кез  келген мҧғалімге  сапалы 

сабақ ӛткізуге  жол ашады. Сын тҧрғысынан ойлау – креативті тҧлғаны 

қалыптастырудың бір жолы. Сыни тҧрғыдан ойлануды дамыту бағдарламасы – әлемнің 

тҥкпір-тҥкпірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жҥйеге 

келтіргендер – Джинни, Л.Стил, Куртис, С.Мередит, Чарльз Темпл. Жобаның негізінде 

Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады.     Мен ӛз сабақтарымды 

оқушыға білімді дайын кҥйінде бермеймін, себебі мен баланың жеке тҧлғасын, 

шығармашыл ойлауға, мҧғаліммен еркін сӛйлесіп, пікір алмастыруға,  бір-біріне 

қҧрметпен қарауға, бір-бірінің пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынастың 

негізі  қалауға, ӛзін жеке дара тҧлға ретінде тануға жол аша білуге ҥйретуім  қажет.  

      Сын тҧрғысынан ойлау ҥш бӛліктен тҧрады: Біріншіден, сын тҧрғысынан ойлау жеке 

ойлау болып табылады. Екіншіден, сын тҧрғысынан оқыту жаттанды қағидаларды 

дәлелдеп айта беру  емес, оқушы оқып, оны еске сақтап айту қабілеті жоқ, керсінше терең 

ойлау арқылы ескіге жаңаша кӛзқарас қалыптастыру мҥмкін, тың идеялар ойлап табуы 

мҥмкін. Ҥшіншіден, сын тҧрғысынан ойлау сҧрақтар қойып, шешімін табуды қажет ететін 

мәселені анықтаудан басталады.  
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            Сын тҧрғысынан ойлаудың әдіс-тәсілдері сабақтың кез келген бӛлімінде 

(қызығушылықты ояту, мағынаны ашу, ой толғаныс) қолдана беруге болады.  

Қызығушылықты ояту барысында оқушы бҧрынғы білетін және жаңа білімді ҧштастыра 

алады. Ҥйренуші жаңа ҧғымдарды, тҥсініктерді, ӛзінің бҧрынғы білімін жаңа ақпаратпен 

толықтырады, кеңейте тҥседі. Сондықтан мәселе жайлы оқушы не біледі екенін 

анықтаудан басталады. Осы кезеңде мен тиімді  ―Топтау‖, ―Тҥртіп алу‖, ―Ойлану‖, ―Жҧпта 

талқылау‖, ―Болжау, Тҥртіп алу ─ + ? v (INSERT) деген әдіс – тәсілдерді пайдаланамын.                                                

Екінші кезеңі мағынаны ашу барысында оқушылар жаңа ақпаратпен танысу мақсатында  

INSERT, РАФТ, ПОПС, Синквейн т.б. әдістерін пайдаланады. Мысалы: INSERT әдісін (V 

– ―білемін‖, ― - ―мен ҥшін тҥсініксіз‖, + - ―мен ҥшін жаңа ақпарат‖, ? – ―мені таң 

қалдырады‖)  пайдаланып, мәтінмен танысады.  РАФТ, ПОПС, Балық қаңқасы, 

«Бағытталған оқу» әдісі   Ротация әдістерін пайдаланған кезде балалар ӛз ойын білдіреді, 

дәлелдейді.                                  Ҥшінші кезең ой-толғаныс. Сабақ барысында оқушылар 

толғанысын ҧйымдастыру, ӛзіне, басқаға сын кӛзбен қарауға, баға беруге ҥйренеді. 

Оқушылар ӛз ойларын, пікірлерін айта алады. Бҧл сатыда оқушылар бір-бірімен ой 

алмастыру.                                                                                    Осы кезеңді тиімді ―Бес жолды 

ӛлең‖, ―Венн диаграммасы‖, ―Еркін жазу‖, ―Семантикалық карта‖, ―Т кестесі‖ сияқты 

стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр-жеңілдігіне қарай лайықтала қолданылады.                                                                                                                                                         

«Сын тҧрғысынан ойлау»  әдісі бойынша ӛткізілген сабақтар ҥдірісінде нәтижелер мен 

ӛзгерістер мынадай болды. Кӛшбасшы ретінде мҧғалімнің  іс-әрекеті: ынтымақтасты орта 

қалыптасуына ықпал етеді. Оқушыларды тапқа бӛліп, тапсырмалар береді. Тақырыпқа 

қызықтырып, орындалуын қадағалайды. Белгілі бір оқиғаның  қҧндылығын анықтау, 

мағыздылығын зерттеу ҧсынылады. Оқушыларға ӛздерін бағалатып, қорытындылайды.         

Оқушының іс-әрекеті: кӛшбасшының қолдауымен жаңа тақырыпты анықтайды. Мәтінді ӛз 

беттерімен оқып, топта талқылайды. Мәтінді әр тҥрлі әдістер арқылы 

жіктейді,салыстырыды, теңейді,зерттейді. Ой қорытып, қағаз бетіне тҥсіріп, қорғап, 

тҧжырыдама  жасайды.                   Диалогты оқытуды – бҧл жекеленген қҧбылыс немесе 

дағды емес, ол оқушылардың оқуға қабілетін жақсартуға мҥмкіндік беретін педагогикалық 

тетіктердің біртҧтас кешені деп айқындалған. Іске тартылған педагогикалық тетіктердің 

ішінде мыналарды атап ӛтуге болады:  • оқудың қалай жҥретінін тҥсіну, оқытудың 

қолайлы стильдерін назарға алу және ӛмір бойы ӛзін ӛзі оқытудың қажеттілігін мойындау 

және оның әдістерін таңдау;                                                    • ойлануға жҥйелі тҥрде ҥйрету;                                                                                                                                       

• ӛзінің шығармашылық таланттарын және оларды барынша жақсы пайдалану жолдарын 

зерттеу және анықтау;                                                                                                                                               

• оқу ҥдерісі ҥшін және ӛзін ӛзі тану әдісі ретінде оқуды жақсы кӛру;                                                           

• тілді, есептеуді жақсы игеру және кеңістіктік ойлау қабілетінің болуы;                                               

• сандық технологиялар саласындағы жоғары қҧзыреттілік. Оқыту – мҧғалімдердің 

оқушыларға жасаған сыйы емес, бҧл қҧзыреттіліктер білім алу ҥшін оқушылардың ӛздері 

де оқу ҥдерісіне белсенді қатысуын талап етеді. Оқу ҥдерісіне толыққанды қатысу ҥшін 

оқушылар қалай оқу керектігін білулері керек. Бҧл оқушы ҥшін аса маңызды, ӛйткені 

қазіргі заман талабы адам ӛзінің ӛмір бойы  білімін жетілдіріп отыруы керек.  Ол ҥшін 

адам ӛз бетімен ізденуі керек. «Александер (2008) диалог тҥрінде оқыту оқушыларды 

ынталандыру және дамыту ҥшін әңгіме кҥшін қолдануға мҥмкіндік береді деп санайды. 

Александердің пайымдауынша, диалог арқылы мҧғалімдер кҥнделікті ой талқыларда 

«саламатты» келешек мҥмкіндіктерін анықтап, оқушылардың дамып келе жатқан 

идеяларымен жҧмыс жасауларына және тҥсінбеушілікті жеңе білулеріне кӛмектесе алады. 

Оқушыларға сыныпта әртҥрлі тәсілдер арқылы жҥргізілген және кеңейтілген диалогтарға 

қатысуға мҥмкіндік берілгенде, олар ӛзіндік жеке тҥсініктерінің ӛрісін зерттей алады.»                                                                                                                                

Оқушылардың білімге ықыласын, ынтасын, қызығушылығын арттырудың ең жақсы 

жолының бірі — сабақта ойындарды қолдану. Ойын - әрқашан кішкене білім, кішкене 

білім бола отырып, баланы білім алуға, еңбекке дайыңдайды. Ойындағы оқиға-жайлар 

сабаққа әр қилылық нәр береді, сабақты қызық етеді, оған эмоциялық бояу береді.                                                                                

Ойын жағдайын балалар сабақ барысында бір-бірімен ақпарлармен алмасатындай, 

ақылдасатындай, бір-біріне дәлелдей алатындай, бір-бірін бағалайтындай етіп 
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ҧйымдастыру керек. Ойыңдар қолданылған сабақтарда оқушылар белсенділік кӛрсетеді. 

Бҧлай болу барлық ойынға тән нәрсе, оның топтық тҥрде ӛтуіне байланысты. Балалар бір-

бірінің ойларымен пікірлерімен алмасады, дәлелдейді, қателеседі, ӛз ойларын ортаға 

салады, негіздейді, тексереді, қателерін тҥзейді. Ойын барысындағы пікірлер алмасу 

нәтижесінде, оқу материалдарын жылдам және жақсырақ игереді, қиындықтарды бірге 

шешеді. Мҧндай жағдайда, барлық балалар алға жылжиды, білімдері терең балалардың 

тежелмеуін, білімі тӛмен балалардың алға ҧмтылуына мҥмкіндік береді.                                                                                                                         

Қазақ тілі сабақтарында ойынды ҧйымдастырғанда оқушылар бір-біріне кӛмектесетіндей, 

бір-бірімен бірігетіндей жағдай жасау керек. Сонда сабақ тек білім беру қызметін ғана 

емес, тәрбиелеу қызметін де атқарады. Мҧңдай сабақтардың ӛтілуі нәтижесінде 

оқушыларда бір-бірімен сӛйлесе білу мәдениеті, тәртіптілік, топқа және бір-біріне 

жауапкершілік сезімінің болуы, менмендік және жалқаулықтан аулақ болу қасиеттері 

қалыптасады.                             (Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулық І, 22-бет) 

Сабақ жоспары:                                                                                                                                      
Сынып : 6      Оқыту тілі қазақ тілі емес мектептерге арналған                                                              

Сабақтың тақырыбы:   Ӛтебай Тҧрманжанов «Қарлығаш».                                                                  

Сабақта іске асатын оқу мақсаты:                                                                                                             

6.1.4.1- әңгіме,хикаялардың және шағын поэзиялық  шығармалардың мазмҧнын талдай 

отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау.                                                                                                            

Сабақтың мақсаты: Шығарманың тақырыбына байланысты мәтіндердің                     

тақырыбын,мазмҧндық,қҧрылымын салыстырады.                                                                     

Оқушылардың барлығы                                                                                                                    

Мәтіндердің тақырыбын анықтайды;                                                                                   

Мәтіндердің идеясын анықтайды;                                                                                                     

Оқушылардың кӛбісі                                                                                                                               

Мәтіндерге  салыстырмалы талдау жасай алады;                                                                               

Ҧқсастығы мен айырмашылықтарын  анықтайды;                                                                                      

Кейбір оқушылар                                                                                                                                          

Мәтінді талдау барысында ӛзіндік ой  қосады;                                                                          

Креативті идея білдіреді                                                                                                                             

Тілдік мақсаттар:   Жаңа сӛздерді  орынды қолданады.                                                               

Қҧндылықтар:    Ӛмір бойы білім алу,ынтымақтастық,қҧрмет.                                                                 

АКТ дағдысын қолдану: Интербелсенді тақта,аудиовизулды материалдар                                        

Ӛмірмен байланыс: Қоршаған ортаны сақтау, адамдарды бір-біріне қамқор болуға шақыру        

Пәнаралық байланыс: Жаратылыстану.                                                                                                          

Алдынғы білім: Шырын шатқалын кӛрдің бе?                                                                                           

Сабақтың басы: 10 мин                                                                                                                             

Оқылым алды тапсырма:  «Ой тҥрткі» әдісі      Сҧрақтарға жауап беру 

             Суретте қай қҧс бейнеленген? Қарлығаш жыл қҧсына жата ма?  

Ол қай жерге ҧя салады? Сен қарлығаштың ҧясын кӛрдің бе?  

Қарлығаш туралы аңыз әңгіме, ертегі білесің бе ?                                                                                                              

Қарлығаш- адамның досы,жанашыры,қай кезде де қамқор боп жҥретін адал қҧс.                               

Сабақтың ортасы:20 мин                                                                                                                      

«Бағытталған оқу» ҽдісі 

Қарлығаш биік жардың басына ҧя салады:  

         Қарлығаш  қарманып жҥр ҧя салып, 

         Биікке Жылан жетпес қия салып, 

         Сазынан саздау жердің балшық илеп, 
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         Ӛзінше крпіш етіп қҧя салып 

(Әрі қарай не болды? )                                                         

Бір кҥні Қарлығаштың ҧясына Жылан ӛрмеледі. Мҧны кӛрген қарлығаш шырылдап,кӛмек 

іздейді. 

(Қалай ойлайсыз,оқиға әрі қарай қалай ӛрбуі мҥмкін) 

 
Оқиға немен бітеді ?Қарлығашқа кім кӛмек береді?  

Біткен соң, оқиға әрі қарай қалай жалғасады 

Кері байланыс 

«Рефлексия» сатысында оқушылар мәтінге қайтып оралып,дәл келген сәйкестік пен пайда 

болған әртекті ойларды талқылайды. 

Оқылымнан кейінгі тапсырмалар . Топтық жҧмыс . Топқа бӛлу 

1-топ: Дәуітке хат жазу                   

2-топ: Венн диаграммасы. Дәуіт пен жыланды салыстырады.  

 

 

3-топ: Қарлығаш сӛзіне «Бес жолды ӛлең»                          

 

 

              

 

                                                 Бағалау: Балалар, сіздер жақсы білесіздер қарлығаштың ҧшу 

ерекшеліктері бар .                                   Ашық кҥндері биіктеп ҧшады да,ауа райы жауын 

шашынды болар алдында жер бауырлап ҧшады. Сондықтан да қарлығаштың ҧшу 

ерекшелігіне қарай ӛздеріңізді бағалайсыңдар. 

Барлығын тҥсіндім  -        Биікте ҧшты 

Енді тҥсініп келемін-        Жер бауырлап ҧшты 

Тҥсінбедім-                         Жерде қонып тҧр 

Мен сол қарлығаш сияқты самғап ҧшып,биіктерден кӛрінсем деймін.                                             

Ҥй тапсрмасы : «Қарлығаш киелі қҧс» эссе жазу . 

      Қорыта келе Л.Выготскийдің «Сын тҧрғысынан ойлау – ең алдымен шығармашылық 

ойлау. Шығармашылық ойлау нәтижесінде жаңалық ашылады, жеке тҧлғаның дамуы  

жеделдейді» деген сӛзімен аяқтаймын. 

Пайдаланған ҽдебиеттер: 

1.Л. Дҥйсембекова. «Жеті модульді ықпалдастыра оқыту». Оқу-әдістемелік қҧрал. Алматы 

2013ж. 

2.З. Имжарова «Сын тҧрғысынан ойлау әдісі» Ақтӛбе 2010 ж. 

3.Мухамеджанова Н. Б. Кішібаева Б. Т. «Жаңа форматта білім беру ҥлгілері» Алматы – 

2013ж. 

4.Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулық, І деңгей 2015ж. 
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Жаңартылған мазмҧн аясында қазақ тілін оқытуды ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану 

 

Кульжанова Шарапат Мухамбет-Рашидовна 

Гуманитарлық ғылымдар  магистрі 

№3орта мектебі, Қазақстан Республикасы, Ақтӛбе қаласы 

sharapat75@mail.ru 

 

Жаңартылған мазмҧн дегеніміз – халықаралық стандарттарға сай келетін және 

Назарбаев зияткерлік мектептерінде бейімделуден ӛткен заманауи оқу бағдарламалары. 

Бҧлар біздің балаларымызға қажетті функционалдық сауаттылық пен сыни тҧрғыдан ойлау 

қабілетін дарытады» – деп атап кӛрсеткен болатын ҚР Тҧңғыш  президенті  Н.Назарбаев 

ӛзінің кезекті халыққа арнаған жолдауында. 

Қазақстандық білім жҥйесін дамыту стратегиясының басты мақсаты – ҧлттық білім 

моделін жасау.Ҧлттық білім ҥлгісінің негізгі бағыты — адамды қоғамның ең негізгі 

қҧндылығы ретінде тану, оның қоғамдағы орны мен рӛліне, әлеуметтік жағдайына, 

психикалық даму ерекшелігіне мән беру, сол арқылы оның рухани жан-дҥниесінің 

баюына,  шығармашылық еркіндігі мен белсенділігінің  қалыптасуына жағдай жасау, 

мҥмкіндік беру.   

Технология, коммуникация мен ғылым салалардағы елеулі ӛзгерістер әлемдік 

экономикаға айтарлықтай ықпал ете отырып, әрбір азаматқа ХХІ ғасырда табысты болу 

ҥшін қажетті білім мен дағдыларды алға тартады. Сонымен қатар, қарқынды жаһандану 

ҧлттық экономикаға да ықпал етуде, оның ҥстіне қазіргі уақытта экономикалық дамуды 

қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық бәсекелестік артып отыр . [1] 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын, қҧзыреттілігін қалыптастыру 

жолдары, мәселелері тек қана білім мазмҧнын жаңартуды жҥзеге асырып қана қоймайды, 

сондай-ақ оқытудың тиімді технологиясы мен әдістерін қолдануды кӛздейді. Яғни бҥгінгі 

кҥні мҧғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың әдіс-

тәсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру және педагогикалық технологияларды меңгеру. 

Қазіргі мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту ҥрдісін ҧйымдастыру ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды ендіруді міндеттейді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану қҧзыреттілігі оқушылардың сабақта, бос уақытында және 

кҥнделікті қарым-қатынасында технологияларды біліктілікпен және шығармашылықпен 

пайдаланудың  бастапқы дағдылары арқылы қалыптасады. 

Оқушылар білім беру бағдарламасындағы пәндерді  оқу  барысында  мәліметтерді 

табу, қҧрастыру және басқару, ақпараттармен және идеялармен бӛлісу, бірлесіп әрекет ету, 

тҥрлі жабдықтар мен қосымшаларды пайдалану арқылы ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды (АКТ) қолдану дағдыларын дамытады. 

Мысалы: әдебиетті оқыту барысында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану тӛмендегідей кӛрініс табады: 

- кӛркем шығарма бӛлімдерін және оның негізгі идеяларын толықтай тҥсіну ҥшін 

медиаматериалдарды қолдану; 

-оқушылардың белсенділігін арттыру ҥшін АКТ мҥмкіндіктерін тиімді қолдану; 

- медиақҧралдарды қолдана отырып, ақпаратты және дәлелді тҥсіну, әртҥрлі пікірлерді 

талдау және салыстыру; 

- медиақҧралдарды  қолдана  отырып,  ғаламдық  мәселелерге  қатысты  тақырыптарды 

нақтылау және  әртҥрлі пікір тҧрғысынан сыни талдау жасау; 

- АКТ қолдана отырып, таныстырылым дайындау, салыстыру, бағалау, зерттеу және 

бірлесе отырып пікірлерін дәлелдеу. 

Қазақ тілін оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдерге: 

1) Оқу-танымдық әрекетті ҧйымдастыру және жҥзеге асыру әдістері: 

- Тілдік әдістер (әңгіме, дәріс, семинар, диалогтік оқыту, топтық оқыту, бірлесе оқыту); 

- Кӛрнекілік әдістері (иллюстрациялар, кӛрсетілім, таныстырылым); 
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- Тәжірибелік  әдістер  (жаттығулар, тәжірибе жасау, қолмен тҥрлі бҧйымдар (постер, 

кластер, буклет) жасау; 

- Репродуктивтік әдістер; 

- Проблемалық-ізденушілік әдістер; 

- Ӛзіндік жҧмыс әдістері (мҧғалім басшылығымен және ӛз бетімен); 

2) Оқу-танымдық әрекетті ынталандыру және уәжді арттыру әдістері. 

3) Оқу-танымдық әрекеттің тиімділігін бақылау және ӛзіндік бақылау жасату әдістері. 

Оқушылар жалпы білім беретін негізгі мектеп бағдарламасындағы барлық пәндерді оқу 

барысында ақпаратты табу, қҧрастыру және басқару, мәліметтер және идеялармен бӛлісу, 

бірлесіп әрекет ету, тҥрлі жабдықтар мен қосымшаларды пайдалану арқылы ӛз жҧмысын 

жетілдіре және бағалай отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

дағдыларын дамытады. 

«Қазақ тілі» бағдарламасында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

тӛмендегідей кӛрініс табады: 

- онлайн сабақтар арқылы инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды 

қолданады; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы таныстырылымдар жасайды, 

салыстырады, жетілдіреді, зерттейді, бағалайды және бірлесе отырып, ӛз пікірлерін 

дәлелдейді; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы қажетті ақпаратты таңдай алады. 

Қазақ әдебиетін оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдерге тоқталсақ, 

олар: 

1) ауқымды мәнмәтін бойынша топтық зерттеу жҧмысын жҥргізу және белгілі бір мәселе 

бойынша автордың кӛзқарасын талдау; 

2) жанрларды тҥрлендіру (драманы хикаятқа немесе хикаят тарауларын драмалық 

шығармаға айналдыру) және оның әсерін бағалау; 

3) рӛлдік ойындар арқылы автордан сҧхбат алып, сҧрақтар қою (мҥмкін болса, 

авторлармен, фильмді тҥсірушілермен кездесулер ҧйымдастыру); 

4) оқушылардың сӛйлеу және сын тҧрғысынан ойлау дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған пікірталас, ми шабуылы, дебат, стратегияларды қолдану; 

5) оқушының бҥгінгі қоғамға лайық жеке тҧлғалық қасиеттерін, оның рухани жан дҥниесін 

байытатын қазақ тілінің этно-мәдени лексикасын, даналық сӛздерін меңгерту, ана тіліндегі 

қарым-қатынас жасаудағы сӛз әдебіне баулу, жағдаяттық қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастыруда ізгілендіру технологиясын қолдану; 

6) оқу ҥдерісінде тҥрлі жағдаяттар, рӛлдік ойындар, «дӛңгелек ҥстел», «брифинг», 

баспасӛз конференциялары, «Кӛңілділер, тапқырлар клубы» және монолог пен диалогке, 

әңгімелесуге жағдай жасау; 

7) оқу ҥдерісінде тҥрлі ҥнтаспаларды, бейнетаспаларды, медиаматериалдарды, 

бейнероликтерді, интернет материалдарын, электронды оқулықтарды, компьютер мен 

лингафондық аппараттарды, белсенді оқыту әдістері мен пәнаралық байланыс 

сабақтастығын кеңінен қолдану. 

Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің міндеті жан-жақты дамыған 

жеке тҧлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа технология бойынша әдістемелік жҥйенің 

басты бӛлігі оқыту мақсаты болып қалады. Сондықтан танымдылық іс-әрекеті белгілі бір 

дәрежеде белсендірілуі қажет. Бҧл әдістемелік жҥйенің басқа бӛліктерінің де (мазмҧн, әдіс, 

оқыту тҥрі мен қҧралдарының) ӛзара байланысы қалпында ӛзгертілуін талап етеді. Мҧны 

орындау ҥшін тӛмендегідей ҧстанымдар жҥзеге асуы тиіс. 

1. Оқушылардың ӛзіндік іздену іс-әркетінің әдістерін меңгеру талап етіледі. Ӛйткені 

бҧл әдістердің кҥнделікті пайдаланып жҥрген оқыту әдістерінен айырмашылығы бар. Яғни 

жаңа жағдайдағы "оқыту әдістемесі" деп отырғанымыз: "оқушы - мҧғалім" ҧстанымының 

ӛзара тығыз байланыстылығы. Демек, мҧнда бірінші орында оқушы тҧрады және оның ӛз 

бетімен білім алудағы белсенділігіне баса назар аударылады. 

2. Жаңаша оқытудың негізгі тҥрлері: оқытудың дербес және топтық тҥрлері болып 

табылады. Бҧл жерде алға қойылатын басты мақсат - оқушыға деген сенім, оның ӛз ісіне 
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жауап беру мҥмкіндігіне сҥйеніп беделі мен қадір-қасиет сезімін дамыту. Ал оқытудың 

фронтальды тҥрі кӛбінесе, бағыт беру, талқылау және тҥзету енгізуде ғана пайдаланылады. 

3. Жаңа технологияның мақсаты бойынша "оқытуды ізгілендіру" қажет. Бҧл ҥшін 

оқу қҧралдары оқушылардың ӛздігінен танымдық іс-әрекетін жҥргізе алатындай болуы 

керек. Бҧрынғы дәстҥрлі оқулықтар мҧндай талапты қанағаттандыра алмайды, сондықтан 

оқушылардың ӛз бетімен білім алуына аса бейімделген жаңа типтегі оқулықтар керек-ақ. 

Жаңа технологияның тағы бір психологиялық негізі болып табылатын теория - 

Л.С.Выготскийдің "оқыту ҥрдісінде оқушының ақыл-ойының дамуы "актуалды даму" 

аймағынан жақын арадағы даму" аймағына ауысуы туралы теориясы. Бҧл ауысу 

тапсырмаларды қайталап орындауға ғана арналған бірінші деңгейден ӛнімді іс-әрекетті 

қажет ететін келесі деңгейлерге ауысу негізіндегі іс-әрекет арқылы жҥзеге асады. 

В.П.Беспалько бҧл деңгейлерді тӛртке бӛледі: бірінші деңгей - "міндетті, оқушылық", 

екінші - алгоритмдік, ҥшінші - эвристикалык, тӛртінші – шығармашылық [2]. 

Ендеше оқушылардың білім, білік, дағдыларын, қҧзыреттіліктерін жетілдіру ҥшін 

оқытудың жаңа технологиясы негізінде дифференциалдық және дербес деңгейлік 

ҧстанымдарының талаптарына сәйкес ӛткізілетін әр тҥрлі сабаққа арналған жаңа 

тҧрпаттағы оқулықтар мен оқу қҧралдары қажет. 

Әрбір педагогикалық технология жеке тҧлғаның ӛзін-ӛзі дамытуға, оның ӛзіндік 

және шығармашылық қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен дағдыларын 

қалыптастыруға және ӛзін-ӛзі дамытуына қолайлы жағдай жасауға қажетті объективті 

әдістемелік мҥмкіндіктерін қамтуы тиіс. 

Технологиялар мен әдістердің тізімі ауқымды, олардың мҥмкіндіктері әр тҥрлі, 

сондықтан алдымен негізгі стратегиялық бағыттарды анықтау қажет, әрине, ӛмірдің әр 

тҥрлі жағдайларына дайын рецепт жоқ. Белсенді технологиялар мен әдістердің әлеуеті ӛте 

жоғары, ал оларды оқыту барысында пайдалану оқытудың нәтижесі - қҧзыреттілікке 

ықпал етеді [3]. 

Тӛмендегідей негізгі міндеттерді бӛліп алуға болды: 

-           оқушылардың дамуына, ӛзіндік дамуына жағдай жасау; 

-           ӛнімді білім, білікті игеру; 

-           бҥкіл ӛмір бойына ӛз білімін толықтыруға деген қажеттілікті дамыту. 

Оларды орындау ҥшін мҧғалім нені басшылыққа алуы керек? 

«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәндерінің мҧғалімдері оқушыларды ӛздігінен білім 

алуға, шешім қабылдауға қабілетті ынталы, қызығушылығы жоғары, ӛзіне сенімді, 

жауапкершілігі жоғары, ӛзінің және ӛзгенің іс-әрекетіне талдау жасай алатын жеке 

тҧлғаны қалыптастыруға бағытталған қағиданы ҧстанады. 

Мҧғалімдер оқушылардың бойында бҧл қасиеттерді әртҥрлі оқыту тәсілдерін қолдану 

арқылы тәрбиелейді және дамытады: 

-        сенімді қатынас пен ынтымақтастық ахуалын қалыптастыру ҥшін жағдай жасау; 

-        әрбір оқушының жеке пікірін тыңдау және алынған білімдер мен тҥсініктерді 

қолдану мен оларды дамыту маңыздылығына мән беру; 

-        іс-әрекеттердің белсенді тҥрлерін ҧйымдастыру және тиянақты сараланған 

тапсырмалар мен жаттығулар арқылы ынталандыру және дамыта оқыту; 

-        оқушылардың сабақта зерттеу жҧмыстарын жҥргізуін қажет  ететін проблемалық 

жағдаяттар туындату және проблемаларды шешу стратегияларын модельдеу және кӛрсету; 

-        «оқу ҥшін бағалауды» қолдану арқылы оқушылардың оқуына қолдау кӛрсету; 

-        белсенді оқуға және зерттеу жобаларын орындауға негізделген оқушылардың зерттеу 

іс-әрекеттерін қолдау; 

-        оқушылардың сын тҧрғысынан ойлау дағдыларын дамыту; 

-        ӛз ойын жеткізе білу және дәлелдер келтіре алу, мәселелерді анықтау ҥшін ӛз 

пікірлерін жеткізу, болжам қҧру және ҧсыныс жасау қабілетін дамытуға ынталандыратын 

жағдайлар жасау; 

-        жеке, жҧптық, топтық және ҧжымдық оқыту әдістері белсенді қолданылатын жалпы 

сыныптық жҧмыс тҥрлерін ҧйымдастыру. 
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Мҧғалімдер оқушылардың бойында бҧл қасиеттерді қалыптастырып, дамытуда оқытудың 

тҥрлі стратегияларын қолданады. Атап айтқанда: 

 оқушылардың ӛзіндік ой-пікірін тыңдай білу, бҧған дейін алған білімдері мен 

қалыптасқан тҥсініктерін одан ары дамыту ҥшін оларды қолданудың маңыздылығын 

қҧптау; 

 мҧқият іріктелген тапсырмалар мен іс-әрекет тҥрлері арқылы оқушыларды 

ынталандыра және дамыта оқыту; 

o проблемаларды шешу әдіс-тәсілдерін оқушыларға тҥсінікті жолмен қҧру және 

кӛрсету; 

o оқушылардың білім алуына оқу ҥшін бағалау арқылы қолдау кӛрсету; 

 оқушыларды зерттеу жҧмыстарын жҥргізуге және зерттеу әдіс–тәсілдеріне 

негізделген белсенді оқытуға бейімдеу; 

o оқушылардың сын тҧрғысынан ойлау дағдыларын дамыту; 

o оқушылардың жеке, жҧптық, топтық жҧмыс тҥрлерін ҧйымдастыру. 

Осыларды есте сақтау, оларды басшылыққа алу – бҧл ең басты мақсатқа – тҧлғаның 

дамуын қалыптастыруға жетуде мҧғалім еңбегін жеңілдетудің басты шарты болып 

табылады. 
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        «Адамзат және қоғамға орасан зор проблема әкелетін жаhандану мен жаңғыртудың 

әсерінен айналадағы әлем тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырады.Мектептегі оқушыларды тҥрлі 

мәдениет ӛкілдерімен әріптестік қатынас жасауды, алуан тҥрлі идеяларды, кӛзқарастар мен 

қҧндылықтарды ескеруді, адамдар ӛздерінің  алуан тҥрлілігіне қарамастан, 

технологиялардың кӛмегімен кеңістік пен уақыт кедергілерін жеңе отырып, бір-біріне 

сенім білдіруін және әріптестікте жҧмыс жасауын қажет ететін әлемде,  адамдардың ӛмірі 

ҧлттық шекаралар аумағынан тыс мәселелерге байланысты болатын әлемде ӛмір сҥруге  

және жҧмыс істеуге дайындауы керек. Жиырма бірінші ғасырдың мектептері оқушыларды 

ӛмірде, жҧмыста және азаматтық ҧстанымында ӛзгелермен ынтымақтастықта  ӛмір сҥруге 

дайындай отырып, ӛзіндік дербестігімен ерекшелігін дамытуға кӛмектесуі керек» [1,3] 

Осы мақсатты жҥзеге асыруда елімізде жаңартылған білім беру бағдарламасы 

енгізілуде. Жаңартылған білім беру жҥйесі – қҧзыреттілікке және сапаға бағытталған 

бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының ҥйлесімді 

mailto:shahonya.14@mail
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қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын 

жҥргізу, тәжірибе жасау, ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану, 

коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке және жҧппен, топта жҧмыс жасай білу. Жаңа 

білім беру бағдарламасы сыни тҧрғыдан ойлауға, шығармашылықпен әрекет етуді және 

оны тиімді жҥзеге асыру ҥшін белсенді оқыту әдіс-тәсілдерін меңгеруге (бірлескен оқуға, 

модельдеуге, бағалау жҥйесі игеруге, бағалаудың тиімді стратегияларын пайдалана алуға) 

ҥйретеді. 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының мазмҧндық ерекшеліктері: 

 пән мазмҧнын жобалау кезіндегі «шиыршық» принципі, яғни білім мен біліктерді 

тігінен, сондай-ақ кӛлденеңінен біртіндеп кеңейту;  

 оқу мақсаттарының Блум таксономиясы бойынша иерарахиясы;  

 білім беру деңгейлері бойынша және бҥкіл оқыту курсы бойында педагогикалық 

мақсаттарды тҧжырымдау, бҧл пәнішілік байланыстарды барынша ескеруге мҥмкіндік 

береді;  

 білім саласы ішіндегі пәндердің арасындағы байланыстарды жҥзеге асыру ҥшін 

ортақ тақырыптардың болу;  

 бӛлімдер мен ҧсынылған тақырыптар мазмҧнының уақыт талабына сәйкес болуы, 

әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға баса назар аудару;  

 оқу процесін ҧзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспарлар тҥрінде 

технологияландырылуы болып табылады.  

        Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың жаңартылған бағдарламасының негізгі 

ерекшеліктері: 

- Қазақ тілін функционалдық-коммуникативтік тҧрғыдан оқытуға назар аударылып, 

тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым коммуникативтік дағдыларын жағдаятқа сай 

дҧрыс қолдана білуді дамытады. 

- Оқу бағдарламасында коммуникативтік әрекеттер мен дағдыларды жҥзеге асыратын оқу 

мақсаттары ҧсынылған.  Оқу мақсаттары  әр сынып деңгейіне сәйкес  динамикалық даму 

бағытында жасалған. 

- Бағдарлама «спиральді оқыту» тәсіліне негізделе қҧрылған. Әр сынып сайын оқу 

мақсаттары қарапайымнан кҥрделіге қарай ӛсіп, қайталанып отырады. 

- Бағдарлама мазмҧны  әдебиет, тарих, биология, география, физика сияқты ӛзге 

пәндермен тығыз байланысты.  Лексикалық тақырыптарды меңгерту осы пәндермен тығыз 

байланыста жҥргізіледі. 

- Бағдарлама оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға, сыни тҧрғыдан 

ойлау дағдысын дамытуға ықпал етеді.  

 -Оқу бағдарламасында оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай оларға  қызықты болатын 

ӛмірмен байланысты лексикалық тақырыптар ҧсынылған. 

         Жаңа оқу бағдарламаларының ерекшелігі – оның заман талабына жауап беретін 

дағдыларды дамытуға бағытталғандығында: ақпаратты іздеу, талдау және 

интерпретациялау, синтез жасай білу, ой қорыту, сыни, шығармашылық тҧрғыда ойлау 

дағдыларын дамыту; адам, табиғат және қоғам туралы олардың білім қорларын 

қалыптастыру; рухани-адамгершілік қҧндылықтарын дамыту; оқудың функционалдық 

дағдыларын қалыптастыру: оқу, жазу, ӛз ойын нақты әрі дәл жеткізе білу, себеп-салдарлы 

байланыстар орнату. Білім берудегі басты мақсаттың бірі – жан - жақты дамыған жеке 

тҧлға қалыптастыру болса, қазақ тілін оқытуда тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым 

дағдыларын дамыту арқылы қазақша еркін және сауатты сӛйлеу, жазу коммуникативтік 

дағдыларын қалыптастыру болып отыр [2,15]. 

Бастауыш мектептегі қазақ тілі бағдарламасы оқушының тӛрт тілдік дағдысын: 

тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бҧл тӛрт дағды оқу 

жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және жыл бойына бірнеше рет 

қайталанып отырады және сыныптан сыныпқа кӛшкен сайын   тілдік мақсат та кҥрделене 

тҥседі. Оқу әрекетінің мазмҧны: оқу тапсырмалары: білу, тҥсіну, қолдану, талдау, 

қҧрастыру, бағалау. 
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        Тілдік мақсат оқушылардың коммуникативті дағдыларын дамытуды қолдау болып 

табылады. Жаңартылған білім беру мазмҧнындағы бағдарлама негізі тілдік бірліктерді 

және олардың тіркесімділігі мен қолданылу ерекшеліктері туралы білімді меңгерте 

отырып, кіші мектеп жасындағы  оқушылардың сӛздік қорлары толығып, тілдік дағдылары 

жетілуіне, ҧлттық қҧндылықтарды қҧрметтеуге, оны бағалауды ҥйретеді. Бастауыш  

мектеп оқушыларының  тілдік  дағдысын  дамытуда  оның  «ішкі уәжін» ояту, оны 

арттыруға ықпал етуге тырысу –мҧғалімнің басты міндеті. 

Ішкі уәжді ӛсіретін факторлар: 

-тҥрлі оқыту мен оқу әдістерін пайдалану; 

-кӛп оқушыны қамтитын белсенді тапсырмалар; 

-белгілі бір тапсырмасы бар және осыған дейін ӛткен тақырыппен байланысты 

жаттығулар; 

-әр оқушыға жеке қолдау кӛрсету; 

-оқушының сабақ мақсатын және кҥтілетін нәтижені білуі [2,16] 

       Тілді оқытудың тәсілдері кӛп екені белгілі, алайда тілдің әлеуметтік моделіне 

(жазбаша және ауызша) назар аударылады. Оқушылар қарым-қатынас жасауда ӛзінің тілді 

тиімді қолдана алатынын кӛрсету ҥшін мҧғалімнің оқушыларды тҥрлі мәнмәтіндермен 

таныстыруы маңызды болмақ [3,8]. Осы жағдайда мҧғалім бір дағдыны жақсартуға назар 

аудара отырып, содан кейін бірнеше тілдік дағдыны қамтитын жаттығуларды біртіндеп 

енгізу  болып табылады. 

Оқушылардың тыңдалым жҽне айтылым дағдыларын дамытуға ықпал ететін 

тапсырма ҥлгілері: 

-тыңдауға, мазмҧнын тҥсінуге тҥрлі стилдегі мәтіндерді ҧсыну; 

-мәтінді қайталап тыңдау, негізгі ойды анықтау; 

-тыңдалған мәтін бойынша сҧрақтар қою; 

-тыңдалған мәтіннің бедгілі бір бӛлігін ӛз сӛзімен айтып бер; 

-мәтіннің мазмҧны бойынша қарама – қарсы пікір айту, дәлелдеу; 

-мәтінді ӛз қиялымен ӛзгертіп аяқтау; 

-мәтіндегі оқиғаларды, іс – әрекеттерді салыстыра талдай алу; 

-ҧсынылған тақырып бойынша сҧхбат алу немесе сҧхбат беру және нәтижесі бойынша 

ауызша есеп беру; 

-жоспарланған тақырыптар бойынша пікірталас ҧйымдастыру; 

-берілген тақырып бойынша диалог қҧрастыру. 

Оқушылардың оқылым дағдыларын дамытуға ықпал ететін тапсырма ҥлгілері: 

-мәтіннің тақырыбы мен бастапқы бӛлігіне сҥйене отырып, оқиғаның дамуын болжау; 

-мәтіннің негізгі ойы мен бӛліктерін анықтай отырып оқу; 

-ақпартты табу ҥшін оқу, қызығып оқу және ӛз кӛзқарастарын айту ҥшін оқу, мәтінге 

ауызша және жазбаша шолу жасау; 

-әдебиетпен жҧмыс (сҧхбатқа сҧрақтар мен жауаптар дайындау). 

-интернет ресустарымен жҧмыс (тақырып мазмҧны бойынша презентациялар, жобалар 

дайындау). 

Оқушылардың жазылым дағдыларын дамытуға ықпал ететін тапсырма ҥлгілері: 

-сӛздердің орфографиясын меңгертуге арналған тапсырмалар; 

-газет – журналдарға шағын хабарлама/мақала жазу; 

-белгілі оқиғаны ӛз ойынша ӛзгертіп аяқтау; 

-әдеби шығарма мәтіндегі оқиғаны ӛз кӛзқарасымен ӛзгертіп аяқтау; 

-тілдік тақырыптар аясында шығармашылық тапсырмалар (ребус, пиктограмма) 

-сӛзжҧмбақ, сәйкестендіру және толықтыру тест тапсырмалары, т.с.с. қҧрыстыру; 

-ақпартты суреттер мен сызбалар, белгілер, пиктограммалар арқылы беру; 

-жазылуы қиын сӛздер мен сӛз тіркестерінен сӛздік қҧрастыру; 

-сҧхбатқа жазбаша сҧрақтар дайындау. 

Зерттеу ҽрекеті тапсырмалары: 

Оқы. Орны  ауыстырылып берілген бҿліктерден мҽтін қҧра.  
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 Жазғы демалыс кезі. Біз жҥгерінің арамшӛбін отап жҥр едік. Кенет кҥн бҧлттанып, 

лезде жаңбыр қҧйып кетті. 

  - Кетпенді тастап қашыңдар! – деп дауыстадым. 

 Жҧрт паналар жер таппаған соң, кетпен – кҥректерін тӛбелеріне тосты. Мҧны кӛріп 

металдың жай тартатыны есіме тҥсе кетті. 

 Мҧғалім оқушыларға ӛз ӛмірбаянын жазып келуді тапсырды. Берік қолына қаламын 

алып,  дәптердің ортасына  « Ӛмірбаян» деп жазып қойды да, ҧзақ ойланды. Әрі қарай не 

жазарын білмеді. 

     Ӛмірбаян жазу дегенді қалай тҥсінесің? Парталас досыңмен ойыңды бӛліс? 

     Сен ӛз ӛмірбаяныңды қалау жазар едің? 

 

 Шығармашылық тапсырмалары 

 

 Сӛзжҧмбақтың ҧлттық киімдерге қатысты сӛздерді тауып боя. 

 

Қ А М З О Л Ч Ш Я  Ц Ю Е 

П Ю С Ә У К Е Л Е А Ы Т 

Щ Т Ф И Я Б Ӛ Р І К  Ь І 

К Ӛ Й Л Е К Ю М Ң Ц П К 

            

 

 Жҧмбақты қҧрастыр. 

Тірек сӛздер: қалықтайды, ара, тҥрлі тҥсті, ҧшады, инелік,  гҥл сияқты. 

Жҧмбақты қҧрастыру кестесі: 

 

Қандай? 

 

Қайтеді? Осындай тағы не 

бар? 

Кӛмекші сӛздер 

   емес 

   емес 

 

_______________________________________________емес,  

_______________________________________________емес, 

 

Бҧл не? Бҧл_____________________ 

 Қҧлыптағы жасырынған сӛздерді табу ҥшін кӛздерге кілттегі тиісті  әріптерді әкеліп 

жаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарамен жазылған сҿйлемдегі сҿздердің байланысын тап. 

Тырс -  тырс! 

Жаңбыр кӛп жауады. 

Тамшылар тамады. 

Тырс -  тырс!қағады, 

  1а 2ҽ 3б  

  к    

1ҽ 2і 2б 2і 3а 2ҽ 

      

 А Ҽ Б 

1 К Б М 

2 І Е Л 

3 Д Ҥ Ш 



254 

Су болып ағады. 

Тырс -  тырс! 

Тазартып ауаны, 

Жаңбыр кӛп жауады. 

Осы ӛлең мазмҧны бойынша Асан тӛмендегідей калиграмма жасады. 

Сенде де каллиграмма жасап кӛр. 

Суреттердің кҿмегімен сҿзжҧмбақ қҧрастыр жҽне оны шеш.  

 

 Тігінен: 

  Кӛлденеңінен:  

 Қарт адам 

 

 

 

 

 

 

 

 Тапқан сӛздердің мағынасын сӛздіктен қарап біліп ал. 

 

        Қорыта айтқанда, жаңартылған білім бағдарламасының мәні – баланың 

функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Оқушыны ӛзінің мектеп қабырғасында алған 

білімін ӛмірде қолдана білуге баулу. Осы міндет ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік 

жҥктейді. ХХІ ғасырда ӛмірдің барлық салаларында табысты болулары ҥшін, 

оқушылардың бойына қажетті дағдыларды дарыту жолында мҧғалімдер тынымсыз 

еңбектенуі керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ӛз пәнін, ӛз мамандығын 

шексіз сҥйетін, бала ҥшін ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын білімді мҧғалімдер ғана 

жҧмыс істей алады. 

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1. ҚР орта білім мазмҧнын жаңарту еңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі 

бастауыш сынып пәндері бойынша педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 

курсының білім беру бағдарламасы. 2016ж. 

2. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық. Екінші нҧсқаулық.. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҦ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2016 ж. 

3. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық. Ҥшінші нҧсқаулық.. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҦ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2016 ж. 
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Сыныптан тыс жҧмысқа қойылатын педагогикалық талап 

 

 

Камиева Гульмира Камиевна 

 Педагогика ғылымдарының кандидаты  

Қазақ технология және бизнес университеті,  

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық кафедрасының  

қауымдастырылған профессоры.  

Қазақстан Республикасы, Нҧр-Сҧлтан  қаласы 
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Абдирасилова Айкерим Қалыбаевна 

 Педагогика магистрі  

Қазақ технология және бизнес университеті,  

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық кафедрасының  

аға оқытушысы.  

Қазақстан Республикасы, Нҧр-Сҧлтан  қаласы 

aikerim70@mail.ru 
 

 

Еліміздің білім беру жҥйесінде сабақтан тыс жҧмыстың жағдайын қарастырғанда 

мектептен тыс білімді ҧйымдастыруға ерекше кӛңіл бӛлінетіндігі байқалады және мынадай 

бағытта жҥзеге асырылады: кӛркемдік-эстетикалық қосымша білім, экологиялық-

биологиялық қосымша білім, балалар мен жасӛспірімдер туризмін және ӛлкетануды 

дамыту, оқушылардың ғылыми-техникалық шығармашылығын ҧйымдастыру, дене 

шынықтыру-сауықтыру және спорттық-бҧқаралық жҧмыстар. Соңғы жылдары балаларға 

қосымша білім беру жҥйесінде әлеуметтік-педагогикалық бағыттағы бірлестіктердің 

дамуы байқалады, олар оқушылардың коммуникативті, зияткерлік қабілеттерін тҥзету мен 

дамытуға, кӛшбасшылық қасиеттерін дамытуға, балалар мен жасӛспірімдердің бос 

уақытын ҧйымдастыруға бағдарланады. Бҧл қызмет ӛскелең ҧрпақтың әлеуметтік 

бейімделуіне, азаматтық қалыптасуына мҥмкіндік береді [1].  Сабақтан тыс уақытта 

жҥргізілетін сыныптан тыс жҧмыстардың тәрбиелік маңызы зор екендігін педагогика 

ғылымында ерте кезден-ақ дәлелденген, қазіргі ғалымдардан Ю.К. Бабанский, М.Г. 

Бушканец сияқты ірі ғалымдар бҧл мәселені арнайы зерттеп, оның тәрбиелік маңызын 

теориялық тҧрғыда дәлелдеген. Сонымен бірге сыныптан тыс жҧмыстардың оқушының 

сыныпта алған білімін толықтыруға, бекітуге де пайдалы екендігін ғалымдар кӛрсете 

білген. Бҧл пікірді шетел педагог ғалымдарының еңбектерінен де кӛруге болады. 

Ағылшын педагогы Д. Хамблин сыныптан тыс жасалған жҧмыстар оқушылардың оқудағы 

іс-әрекетін байыту және оқушылардың оқудағы білім сапасын кӛтеруге кӛмектесетін 

маңызды іс деп кӛрсетеді. Олай болса, сыныптан тыс жҧмыстар оқу ҥдерісімен тығыз 

байланысты, олар бірін-бірі толықтырады, байытады. 

Белгілі әдіскерлер В.М. Чистяков, С.Д. Пурцеладзе, В.Д. Кувдрявцев, Н.З. Бакеева, 

Ғ.А. Мейрамов, Д. Тҧрсынов сияқты ғалымдардың сыныптан тыс жҧмыста табиғи тілдік 

ортаға жақын жағдай жасау қажет деген. Ол жайында Б.М. Коган «Внеклассная работа 

обладает рядом благоприятных факторов, она не принуждена, основано на интересе, 

создает возможности для речевых ситуации, естественного общения на русском языке» - 

дейді [2, -с. 45]. 

Сыныптан тыс жҧмыстың осы ерекшеліктерін ескере отырып, оған қазақ тілінің 

мҧғалімі жоспар жасағанда, сыныптан тыс жҧмыстарға әдістемелік, педагогикалық 

тҧрғыдан қойылатын талаптарды жақсы білуге тиісті. 

Олар тӛмендегідей: 

1. Сыныптан тыс жҧмыстар оқушының жас мӛлшеріне сай болуға тиісті. 

2. Сыныптан тыс жҧмыстар оқушының білім деңгейіне сай белгілену керек. 

mailto:gulmir_kk@mail.ru
mailto:aikerim70@mail.ru
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3. Сыныптан тыс жҧмыстың мазмҧны оқушының сабақта алған біліміне байланысты 

ҧйымдастырылуға тиісті. 

4. Сыныптан тыс жҧмыстың мерзімі, ҧзақтығы оқушыны жалықтырмайтындай, 

шаршатпайтындай болуы керек. 

5. Сыныптан тыс жҧмыстар оқушының сӛйлеу мҥмкіндігін арттыру мақсатын да кӛздеуі 

керек. 

Сыныптан тыс жҧмыстардың тҥрлері белгілі жоспармен жҥйелі тҥрде жҥргізілуі керек [3, 

45-б.]. 

 Мҧғалім қазақ тілі сабағын жалпы дидактика белгілеген мазмҧн мен әдістері арқылы 

ҧйымдастырады. Қазақ тілі сабағы қазақ тілі туралы білім берумен бірге, сӛйлегенді ҧғу, 

жазу дағдыларын қалыптастыруды кӛздейді.  

Дидактика білім мазмҧнының ғылыми негізін, оқыту әдістерін ҧйымдастыру нҧсқаларын 

яғни нені оқыту, қалай оқыту жайын зерттейтіні белгілі. Демек, дидактика білім мазмҧнын 

анықтау, оқыту ҥдерісінің заңдылықтарын ашу, оқытудың ең тиімді әдістері мен 

ҧйымдастыру тҥрлерін табу мәселелерін шешіп отырады. Осы мәселелер жӛнінде ӛзінің 

ҧстанымдарын белгілейді. 

Оқушылардың сыныптан тыс жҧмыстар арқылы тілін дамыту  сабақтарында  сӛздік 

қорын байыта оқытуда жалпы педагогикалық ҧстанымдар негізге алынып, сӛздік қорын 

байыта оқыту ҥдерісінде ӛзіндік ҧстанымдарды да басшылыққа алынды: 

1. Оқыту мен тәрбиенің бірлігі ҧстанымы тҧрғысынан сирек қолданылған сӛздерді 

меңгерту арқылы оқушыларға сӛздерді дҧрыс тҥсініп, орынды пайдалану жолы 

кӛрсетіледі. Тіл дамытуда қазақ халқының тҥрлі тәрбиелік мәні бар мақал-мәтелдер, нақыл 

сӛздер, кӛркем-әдеби кітаптар оқытылып, қҧрамындағы сӛздердің мағынасын толық 

тҥсінуін қамтамасыз етеді. Оқушылардың тілін дамыту арқылы дҥниетанымы кеңейіп, 

адамгершілік, ізгілік тҧрғысынан тәрбиеленеді. Оқыту мен тәрбие қатар жҥргізіледі. 

2. Теория мен тәжірибені байланыстыру ҧстанымы. Оқытудың алға 

кояр мақсаты - ӛткен сабақтар негізінде қалыптасқан білімді студенттерге тәжірибе 

жҥзінде пайдаландыру. Ҧсынылған тапсырмалар арқылы сӛздік қорды молайту кезінде 

пайдалынылған теориялық білімдер (грамматикалық және фонетикалық заңдылықтар, 

сӛздердің қолдану аясы, сӛздің мағынасы мен мағыналық ӛзгерістері т.б.) іс жҥзінде 

оқушылардың ӛзіндік жҧмыстарында (шығарма, мазмҧндама жаздыру, мәтін қҧрау т.б.) 

және мәтінді оқу ҥдерісінде пайдалынылады. Сонымен қатар, бҧл іс оқушыларға тіл 

дамыту арқылы сӛздік қорды молайту кезінде қалыптасқан дағдылар мен икемділіктерін,  

ақпараттарын  кҥнделікті  қарым-қатынас уақытында қолдану нәтижесінде жҥзеге асады. 

Сӛйтіп, оқушылардың сӛздік қорын молайта отырып, оқушы  білімін, сӛйлеу мәдениетін, 

оқу дағдылары мен икемділіктерін қалыптастырып, оны кҥнделікті ӛмірде қолданылуына 

ықпал етіледі. 

3. Оқушылардың саналылық пен белсенділігін арттыру ҧстанымы. 

Оқушылардың  сабаққа белсенділігін арттыру және ӛтілген материалды сапалы тҥсінуін 

қамтамасыз ету - дамыта оқытудың негізгі міндеті. Оқушылардың  ӛтілген материалдарды 

сапалы тҥрде меңгеруі оның   белсенділігі мен қызығушылығын арттырады. Ол мәтіндегі 

сӛздерді толық, саналы тҥрде тҥсінуді қамтамасыз етеді. Бҧл ҥшін тҥрлі тапсырмалар   

жҥргізіледі. 

4. Ғылымилық ҧстанымы. Әрбір сӛз қазақ тіл білімінің заңдылықтары 

негізінде қалыптасады. Тілін дамыту  кезде оқушыларға қазақ тіл білімінің грамматикалық 

заңдылықтары (сӛздердің сӛз табына қатысы, сӛз қҧрылысы, тҥбір  мен  қосымшалардың 

бірігу әрекеттері,  сӛйлем қҧрау, сӛйлемдегі сӛздердің байланысы т.б.), лексикалық 

заңдылықтар (сӛздердің кҧрамындағы дыбыстар, дыбыстардың тҥрлері буындар, сӛздің 

дыбысталуы), орфография заңдылықтары (сӛздердің дҧрыс жазылуын ҥйрету), орфоэпия 

заңдылықтары (сӛздерді дҧрыс айтуға ҥйрету) бірге жаттықтырылады, сонымен қатар олар 

қазақ тіл білімінің ғылыми негіздеріне сҥйене отырып игертіледі. 

5. Жҥйелік және бірізділік ҧстанымы. Қандай да лексикалық минимумды меңгерту 

барысында тҥрліше жаттығуларды жҥргізу белгілі заңдылықтарға негізделген жҥйелі 
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тҥрде ҧсынылған материалдарды қажет етеді. Тілдік материалдарды жҥйелі тҥрде беру 

ҥшін оқушылардың танымын және психологиялық ерекшеліктерін ескеру керек.  

6. Кӛрнекілік ҧстанымы. Сӛздердің мағыналарын кӛрнекіліктер арқылы 

тҥсіндіру – студенттердің ынтасын, сабаққа деген қызығушылығын арттырады, себебі 

оқушыларды кӛрнекіліктер арқылы әсерлендірсе, оның есінде сол заттың кӛрінісі, ҧғымы, 

мағынасы ӛзара байланыста игертіледі. Оны оқушы қайта есіне тҥсіргенде, сол қалпында 

елестете алады. 

 Осымен байланысты дидактика ҧстанымдары пәнінің ерекшелігіне байланысты 

толығып отырғанымен ӛзінің негізгі мәнін сақтайды. Сондықтан оқыту ҥдерісінде 

басшылыққа алу мәселесіне қысқаша тоқталамыз. 

1. Сыныптан тыс жҧмыстың қазақ тілі сабақтарымен байланысу ҧстанымдары. 

Оқушылардың білімдеріне сҥйене отырып, сыныптан тыс жҧмыста мҧғалім олардың 

сӛйлеу қабілеттерін дамытады.  

2. Тіл материалдарын білудегі жҥйелілік ҧстанымдары. Сыныптан тыс және 

сыныптағы оқулардың ӛзара байланысы тіл материалын беру жҥйелілігін қамтамасыз 

етеді.  

3. Оқушылардың сҧранысын ескеру ҧстанымдары. Әрбір оқушы ӛзінің қабілетіне 

қарай ықыласына қарай тапсырма алады. 

4. Қызықтыру ҧстанымдары. Қызықтыру - ол оқушылардың инттелектуалдық 

сҧранымдарын қанағаттандырып, олардың әуестігін дамытып, тілді ҥйренуге қҧмарлығын 

арттырады. 

5. Сыныптан тыс жҧмыстың тҥрлілікҧстанымдары - оқушының ықыласының, ынтасының,  

сҧранысының тҥрлілігіне негізделеді.  

6. Сыныптан тыс жҧмыстың жеке тҥрлерінің ӛзара байланысҧстанымдары.Бҧл ҧстанымды 

сақтағанда, қазақ тілінен сыныптан тыс жҧмыстың жалпы жҥйесі қҧралады, онда әрбір 

шаралардың ӛзінің нақты орны бар және олар бір-бірімен тығыз байланысты болуы керек. 

7. Ӛз еріктілік ҧстанымы. Оқушыларды сабақтан тыс уақытта қазақ тілімен ӛз еркімен 

айналысуға ықыласы болуы ҥшін, сыныптан тыс шараларды қызықты ӛткізу қажет. 

8. Жаппай кӛпшілік ҧстанымы.Сыныптан тыс жҧмысқа мҥмкіндігінше кӛп оқушыны 

қатыстыруға тырысу керек,себебі ол тілдік орта қызметін атқарады.  

 Оқушылардың танымдық іс-әрекетін арттыратын негізгі қҧбылыс – қызығушылық. 

Белгілі психологтар А.И. Леонтьев, С.Я. Рубинштейн т.б. ғалымдар қызығушылық 

оқушылардың оқу ісінде ең маңызды орын алады десе, Л.А. Гордон, М.Ф. Беляев,                      

Л.И. Невский т.б. ғалымдар қызығушылық оқушы санасының берсенділігі мен іс-әрекетін 

кӛтереді деген. 

 Тіл дамытуда жақсы нәтижеге жету ҥшін мҧғалім сабақта да, сыныптан тыс 

жҧмыстарды ҧйымдастыруда да оқушының қазақ тіліне қызығушылығын туғызуға мән 

беруі қажет. 

 Қазақ тілінен жҥргізілетін сыныптан тыс жҧмыстардың бәрі, оқушы қызығатындай 

болуы және қызығушылығын арттыратындай болуы шарт. Мысалы, ән, драма, кӛркем сӛз 

ҥйірмелері оқушыларды ӛте қызықтырды. Әсіресе, драмалық кҥлкілі қысқа ҥзінділер оқу, 

инсценировка қоюға оқушылар таласып қатысты. Бҧл ҥйірмелердің оқушы 

қызығушылығына сай ҧйымдастырылуына байланысты. Оқушылардың ҥйірмелерге таласа 

қатысуы – оқушы қызығушылығының кҥші. 

Осындай жағдай сыныптан тыс жҧмыстарда қазақтың ҧлттық ойындарын 

ҧйымдастыруда, грамматикалық қызықты ойындарды пайдалануда ерекше кӛзге тҥседі. 

Оқушылардың қызығушылығы негізінде ҧйымдастырылған сыныптан тыс 

жҧмыстардың жҥйелі жҥргізілуінің нәтижесінде эксперимент жасалған сынып 

оқушыларының тілдік материалды ҧзақ уақыт есте сақтауына мҥмкіндік жасалды. Ал, ол 

оқушының сӛздік қорын дамытуға әсер етті. Бҧл істе оқушылардың актив сӛздік қорын 

байытуға ерекше мән берілді. Әрине, ҧзақ уақыттық есте тек сӛздерді ғана сақтау емес 

екені де ескерілді, ӛйткені сӛз тіркестерінің сӛйлемдер ҥлгілерінің де қоймасы. Сӛйлеу 

механизмі кезінде оның бәрі де іске қосылады. 
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 Қазіргі мектепте оқу-тәрбие жҧмысын тҥгелдей қайта қҧру жҧмысы жҥріп жатыр. 

Қазақ тілінен сабақ беретін мҧғалімдердің міндеті – алдында отырған әр оқушының 

психикалық – физиологиялық даму мен қалыптасу ерекшелігін білумен қатар мҧғалімнің 

оқушылармен қарым-қатынасы негіздерін де білу қажеттігі туып отыр. 

 Қазіргі кезеңдегі психология ғылымы бойынша психологиялық процестер әрекет 

арқылы дамиды деп саналады. Бҧл кӛзқарасты алғаш психолог Л.С. Выготский ҧсынған. 

Кейін бҧл ғылыми қағиданы оның оқушылары А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия т.б. дамытты. 

Психологияда тіл адамдардың қарым-қатынасында қолданылатын таңбалардың жҥйесі 

болып табылады. Ол таңбалар – дыбыс, сӛз, сӛз тіркесі, сӛздердің тҥрленуі, бір-бірімен 

байланысуы. 

 Тілді оқытудың нәтижелі болуы тӛмендегідей мәселелерге байланысты: оқушының 

психологиялық жағдайы, қабілеті, мҧғалімнің тілді ҥйрету тәжірибесі, мҧғалімнің 

шеберлігі, оқыту тәсілдері, оқыту қҧралдары, оқулық пен кӛмекші қҧралдар, кӛрнекілік 

пен оның тартымдылығы, оқу бӛлмесінің тартымдылығы, сыныптан тыс жҧмыстар және 

т.б. Сондықтан қазақ тілін оқытуда мҧғалім бҧл жағдайлардың бәріне мән беріп, 

ешқайсысын елеусіз қалдыруына болмайды. Әрбір сабақтың мазмҧнына қарай оқыту әдіс-

тәсілдерін таңдауда оқушылардың психологиялық ерекшеліктеріне айрықша мән беріледі. 

Демек, оқушы оқу материалдарын терең тҥсініп, саналы меңгеруі ҥшін, оның ішкі 

заңдылықтарын және олардың ӛзара байланысын дҧрыс анықтай білуі қажет. Тілдік 

таңбаларды орынды, дҧрыс қолдану дағдысын қалыптастыру керек.  

 Тілді оқытуда ес процесінің атқаратын қызметі ерекше. Психологтар естің 2 тҥрін 

ажыратады: ҧзақ сақталатын ес, аз сақталатын ес. Сӛйлеуге қажетті тілдік тҧлғалар 

алдымен аз сақталатын ес арқылы қабылданып, содан кейін барып, жаттығулар, 

қайталаулар арқылы ҧзақ сақталатын белсенді ой әрекетімен байланысты тілдік материал 

есте жақсы сақталады. Сондықтан тіл меңгертуге, оқытуға қатысты жҧмыстардың бәрі 

оқушының ой белсенділігін, қызығушылығын, ынтасын арттыратындай болуы керек. 

 Сонымен бірге психологтар сыныптан тыс жҧмыстарды жоспарлау оқушының білім 

деңгейімен де толық сәйкес келуін талап етеді. Бҧл сыныптан тыс жҧмыстардың оқушыға 

тҥсінікті болуын қамтамасыз етеді. Маркова А.К. «Психологические критериии 

эффективности учебного процесса» атты мақаласында сабақтың психологиялық жағына 

мынадай талаптар қояды: «Оқушылардың материалды меңгере алуының психологиялық 

негізі сабақтың әрі әсерлі, әрі қызықты ӛткізілуіне байланысты. Сабақ психологиялық 

жағынан неғҧрлым әсерлі болса, оқу материалын олар соғҧрлым дҧрыс тҥсінеді. Бҧл – 

мҧғалімнің шеберлігіне де қатысты мәселе.  

Ал сыныптан тыс жҧмыстарға баулу сӛйлеудің нәтижелі болуына әкеледі. Оқушы 

сӛздің ҧғымын меңгере отырып, пайымдауға, пікір айтуға, корытындылар жасауға 

ҥйренеді. Сондықтан оқушының ойлауын, сӛйлеуін дамыту ҥшін ең алдымен сӛздік ҧғым 

игертіледі. 

Қорытындылай келе, оқушылардың ойы логикалық қҧрылымға емес, сӛздің 

ҧғымдарын, олардың бір-бірімен байланысын есте сақтауға негізделеді. Сондықтан тіл 

дамыту ҥшін, сыныптан тыс жҧмыстарды жҥйелі әрі тартымды ӛткізу керек. 

Оқушылардың сыныптан тыс жҧмыстардан алған білімдерінің нәтижелерін ӛзінің ӛмір 

тәжірибесінде, сӛйлеуде, шығармашылықта қолдана білу дағдылары мен икемділіктері 

қалыптастырылады. Сонымен қатар сыныптан тыс оқыту  арқылы сӛйлеу икемділіктері 

арттырылады. 
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Қҧрмалас сҿйлемді оқыту мҽселесі жҿніндегі алғашқы ҽдіскер-ғалымдардың 

тҧжырымдары 

 

Сəдірова Ә.С.  

гуманитарлық ғылымдар магистрі 

Қ.Жҧбанов атындағы АӚМУ 

 

Бәсекелестікке қабілетті, ҧшқыр ойлы  тҧлға қалыптастыруды кӛздеген жаңа білім 

беру жҥйесі негізінде туындаған  тілді оқытудың әр тҥрлі тиімді әрі қызықты әдіс-тәсілдері 

бар. Десе де қазақ тілі грамматикасының кҥрделі саласы – синтаксисті оқыту мәселесі әлі 

кҥнге дейін ӛзекті деп ойлаймыз. Осы орайда қазақ тіліндегі қҧрмалас сӛйлемдерді оқыту 

мәселесінің  кӛтерілу тарихына толталуды жӛн кӛрдік.  

Қазақ тілін оқыту методикасы - мектепте оқытылатын қазақ тілі материалдарын 

практикалық тҧрғыдан оқушыларға саналы тҥсіндіретін ғылым саласы екені анық. Оның  

әдістемесі де бірден ғылым болып қалыптасқан жоқ. Оның да ӛзінің тарихи даму жолдары 

бар. Әдістеме белгілі бір пәнге қатысты оқыту мен білім берудің нақтылы жолдары мен 

амалдарын, әдістері мен тәсілдерін зерттей отырып, осы әдістер мен тәсілдердің теориялық 

негізін де жасайды және оларды оқытудың тиімді, сапалы болуын қадағалайтын бір ортақ 

мақсатқа бағынған жҥйеге топтастырады. Осы тҧрғыдан келгенде, әдістеменің ӛзіндік 

принциптері, тарихы, қалыптасу жолы мен жҥйесі бар [1,128]. Қазақ халқының тарихында 

баланы ана тілінде оқыту және оқыту әдісіне кӛңіл бӛлу ҧлы ағартушы Ы.Алтынсариннен 

басталды десек, бҥгінгі деңгейге жету жолында басқа да бірқатар ғалымдар бҧған елеулі ҥлес 

қосты.  

Қазақ тілінің оқыту әдістемесінің тарихи қалыптасу жолында ХХ ғасырдың бас кезі, 

әсіресе осы кезеңнің алғашқы онжылдық уақыты, ерекше атап ӛтуді қажет етеді. Себебі, бҧл 

жылдары кӛрнекті ғалым-ҧстаздардың, қоғам қайраткерлерінің, жазушылардың ҧлттық 

тілдің ерекшелігіне, оның қоғамдағы орны мен әлеуметтік мәніне кӛңіл аударып, қалам 

тартпағаны кемде-кем.  

Ахмет Байтҧрсынов – қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуына да кӛп кҥш 

жҧмсады. 1912 жылы мектеп балаларына қазақша сауаттандыратын «Оқу қҧралын» 

жазғаннан кейін кӛп ҧзамай енді мектепте қазақ тілін пән ретінде ҥйрететін оқулық жазуға 

кіріседі. Бҧл оқулықтың фонетикаға арналған 1-бӛлімі «Тіл қҧралы» деген атпен алғаш рет 

1915 жылы жарық кӛрді. Осы кітаптың морфологияға арналған 2-бӛлімі 1914  жылы, ал 

синтаксиске арналған 3-бӛлімі 1916 жылы басылып шығып, 1928 жылға дейін әлденеше рет 

қайта басылып пайдаланылып келді.  

А.Байтҧрсынов – қазақ тілін оқыту әдістемесінің іргетасын қалаушы. Ол – қазақ тілін 

дыбысқа бӛліп оқыту арқылы сауаттандыру әдісінің негізін салды. Ғҧлама ғалым ӛзінің 

алдына жҥйелі бағдарлама қойып, бҧларды біртіндеп шешуге кірісті. Ол алдымен қазақша 

сауат аштыруды кӛздеп «Оқу қҧралды» жазды, онан соң қазақ тілінің ғылыми грамматикасы 

«Тіл қҧралын» ҧсынды, тілді дҧрыс жҧмсай білу тәртібін кӛздеп «Тіл жҧмсарын», тӛртінші – 

сауат аштыру, тілді оқытудың әдістемесін жасауды алып, «Баяншыны» жазды. 

А.Байтҧрсыновтың замандасы Телжан Шонанҧлы 1931 жылы «Орыстар ҥшін қазақша 

әліппе» оқулығын жазды. Латын тілінде жазылған бҧл әліппе 1 жылдық оқу қҧралы деп 

саналған. 

ХХ ғасырдың тӛртінші он жылдығынан бастап әдістеме қолға алынып, біршама 

еңбектер жарық кӛре бастады. 1935 жылға дейін қазақ тілін оқыту әдістемесіне арналған 

мақалалар ғана болды. Осы жылы «Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдісі» деген атпен 

жинақ шықты.  

Қазақ тілі әдістемесінің алғашқы негізін салушылардың бірі – Ғали Бегалиев болды. 

1940 жылы «Бастауыш мектептерде қазақ тілінің методикасы» деген еңбегі баспадан шықты. 

Бҧл еңбекте орыс тілі әдістемесінің ҥлгілі жақтары алынған.  

1956 жылы белгілі әдіскер – ғалым Шамғали Сарыбаевтың «қазақ тілі методикасының 

кейбір мәселелері» (1-бӛлім фонетика мен морфология) деген кітабы шықты. Бҧл оқулық 
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методикаға қосылған ҥлкен бір оқу қҧралы болды.  Байқап отырғаныңыздай, қазақ тілін 

оқытудың әдістемелік мәселелері А.Байтҧрсынов еңбектерінен бастау алған, кейін 

С.Аманжолов, Қ.Жҧбанов, С.Жиенбаев, Т.Қордабаев, Б.Қҧлмағанбетов, Х.Арғынов, 

А.Әбілқаев, С.Исаев еңбектерінде оқу-тәлімдік ой-пікірлері мен тәжірибелерінде кӛрініс 

тапты.  

Балғаным Қҧлмағамбетова 1956 жылдардан бастап қазақ тілі методикасының 

кӛптеген мәселелеріне ғылыми әрі практикалық жағынан зерттеу жҥргізіп, «Қазақ тіліндегі 

етістік категориясын оқыту» (1957), «Қҧрмалас сӛйлемдерді оқытудың кейбір мәселелері» 

(монография, 1963), «6-класта қазақ тілі сабақтарына байланысты тіл дамыту жҧмыстарын 

ҧйымдастыру» (1965), «5-класта қазақ тілі сабақтарына байланысты тіл дамыту жҧмыстарын 

ҧйымдастыру» (1966), т.б. еңбектерін дҥниеге әкелді. 

Ы.Мамановтың Д. Әлімжановпен бірігіп жазған «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» деп 

аталатын оқулығы орта мектеп мҧғалімдері мен Жоғары оқу орындарының филология 

факультеттеріне арналып, 1965 жылы жарық кӛрген. Еңбек «орта мектепте қазақ тілін 

оқытудың жалпы мәелелері», «Қазақ тілінен білім берудің методтары мен оқу жҧмыстарын 

жҥргізудің жолдары», «грамматиканы оқыту методикасы» деп аталатын ҥш тараудан тҧрады. 

Қазақ тіліндегі қҧрмалас сӛйлем синтаксисін теориялық жағынан зерттеген Хасен 

Арғынов. Оның «Жай сӛйлем синтаксисін оқытудың методикасы» (1957), «Қазақ тілін 

оқыту» еңбектері жарық кӛрді. 

Бҧл аталған еңбектердің қазақ тілін оқыту методикасында алатын орны ерекше. Онда 

қазақ тілі методикасының педагогикалық негіздері, жазу жҧмыстары, талдау ҥлгілері, 

грамматиканы оқыту, кітап оқу методикасы сияқты мәселелерге тоқталған. Еңбектердің 

барлығында да жасалатын тҧжырым: «Мҧғалім сабақты беруді кӛрсетіп бергенінен айнытпай 

орындауға міндетті емес, ӛз білгенінше тҥрлі әдіс қолдануға ерікті. Методика рецепт те емес, 

әкімшілік нҧсқау да емес, тек педагогикалық кеңес, жол-жоба»,- дейді [2,7]. 

Мектепте қазақ тілін оқытудың негізгі міндеттері мен мақсаттары анықталатын 

бірінші тарауда әдістеменің ӛзге пәндермен байланысы кӛрсетіліпті, орта мектептерде қазақ 

тілін оқыту бағдарламаларының негізгі принциптері баяндалды. Мҧнда оқытудың 

бағдарламалық неізіне терең мән беріледі. Оның теориялық та, практикалық та маңызын 

белгілейді: (Әрбір класта қазақ тілінен ӛтілетін материалдардың кӛлемін дәл белгілеу; тілді 

оқыту жҧмысын тәртіпті және жҥйелі жҥргізуге бағыт беру; мҧғалімнің тілді оқытуға 

арналған жылдық, тоқсандық, айлық және жеке тақырыптарға арналған сабақ жоспарларын 

творчестволық тҧрғыда жасауына ҧйытқы болу; мҧғалімдердің методикалық шеберлігін 

арттырып, әр тақырыптың мазмҧнына қарай пайдалы әдістерді қолданып отруға, ӛз 

білімдерін толықытырып отыруға міндет жҥктейді; мҧғалімдердің сабақтарын ҧқыпты 

дайындалып, оған керекті материалдарды кҥн ілгері әзірлеу қҧнттылығын арттырады; 

мҧғалімдердің оқушылармен кластан тыс жҥргізетін жҧмыстарын жақсартуды, оларды 

ӛтудің әдістерін белгілейді; тілдік материалдарды бір-бірімен ҧдайы байланыстырып, ҧдайы 

қайталап отырудың әдістерін ҥйретелді. 

Ғалымдар қазақ тілін оқытудың ең ҧтымды әдістері ретінде фонетикалық, 

грамматикалық, морфологиялық, синтаксистік тәсілдерді айтады. Сондай-ақ, анализ-синтез, 

салыстыру, индукция-дедукция, баяндау, әңгімелесу тәсілдерін пайдаланудың тиімді 

жолдары кӛрсетіледі. 

 «Мҧғалім индукция-дедукциялық методты жақсы білсе, біріншіден, индукциялық 

тәсіл мен дедеукциялық тәсілдің ара жігін ажыратып, оларды бір-бірімен шатастырмайтын 

болады; екіншіден, индукциялық тәсіл мен дедукциялық тәсілді практика жҥзінде 

байланыстыра біледі; ҥшіншіден, оқушыларды ӛздерінің белгілі бір білім шындығы мен зат 

танытудағы ойлау қабілеттілігімен дҧрыс қоытындылар шығарып ҥйренуге шеберленеді» 

[3,80] 

Қҧрмалас сӛйлем туралы алғашқы пікірлер жиырмасыншы жылдар ішінде кӛріне 

бастады. Осы жылдар ішінде жазылған А.Байтҧрсыновтың «Тіл қҧралы» атты оқулығында 

қазірде қолданылып жҥрген басқа да кӛптеген лингвистикалық терминдер сияқты 

«қҧрмалас» сӛзі кӛрініс тапты. Терминнің мағынасы ӛзі атау болған категорияның 

мазмҧнына сай келеді. Ӛйткені қҧрмалас деген атаумен аталатын сӛйлем – екі немесе одан да 
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кӛп жай сӛйлемдерден қҧралатын кҥрделі категория. Қазақ тілінде қҧрмалас сӛйлемдер 

жҥйесіне қатысты зерттеушілер ретінде А.Байтҧрсынов, Н.Сауранбаев, С.Аманжолов, 

С.Жиенбаев, Т.Қордабаевтарды атай аламыз. 

Қазақ тіліндегі қҧрмалас сӛйлемдер жҥйесіне қатысты зерттеушілер ретінде 

А.Байтҧрсынов, Н.Сауранбаев, С.Аманжолорв, С.Жиенбаев, Т.Қордабаевтарды атай аламыз. 

Қҧрмалас сӛйлемді зерттеген ғалымдардың бәрі де оның кем дегенде екі жай сӛйлемнен 

қҧралатынын, кҥрделі ойды білдіретінін ортақ пікір ретінде ҧстанды [4]. Қҧрмалас 

сӛйлемдерді оқыту әдістемесін қазақ тілі әдістеме ғылымында  Б.Қҧлмағанбетова, 

Х.Арғынов секілді ғалымдар зерттеді. Ғалым Х.Арғынов «Қазақ тілінің кҥрделі сӛйлем 

синтаксисін оқыту әдістемесі» тақырыбында кандидаттық (1963), «Қазақ тілінің синтаксисі 

мен пунктуациясы әдістемесінің негіздері» деген тақырыпта докторлық диссертация 

қорғады. «Қҧрмалас сӛйлем синтаксисінің методикасы» атты  зерттеу еңбегін 1964 жылы 

жариялаған. 2006 жылы жарық кӛрген Ш.К.Бектҧровтың «Қазақ тілі» атты еңбегінде, 

оқушыларға қҧрмалас сӛйлемнен теориялық білім беріп, олардың практикалық дағдыларын 

қалыптастыру ҥшін қойылатын негізгі талаптарды атап кӛрсетеді. Олар:  

1) Мҧғалімнің тҥсіндіруі (толық, жартылай, бағыт бере тҥсіндіру: ауызша, жазбаша, 

баяндау);  

2) Берілген тілдік материалды талдата білу; 

3)  Қҧрмалас сӛйлемнің тҥрлерін (ауызша, жазбаша) қҧрастыру; 

4) Қҧрмалас сӛйлемнің компоненттеріне қатысты сҧрақ қойып, оған жауап бергізу; 

5) Жазбаша жҧмыстарды (диктант, мазмҧндама, шығармиа) қҧрмалас сӛйлемнің тыныс 

белгілерін дҧрыс қоюға ҥйрету; 

6) Қҧрмалас сӛйлемнің тҥрлеріне синоним таба білуге, талдау, синтез, салыстыру,  қортынды 

жасай алу дәрежесіне жеткізу.  

Міне, осылай әдіскер-ғалым қҧрмалас сӛйлемдерді оқыту барысында ескеретін 

маңызды алты талапты атап және қҧрмалас сӛйлемдерді оқыту барысында қолданылатын 

негізгі қҧралдар: оқулық, дидактикалық материалдар, кӛрнекі қҧрал (сызба кесте), 

техникалық қҧралдар (ҥнтаспа, киноқондырғы, диафильм, кҥйтабақтар), т.б. деп кӛрсетеді  

 [4,265]. Сабақтың әдістемесін жобалау – ҧстаз бен оқушы арасындағы жаңа байланысты 

қалыптастырып, оның пәнге деген қызығушылығын арттыруда дҧрыс нәтиже берері анық. 

Осындай мақсатпен пән мҧғалімдеріне арнайы айлап шығып тҧратын, кӛмекші әдістеме 

қҧрал ретінде танылған «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналына да шолу жасағанымызда, 

қҧрмалас сӛйлемді оқытуға байланысты мынадай әдіс-тәсілдерді жинақтадық: сҧрақ-жауап, 

грамматикалық талдау, анализ, синтез, теориялық талдау, ӛзіндік ізденіс, топтастыру, 

тҥсіндіру, балама тест, графикалық сынақ, т.б. Бҧл аталған әдіс-тәсілдер бҥгінгі мектептерде 

жаңа техникалық қҧралдар (интерактивті тақта, ҥнтаспа, т.б. ) арқылы кеңінен қолданылып 

жҥр.  

Қазіргі таңда мҧғалімдер инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ 

барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты ӛтуіне ықпалын тигізуде.  

«Инновация» термині қазіргі білім берудің теориясы мен тәжірибесінде кеңінен қолданылып 

жҥр. Инновация  аударғанда жаңа, жаңалық, жаңарту дегенді білдіреді. Яғни, С.Ожегов 

сӛздігіне сҥйенсек, инновация бірінші рет шыққан, жасалған, жуық арада пайда болған, 

бҧрынғының орнын басатын, алғаш ашылған, бҧрыннан таныс емес енгізілген жаңалық 

болып шығады. Инновациялық жҥйеде ҧйымдастырылған әрбір сабақтың берері мол. 

Оқушының ой дербестігін, оқу әрекетін жандандыра отырып, сӛз ӛнерінің иіріміне бойлауға, 

жан-дҥниесінің ҧлттық рухта зерделенуіне, ӛзіндік жеке пікір қалыптастыруына бой 

алдырады [5,13]. Және осы айтылғандар бҥгінгі таңда зерттеу еңбектерде ӛзекті мәселе 

болып жҥргені де бар. Осыған орай кей зерттеулер қҧрмалас сӛйлемдерді оқытуда 

шығармашылықпен жҧмыс істеуді баса назарға қояды. Мәселен, Е.Ш.Лесбекқызының осы 

турасында жазылған «Қҧрмалас сӛйлемдерді оқыту барысында шығармашылықпен жҧмыс 

істеу әдістемесі (8-сынып)»  атты зерттеу жҧмысын айтып кетуімізге болады.  

Мҧнда ғалым: «Егер қазақ тілінің қҧрмалас сӛйлемдерін шығармашылық жҧмыстар 

арқылы оқытса, оқушылардың ой-қиялына тҥрткі болады, логикалық қабілеті дамиды; 

Қҧрмалас сӛйлемдерді шығармашылықпен оқыту оқушыларды теориялық ойлау деңгеінен 
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шығармашылықпен ойлау деңгейіне кӛтереді» - дейді  [6,4-5]. Сонымен бірге, ғалым осы 

еңбегінде қҧрмалас сӛйлемдерді оқытуда шығармашылықпен жҧмыс істеудегі жаттығулар 

мен тапсырмалар және ойынның тҥрлерін атап кеткен. Оның сызбасы тӛменде 

кӛрсетілгендей (1-кесте). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

А.Байтҧрсыновтың  қазақ тілі синтаксисі туралы тҧжырымдары оны оқыту жӛніндегі 

соны пікірлер болып табылады. Тілші синтаксистің теориясын бір жҥйеге тҥсірумен қатар,  

оны меңгертудің жолдарын ҧсынды. «Ауыздан шыққан сӛздің бәрі сӛйлем бола бермейді, 

айтушының ойын тыңдаушы ҧғарлық даражада тҥсінікті болып айтылған сӛздер ғана сӛйлем 

болады» деп, сӛйлемнің қатысымдық қызметін  айқындады [7, 264]. Осыған орай, қазақ тілі 

әдістеме ілімінде қазақ тілін қатысымдық тҧрғыдан оқыту әдісі де соңғы уақытта сӛз болып 

келе жатыр. 

Жалпы, қазақ тіліндегі синтаксис саласы оқушыларға сӛз тіркесінің, сӛйлем мен 

мәтіннің ерекшелігі мен ӛзіндік қолданысын ҥйретіп, сол арқылы олардың сӛйлеу қабілетін 

жетілдіруді кӛздейді. Бҧл Қазақстан Республикасының бiлiм берудi дамыту 

тҧжырымдамасының: «Қазiр педагогикалық қоғамдастықтың  алдында бiлiм берудiң жаңа 

моделiн қҧрудың, сынақтан ӛткiзу мен енгiзудiң ауқымды мiндеттерi тҧр. Бiлiм берудiң 

қазiргi негiзгi мақсаты бiлiм алып, бiлiк пен дағды-машыққа қол жеткiзу ғана емес, солардың 

негiзiнде дербес, әлеуметтiк және кәсiби бiлiктiлiкке – ақпаратты ӛзi iздеп табу, талдау және 

ҧтымды пайдалану, жылдам ӛзгерiп жатқан бҥгiнгi дҥниеде лайықты ӛмiр сҥру және жҧмыс 

iстеу болып табылады», – деп кӛрсетiлген басты қағидатымен толық ҥндеседі [8, 5]. 

  Бҥгінгі қоғамда тек болашақ буынды ғана емес, жалпы адамзаттық қҧндылықтарға ие 

азаматтар буынын қалыптастыру, Отанды, туған жерді, ӛзінің халқын сҥюге тәрбиелеу аса 

маңызды да жауапты іс.   Сондықтан оқушыларға қазақ тілінен теориялық білім беру, оларды 

шығармашылыққа ҥйрету, ӛзіндік жҧмыстарын мазмҧнды да сауатты тҥрде жҥргізу арқылы 

олардың логикалық ойын, дҥние танымын, сӛз байлығын, сӛйлеу мен жазу тілін әдеби 

нормада қалыптастыру қҧрмалас сӛйлемді оқытуға қатысты қай еңбекті алып қарамайық, ең 

басты ҧлы мақсат болып кӛзделген. Ҧлы ғалым Ахмет Байтҧрсынов былай деген екен: 

«жақсы мҧғалім деген атқа тҥрлі әдістерді меңгеріп, соларды оқытуда қолда білу арқылы 

ғана жетуге болады. Сонымен қатар, бірнеше әдісті меңгеріп қана қоймай, табанда ӛзі қажет 

әдісті тауып, пайдалана білу керек». Қорыта келе, іздену, тиімді әдістерді тауып, пайдалана 

білу, сабақ барысында ҥнемі тҥрліше әдістерге сҥйеніп отыру,сапалы білім береміз деген 

қағидасы бар қай кезеңнің болмасын басты міндетіне айналған.  
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      Барлық уақытта да елді, оның   ӛркениетін  әлемге танытатын, дамыған елдер 

қатарында терезесін тең ететін кҥш – білім-ғылым  және білімді ҧрпақ.  Жаңартылған 

бағдарламаның мәні – баланың сауаттылығын  дамыта отырып, оның  мектеп 

қабырғасында алған білімін ӛмірде қажетке асыра білуге ҥйретуіміз керек. Сондықтан бҧл 

бағдарламаның негізі «Ӛмірмен байланыс» ҧғымына қҧрылған. Ҧстаздарға ҥлкен 

жауапкершілік міндеттеліп отыр. Оқушылардың бойына қажетті дағдыларды дарыту ҥшін 

мҧғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. Бҧл 

туралы қазіргі таңда жиі айтылып, мектептер жаңаша оқытуға бағыт алды. Жаңартылған  

мазмҧндағы әдістер білім беру саласының  барлық буынындағы  жҧмыстарды жетілдіріп, 

білім  сапасын жақсарту бағытында  жаңа әдістегі  шараларды жҥргізіп отыруды қажет 

етеді.  Қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелерінің бірі әлеуметтік, экономикалық ӛзгермелі  

жағдайларда ӛмір сҥруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жҥзеге асыруға, 

жақсартуға игі ықпал ететін жеке тҧлғаны қалыптастыру, соған орай оқытудың да  әдіс-

тәсілдерін жҥйелі жетілдіру болып табылады.  Жаңартылған оқу бағдарламасының міндеті 

оқу ҥдерісінде жаңа әдіс-тәсілдерді қолдана білу жолдарын  қамтамасыз ету және  осыған 

байланысты оқу жоспарларын да жаңа бағытта жоспарлауды қалыптастыру болып 

табылады.  Мҧғалімдер жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша  оқыту ҥшін оған қажетті 

дағдыларды меңгеруін қамтамасыз ету керек.  Жаңа жағдайға сай жҧмыс жҥргізу ҥшін 

білім мазмҧнына да ӛзгеріс енгізіліп, жаңартылған білім беру  жолдары қарастырылды. 

Жаңартылған білім берудің жаңа талаптарын жҥзеге асыру ҥшін мҧғалімдердің  де заман 

ағымына сай   жаңа бағытта жҧмыс істеу қажеттілігі туындап отыр. Сонымен қатар 

дәстҥрлі және инновациялық аспектілердің айырым жігін ашып кӛрсете отырып, бҥгінгі 

заманның талаптілектеріне сәйкес оқытудың жаңа жҥйесін ҧғыну, практика тҥрінде оны 

қолдану дағдысының қалыптасуы – білім сапасын арттырудағы бірден-бір тиімді жол 

болмақ [1.45]. 

       Қазіргі жаңартылған білім беру  мазмҧнын жҥзеге асыруда мҧғалімдердің жан-жақты, 

ізденімпаздықпен жҧмыс жасауын талап етеді. Ол ҥшін жаңа педагогикалық 

инновациялық әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана біліп, педагогикалық технологияны жете білу 

керек. Педагогикалық технология – оқу-тәрбие ҥрдісінің шығармашылықпен оқыту және 

тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз ететін жанды қҧрамдас бӛлігі, тҥпкі мақсатқа жететін 

тиімді әрекеттер жҥйесі болып табылады[2.6]. Жаңартылған білім беру  мазмҧнын жҥзеге 

асыруда білім беру жҥйесінде оқу ҥдерісінде жаңа әдіс-тәсілдерді де қолданып, бҧрынғы 

дәстҥрден ӛзгеше жол іздеуді,    кҥнделікті сабақты  жаңашылдықпен ӛткізуді қажет етеді. 

Мҧғалімдер  жаңартылған оқу бағдарламасына сәйкес келетін педагогикалық тәсілдерді 

қалай дайындау керектігін, оны  қолдану,  әр істі  модельдей білу жолдарын меңгеруі 

қажет.   Осы қажеттілікті шешу жолдарының бірден–бір жолы оқушы білімін тереңдету, 

олардың ӛз бетінше ізденуін,  шығармашылық белсенділігін арттыру мәселелерін де 

дамыта тҥсу жолдары қарастырылып отыр. Сонымен қатар жалпы оқытудың нәтижесі 

оқушылардың сындарлы ойлауы, ӛзіндік ізденісі  мен ақпаратты терең талдау машығына 

байланысты екендігі де назарға алынған.  Осы орайда, ата-бабамыздан қалған  қанатты сӛз 
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бар. Ол: «Ҧcтaзы жaқcының – ҧcтaмы жaқcы»,- дeп,  ҧрпaқтың бiлiмі мен тәрбиесi 

ҧcтaздaрдың қoлындa екенін айтып, мҧғалімдерге ҥлкен жауапкершілік артып, ceнiм 

білдіргені деп есептейміз. Сондықтан қазіргі кезең  мҧғалімдерден  кәciби бiлiмi  мен 

әдістемелік  жaңaшылдықты тaлaп eтeдi. Оқытудың инновациялық технологияларын 

қолдану барысында оқушыларды топпен, жҧппен бірлесе жҧмыс жасауға, бірін-бірі 

тыңдай білуге, бір-бірімен пікірлесу және ӛзгенің пікірімен санасу, талқылау арқылы ортақ 

тҧжырым жасауға, ӛз бетімен білім алу жолдарына ҥйретіп, ӛзіне деген сенімділігі мен 

жауапкершілігін, сабаққа деген қызығушылығын, оқыту мен білім беру сапасын артыруға 

болатындығына кҥнделікті оқу ҥдерісінде кӛз жетіп келеді[3.148].          

      Жаңартылған білім берудің жаңа талаптары  оқушылардың  зaмaн тaлaбынa сай, жаңа 

технологияларды меңгерген, cыни кӛзқaрacпeн қaрaйтын, ӛмiргe бeйiмді, ӛзiнiң ic-

әрeкeтiнe бaғa бeрe aлaтын тҧлғa  болып қалыптасуына ықпал ету болып табылады. Бeрiлiп 

жaтқaн жаңа бiлiмдi жинaқтaп, оны талдап, қолдана білетін қабілетті жастарды дайындау 

керек болып отыр. Осы бағытта жҧмыс жҥргізу ҥшін  пeдaгoгикaлық ҥдeрicтi әдicтeмeлік 

жағынан жетілдірудің  мaңызы  зор. Пeдaгoгикaлық ҥдeрicтiң caпacын aрттыру–

жаңартылған білім мазмҧнының  басты  тaлaбы. Қазіргі кезде оқушының  белсенділігін 

арттыру арқылы  ӛздігінен оқып ҥйренуіне жағдай жасауға назар аударылып отыр.  Білім 

беру жҥйесі оқушының «қалай білім алу керектігін  ҥйренетін», қызығушылығы жоғары,  

ӛзіне сенімді, ой-ӛрісі дамыған, ҥш тілде еркін сӛйлей алатын  жеке тҧлға ретінде  

қалыптасуына  бағытталған қағиданы ҧстанады. Оқушылaрды жаңа заманауи біліммен 

қамтамасыз етіп, олaрдың сaбаққа деген қызығушылығын дамытып, танып-тҥсініктерін 

кеңейтіп, ой-ӛрісін сыни тҧрғыдан ойлау арқылы дамытып, олардың сӛздік қорын 

молайтуға, жаттанды тҥрде білім алмай, осы білімін  болашaқта пайдaлануға мҥмкіндік 

алатындай деңгейге жетуіне баса кӛңіл аударылып отыр.  Жаңа технология бойынша  

интербелсенді оқытуды жҥзеге асыру барысында  оқытудағы кӛшбасшылық және 

менеджмент, ынтымақтастық оқу, яғни ӛзара іс-әрекет жасау философиясы, мектеп пен 

сыныптағы мәдениет, мінсіз мҧғалім, табысты оқыту мен қҧзырлы мҧғалім, оқытудың 

сындарлы теориясы, т.б. туралы біліп, осыларды іс жҥзіне асыру керек. Жаңа 

технологияның негізгі ҧғымдары ретінде оқудағы кедергілер, оқушыларды жас 

ерекшелігіне сай оқыту мен оқу,  қуатты педагогикалық қҧралдар, қалай оқу керектігін 

ҥйрету, оқыту мен оқуда ақпараттық – коммуникациялық технологияны (АКТ) пайдалану, 

оқу ҥшін бағалау және оқуды бағалау, талантты және дарынды балаларды оқыту, т.б. 

туралы, оны ӛз жҧмысында қолдану жолдарын меңгеру  қажет. Топтық жҧмысты 

мҧғалімдер ҧйымдастырады, әрі олар қолдау кӛрсетіп отыруға тиіс, сондай-ақ тапсырманы 

орындағаннан кейін оны талқылауға уақыт беру қажет. Мҧғалімдер топтың тиімді 

жҧмысына қолдау кӛрсетіп, оңтайлы нәтижелерге қол жеткізуге ықпал етулері 

керек[3.149].   Сонымен қатар, сыныппен жҥргізілетін жҧмыс неге қол жеткізілетіндігін, 

нені білу жоспарланғандығын және топтық жҧмысқа арналған тапсырмалар барлық 

сыныпты оқытумен қалай байланысты екендігін талқылауды қамтуы тиіс. Талқылау 

барысында оқушыларға олар қолдана алатын дағдылар, стратегиялар мен ережелер туралы 

ескерту қажет.  Оқушылардың жҧмысына мҧғалім сыпайы тҥрде араласып, оқушыларға 

ҧсынылатын әдістерді моделдеуі тиіс. Топтың бірлескен жҧмысын қамтамасыз ету ҥшін, 

бастапқы кезеңдерде барынша кӛп қолдау кӛрсету талап етілуі мҥмкін.  Сабақ аяқталған 

соң оқушылар топтағы жҧмыс ҥдерісін және оның нәтижелері туралы ойлану ҥшін тҥрткі 

жасау керек.    Жақсы ҧйымдастырылған топтық жҧмыс оқушылар арасында әлеуметтік 

ӛзара қарым-қатынасты, тиімді араласу және проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға 

ықпал етеді. Бҧл ӛз кезегінде оқушыларды ӛздерінің оқуларына белсенді қатысуға 

итермелейді. Оқушыларды алынған ақпаратты ойластыруға және талқылауға, ӛзгелердің 

пікірлерін тҥсінуге немесе теріске шығаруға ынталандырған жағдайда топтық жҧмыс 

тиімді болады[3.150].          

      Жаңартылған білім беру  бағдарламасы бойынша жҧмыс жасау барысында тілдік 

пәндерді оқытуға ерекше дайындық қажет деп білеміз. Оушылардың тілдік дағдыларын 

дамыту бағытында  әдеби шығармалармен байланысты атқарылатын тҥрлі әдістемелік 

шараларға   ерекше назар аударып, олардың ана тілінің терең иірімдеріне бойлап, тілдің 
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әдеби талаптарына сай  шешен сӛйлей білуіне, тілді дҧрыс қолдана білуіне,  әдеби ҥдерісті 

жақсы игеруіне ерекше назар аудару қажет.   Тілдік талдау жасап, сауатты жаза білетін, 

ана тілінің  қоғамдық қызметін танып, оны кҥнделікті ӛмірде шебер қолдана білетін, тілдің  

ҧлттық ерекшелігін, тәрбиелік мәнін тҥсінетін,  заман талабына сай  тҧлға қалыптастыруды 

басты нысана етіп қою керек. Сонымен қатар қазақ тілі мен әдебиетіне арналған 

сабақтарды жаңартылған білім беру  бағдарламасы талаптарына сай жоспарлап, жаңа 

технологияларды жҥйелі қолдануымыз керек.  Мҧғалім  жаңартылған оқу бағдарламасы  

бойынша жасалған жоспарының қҧрылымын, ондағы материалдардың кҥрделілігін, 

сабақтың  мазмҧны  мен  мақсаттарын  бір-бірімен дҧрыс  байланыстыра жасауы арқылы 

сабюақ сапасын арттырады.   Жаңа технология, интер белсенді әдістер сабақ сапасының 

кепілі деуге болады. Сондықтан кҥнделікті сабағымда оқушыларды топқа бӛліп, олардың 

бетпе-бет отырып ӛз пікірлерін жеткізуіне ықпал жасап, тақырыпты талқылаудағы 

белсенділігі мен  қызығушылығын, сабаққа деген ынтасын арттыруға кӛңіл бӛлемін. 

Осындай жҧмыс нәтижесінде   білім  сапасы   да  арта  тҥсетініне  кӛзім жетті.   Сабақтағы  

ғылыми зерттеуге бағытталған тапсырмалар, оқушылардың  ӛзара  бірігіп жҥргізген 

жҧмыстары,  танымдық дамуына әсер ететін тапсырмалар мен оқыту тәсілдерінің  

жетілдірілуі  сабақта қолданылатын тҥрлі дидактикалық жаттығулар  сабақ сапасын 

арттыруда маңызды рӛл атқарады. Оқушыларға  әртҥрлі ойындар арқылы да  әсер етіп, 

олардың бәр уақытта сергек отыруына жҥйелі қолдау  жасайтынымызды байқадым.  Осы 

орайда,  кӛне қытай ғҧламасы Конфуций: «Маған айтып берсең – ҧмытып қаламын, 

кӛрсетсең – есте сақтармын, ал ӛзіме жасатсаң – ҥйренемін!» деген пікірі  ойға оралады. 

Сондықтан жаңартылған білім беру  бағдарламаның талабы интербе оқушыларды оқу 

ҥдерісінде белсенді әрекет етуге ҥйрету керектігін ескеру қажет. 

      Білім беру мазмҧнын жаңарту жағдайында  ӛзгерістер кӛп десек, соның ішінде  қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнін оқыту жҥйесі тҥбегейлі ӛзгеріп жатыр. Бҧл ӛзгерістер жаңартылған 

білім беру  бағдарламаның талабынан туындағанын, сондықтан бҧрыннан қалыптасқан  

жҥйені жетілдіріп, қоғамның қарыштап даму талаптарына сәйкес жаңаға бейімдейтін 

ҥдеріс болып есептеледі. Осы жаңалықтарға сәйкес оқушы да жаңа ақпаратты ӛте кӛп 

біліп, оны жақсы меңгеріп қана қоймай, осы білімін іс жҥзінде қолдана білетіндей, 

қиындықтарға кездесетін жағдайда ӛзі шешім қабылдай алатындай деңгейде тәрбие алып, 

ӛз бетімен жҧмыс жасауға дағдылануы тиіс. Дегенмен, кей жағдайда мектеп 

оқушыларының сауаттылығы  болғанмен, ӛз бетінше шешім жасай алмауы, ӛзге тілдегі 

деректерді талғамсыз қабылдай беруі, ӛз тілі мен дәстҥріне жеңіл қараушылығы да 

кездесіп қалады.  Осы кемшіліктерге жол бермеу жаңаша оқытудың тек біліммен 

шектелмей, бала тәрбиесі мен дҥниетанымдық қасиеттеріне де терең ҥңілуді қажет етіп 

отыр. Оқушының тілдік дағдыларын дамытып,  кітап оқу, әдеби шығармалар бойынша 

шараларға қатыстыру  арқылы олардың дҥниетанымын тереңдетуге ерекше назар аудару 

керек. Ал кҥнделікті жағдайда мҧғалімдер оқушылардың сауаттылығын кӛтеру бағытында 

жҧмыс жҥргізіп,  баланың  дҥниетанымын тереңдету  жағы әлсіз жҥргізілуі мҥмкін. 

Осындай кемшіліктер  дағдыға айналып кетпеген жағдайда ғана  жаңаша оқытудың 

талаптарын толық орындауға болады. Оқытудың жаңа технологиясы мҧғалімнің 

жаңартылған оқу бағдарламасынан кҥтілетін нәтижелерге қол жеткізу мақсатында 

критериалды бағалау жҥйесі бойынша жҧмыс жҥргізіп, оны жақсы тҥсініп, кҥнделікті 

сабақта қолдана білуін қамтамасыз етуді қажет етеді. Бҧл талаптарды жҥзеге асыру ҥшін 

оқушы білімін бағалауда мҥлдем жаңа бағытта жҧмыс істеу қажеттілігі туындайды. Осы 

қажеттілікті шешу жолында оқушы білімін критериалды бағалау жҥйесіне қатысты 

атқарылатын жҧмыстарды дҧрыс ҧйымдастыра білуіміз керек. 

    Жаңартылған білім беру  бағдарламаның негізі  – оқушылардың тіл туралы тҥсініктерін 

тереңдету,  әлемдік мәдениет пен ҧлттық мәдениеттің  ерекшеліктерін ескеріп, ӛз тілін 

жете білуінің  маңыздылығы таныту. Сондықтан қазіргідей сыртқы ақпараттың кӛбейіп, әр 

елдің ӛзіндік мәдени қҧндылықтарын  насихаттау қажеттігі артып отырған кезеңде білікті 

педагог-мамандардың кажеттігі де сезіліп отыр. Жаңартылған білім берудің басты 

талаптарының бірі–  қазіргі жаһандану заманында жастарға терең білім мен тәрбие 

берумен қатар, олардың  ҧлттық ерекшеліктерді ескеріп, әлемдік білім беру кеңістігіне 
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енген кезеңде ӛзінің ҧлттық салт-дәстҥрін сақтап, ана тілін терең меңгеріп, жаңа 

технологияларды жетік игеретін болуына қол жеткізу. Қазіргі  тәрбие жҧмысында  ең 

басты мәселелердің бірі ҧлттық сананы қалыптастыру болып отыр.  Оның себебі  қазіргі 

жаһандану кезінде шетелдік ӛркениеттен біз ӛзімізге керегін таңдап алуымыз керек, ал 

оның ішінде қажетімізге жаратып  алатынымыз да бар,  ҧлттық болмысымызға сай 

келмейтін  ысырып тастайтын тҧстарымыз да бар. Бҧл жерде  алуға болатын қажеттісі  

оның технологиялық жетістіктері, экономикалық ӛндірісті ҧйымдастыру тәжірибелері мен 

ғылыми-техникалық мәдениеті деуге болады. Ал шетелдік  рухани ӛмірде   адамдар 

арасындағы адамгершілік, бауырмалдық, ізгілік, әдептілік, т.б.  сияқты қасиеттерді табу 

ӛте қиын, себебі  қазақтың ӛзгеше тәрбиелік қасиеттерін еш жерден таба алмаймыз. 

Сондықтан  жаһанданудың қауіпті тасқынымен ағып кетпеу ҥшін  әрбір ҧлт ӛзінің ата-

Бабадан  бойға жеткен  болмысын сақтап, ӛзге әдеттерді ӛзімізге бейімдеп сіңіре алуымыз  

керек. Сонда ғана  ӛз ҧлтының рухы биік ҧрпағын дҧрыс бағытта тәрбиелеуге болады. 

Ҧлттық тәрбиенің басты  ерекшелігі –  баланың бойында ҧлттық қадыр-қасиет, ҧлттық 

мақтаныш және ҧлттық намыс сезімдері болуына  қол жеткізу. Жастар арасындағы  жҥйелі 

жҥргізілген ҧлттық тәрбие нәтижесі де қоғамымызға оң ықпал етеді. Себебі  ҧлттық тәрбие 

алған бала сыпайы, кішіпейіл, еңбекқор, білімді, ҧлтжанды болып қалыптасады. 

Мектептегі  ҧлттық тәрбие – ел болашағы ҥшін де маңызды. Ата-бабамыздан мҧраға 

қалған ҧрпақ тәрбиелеу  әдістеріміз  халқымыздың ӛмір-тіршілігімен бірге келе жатқан 

рухани байлығымыз, ҧлттық қҧндылықтарымыз болып есептеледі. Осы  ҧлттық әдет-

ғҧрып, салт-дәстҥр, фольклорлық басқа да қҧндылықтарымызды, ақын-жырау,  би-

шешендер мҧраларындағы  тәрбиелік сӛздерін алып, оларды тәрбие жҧмысында ӛз 

орнымен дҧрыс қолдана білуіміз керек. Сондықтан ҧрпақ тәрбиесінде Қорқыт ата, Әл-

Фараби, Қожа Ахмет Иассауиден бастап,  Асанқайғы сияқты ақын - жыраулардың ҧлттық 

тәлім-тәрбиелік ой-пікірлерін назарға алуымыз қажет. 

      Жаңартылған білім беру  бағдарламасы аясында қолданылатын педагогикалық әдіс-

тәсілдердің нәтижесі мыналарды қарастырады: - оқушының белсенділігін арттыру, оның  

жеке, ӛзіндік мҥмкіндіктерін ескеру, ӛз қатесін ӛзі тҥзетуі,  жіберген қателерін анықтай 

білуі,  ӛз пікірін айта білуі, сонымен қатар  ӛзгенің пікіріне де  қҧлақ асуы,  әр кезеңде 

белгілі бір  мақсатқа жетуге жоспар жасй алуы, т.б.  жҧмыстарға назар аударылады.  

Сонымен бірге мҧғалім оқу ҥдерісіне оқушының ӛзіне қарағанда неғҧрлым белсенді 

болғанына, олардың  оқу материалын дайын кҥйінде  емес, ӛзіндік ізденіс арқылы, яғни  

тҥрлі  ашық сҧрақтар, ӛзі  оқуы, шолу жасауы, тҥрлі тәжірибе жасап,  зерттеу жҥргізуі 

арқылы  білім алуына назар аударды.   

      Oқушылaрды oқу ҥдeрiciнe бeлceндi қaтыcтырып қана қоймай,  олардың кӛшбасшылық 

қасиеттерін  дамытуға да ерекше назар аударған жӛн. Кӛшбасшы – ӛзі ӛмір сҥріп, еңбек 

еткен, оқыған ортасында қоғамның мҥддесіне сай  еңбектеніп, ортақ істі бірлесе атқару 

мақсатында ӛзгелерге кӛмек қолын созып қана қоймай,  оларды ҧйымдастырып,  нақты 

мақсаттарға қол жеткізуде ӛзіне жауапкершілік алатын, жҧмыстың тиімді жақтарын 

білетін, ӛзгелерге   ықпал етуге,  топты ӛзімен бірге алып жҥруге қабілетті адам. 

Интербелсенді әдістер қолданылған сабақта сыныпты екі немесе ҥш, тӛрт  топқа бӛліп, 

барлығына бірдей бір тапсырма не әр  топқа бӛлек-бӛлек ойын тапсырмалар беру арқылы 

оқушылардың белсенділігін арттыруға болады[3.152].   Оқыту тәжірибесі барысы 

пікірталасқа негізделген және оқыту ҥдерісінде қолданылатын дидактикалық ойындар 

тиімді интербелсенді әдістер болып табылады. Дидактикалық ойындар оқушылардың 

сабаққа белсенділігін арттырып, алған білімдерін тәжірибеде қолдана білуіне дҧрыс жол  

кӛрсетеді. Ойын барысында оқушылардың жағдайға талдау жасай білу дағдыларын 

қалыптастырады.   

      Мектептегі пәндерді оқытуда жаңартылған білім беру  бағдарламасы аясында  

жҥргізілетін жҧмыстар арасында  білім сапасын арттыру, жаңаша оқыту әдістері, т.б. 

жҧмыстар қатарында  сабақтағы оқушының білімін бағалаудың да маңызы зор. Бағалаудың 

да ӛзіндік ерекшелігі, алға қойған мақсаты бар. Оқушылардың пән бойынша ҥлгерімі екі 

тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Қалыптастырушы 

бағалау, жиынтық бағалау тҥрлерінің ӛзіндік ерекшеліктері бар. Критериалды бағалау 
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кезінде оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты 

жиынтығымен ӛлшенеді. Бҧл бағалау тҥрлері баланың жан-жақты ізденуіне 

ынталандырады.  Оқытуды, әдістерді және осы шараларды іске асыру тҥрлерін жақсарту 

мҥмкіндіктерін анықтауға бағытталған қалыптастырушы бағалау болса,  ал мақсатты баға 

қою, сертификаттау, оқытудың алға жылжуын тіркеу ҥшін оқыту қорытындысын 

шығаруды жиынтық бағалау деп тҥсінеміз[4.51]. Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті 

оқыту мен оқу ҥдерісінің ажырамас бӛлігі болып табылады. Ал қалыптастырушы бағалау 

ҥздіксіз жҥргізілу барысында  оқушы мен мҧғалім арасындағы кері байланысты 

қамтамасыз етеді. Сабақ барысында  әр тақырыпқа сай  ӛзінше критерий  жасап, сол 

арқылы нақты білімді  дәл бағалауға болады. Оқушылар да бағалау парақшасына  сай 

дайындалып, дҧрыс, нақты жауап беруге дағдыланады. Критериалды бағалау 

технологиясы да оқушының  ӛзін-ӛзі бағалауына, ӛз іс-әрекетіне баға беруіне, 

жауапкершілік қабілетінің дамуына ықпал етеді[3.152].          

      Қорыта айтқанда, қазіргі таңда елімізде білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, әлемдік 

білім беру кеңістігіне бағыт алып келеміз. Бҧл педагогика тарихы мен оқу-тәрбие 

ҥрдісіндегі елеулі ӛзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру жҥйесі ӛзгерді, 

білім берудің мазмҧны жаңарды, жаңа кӛзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды. 

Болашаққа жаңа кӛзқараспен, тың идеялармен қарайтын  мҧғалімдер бҥгінгі оқытудың 

маңыздылығын тҥсініп, ӛзінің іс тәжірибесіне жаңаша оқыту әдістерін енгізіп, оның 

ерекшеліктері мен нәтижесіне жол ашып отыр. Жаңартылған білім  –  оқыту  сапрасын  

жетілдіру кепілі. Жаңа бағдарламаның мәні–баланың сауаттылығын қалыптастыру, 

оқушыны алған білімін ӛмірінде пайдалана білуіне ҥйрету. Ҧстаз алдындағы басты мақсат 

– сапалы білім мен саналы тәрбие беру, шәкірттердің талабы мен ағымына сай 

қалыптасуына ықпал ету. Баланы жан-жақты жетілдіруде ҥлкен танымдық 

баспалдақтарына жетелер дағды–машықтарды қалыптастыруға жол ашатын оқыту мен 

тәрбие технологиясын жете білу, оны меңгеру, ӛз біліктілігін арттыру. Әр сабақ тартымды, 

әрі қызықты, әрі сапалы болуы әр ҧстаздың білім деңгейіне, кәсіби шеберлігіне 

байланысты деп білеміз. 
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        Қазіргі таңда еліміздегі оқу орындарында  жаңартылған білім беру бағдарламасы   

бойынша оқыту жҧмыстары  жҥйелі тҥрде жҥргізіліп жатыр. Жаңартылған білім беруде  

сын тҧрғысынан ойлау, АҚТ –ны қолдану, ӛзара қарым-қатынас мәдениеті, белсенділік,  

жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, сияқты т.б. жҧмыстарды,  тиімді оқыту әдіс-

тәсілдерін меңгеруге басымдық беріліп отыр. Жаңартылған білім беру бағдарламасы 



268 

мазмҧнындағы  оқыту барысында қолданатын  негізгі модульдер: 1. Білім беру мен білім 

алудағы жаңа тәсілдер; 2. Сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету; 3. Білім беру ҥшін бағалау және 

оқуды бағалау; 4. Білім беруде ақпараттық - коммуникациялық технологияларды 

пайдалану; 5. Талантты және дарынды балаларды оқыту; 6. Оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту;  7. Білім берудегі басқару және 

кӛшбасшылық[1].    Жаңалыққа ҧмтылу – ӛмір заңдылығы. Жаңа нәрсені кӛрген-білген 

адамзат баласы «Бҧл маған не береді?», «Менің ӛмірімде қандай қолайлы жағдайлар 

туғыза алады?» деген қызығушылық тудыратын сауалдар жетегінде жаңалықпен таныса 

бастайды. Оны санасына сіңіріп, жҥрегіне орналастыруға ҧмтылады. Егер ол жҥрегінен 

орын таба білсе, міне, сонда шабыт шарықтайды!  Баланың  кҥнделікті  оқуы  бар, сонымен 

бірге оқуды ҥйрену  жолдары да бар. «Оқуды ҥйретудің» қозғаушы кҥші  «метатану» 

болып табылады.  Адамдар ойлауға қабілетті және ойлау туралы   ойлануға да  қабілетті.  

Тап осы сияқты   танымдық  қабілет  бар да, сол сияқты танымдық тану  бар. «Метатану» 

деп индивид  қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалу, бағалау, бақылау, кейінгі оқу 

ҥдерісінде мҧндай ойлаудың нәтижелерін саналы қолдану ҥдерісі ретінде сипаттауға 

болады.  Бҧл ҥдерісте мҧғалім оқушыға  оқу міндеті қоятын талаптарды тҥсінуге,  жеке 

зияткерлік ҥдерістерін және олардың қалай ықпал ететінін білуге, тапсырмаларды орындау 

стратегияларын әзірлеуге және ойластыруға, нақты тапсырма ҥшін барынша оңтайлы 

болып табылатын стратегияларды таңдауға кӛмектеседі.  Біз оқушының қҧзыреттілігін 

арттыру  ҥшін білім сапасын кҥшейтуіміз керек. Жаңартылған білім беру мазмҧны  

оқушының жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу,  сын тҧрғысынан ойлау, әжірибе жасау, 

зерттеу жҧмыстарын жҥргізу,  АКТ-ны қолдану, т.б. әдістемелік жҧмыстарға бейімделіп,  

шығармашылықпен белсенді оқуын қалыптастыруымыз керек.  

       Мҧғалімдер ӛз кезегінде, ӛзінің сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу ептілігін 

дамытуға назар аударуы тиіс. Осы мақсатта мҧғалім оқыту ортасын қҧру керек, соның 

арқасында оқушылар ақпаратты енжар қабылдамай, оқу ҥдерісіне белсенді қатысатын 

болады. Әңгімеге арқау болған бӛлімнің негізгі идеясы ақпарат беріледі дегенге саяды, 

білім мен тҥсінікті оқушы ӛзі қалыптастырады,  ал мҧғалім – бҧл ҥдерісте кӛмек 

кӛрсететін жан.  Қазіргі заманғы бірқатар зерттеулерде жасы   кіші оқушыларға   да  

мҥмкіндік жасалған жағдайда, олар ӛзінің оқуына асқан жауапкершілікпен қарауға 

қабілетті екендігі анықталды. Сондықтан сабақ барысында оқушының шығармашылық 

еркіндігін, ӛз бетімен ізденісін қалыптастыруға кҥш салу керек. Жаңартылған білім 

берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасын қалыптастыруда  қолайлы білім беру ортасын 

қҧра отырып, тәжірибе жасау, АҚТ–ны қолдану, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу,  

коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, сын тҧрғысынан 

ойлау,т.б. бағыттарда жҧмыс жҥргізе білу. 

Сабақ  соңында оқушылардан ӛтілген тақырып бойынша нені қҧнды деп 

есептейтіндігін сҧрау – менің дағдылы әрекетім. Мәселен, қазақ тілінен «Cӛйлеу 

мәдениеті» тақырыбынан кейін оқушыларымнан «Мен ӛскенде кім болсам да, қандай 

салада жҧмыс жасасам да менің сӛйлеу мәдениетім ӛзімнің қандай адам екендігімді 

кӛрсетеді», «Мәдениетті сӛйлеу менің отбасымдағы тәрбиені, адамгершілік деңгейімді 

танытады» деген жауаптар аламын. Демек, оқушыда алған білімді кәдеге жаратуға деген 

сҧраныс бар деген сӛз. Олар қандай тақырыпты меңгерсе де, алған білімдерін болашақта 

қалай жҥзеге асыратындықтарын тҥсіну маңызды екендігі – менің де маңызды мәселем.     

«Қазақстанның орта мектептеріндегі оқыту әлі де тиісті дәрежеде тиімді болмай 

отыр. TIMSS және PISA зерттеулері нәтижесінде алынған деректер Қазақстандағы жалпы 

орта білім беру жҥйесінің теориялық білім беру, оқушылардың ақпаратты есте сақтау, табу 

және зерделей білуін қамтамасыз ету деңгейінде жеткілікті дәрежеде тиімді екенін 

кӛрсетті. Дегенмен, бҧл жҥйе оқушылардың жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын игеру 

және қолдану мҥмкіндіктерін, мәселен оқылым барысында мәтінді талдау және бағалау 

сияқты мҥмкіндіктерді қамтамасыз ету ҥшін салыстырмалы тҥрде әлсіз болып табылады. 

Орта мектепке арналған оқу бағдарламасының ғылыми сипаты басым және тым ауқымды 

болуы тиімді оқытудағы негізгі кедергі болып табылады»,- деген пікір  менің 

педагогикалық әрекетімдегі кӛзқарастарыммен ҥндеседі[1.6].  
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«Баланың ынтасын ояту ҥшін оқытатын нәрседе бір жаңалық болу керек», - деп 

Жҥсіпбек Аймауытов айтқандай, басты назар оқушының қызығушылығында, оның алған 

білімін ӛмірде қолдануға ықпал еткендігінде.  Сондықтан қазіргі заман  оқушылардың  

ӛмірдің барлық саласында табысты болуын, кез-келген мәселеге сыни тҧрғыдан қарап, 

ӛзіндік пікір айтуын, саналы шешім қабылдауына дайын болуын қажет етеді. Осы 

қажеттіліктерден туындаған  «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу ҥшін нені ҥйренуі 

керек?» және «Оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сауалдар жаңартылған білім беру 

бағдарламасын жарыққа шығарды. Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне енген бҧл 

бағдарлама —  оқушыға да, мҧғалімге де зор ӛзгеріс әкелетін бастама.  

Оқушылар кҥн сайын БАҚ және тҥрлі технологиялар арқылы орасан зор ақпаратпен 

танысатындықтан, тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым мҥмкіндіктері 

оқушыларды барған сайын артып келе жатқан жаһандану жағдайындағы қоғамда қарым-

қатынас жасауға дайындайды. Бірінші кезектегі және негізгі тіл болып табылатын қазақ 

тілі мен қазақ әдебиеті бойынша сапалы білім алу оқушылардың ӛздерінің ойлары мен 

эмоциясын басқаларға жеткізе алу ҥшін еркін оқуына және жазуына мҥмкіндік береді. 

Сонымен қатар, оқылым және тыңдалым арқылы басқалар да олармен қарым-қатынас 

жасай алады. Оқушылар оқу арқылы мәдени, эмоциялық, зияткерлік, әлеуметтік және 

рухани жағынан дамуға мҥмкіндік алады. Оқу оқушылардың жаңа білімді меңгеруіне де, 

сондай-ақ алған білімін әрі қарай дамытуына да мҥмкіндік береді. Қоғамның толыққанды 

мҥшесі болу ҥшін адамдарға барлық тілдік дағдылар айтарлықтай маңызды болып 

табылады.  

Жаңартылған оқу бағдарламасы мен бағалау жҥйесін енгізу аталған міндеттерді 

шешу ҥшін қабылданған шаралардың бірі болып табылады. «Қазақ тілі» және «Қазақ 

әдебиеті» пәндері бойынша жаңартылған оқу бағдарламалары да осы ҥдерістің қҧрамдас 

бӛлігі болып табылады. Бҧл бағдарламалар қазақ тілінен оқылым, жазылым, айтылым, 

тыңдалым дағдыларын, әдебиеттен тҥсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, 

бағалау және салыстыру дағдыларын дамытуға кӛмектеседі. Оқушылар әр жылы келесі 

сыныпқа ауысқан сайын ақпаратты бағамдау, дәлелдерді қабылдау және ӛз дәлелдерін 

ҧсыну, тапсырмаға, аудитория мен мақсатқа сай келетін терең жазбаша материал ӛндіру 

ҥшін аталған дағдыларын қолдануда шеберлігі арта тҥспек. Олар алған білімдері мен 

ҥйренген дағдыларын кез-келген орта жағдайында, ресми/іскерлік ортада бәсекеге 

қабілетті болуға, қарым-қатынас ҥдерісінде тиімді қолдануға мҥмкіндік беретін білім 

алады. Сондықтан қазақ тілі мен әдебиеті арқылы оқушылар ӛз білімдерін қажетті 

жағдайларда қолдануды ҥйренеді, соның нәтижесінде олардың бәсекеге қабілеттілігі 

артып, ӛмірде туындайтын әртҥрлі қиындықтарды еңсеру барысында қолдануға мҥмкіндік 

алады. 

  Жаңартылған оқу бағдарламаларында оқушылардың бойында қалыптастыру 

кӛзделетін мынадай қҧндылықтар мен дағдылар анықталған: шығармашылық және сын 

тҧрғысынан ойлау; қарым-қатынас жасау қабілеті; ӛзгелердің мәдениетіне және 

кӛзқарастарына қҧрметпен қарау; жауапкершілік; денсаулық, достық және 

айналадағыларға қамқорлық кӛрсету;  ӛмір бойы оқуға дайын болу;  сын тҧрғысынан 

ойлау; білімді шығармашылық тҧрғыда қолдана білу қабілеті; проблемаларды шешу 

қабілеті; ғылыми-зерттеу дағдылары; қарым-қатынас дағдылары (тілдік дағдыларды қоса 

алғанда);  жеке және топпен жҧмыс істей алу қабілеті; АКТ саласындағы дағдылар.  

   Биылғы оқу жылынан бастап оқушыларға жаңа бағдарламаға сәйкес білім берілуде. 

Бҧл бағдарлама менің ҧстаздық шеберлігімнің жаңа қырларын туындатып, жаңа серпін 

берді. Сабақ – оқушының да, мҧғалімнің де барлық қырынан ашылатын қайнаған ортасы 

десек, сол сабақтағы менің әрбір қадамым, оқыту ҥдерісіндегі шеберлігім оқушыны білімді 

не ҥшін алып жатқандығы туралы ойландырып, пәнге деген қызығушылықтары арта 

тҥседі. Себебі, олар сабақтағы оқушыны сындарлы ойлауға жетелейтін педагогтің 

инновациялық әрекеттері жетегінде пәннің қыр-сырына ҥңіледі.  

Әрбір сабақта таңдап алынатын оқу мақсаттарына қол жеткізу ҥшін мҧғалімнің 

сабақты қҧрылымдау шеберлігі, әсіресе, оқу мақсаттарына сәйкес дағдыларды 

қалыптастыратын тиімді тапсырмаларды ҧйымдастыра білуі керек. Тапсырма мен оқу 
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мақсаты ҥйлесім тапқанда ғана білім алушы сабақта игерілуге тиісті дағдыны дамыту ҥшін 

жҧмыс жасай бастайды. Оқушылар оқу мақсатын тым ауыр қабылдап, кедергілерге 

ҧшырамау ҥшін оларға педагогикалық қолдау кӛрсетілу қажет.   

Ондай қолдаудың бір тҥрі – продуктивті жазылым. «...Егер ҥлгі беру арқылы 

жазылымды ҥйретсек, мҧны продуктивті жазылым деп атаймыз. Яғни оқушыларды 

жазылым тҥрлерінің ҥлгісімен таныстырып, мәтінмен жҧмыс жасатуы керек. Белгілі бір 

жазылым барысында мәтіні, оның мазмҧнын, лексикасын, стилін және қҧрылымымен 

таныстырып, талдау жасату керек. Сонымен қатар ҥлгілер оқушыға қалай жазу керектігі 

туралы ой салады» [2.53]. Мәселен, 8-сыныпта қазақ әдебиетінен Мҧрат Мӛңкеҧлының 

«Ҥш қиян» толғауы  бойынша қорытынды сабақтағы оқу мақсаты  шығармадан алған 

ҥзінділерді қайта ӛңдеп, креативті жазу» болса, оқушыларға тӛмендегідей тапсырма беруге 

болады.  Мәтіннен ҥзіндіні таңдап алып, қайғысыз, торығусыз, қауіп ойламай, жақсылыққа 

жорып, авторға хат жазу. Тапсырманың орындалу барысында оқушылардан мынадай 

нәтижелі жҧмыстарды кӛруге болады: 

 

          «Қарама-қайшы элементтер» ҽдісі 

 

«Ҥш қиян» Ӛз нҧсқам (креативті жазу) 

    Саламат қайтіп сақтасын: 

Берсең тҥгел келмейді 

Базарға қосқан аманат. 

Болмаса едік масқара, 

Байдан кетіп сақауат, 

Пақырдан кетіп қанағат, 

Діні басқа біреулер 

Ел биледі аралап. 

Бір пәледен мың пәле 

Ӛсіп кетті балалап [3.52]. 

Саламат бізді сақтады: 

Берсең тҥгел келеді 

Базарға қосқан аманат. 

Болды елім тамаша, 

Байға келіп қанағат, 

Кедей байды паналап. 

Діні басқа болса да, 

Жҥректері бір болды, 

Тілі басқа болса да, 

Тілектері оң болды. 

Зар заман қалып кейінде, 

Халыққа даңғыл жол боды. 

 

 

    

  «Авторға хат» 

Мҧрат ата! Сіз ӛзіңіз ӛмір сҥрген кезеңді асқан шеберлікпен, тебіреніспен 

толғадыңыз. Шығармаларыңыз әрбір оқырманның ҧлтқа деген сҥйіспеншілігін, 

махаббатын ҧлғайта тҥсті. Сол арқылы біз ӛткен тарихымызды танимыз. Бірақ, арада 

ғасыр ӛтті. Қазір заман ӛзгерді. Еліміз Тәуелсіздік алды. Қой ҥстіне бозторғай 

жҧмыртқалаған заман болды. Біз ӛз Атамекенімізде, отбасымыздың қасында  алаңсыз 

балалық шағымызды ӛткізіп, білім алып, жетіліп келеміз. Осының бәрі сіздердің 

арқаларыңыз, аталарым. Сіздердің ҧлтты сҥйген ҧлы жҥректеріңіздің арқасында еліміз кӛп 

қиыншылықтан ӛтіп барып, егемендікке қайта қол жеткізді.  Сондай қиын сәттерде 

халыққа рух берген жырларыңызды әлі кҥнге жаттап ӛсіп келеміз. Рахмет сізге, ақын ата! 

Оқушыларды  осындай  танымдық тереңдікке баулып, сын тҧрғысынан ойлау  арқылы  

білім ҥрдісінде белсенді болуға, ӛз беттерімен білім алып, әр қозғалысын ескеріп, сыни 

талдай білуге ҥйретуіміз керек [4]. 

Қорыта айтқанда, жаңартылған  тиімді тапсырма – оқу  сапасының  кілті.  

Оқушылардың бойында осындай сапалы қасиеттер мен ынтаны қалыптастырату – 

жаңашыл мҧғалімнің иығындағы ауыр да абыройлы жҥк екенін қазіргі заман педагогтері 

толық тҥсінеді. «Адамның кӛңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның ӛзі де адамға 

мейірленіп, тез қолға тҥседі. Шала мейір шала байқалады »,- деп Абай атамыз айтпақшы, 

жҥрегіңмен қалап, ықылас пен мейіріңді тӛккен іс қана ӛз жемісін береді. Ӛз мамандығыма 

деген сҥйіспеншілік мені шабыттандырады, іздендіреді, жаңа бастамаларға жетелейді.     
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Тіл дыбыстарының жасалуын, айтылуын, естілуін фонетика зерттейтін болса, ал тіл 

дыбыстарының адам сӛйлеуі кезіндегі мағына ажыратуға, сӛзді тануға, сӛз бен сӛзді айыра 

білуге себепкер болып, пікір алысуға, сӛйлеуге қызмет етуін, яғни тіл дыбыстарының 

әлеуметтік қызметін тіл білімінің бір саласы – фонология қарастырады. Фонология – 

(гректің phone – дыбыс, дауыс+logia – ілім) тілдің дыбыстық қҧрылымын, функционалдық 

заңдылықтарын зерттейтін тіл білімінің саласы[1.412].  Фонологияның мәнін терең білу 

ҥшін алдымен фонема жӛнінде жан-жақты тҥсінігіміз болуы керек. Фонема сӛз бен 

морфемаларды қҧрастыруға, тануға, тҥсінуге, мағынасын ажыратуға қызмет етеді.  

Тілде дыбыстар саны кӛп, олардың барлығы бірдей мағынаға әсер ете алмайды. Осы 

кӛп дыбыстар белгілі бір фонеманың қҧрамына жинақталады. Егер сӛз мағынасына әсер 

ете алатын дыбыс болса, оны фонема деп, ал әсер ете алмайтындарды жай дыбыстар деп 

қана танимыз. Мысалы, «а» дыбысын кейбір сӛздердің қҧрамында жіңішке айту кездеседі: 

шай – шәй, жай – жәй. Бҧл жағдайда «ә» сӛз мағынасын ӛзгерте алмай тҧр. Сондықтан ол 

- осы сӛзде фонема емес, «а» фонемасының қҧрамындағы кӛп дыбыстың бірі, дәлірек 

айтқанда, реңкі (оттенок) болып тҧр. Ал «қала, дала, сала, бала» деген сӛздерде алғашқы 

дыбыс ӛзгергенде, сӛз мағынасы да ӛзгеріп тҧр, сондықтан «қ, д, с, б» фонема екендігін 

танимыз. Яғни фонемаларды бір-біріне қарсы қойып, сӛз мағынасын ажырататындығын 

анықтаймыз. Осы мәселені фонология заңдылықтарының бірі ретінде тіл біліміне енгізген, 

фонема оппозициясы жӛніндегі теория Н.С.Трубецкой есімімен тығыз байланысты. Осы 

орайда, қазақ әліпбиіндегі «х» дыбысының тіліміздегі фонологиялық қызметі жӛнінде айта 

кеткен жӛн. Мысалы, «қош – хош, қабар – хабар» т.б. сӛздерде «х» фонема қызметін 

атқара алмай тҧр. Себебі сӛз мағынасына әсері жоқ. Сондықтан бҧл дыбыс орыс тілінен 

енген сӛздерде ғана фонемалық мәнге ие болады. Мысалы, «химия, цех». Орыс тілінде 

кейбір дауыссыз дыбыстардың жуан-жіңішкелігі екі фонема болып, фонологиялық қызмет 

атқарады. Мысалы, «мел – мель, угол – уголь»; осы сӛздер қҧрамындағы л жуан және 

жіңішке айтылатын екі фонема деп танимыз. Себебі сӛз мағынасына әсер ете алады. 

Сонымен, фонеманың негізгі қызметі сӛз мағынасына қатысты деп білеміз. Дәлірек 

айтқанда, фонема сӛз мағынасын ажырату, сӛз мағынасын ӛзгерту қызметтерін атқарады 

екен. Қазақ тілінде барлық дауысты фонемаларды қарама-қарсы қойып, олардың мағына 

айқындау қызметін атқаратындығына кӛз жеткізуге болады. (Мысалы: жол – жҧл, жақ – 

жық, жӛн – жҥн). Ал дауыссыз фонемалар ӛздерінің әр тҥрлі айырым белгілері арқылы 

мағына айқындауға қатысады. (Мысалы: тал – дал, шақ – жақ, мал – бал). Дауыссыз 

дыбыстардың жуан-жіңішке, еріндік-езулік болып бӛлінуінің фонематикалық маңызы жоқ, 

олардың бҧлай айтылуы негізгі фонеманың реңктері деп танылады. Демек, фонема туралы 

айтқанда негізгі фонема, яғни инвариант фонема мен оның реңктері арасындағы 

айырмашылықтарды білген жӛн. Мысалы, «т» фонемасы сӛз қҧрамында жуан (ты), 

жіңішке (ті), жуан еріндік (тҧ), жіңішке еріндік (тҥ) тҥрінде тӛрт тҥрлі дыбысталады. 

Сонда тіліміздегі әр дауыссыз сӛз қҧрамында кӛрші дыбыстардың, дәлірек айтқанда, 

дауысты дыбыстардың (буынның) жуан-жіңішкелігіне, еріндік-езулік ерекшелігіне қарай 

әртҥрлі тембрмен айтылады екен. Бірақ бҧл ерекшелігі сӛз мағынасын ӛзгертуге емес, 
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сӛздің қҧрамындағы барлық дыбыстардың бір әуенмен айтылуына қызмет етеді. Осы тӛрт 

тҥрлі дыбысталуын бір дыбыстың, яғни фонеманың реңктері деп білеміз. Демек, «т» 

фонемасының тӛрт тҥрлі (ты, ті, тҧ, тҥ) реңі болады, яғни жуан езу, жіңішке езу, жуан 

ерін, жіңішке ерін дыбыстарын бір фонеманың қҧрамына топтасатын реңктері деп 

есептейміз. Кезінде Қ.Жҧбанов: «Ор» деген сӛздегі «о» мен «р» – жуан, ал «ӛр» деген 

сӛздегі сол «ӛ» мен «р» дыбыстары жіңішке айтылуы арқылы, басқа айырмашылығы 

болмаса да, екі сӛзді бір-бірінен айырып тҧр»,- деп, жуан, жіңішке буындарды қарама-

қарсы қойып, тіліміздің фонологиясы сингармонизмге иек артатындығын тап басып 

кӛрсеткен еді [2.188].  

Фонема тілдің жеке мағыналы сӛздерін, сӛз бӛліктерін жасауға қажетті, 

артикуляциясы жағынан тҧрақталған арнаулы мағыналы дыбыстық элементтердің жҥйесі 

ретінде, тілдің дыбыстық қҧрылысының ары қарай бӛлуге келмейтін ең кіші мағыналық 

бӛлшегі болғандықтан жеке сӛздерді, олардың грамматикалық формаларын қҧрастырушы 

ретінде маңызды функциясы бар дыбыс болып табылады. Тіл білімінде фонеманың 

реңктері әр тҥрлі терминдермен аталып жҥргенін білеміз. Оның себебін бірнеше 

фонологиялық мектептер болғандығымен, олардың зерттеу бағыттарының ерекшелігіне 

байланысы екендігімен тҥсіндіреміз. Мысалы, Америка фонология мектебінде фонема 

реңктері аллофон деп аталса, Ленинград фонология мектебінің (ЛФМ) теориясында 

фонема реңктерін оттенок деп, оның әлді позициядағы тҥрін ғана қарастырып, оны 

вариант деп атаса, Москва фонологиялық мектебінің (МФМ) теориясында әлді 

позициядағы фонема реңкін – вариация, ал әлсіз позициядағы фонеманың реңктерін 

вариант деп атайды. Сонда вариант деген ҧғым екі фонемаға қатысты болса, вариация бір 

фонемаға байланысты болады екен. Мысалы, «н» фонемасының әлді позициядағы тӛрт 

тҥрлі реңкін (нар, нәр, нҧр, нҥкте) вариация деп, ал әлсіз позициядағы реңктерін 

(жанбады – жамбады, жанған - жаңған), яғни «м, ң» дыбыстарын вариант деп тану 

қажет екен. Яғни, «н» фонемасының екі варианты (м, ң) бар екен. Демек, негізгі 

(инвариант) фонема ӛзінің реңктері арқылы, яғни вариант, вариациялар арқылы кӛрініс 

тауып, ӛзінің ішіне жинақтайды. Мысалы, жазса (жасса), боз жорға (божжорға), сӛзшең 

(сӛшшең) деген сӛздер қҧрамындағы з фонемасының ҥш варинаты (с, ж, ш) бар екендігін 

кӛреміз. Демек, МФМ теориясында, мысалы «з» фонемасының қорына кіретін дыбыстар 

туралы, олардың нейтрализациясы жӛніндегі мәселеге назар аударатын болсақ, «з»  

фонемасының қорына кіретін «с»  варианты «сал» деген сӛздегі «с» дыбысына тең болып 

келеді де, оппозициядағы «з» мен «с»  фонемасы «с» дыбысында нейтрализацияға 

ҧшырайды. Ал әлсіз позициядағы қолың (қолҧң), сӛзің (сӛзҥң), кӛйлек (кӛйлӛк) деген 

сӛздегі «ы, і, е» дауысты фонемалары ӛздерінің қасиетін жоғалтып, «ҧ, ҥ, ӛ» дыбыстарына 

толық модификацияланады. Сонда МФМ теориясында «ҧ, ҥ, ӛ» дыбыстарын «ы, і, е» 

фонемаларының варианттары деп таниды. Фонеманың сӛз қҧрамындағы орнына 

(позициясы) да ерекше маңыз беріледі. Фонема теориясы жӛніндегі ҧстанымдарға талдау 

жасай келіп, З.Базарбаева былай дейді: «Фонема әлді позицияда ӛзінің негізгі қасиетін, 

ерекшелігін сақтайды, ал әлсіз позицияда әр тҥрлі ӛзгеріске тҥседі. Әлсіз позицияда 

фонеманың варианты және вариациясы болады. Вариант дегеніміз – екі фонемаға 

байланысты, ол дыбыстың омонимі болып табылады. Мәскеу фонологтары айтқандай, 

вариант «сигнификативно слабая позицияда» кӛрініс табады» [3. 24]. Себебі мағынаны 

ҧстап тҧрған, екпін тҥсіріліп тҧрған дыбыстар әлді позициядағы дыбыстар ретінде ӛз 

сапасын сақтап айтылатын болса, ал әлсіз позициядағы дыбыс ӛзінің негізгі қасиетін, 

сапасын сақтай алмай, ӛзгеріске  тҥседі. Сондықтан әлсіз позициядағы фонема қазақ 

тілінде буынның сингармофонологиялық ерекшелігіне бағынады. ЛФМ теориясында 

«әлсіз позициядағы фонемалардың модификациялануын фонемалардың алмасуы» деп 

есептейді, сондықтан жеке фонемалар ретінде танып, олардың әр тҥрлі айтылуын дербес 

фонемалардың алмасуы деп біледі [3. 25].  

Орыс тілі фонетикасы ЛФМ ӛкілдері И.А.Бодуэн де Куртенэ, Л.В.Щерба,  

Л.Р.Зиндер, М.И.Матусевич ,МФМ ӛкілдері Н.Ф. Яковлев, А.А.Реформатский, 

Р.И.Аванесов сияқты т.б. ғалымдар негізін қалаған бағыттар бойынша зерттелгені аян. 

Қазақ тіл білімінде де фонетика мәселелері ЛФМ теориясы Қ.Жҧбанов, І.Кеңесбаев, 
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Ж.Аралбаев, Б.Қалиев, Ә.Жҥнісбеков, Ж.Әбуов, т.б. ғалымдар еңбектеріне негіз болса, 

МФМ теориясы Н.Уәлиев, М.Жҥсіпов, т.б. ғалымдар ҧстанған бағыт болды. Соңғы кезеңде 

қазақ (тҥркі) тілін зерттеу жҧмысы жаңа бағытта жҥргізіле бастады. Бҧл ӛзге тілдің 

заңдылықтарына (екпін) байланысты айтылған ҧстанымдардан бас тартып, қазақ (тҥркі) 

тілдерінің табиғатына (сингармонизм) қатысты заңдылықтар тҧрғысынан қарастыратын 

сингармофонологиялық зерттеу бағыты болды. Осы жаңа бағыт ғалым Ә.Жҥнісбек 

зерттеулері нәтижесінде дҥниеге келді. Қазіргі таңда тілімізді сингармонизм 

заңдылықтарымен байланыста зерттеп жҥрген ғалымдар ретінде Ә.Жҥнісбек, М.Жҥсіпҧлы, 

Ж.Әбуов, С.Мырзабеков, Ж.Назбиев, Н.Уәлиев, Ҧ.Шҥленбаева, т.б. атап айтуға болады. 

Бҧл ғалымдар зерттеулері сингармофонема теориясының толығып, қалыптасуына негіз 

болды.      Тіліміз дыбыс жҥйесін сингармофонологиялық бағытта зерттеуші ғалымдар 

Ә.Жҥнісбек пен М.Жҥсіпҧлы қазақ тіліндегі сингармофонеманың ерекшеліктерін жан-

жақты қарастырды. Ә.Жҥнісбек қазақ тілінде 17 дауыссыз сингармофонема бар деп 

кӛрсетеді [4.22-32]. Ғалым осы дауыссыз сингармофонемалардың (п, б, т, д, с, ш, з, ж, г-ғ, 

к-қ, л, м, н, ң, р, й, у) сингармониялық варианттарын зерттеді. Ә.Жҥнісбек қазақ 

фонетикасында фонологиялық статусы жӛнінде әртҥрлі пікір айтылып жҥрген «к, қ» 

фонемасы жайында нақты кӛзқарасын білдіреді. «В силу этого исследователи считали их 

родными фонемами, что они равноправные сингармонические оттенки одной глухой 

смычной среднеязычно-увулярной фонемы»,- дейді [4.25]. Дауыссыз «г – ғ» дыбыстары 

жӛнінде осындай пікір айтады.Ә.Жҥнісбек қазақ тілінде 17 дауыссыз сингармотип 66 

сингармодыбыстан қҧралатындығын анықтады [4.31]. Яғни, бір дауыссыз сингармотип 

тӛрт тең сингармодауыссыздан жасалады деген қорытынды жасайды. Ескеретін жай, 

дауыссыз «у» сингармофонемасы екі тҥрлі, яғни жуан еріндік, жіңішке еріндік ҥндесім 

арқылы ғана дыбыстала алады: езулік ҥндесімде айтылмайды. М.Жҥсіпҧы бҧл 66 

сингармовариация тек әлді позицияда, ал әлсіз позицияда тағы да 39 сингармовариант бар 

екенін, барлығы 17 дауыссыз 105 сингармодыбыстан тҧратындығын, осы он жеті дауыссыз 

сингармофонеманың тоғызының (т, ж, ш, м, р, ң, й, л, у) қҧрамында сингармовариант жоқ, 

ал одан басқа сегіз сингармофонема (п, б, д, з, с, г-ғ, к-қ, н) қҧрамында сингармовариант та, 

сингармовариация да бар екенін анықтады [5.115]. Әлсіз позициядағы 

сингармодауыссыздардың бірнеше сингармоварианттарда қызмет етуін тӛмендегі 

мысалдардан кӛреміз: «н → жан ба? (жамба), он ба? (омба), сен бе? (сембе), кӛнбе 

(кӛмбе); Жанғали (Жаңғали), тон келді (тоңгелді), Есенкелді (Есеңгелді), тҥн келді 

(тҥңгелді)»; 

Ӛз еңбектерінде «фонема» терминін қолданбаса да, қазақ тіл білімінде фонема 

ҧғымы туралы тҥсініктің қалыптасуына ықпал етіп, тіліміздегі фонемалардың саны мен 

фонематикалық табиғатын анықтауда алфавит пен орфографияға қатысты ізденістерінде 

фонема теориясы заңдылықтарын терең тани білгендігін кӛрсеткен, қазақ тілінің 

табиғатына сай фонологиялық тҧрғыдан зерттеулер жҥргізген тҧңғыш ғалым Ахмет 

Байтҧрсынов болды. «Қазақтың сӛзі екі тҥрлі: бір тҥрі жуан, екінші тҥрі – жіңішке. Жуан 

сӛздің ішіндегі дыбыстардың бәрі де жуан болады, жіңішке сӛздің ішіндегі дыбыстардың 

бәрі де жіңішке болады. Жалғыз тҥрлі айтылатын дыбыстар екі тҥрлі сӛздің бір-ақ тҥріне 

кіреді», - дейді А.Байтҧрсынов [6.390]. Ол қазақ тілі сингармофонемасын жуан, жіңішке 

болып бӛлінетін екі сингармовариациядан тҧрады деп есептеген. Сӛйтіп, ғалым сӛздің 

айтылуы кезіндегі ассимиляциялық, редукциялық, т.б. ӛзгерістерін алфавит пен 

орфография жӛніндегі зерттеулерінде арнайы таңбаламаған. «А.Байтҧрсынов фонема 

статусына ие болған және фонема статусына ие болмаған дыбыстарды нақты ажыратқан, 

сӛйтіп, алфавиті мен орфографиясында жеке (арнайы) әріппен тек сингармофонемаларды, 

яғни сӛз мағынасын ӛзгертетін фонологиялық единицаларды белгілеген», - дейді 

М.Жҥсіпҧлы [5.49]. Қазақ графикасы мен орфографиясының фонологиялық ерекшелігін, 

фонема мен оның таңбалануы арасындағы теориялық мәселелер ғалым Н.Уәлиев 

зерттеуінде де жан-жақты қарастырылды. Ғалым қазақ тіліндегі әр фонеманың дыбыс 

қоры, олардың айтылым бірліктері туралы, қазақ әліпбиі мен жазуының фонематикалық 

ерекшеліктері т.б. мәселелер жӛніндегі фонологиялық зерттеулерімен, ӛзінің терең ойлы 

ізденістерімен қазақ тілі дыбыс жҥйесі саласындағы зерттеулерге қомақты ҥлес қосты. 
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Н.Уәлиев кейінгі жазған ғылыми мақалаларында қазіргі орфоэпиялық нормадағы 

дыбыстық ӛзгерістерге назар аударып, тілдің дыбыстық қорында кейбір вариациялардың 

ӛзгерісін тіліміздің фонемалық жҥйесіндегі дифференциялану процесімен байланысты 

қарастырады. Мысалы, «қ, ғ» дауыссыз дыбыстарының жіңішкеру қҧбылысы 

байқалатындығын кӛрсетеді. Тілдің дыбыс қорының сингармофонологиялық ғылыми 

бағыттағы  зерттелуін жаңа биікке кӛтеріп, А.Байтҧрсынов еңбектеріндегі 

сингармофонологиялық танымдардың сырын ашқан ғалым М.Жҥсіпов болды. Ол ӛз 

зерттеуінде А.Байтҧрсыновтың сингармоалфавит пен сингармоорфографияны жасаудағы 

ғылыми маңызы зор еңбегінің сырын ашып, жан-жақты талдай келіп:  «... позициялық 

принципті, фонеманың позициялық тҥрлері және фонема – дыбыстар қоры ҧғымдарын 

А.Байтҧрсынов тҥркологияда, жалпы тіл білімі әлемінде бірінші болып (қазақ тілі 

материалында) зерттеп, анықтаған.», - дейді [5.59]. Ғалым Қ.Жҧбанов  дыбыс пен 

фонеманың ӛзіндік ерекшелігі туралы кӛзқарасын былай жеткізеді: «Қайыр-хайыр 

дегендегі «қ» мен «х»  екі дыбыс болғанмен бір фонема. Файзолла мен Пайзолла да  солай, 

«п» мен «ф» бір сӛзді екінші сӛзден айыру ҥшін тҧрмағандықтан оларды дербес фонема 

демейміз» [2.50].  

Қазақ тіліндегі дыбыстардың нағыз фонологиялық қызметі буын деңгейінде 

кӛрінетіндігі Ә.Жҥнісбеков зерттеулерінде де жан-жақты пайымдалғанын білеміз, яғни  

ҥнді-европа тілдерінде дыбыстардың басын біріктіріп, сӛз етіп ҧйыстыратын сӛздік екпін 

болса, ал тҥркі тілдерінде – сингармонизм екендігі дәлелденді. Қазақтілі фонемаларының 

айтылым, жасалым, қабылданым, естілім жолдарының аймақтық ерекшеліктері, қазақ сӛз 

қабылданымының сингармотеориялық негіздері Ж.Әбуовтың зерттеуінде қарастырылды. 

Ғалым қазақ тілі сингармофонемаларының перцепциясы (естілімі) жӛнінде теориялық 

мәселелер мен негізгі ҧстанымдарды ғылыми айналысқа енгізді [7]. Ал тіліміздегі 

айтылым бірліктердің қҧрамы мен жҥйесі, дауысты, дауыссыз және буын айтылым 

бірліктері, әрбір ҥндесім сегменттердің сӛздегі орны т.б. мәселелер Ж.Назбиев зерттеуінде 

анықталды. Қазақ тіліндегі фонемалардың дыбыс қорлары З.Боданбекқызының зерттеуінде 

қарастырылды [8].  Бҧл еңбекте тіліміздегі фонемалардың саны мен сапасы, тіліміздің ішкі 

табиғи заңдылықтары тҧрғысынан қарағандағы ерекшеліктері жан-жақты зерттелді. 

Зерттеуші қазақ тіліндегі әрбір фонеманың вариациясы мен варианттарын қамти отырып, 

олардың дыбыстық қоры 150-ге жуық екендігін анықтаған.    Сингармонизм қызметінің 

кҥші – сӛздің қҧрамындағы дыбыстар, буындар санына, сӛздің кӛп не аз буынды екендігіне 

байланысты емес [4.23]. 

Қазақ тілінің сӛзі міндетті тҥрде бір тҥрлі сингармобояумен реңделеді. Бҧл 

сингармобояу сӛз таныту, сӛз жасау, сӛзді айыру қызметтерін атқарады: 

1. Сӛз таныту қызметі. Сӛз бір тҥрлі тембрі (бірыңғай жуан немесе бірыңғай 

жіңішке) арқылы танылады. Сондықтан бҧл жағдайда сӛздің қҧрамындағы әр дыбыстық 

артикуляция-акустикалық ерекшеліктері де, буындардың саны да негізгі қызмет 

атқармайды. Негізгі доминанттық қызметті сӛздің сингарможуандығы немесе 

сингарможіңішкелігі атқаратын болғандықтан сӛзді тануға мҥмкіндік болады. Мысалы: 

тор-тӛр, сан-сән; 

2. Сӛз жасау қызметі. Сингармонизм сӛздің қҧрамындағы дыбыстар мен буындардың 

бір тҥрлі сингармотембрде болуын қамтамасыз етеді. Сондықтан сӛз бірыңғай жуан 

буынды немесе жіңішке буынды болып жасалады. Мысалы: тҧр, тҧрыңыз, тҥр, тҥріңіз; 

3. Сӛзді айыру қызметі. Екі сӛздің бір-біріне қарама-қарсы оппозицияда болуына 

сӛздің қҧрамындағы сингармодауыстылар мен сингармодауыссыздар ғана себеп болып 

қоймайды, сӛздердің сингармотембрі де (сингарможуандығы, сингарможіңішкелігі) себеп 

болады. Яғни сегментті (дыбыстар) және бейсегментті (сингармонизм) единицалар (тіл 

бӛлшектері) бірігіп, бір сӛзді екіншісінен айырады. Мысалы: қор-кӛр, қыр-кір, тыс-тіс [5. 

24]. Қазақ тілінде тӛл сӛздердің және ертеректе енген сӛздердің қҧрамында сингармонизм 

бҧзылмайды. Тілімізде дыбыстардың фонологиялық қызметі ең алдымен буын ішінде 

кӛрініс табады. Сондықтан тіл және ерін сингармонизмдерінің сӛз мағынасын 

ажыратудағы қызметі бірдей болады. Себебі бір ғана «т» дыбысы ат, ет, от, ӛт 

сӛздерінде тӛрт тҥрлі реңкке ие болады (езулік жуан, езулік жіңішке, еріндік жуан, еріндік 
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жіңішке). Демек, сӛз қҧрамындағы дауыстылар мен дауыссыздар бір-бірімен тембрі 

жағынан ҥндесіп, әрбір сӛздің, тӛменде кӛрсетілгендей, ӛзіндік сингармониялық белгілері 

болады екен: 

1.жуан еріндік – жіңішке еріндік: сол-сӛл, жон-жӛн; 

2.жуан еріндік – жуан езулік: тот-тат, сҧр-сыр; 

3.жуан еріндік – жіңішке езулік: тон-тін, тҧс-тіс; 

4.жуан езулік – жіңішке езулік: тыс-тіс, бас-бәс; 

5.жіңішке еріндік – жіңішке езулік: ӛн-ін, тҥр-тер; 

6.жіңішке еріндік – жуан езулік: тҧс-тас, ӛр-ар; [4.36]. 

Просодиялық (суперсегменттік) қасиеттерінің қызметіне қарай дҥние жҥзіндегі 

барлық тілдер тонды (тоналды), акцентті (сӛз екпіні), сингармониялық (ҥндестік) тілдер 

деп ҥш топқа бӛлінеді. Соның ішінде тҥркі тілдерінің просодиялық доминантасы 

сингармонизм екендігі соңғы кезеңдегі зерттеулер нәтижесі екені аян [4.11-17]. 

Ә.Жҥнісбеков зерттеулерінің қорытындысы бойынша тҥркі (қазақ) тілінде сӛз екпіні 

(акцент) жоқ екендігі дәлелденеді [4.56]. 

Қазақ тілінде сӛз мағынасын ӛзгерту қызметін сӛздің қҧрамындағы бір тҥрлі 

сингармотембрмен боялған дыбыстар (сингармофонемалар) атқарады. Яғни, қазақ тілінде 

дыбыстардың сингармониялық айырмашылықтары (сингарможуан, сингарможіңішке) 

тікелей сӛздің мағынасын айырумен байланысты болады. Сондықтан дыбыстардың бір-

бірімен тіркесуі де сингармонизм қызметіне қатысты болатыны белгілі. Демек, қазақ 

тілінде сӛздің мағынасының ӛзгеруі, дыбыстардың тіркесуі, тіл системасында ӛзекті 

қызмет атқаруы тек дыбыстың қызметімен байланысты емес, сингармонизмнің қызметімен 

де байланысты, яғни бҧл қызметті сингармофонема атқарады [4.126]. Сингармонизмнің бір 

коммуникативтік қызметіне оның сӛздің қҧрамындағы дыбыстарды біріктіруі жатады. Бір 

сӛз бір сингармониялық тембрмен сипатталады. Ол қанша буынды сӛз болса да 

сингармотембрі ӛзгермейді. Сондықтан қазақ тілінде сӛздер міндетті тҥрде бір тҥрлі 

сингармобояумен реңделеді дейміз. Сӛздің сингармотембрі тӛрт тҥрлі болады: 1) езу-жуан 

(сал), 2) езу-жіңішке (сәл), 3) езу-ерін жуан (сол), 4) езу-ерін жіңішке (сӛл); Қазақ тілі 

сингармонизмі осындай кӛп тҥрлі (тӛрт) болғанмен, қазақ сӛзі осының бір тҥрімен ғана 

реңделеді екен. «Біраз ғалымдар қазақ тілінде екі тҥрлі (езу, ерін) сингармонизмі бар дейді. 

Негізінде бҧл бір сингармонизм, бірақ тӛрт тҥрлі бояуда (реңкте) қызмет атқарады. Ерінді 

(лабиалды) сингармонизм тілдегі жеке, дербес қҧбылыс емес, тәуелді қҧбылыс, яғни 

сингармонизмнің екі саласының бірі, себебі  езу сингармонизмі де, ерін сингармонизмі де 

тілде бір (жалпылама) қызмет атқарады», - дейді М.Жҥсіпҧлы [4.108]. 

Сингармонизм – тілде ең алдымен буынды, содан соң сӛзді қамтитын просодиялық 

(суперсегменттік) единица (қасиет) [4.108]. Сингармонизмнің айқын байқалуы дауысты 

дыбыстардың сингармореңкімен байланысты болады, себебі дауысты дыбыстар буын 

жасаушы дыбыстар болып табылады. Сингармонизм тілімізде сӛз шекарасын айыру 

қызметін атқармайды. Себебі сӛйлем қҧрамындағы  сингарможуан сӛздер мен 

сингарможіңішке сӛздер әрқашан бірінен соң бірі тҧрмайды да, сингарможуантембрлі 

немесе сингарможіңішкетембрлі сӛздер бірыңғай келуі де мҥмкін, сондықтан мҧндай 

жағдайда сингармонизм арқылы сӛздің шекарасын анықтау мҥмкін болмай қалады екен. 

Сингармонизмге қатысты алғанда тіліміздегі дауысты дыбыстардың сингармотиптері 

жақтың қызметіне қарай ҥш тҥрлі болады:   1.Қысаң дауыстылар сингармотипі: ы– жуан, 

езулік; і – жіңішке, езулік; ҧ – жуан, еріндік;  ҥ – жіңішке, еріндік; 2. Ашық дауыстылар 

сингармотипі:  а – жуан, езулік; ә - жіңішке, езулік;  3.Дифтонгі дауыстылар 

сингармотипі:е–жіңішке,езулік; о – жуан,  еріндік; ӛ - жіңішке, еріндік; Осы әр 

сингармотип қҧрамында бір-бір дауысты дыбыстың бірнеше сингармореңі болады. 

Мысалы, қысаң дауыстылар сингармотипі қҧрамында бір дауысты дыбыстың тӛрт 

сингармореңі (ы, і, ҧ, ҥ) бар: тыз-тіз, тҧз-тҥз;  Бҧлар бас-басына буын қҧрайтын бір 

дауысты дыбы ретінде қызмет етеді. Сол сияқты, ашық дауыстылар сингармотипінің де ӛз 

алдына бӛлек-бӛлек буын қҧрай алатын екі сингармореңі (а, ә) бар: бас – бәс; тай-тәй; Ал 

жартылай ашық дауыстылар (дифтонгілер) сингармотипінің де бӛлек-бӛлек буын қҧрау 

қабілеті бар ҥш сингармореңі (о, ӛ, е) болады: от-ӛт; от-ет; ӛт-ет; [8.131]. 
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Сингармонизм фонологиясының терминологиясы жӛнінде айтсақ, ғалым 

М.Жҥсіпҧлы зерттеуінде сингармофонема, сингармовариация терминдеріне тӛмендегідей 

анықтама беріледі: «…барлық сегментті тіл қҧралдарының негізі фон (дыбыс), сондықтан 

сингармофонологияның негізгі единицасының аталуында (сингармофонема) «фон» сӛзінің 

болуы міндетті шығар деп ойлаймыз»,- дейді [4.100]. Сингармовариация бір 

сингармофонеманың фонологиялық қызметі тең сингармопозициялық сингармотҥрлері 

ретінде бір сингармофонеманың қҧрамына енеді [4.101]. Мысалы, жуан және жіңішке [с], 

[с‘] сингармовариациялар тек [с] сингармофонеманың қҧрамына енеді. Қазақ тілінде бір 

дауыссыз сингармофонеманың қҧрамында маңызы бірдей (тең) тӛрт сингармовариация 

болады (езу-жуан, езу-жіңішке, езу-ерін жуан, езу-ерін жіңішке) (сал-сәл, сол-сӛл). Ал 

сингармодыбыстип – сӛйлесім процесінде ӛзекті қызмет атқаратын бір сингармофонеманы 

басқа сингармофонемалардан айыратын негізгі сингармодыбыс, яғни сингармофонеманың 

әлді позицияда кездесетін позициялық тҥрі [4.101]. Әлсіз позицияда кейбір дауыссыз 

дыбыстар бірнеше сингармоварианттарда қызмет атқарады. Мысалы, [с] - [ш]: бас – шы 

(башшы), қос – шы (қошшҧ), іс – ші (ішші), тҥс – ші (тҥшшҥ) [4.116]. 

 Қорыта айтқанда, қазақ тіл білімінде фонема теориясына қатысты мәселелер соңғы 

кезеңде қазақ (тҥркі) тілдеріндегі сингармонизммен тығыз байланыста зерттелді.Қазіргі 

зертеулерде тіліміздегі сингармофонеманың ӛзге тілдердегі фонемадан ӛзіндік 

ерекшеліктері анықталып отыр. Сондықтан қазақ (тҥркі) тіліндегі зерттеулер 

сингармофонологиялық тҧрғыда жҥргізіліп, сингармофонеманы тірек ететіндігі туралы 

ғылыми танымдар нық қалыптасты[9]. Ғалым Ә.Жҥнісбеков зерттеуінде қазақ (тҥркі) 

тілдеріндегі сингармофонемалардың теориялық мәселелері жан-жақты қарастырылып, 

ғылыми айналымға енгізілді. Демек, қазақ тіліндегі сингармофонемаларды тіліміздің 

табиғатына сәйкес тану мҥмкіндігі туды. Қазіргі кездегі тіл біліміндегі зерттеулер 

сингармофонема теориясына сәйкес сингармофонологиялық бағытта жҥргізіле бастады.  
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таңда оқыту процесінде жан-жақты, еркін қарым-қатынасқа тҥсе алатын, ӛз ойын шебер 
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жеткізетін, кез келген тығырықтан шығатын жас ҧрпақтарды тәрбиелеуге, қалыптастыруға  

бағытталған тиімді оқу оқыту бағдарламасы  енгізілуде.  Жаңа бағдарлама талабы 

бойынша ҧстаз оқыту әдістерін жаңа бағытта пайдалану қажеттілігі туындап отыр, яғни 

оқушыларды тәрбиелеу, сыни тҧрғыдан ойлай білуге ҥйретудегі басты тҧлға – ол  ҧстаз. 

Сондықтан ол сабақ барысында барынша тиімді әдістерлі орынды пайдаланып, білім 

алушыларды талантты және дарынды балалар деңгейіне жеткізу. Осы мақсатта тҥрлі 

әдістерді пайдалану арқылы білім алушылардың білімдерін тереңдету қалыптастыру, 

дамыту болып табылады. Біз аталған мақаламызда бір бағыттаға  тиімді әдістерге 

тоқталып, оның нәтижесі туралы баяндамақпыз.  Оқу процесінде тиімді әрі маңызды 

әдістердің бірі – студенттерді  топқа бӛліп оқыту.  

Топтық жҧмыс – оқу процесіндегі жаңа бағыттағы тиімді тәсілдердің бірі. Топтық 

жҧмыс жасату   білім алушының белсенділігін арттырады, ӛз ойын еркін айтуға, шешім 

қабылдай білуге, тақырыпты ӛз бетінше меңгеруге және ӛзара ынтымақтастыққа қол 

жеткізеді. Осы арқылы оқытудың тиімділігі арта тҥседі, сонымен бірге  мҧғалім 

жҧмысының маңыздылығы, қҧндылығы арта тҥседі. Сондықтан да Шульман «ҥш кӛмекші» 

- Бас, қол, жҥрек  деп аталатын қасиеттер болған жағдайда ғана оқытушы жҧмысы 

табысты бола алады дейді (Шульман, 2007). Топпен жҧмыс жасау барысында бірнеше әдіс-

тәсілдер арқылы тапсырмалар берілді. Оқу процесіндегі тиімді тәсілдердің бірі – диалогтік 

әдіс болып табылады. Бҧны ғалым Мерсер мен Александрдің осыған байланысты айтқан 

мынадай: «Диалог негізінде оқыту мен студенттердің ӛзара ой-пікірлерін қалыптастыру 

олардың дамуындағы негізгі факторлардың бірі боп есептеледі»  пікірлері  дәлелдей 

тҥседі  (Мерсер, 1995., Александар, 2008). Студенттердің белсенділігі арта тҥсіп (рольдерді 

ойнауда), қызығушылықтары оянады. Студенттер жаңа қырынан таныла бастайды, атап 

айтар болсақ,  

- Тақырыпты толық меңгергендіктері байқалады, себебі әр тақырып сайын айтылған 

мәселе кері байланыс арқылы қайта толықтырылып тҧрады және бҧл ӛзара жҥзеге 

асырылады.  

- Пікірлерін еркін айтуға ҥйрене бастайды, бір-бірінің жауаптарына сыни тҧрғыдан қарау, 

сыни пікірлер де айтылады бастайды. 

- Кітап тіліне тәуелділік  және жаттандылық азаяды.  

Топқа бӛлгеннен кейін әртҥрлі әдіс-тәсілдермен сабақты барынша мазмҧнды әрі 

қызықты ӛткізудегі тағы бір тиімді жолы  - диалогтік тәсіл. Себебі оқыту процесінде кез 

келген сәт диалогтерден тҧрады, яғни сҧрақ қою, жауап алу арқылы тақырып ашылады, 

осы тәсіл арқылы тақырыпты меңгергендігі анықталады т.с.с. Сондықтан, біздің 

ойымызша, диалогтің сабақ беру барысында маңызы жоғары. Бҧл жӛнінде Мерсер мен 

Литлтон: «Диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың 

білім деңгейлерінің ӛсуіне ҥлес қосады» -дейді. (Мерсер, Литлтон, 2007). Сабақ барысында 

пайдалануға болады. Атап айтар болсақ, РАФТ, ситуациялық жағдайдағы диалог (әңгіме-

дебат)  арқылы тақырыпты ашу, зерттеушілік әдіс. Енді осыларға жекелеп тоқталайық. 

РАФТ әдісі арқылы  монолог негізінде тақырыпты баяндайды. Бҧл жерде студентердің 

ойлау деңгейі қалыптастады. Ол монолог негізінде баяндау барысында, ой ҧшқырлығына 

бой береді. Рольге, образға енеді.  Кітап тілімен, жаттанды сӛздермен баяндағаннан гӛрі 

әдіс-тәсілдер арқылы тақырыпты баяндату анағҧрлым қызығырырақ және студенттердің де 

рольге ене отырып, ашылғанын байқауға болады. Бҧл әдіс сонымен бірге студент бойында 

сыни тҧрғыдан ойлау қабілетін де қалыптастырады деп ойлаймыз. Сонымен бірге 

жазылым процесі жҥзеге асырылады. 

Мерсер: «Білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында тең қҧқылы 

серіктестер болып табылады» дей келіп, оның ҥш тҥрін кӛрсетеді: «Әңгіме-дебат, 

кумулятивтік әңгіме, зерттеушілік әңгіме».   Осыдай әдістердің бірі  –  диалогтік 

әңгіменің бір тҥрі – әңгіме-дебат. Бҧл процесс ӛзара диалог негізінде жҥзеге асады. Әр 

деңгейдегі студенттер ӛз бойындағы басқа да (ән айту, рольдерде шынайы ойнау) 

қасиеттері ашылып, сол арқылы тақырыпты аша білулері байқалады. Бҧл кезеңде айтылым 

процесі орындалды. Осы тҧрғыда Александрдің «оқытудағы әңгіме – қарым-қатынас 

жасаудың бірсарынды ҥдерісі емес, керісінше, әңгіме барысында идеялар екі жақты 
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бағытта жҥріп, соның негізінде оқушының білім алу ҥдерісі алға жылжитын белсенді 

ҥдеріс» деген тҧжырымының дәл екеніне кӛз жеткізуге болады. Осы  бағыттағы тиімді 

әдістердің бірі – зерттеушілік әңгіме.  Зерттеушілік әңгіменің ерекшелігі  - топ 

мҥшелерінің ортақ проблемалар болады, ортақ шешімге ӛзара келісіммен келеді.  Олардың  

міндеті – тақырыпқа  қатысты  барлық мәліметтерді жинақтап, сҧрыптап, аталған мәселені 

зерттеген ғалымдардың пікірлерін салыстырып, жҥйелі тҥрде әңгімелеп жеткізу. Топ ӛз 

тапсырмаларын жеткізу барысында негізгі оқулықтағы материалмен қоса ғаламтор 

материалдарын салыстыра пайдалана білді. Бҧл тапсырманы орындатудың тиімділігі 

студенттер тақырып бойынша кӛптеген материалдарды салыстыра отырып, сҧрыптай білді 

және ең қажеттісін жеткізе білуге дағдыланады. Теориялық ақпараттарды салыстыру 

арқылы танымдық қабілеттері де дами тҥсті. Сол сияқты  бҧл процесте біріге жҧмыс жасай 

отырып, ҧжымдық ортақ пікір  қалыптасады, «біздің ойымызша, ғалымдардың пікірінше» 

т.с.с. тіркестерді пайдалана отырып, ӛз болжамдарымен бӛлісе білуге уйренеді.   Сонымен 

бірге диалогтік оқыту әдісінің тағы тиімділігі – диалог бірнеше бағытта қалыптасады, яғни 

«оқытушы мен студент», «студент пен студент», «топтар арасында», «жҧптар 

арасында». Аталған әдісті пайдалану барысында топтар арасында қамтылмай кеткен 

тҧстарды оқытушы ретінде  «кӛпіршелер» арқылы толықтырылуы тиіс. 

Бҧл кезеңдерде студент бойынша сыни тҧрғыдан ойлау қабілеті де қалыптасады 

және жазылым процесі қоса орындалады.  Аталған әдісті пайдалана отырып, тӛмендегідей 

тиімді тҧстарын байқауға болады: 

- студент алған білімін ӛз сӛзімен жеткізе алады;  

- студенттер бойынан сабаққа деген қызығушылықтары пайда болады; 

- ӛзара келісіп, ортақ шешімге келе алады, бір-бірінің пікірін тыңдайды, санасады. 

- пікір айту барысында сын тҧрғысынан ойлауға қалыптасады; 

- білімдерін тереңдетіп, проблеманы шешуге ҥйренеді. 

- жаттандылық азайып, қарапайым ӛз тҥсініктерімен жеткізуге бейімделеді. 

Кез-келген қоғамның келешегі білімге тәуелді болады және кез – келген тарихи 

заман қоғамы   ҧдайы   ӛзін теңбе-тең білім  жҥйелері арқылы ӛндірді, сол сияқты қазіргі 

қоғам жастарға жаңа білім мазмҧнымен білім беруді талап етіп отыр және бҧл ҥлкен 

жауапкершілікті жҥктейді. 

    Тиімді оқытудың әдіс-тәсілдері  жеті модулі мектепке де, колледжге де, ЖОО-на да 

тигізер пайдасы зор. Әр әдістің ӛзіндік ерекшеліктері бола тҧра, барлығының ортақ 

тҧстары да бар. Ӛзара бір-бірімен тығыз байланыса отырып, барлық модулдің кӛздейтін 

мақсаты біреу – қайткенде бәсекеге қабілетті, кез-келген ортада тіл табыса білетін, ӛзін-ӛзі 

қоғамда жҥзеге асыра алатын, ӛмір сҥруге икемді, сыни кӛзқарастағы  азаматтар 

тәрбиелеу. 
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         Қазіргі кезде елімізде қазақ жазуы реформасының  басты бағыттары талқылануда.  

Маңыздылығы, қажеттілігі жағынан, мҥмкін тілдің ғана емес, тҧтас қазақ ҧлтының бҥгіні 

ғана емес, болашағы ҥшін де бірегей, басты мәселе -  қазақ жазуын латын әліпбиіне кӛшіру 

туралы саяси шешім қабылданды, бекітілген жаңа әліпби де бар,  емле ережелерінің де 

мақҧлданған ҥлгісі жасалды.  Дегенмен  іс бітті деуге әлі ерте.  Жаңа әліпбиді тілге 

шақтау, жазу ережелері мен сӛздіктерді  жасау, оқулықтар жазу сияқты ең маңызды, ең 

қиын да жауапты шаруа енді басталды.  

       Қазақ жазуына реформаның  қажеттігін, латын жазуына ӛтудің маңыздылығын бҥгінде 

қазақ қоғамы тҥгел тҥсінді деуге болады. Ал әліпби қҧрамына, дыбыстардың 

таңбалануына, жаңа емле ережелеріне  кӛзқарас бірдей емес. БАҚ пен әлеуметтік 

желілерде мәселеге қатысты  кереғар, қарама - қарсы пікірлер айтылуда. Бір-екі пікірді 

келтірсек: 

         «Біріншіден, бҧл емле қабылданған соң біздің жазу, оқу санамыз қандай да бір тілге 

байланбайды, толық тәуелсіз болады». [1]. 

         «Бҧл кирилл жазуының емлесін қайталағанымыз болып отыр. Ендеше латын 

әліпбиіне қазіргі кирил орфографиямыздың ҥлгісімен ӛтуге болмайды. Онда кирилдегі 

тілбҧзар ережелерімізді сол кҥйінде қайталаған болып шығамыз».[2].  

        2019 жылдың 17 қаңтарында «Егемен Қазақстанда» жарияланған жаңа емле ережелері 

- қоғамға ҧсынылған ҥшінші нҧсқа. 2018 жылдың қыркҥйек, желтоқсан айларында 

кӛпшілік талқысына ҧсынылған жобалармен салыстырғанда азды-кӛпті ӛзгерістер 

болғанымен, негізі - сол ҧстаным. 

         Туған тілдің тынысын аштырмай тҧқыртып келген бір ғана мәселеге, жат тілдік 

ықпалға тоқталсақ. Шет тілдерден келген сӛздердің жазылымына байланысты ҧсынылған 

емле жобасында 22 параграф берілген, ал  нақты тҧжырым жоқ. Жеке әріптердің 

жазылымына байланысты ережелерден бҧрын жалпы ӛзге тілдерден алынатын сӛздердің 

қолданылуына байланысты басты қағида, тҧжырымды айқындап алмаймыз ба? 

         Біз жазу реформасын бастадық, бірақ кҥні бҥгінге дейін халықаралық термин 

сӛздерді қолдануға қатысты  бірыңғай ережеміз бен ҧстанар нақты қағидатымыз болмай 

отырғандықтан қиындықтарға ҧшырап жатырмыз. Нәтижесінде екіҧшты ережелер мен 

қосамжар емле тағы алдымыздан шықты. Сондықтан да қазақ тіліндегі жат тілдік 

заңдылықтар және халықаралық сӛздердің қазақ тілінде айтылымы мен жазылымы 

мәселесі қазіргі жағдайда тіл болашағымен тікелей байланысты ең қиын, кҥрделі мәселеге 

айналды. Бҧл мәселені тҥбегейлі шешпей, ҧлттық жазу туралы айту да қиын. 

        Ӛз тарихымызда ӛзге тілдің дыбыстық-әріптік  қҧрамы мен жазу ережесін тҥгел алған 

тәжірибеміз бар және оның арты неге әкелгені де белгілі. Орыс тілінен, орыс тілі арқылы 

басқа шет тілдерден енген сӛздерді орыс тілі ережелерімен айту, жазу тәсілінің ана 

тілімізге ықпалы қандай болғанын бҥгінде қазақ ғалымдары ашық айтып отыр (Ә.Қайдари, 

Ӛ.Айтбайҧлы, Ә.Жҥнісбек, Б.Қалиҧлы, Ш.Қҧрманбайҧлы, Б.Қапалбек, Б.Ихсан т.б). Ал 
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жаңа әліпби мен емле  арқылы осы тас бҧғау тіл бҧзар ережелерден қҧтыла аламыз 

ба?  «Русизмдерді Қҧран сӛзіндей кие тҧтып, сол кҥйінде бҧлжытпай алу ауруынан»[3] 

арыла аламыз ба? 

       Бҧл  аурудың  бізге ӛтіп кеткендігінің бір дәлелін жаңа әліпбидің емлесінен  кӛруге 

болады. Туған тілдің мҥмкіндігіне сенбей, шет тілден енген сӛздердің басым бӛлігін 

тҥпнҧсқа ҥлгісіне жақындатып жазамыз деп отырғанымызды басқаша қалай тҥсіндіреміз? 

        «Шеттілдік сӛздер негізінен әліпби шегіндегі әріптермен қазіргі донор тіл – орыс 

тілінің орфографиясымен таңбаланады: a vare , sti ,  a er, art   ,  e  ,     ;  o erator, 

 ar er, va c er, s perva zer,   o  aster» [4].  

        Жоғарыдағы «жазу, оқу санамыз қандай да бір тілге байланбайды, толық тәуелсіз 

болады» деген сҥйінші сӛзіміз қайда қалды? «Донор тілге» кҥні қалған тіл қалай тәуелсіз 

болады? Орыс тілі қазақ тіліне қашанғы донор болмақ? 

          Жаңа емле ережесінде «Шеттілдік бірқатар сӛздер тҥпнҧсқасына ҧқсас 

жазылады»(§76) деп кӛрсетілген.  Бҧл арада тҥпнҧсқа тіл ҧғымы нақтылықты қажет етеді. 

Қай тілді айтып отырмыз? Осы уақытқа дейін біздегі термин сӛздердің басым бӛлігі 

халықаралық сӛздердің орыс тіліндегі нҧсқасы болып келгендігі  аян. Жаңа емле де осы 

жолды жалғастыратыны кӛрініп тҧр. Емле ережелерінің он жеті параграфында мысал 

ретінде   берілген  мына  сӛздердің таңбасы ӛзгергенмен жазылым ережесі сол кҥйінде, 

дәлме-дәл орыс тілі емлесімен алынған.  Мысалы: step er, va c er, s perva zer, 

banknot,   znes en,   za n, c e pιon, avtor, pop-  zy a, re n-r n ,  o e- re  ,  ar et- e  er, 

s o -  znes т.б. Ал  жекелеген әріптер ауыстырылды деп берілген сӛздер жазылымының 

тҧпнҧсқа орыс тіліндегі жазылымынан кӛп айырмасы жоқ. Мыс: F  o o  a,   vars,  c    s e, 

sti , s  e t, poet  a т.б. Сонда  белгілі жазушы Б.Нҧржекеҧлының «Жаңа әліпби тіл 

бодандығын жалғастыра бере ме?» [5] деген сҧрағына қалай жауап береміз? Ӛкінішке 

орай, осы жолмен жҥрсек, тіл бодандығы жалғасатын тҥрі бар. 

          Сол сияқты біздің айтылым-жасалым (акустика-артикуляциялық) жҥйеміз бҧл шет 

тілдік дыбыстар мен сӛздерді айтуға дағдыланды, бҧл сӛздер қазақ тіліне сіңісіп кетті 

деген де пікір бар. Қазақ тіліне сіңісіп кеткен  деп тек қазақ тілі заңдылығына толық 

бағынып, игерілген сӛздерді айтпаймыз ба? Мысалы, «самаурын, болыс, кӛпес, тҧрба» т.б. 

Ал ӛз заңдылығын ӛзімен ала келген сӛз тіл басқыншысы есебінде, тіл болмысын бҧзушы 

ретінде бағаланатынын білеміз ғой. 

        Біз жеке дыбыстарды ғана емес, сол дыбыстармен айтылатын тҧтас сӛздерді ӛзге 

тілдің заңдылығымен айтуға, жазуға дағдыланып қалдық. Ал ол дағдының тіл бҧзар 

сипатын бҥгінде біз айқын сезініп отырмыз. Жат тілдік сӛздердің жазылым, айтылымына 

қарай тілін икемдеп ӛскен ҧрпақ ӛзінің ана тілінде сол ӛзге тілдің мақамымен сӛйлей 

бастағаны, ӛзінің тӛл сӛздерін ӛзген тілдің заңымен жазып жҥргені жасырын ба? 

          Жаңа емледегі шеттілдік сӛздердің жазылымына қатысты тағы бір пікір: 

«Шеттілдік сӛздерді ҧлттық тіл заңдылықтарына сәйкес игеріп жазу тіліміздің сыртқы 

әсерге қарсы тҧру имунитетін қайта қалпына келтіретін тетік болмақ» [6]. 

         Айтылған пікір дҧрыс, бірақ сол қазақ тілінің шеттілдік сӛздерді тіл заңдылығына 

сәйкес игеруін біз жаңа емле ережелерінен кӛре аламыз ба? Тҧтас шеттілдік сӛздер 

жазылымына арналған сегізінші тараудың жиырма екі параграфының біреуінде ғана бҧл 

сӛздерге мысалдар келтірілген. «Ta ar, nó ir, pos ta,  ástó , pá te, po yz, s ez, s esir, 

ve i is, ve i isti ,  etc úp (§77). Бҧлардың ішіндегі «slesir, vedimis, vedimistik, 

 etc úp» сӛздерін толық игеріліп тҧр деп айту қиын, жат дыбыстар таңбасымен (в,ч), сӛз 

басы тіл табиғатына жат дыбыс тіркесімен жазылса (сл), қалайша қазақы болмақ? 

          Ал сол тараудың қалған емле ережелерінде қазақ тілінің шеттілдік сӛздерді игеруі 

ретінде келтірілген сӛздердің кирилл әрпімен жазылымын, айтылымын салыстырып 

кӛрейік. «Мanо vr- манӛвр,  o púter- компҥтер,  náz – кнәз, аnsá    –ансәмбл,  ata ón – 

баталӛн, vest  ú  – вестибҥл, parо l – парӛл, á  o  – әлбом,  r   ń – брифиң, nará  – парәд, 

 ú  o – бҥлдог т.б». Игеріп жазуымыздың тҥрі осы ма? Шынын айтсақ, бҧл сӛздерді қазақ 

тілі заңдылығын керісінше бҧзып тҧрған сӛздер ретінде мысалға алуға болады. Сӛздерді 

толық қазақ тілінің заңдылығымен жазуға, айтуға не кедергі? Мыс: «мәнебір, кәмпҥйтер, 

кінәз,әнсәмбіл, бәтәлӛн, бестебҥл, пәрӛл, әлбӛм». Әлде біз ӛзімізге ӛзіміз сенбей, қазақ 
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тілінің мҥмкіндігіне кҥмәнданып отырмыз ба? Әлемнің кез келген тілінен келген сӛзді 

қазақ тілінің заңына толық бағындырып айтуға, жазуға қазақ тілінің шамасы келсе де, осы 

тілдің иесі болып отырған біздің шамамыз келмей отыр, нақты айтсақ, батылымыз бен 

санамыз жетпей отыр деп ашығын айтқан дҧрыс болар. 

         Әрине, тап осы кҥйде, кирилл жазуымен бергенде орыс тілі заңына бауыр басып 

қалған  қазіргі ағайынға  ерсілеу, кӛзге қораш кӛрінуі мҥмкін.  Ал латын 

әліпбиімен  жазсақ, жазуда  ешқандай қораштық байқалмайды. Мыс:  ánо  ir,  á pú ter, 

 ináz, ánsá  i ,  átá ón,  este ú , páró , á  ó ,  irepiń, parat,  ó  ó ». Тілдің айтылым 

нормалары да біртіндеп қалыптасар еді. Ең бастысы, келешек ҧрпақ қазақ тілінде ӛзге 

тілдің ықпалынсыз таза сӛйлеу, жазу мҥмкіндігіне ие болар еді. Жазу реформасының ӛзі 

тіл болашағы ҥшін қолға алынғаны анық қой. 

         Бҧл арада басты мәселе жаңа әліпби қҧрамына, әліпбидің емлесіне байланысты болып 

тҧрғаны анық. Қазақ тіліне жат дыбыстар таңбалары әліпбиден орын алса, олардың 

жазылымын реттейтін ережелер де жазылатыны сӛзсіз. 

        Жаңа әліпби қҧрамында «я, ю, ѐ, э, щ, ц, ь, ъ» таңбаларының болмауы  туған тілді 

ӛзге тілдің ықпалынан арылту мақсатына сай келеді.  Ӛте дҧрыс. Заңды сҧрақ туындайды. 

Бҧл бағыттағы шаралар неге жартылай жҥргізіледі?  Әліпбиде ҧсынылған «ch- (ч), v –(в), f 

–  (ф). Һ – (х) » әріптері мен «кино, инженер, институт, курс» сӛздеріндегі «и, у» әріптері 

де қазақ тіліне жат дыбыстардың таңбалары емес пе? Осы жат дыбыс таңбаларын әліпбиде 

қалдырудың ӛзі ӛзге тілдің ықпалына қайта кӛнуді, тіл бодандығының жалғаса беруін 

білдіріп тҧрған жоқ па? 

         Тӛл сӛздерде жазылып, кӛп сҧрақтар тудырып келген и [ый], [ій] әрпі мен сӛз 

басында және дауыссыздардан кейін жазылып келген у [ҧу], [ҥу] әрпінің жазылымына 

қатысты бҧрынғы ережені қалдыру арқылы емлемізге басы артық ережелер қайта келді. 

Бҧл арада бізде  бҧрын бірде дауысты, бірде дауыссыз  деп келінген «у» (сӛз басында және 

дауыссыздан кейін)  мен қазақ сӛздерінде (жиі, қиын, иық) дауысты дыбыс деп 

тҥсіндіріліп келген «и» дыбыстары мен әріптеріне  қатысты «тіл бҧзар ережеге» нҥкте 

қойылғаны дҧрыс. Ғалым пікіріне қҧлақ ассақ, «и, у» әріптерінің қазақ сӛздерінде 

жазылымына  қатысты шешуші сӛзді академик Р.Сыздықова айтты деп ойлаймыз [7]. 

       Ал бҧл дыбыстардың (й,у) жаңа әліпбиде таңбалануына келсек, фонетист-ғалым 

Ә.Жҥнісбек пікіріне тоқтағанымыз жӛн. «Әлеми жазу дәстҥрі мен жазу теориясына 

лайық  қазақтың У (дауыссыз) дыбысы  [w] таңбасымен, Й дауыссыз дыбысы [y] 

таңбасымен міндетті тҥрде белгілену керек» [8]. 

         Шеттілдік сӛздердегі «и,у» (сӛз басында және дауыссыздан кейін) дыбыстарын «ый, 

ій, ҧу, ҥу» әріптерімен жазсақ, шҧбалаңқылыққа ҧшыраймыз деген де  уәждер айтылуда. 

Ӛзге тілден алынған сӛздерде бҧл дыбыстарды барлық жағдайда қос әріптермен жазу 

міндетті емес. Орыс тілінде (ал біз терминдерді «донор тіл» арқылы алып келдік) бҧл 

әріптер (и,у) қос дыбыстарды емес, дара дауысты дыбыстарды таңбалайды. Сондықтан бҧл 

дыбыс әріптерін қазақ тіліндегі ҧқсас балама дауысты дыбыс әріптерімен берген дҧрыс 

және бҧл біздің жазу тарихымыз ҥшін жаңалық емес.  Ертеректе тілімізге енген кірме 

сӛздердің жазылымын қарайық. «Бәтеңке (ботинка),керзі (гирза), тҧрба (труба),орыс 

(руский), әртіс (артист), кәрзеңке (корзина), кірпіш (кирпич), сот (суд), пҧт (пуд), кӛшір 

(кучер), рӛл (роль) шенеунік (чиновник), кӛпес (купец), бӛтелке (бутылка),дҥнген 

(дунган) немесе Мемтерминком бекіткен Ыстамбҧл (Стамбул), Бейжін (Пекин), режім 

(режим), станса (станция),  Ҧлан – Батыр (Улан – Батор) т.б. 

        Осы тәсілмен  кірме сӛздерді қазақ тілі заңдылығымен жазып, «и» әрпін келген орны 

мен айтылымына қарай «е, ы,і» әріптерімен (enstetót, ere tir, en ener, inister,  epozet), «у» 

әрпін «ҧ,ҥ,o,ҿ» әріптерімен (úni ersetet, pa ú tet,  ópet, pot o ,U an-Ú e) таңбалауға әбден 

болады ғой. 

          Сол сияқты «ch- (ч), v –(в), f –  (ф). Һ – (х) » әріптеріне де қазақ тілінде баламалар 

бар. Сһ – ш, v – б,у,п, f – б, п , x – қ, к. Мысалы: шот, пошта, тауар, зауыт, пітір, 

дәптер, қылор, рақым т.б. Тілге тек ӛз заңымен ӛмір сҥруге толық мҥмкіндік берсек 

болғаны. Шеттілдік сӛздерді қазақ тілі заңдылығына бағындырып айту мен жазу, ең 
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алдымен, тіл болмысын сақтайтын, тілді ӛзге тілдер ықпалынан қорғайтын ең қуатты 

қҧрал екендігін ҧмытпайық. 

        Жазу реформасының басты мақсаты – қазақ тілінің табиғи болмысын сақтау, тілдегі 

«тіл бҧзар ережелерден»  арылу деп тҥсінеміз. Сондықтан да     жат (кірме) дыбыс пен 

таңбалардың, жат сӛздердің тілімізде қолданылуы мәселесіне байланысты  тҥпкілікті 

байлам мен шешімге келу маңызды.  Бҧл арада жартылай шешім болуы мҥмкін 

емес.  Қазақ жазуы мен емлесінде шешімін кҥткен осы мәселелер болашаққа жҥк болмауы 

ҥшін бҥгін шешілгені дҧрыс. Ӛзге тілден сӛздерді біз қазақ тіліне қызмет етуі ҥшін алдық 

қой. Ал тілімізге қызмет етсе, сол тіл заңына бағынуы керек. 

         Бҥгінде осы әліпби мен емле ережелеріне қатысты ӛтпелі кезеңдегі нҧсқа деген де 

уәждер айтыла бастады. Сонда ертең ӛтпелі кезеңнен кейін қыруар қаржы жҧмсалған 

оқулық, сӛздік, анықтағыштар мен кӛмекші қҧралдар қайтадан шығарыла ма? Ең бастысы, 

бҧл кезеңде осы жартылай ҧлттық жазумен сауат ашқан  ҧрпақ алдында кім жауап береді? 

       Қазақ орфографиясы ережелерінің тҧжырымдамасы мен емле ережелерінен біздің 

кҥтетініміз - қазақ жазуының негізі мен ҧлттық сипатын  анықтайтын  нақты да анық 

тҧжырым мен қағидалар. Жалпыҧлттық маңызы бар ҧлттық жазу, оның емлесі туралы 

асығыс шешім де, қателіктер де болмауы тиіс. Сондықтан да, ең алдымен, ҧлт пен ҧлт 

тілі  болашағы алдындағы жауапкершілік пен міндетті тҥсіне де тҥйсіне отырып, шешім 

қабылдаған дҧрыс. 

       Ҧлттық санасы, рухы кҥшті халық қана ӛз мақсатына жететіні анық. Туысқан тҥрік елі 

тарихынан бір сабақ. Ӛткен ғасырдың 30 жылдары Тҥркияда жазу реформасын жҥргізген 

М.Ататҥріктің  басты мақсаты тҥрік тілін ӛзге тілдердің ықпалынан босату болды. «Ӛз 

отанының биік азаттығын қорғай алған тҥрік ҧлты тілін де ӛзге тілдердің бҧғауынан 

босатуы тиіс».  Тәуелсіз қазақ ҧлты да туған тілін жат тілдік ықпалдан босатуы керек. 

        Бҥгін тарих ҧлт пен ҧлт тіліне даму мен ӛркендеуге жаңа мҥмкіндіктер беріп 

отырғанда тіліміздің ата заңына ӛріс беру арқылы ғана біз тілімізді табиғи таза қалпында 

сақтап қала аламыз.  Ол  - жаңа ҧлттық әліпбидің қазақ тілінің сӛздік қорындағы барлық 

сӛздерді (кірме сӛздерді, терминдерді қоса) сингармонизм заңы, яғни ҥндесім нормалары 

бойынша қолдануға мҥмкіндік беруі. Қазақ тілінің 9 дауысты, 19 дауыссыз дыбыс, 

барлығы 28 дыбыстан тҧратын дыбыстық қоры арқылы әлемнің барлық тілдерінен келген 

сӛздерді айтуға, сол дыбыстар таңбалары арқылы жазуға болады. Бҧл жазу мен 

әліпби  ҥлгілерін ғалымдар (Ә.Жҥнісбек) ҧсынып та жҥр.  

          Ә.Жҥнісбек  ҧсынған әліпби жобасының [8]  артықшылықтары: 

- тӛл дыбыстар таңбалары ғана қамтылған; 

- тілдің басты заңы ҥндесім арнайы жіңішкелік белгі (қоснҥкте немесе акут) арқылы әріп, 

буын, сӛз таныту қызметін атқарып тҧр; 

- «бір дыбыс – бір әріп» ҧстанымы  сақталған; 

- туысқан тҥркі тілдес халықтар әліпбилеріне жақын. 

         Әрине, бҧл арада қалыптасып қалған кӛзқарас, дағды бар екені, белгілі бір кезеңде 

қиындықтар туындайтыны аян. Бірақ «қанымызға сіңген кӛптеген дағдылар мен 

таптаурын болған қасаң қағидаларды ӛзгертпейінше, біздің толыққанды жаңғыруымыз 

мҥмкін емес» [9]. Қазақ тіліне де тіл тынысын ашатын, тілді бодандықтан қҧтқаратын 

тәуекелшіл қадам қажет. Бҥгінде біз туған тілімізді шын мағынасында жаңғыртамыз, азып-

тозудан сақтап қаламыз, болашақ ҧрпаққа асыл қалпында жеткіземіз десек, осы тәуекелшіл 

қадамды жасауымыз керек деп ойлаймыз. 

          Ең алдымен, ҥкіметтің тиісті органдарына А.Байтҧрсынҧлы ат.Тіл білімі институты, 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамымен, басқа да мҥдделі мекеме, ҧйымдармен бірлесіп, осы 

жылдан қалдырмай қазақ жазуының ӛзекті мәселелеріне арналған жоғары деңгейдегі 

жалпыҧлттық арнайы жиын ӛткізу туралы ҧсыныс тҥсіреміз. Басты мақсат - ҧлттық жазу 

мәселесін ҧлттық деңгейге кӛтеріп, ҧлттық мҥдде тҧрғысынан ортақ пікірге келіп, шешім 

қабылдауға қол жеткізу. Сонымен бірге  жазу реформасы арқылы ҧлттың рухани 

жаңғыруын жҥзеге асыру, мемлекеттік тілдің барлық ӛркениетті елдердегі сияқты 

конституциялық мәртебесіне сай қолданылуына қол жеткізу, қуатты ҧлттық идеологияның 

негізі болатын мемлекеттік тіл идеологиясын қалыптастыру мақсатында   «Мемлекеттік тіл 
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туралы» арнайы заң қабылдау мәселесі талқыланып,   Елбасына, ел сенаты мен мәжілісіне 

арнайы ҧсыныс тҥсірілсе, «ҧлт ҥшін деген ҧлы іс» (А.Байтҧрсынҧлы) тҥзу де, даңғыл 

жолға тҥседі деп ойлаймыз. 
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Qazaq jazýyn jetildirýdegi a.baitursynulynyń róli 

 
 Muratbek B   l  Qurmanbekqyzy 

Fi o o ia  ’y y  arynyn’  an i aty,  ocent  

Qazaqstan respu  i asy, Aqto’ e qa asy,  

Q.Ju anov atyn aģy  Aqtó e óńir i    e  e etti    n vers teti          

 baglash@mail.ru 

 
             Á.Baıtursynov – qazaq jazýyn qalyptastyrýģa sebepker bolģan birden-bir adam.    

Oıģa alģan maqsattaryna Sovet ókimetiniń kómegimen ģana qol jetkizýge bolady degen 

senimmen  Ahmet Baıtursynuly da Sovet úkimeti jaģyna shyģyp, 1920 j. Qazaqstannyń halyq 

aģartý narkomy bolyp taģaıyndalady. Árıne keıinnen partııanyń qatarynan da, basqarý organynan 

da alastatylady. 

            1920 jyldan bastap, A.Baıtursynuly ģylymı-pedagogıkalyq  jumyspen aınalysty, qazaq 

grammatıkasyn (―Til qural‖ ) jazdy. Úsh kitaptan turatyn bul eńbeginde  qazaq til biliminiń 

qazirgi kezde qoldanysta júrgen kóptegen termınderin qazaq tilinde qalyptastyryp úlgerdi. 

Basta ys ,  a an a ys , s y a  , zat esi , etisti , t. . ter  n er i, ana ti i,  a yq  á i is, as yq 

hat sııaqty nomınatsııalanģan qoldanystardy dúnıege keltirdi. Ádebıet, mádenıet, tarıhqa 

baılanysty jazģandary, tóte jazýdy paıdalanyp, ―Qazaq‖ gazetin shyģarýdaģy eńbegi qazaq 

halqynyń mádenı ómirindegi baģa jetpes úles ekeni daýsyz. Onyn shyģarmashylyq ómiriniń 

jetilgen kezeńi osy jyldarģa tap keledi.  

             A.Baıtursynuly arab grafıkasyna negizdelgen qazaq alfavıtin túrlendirdi. Ol túrlendirgen 

alfavıtti belgili túrkolog E.D. Polıvanov uly jańalyqtardyń qataryna jatqyzdy. N.F.Iakovlev, 

K.Menges, B.Komrı sııaqty sheteldik ģalymdar ―Baıtursynov alfavıtiniń‖ jetilgen  alfavıt ekenin 

moıyndady. Orys ģalymdary alfavıttiń qundylyģyn: ―…joģary bilim almaģan jáne óziniń 

pármendi is-áreketiniń aqyryna orys tili mamandarymen baılanys ornata alģan  Baıtursynovtyń 

aldyńgy qatarly ģylymmen bir deńgeıge jete alģanyn atap ótpese bolmaıdy‖,- dep baģalady [1; 

61]. 

             A.Baıtursynuly – aģartýshy. Aģartýshylyq qyzmetiniń úsh qyry bar: birinshiden, 

A.Baıtursynuly oryssha nemese tatar, noģaı moldalary oqytyp júrgen musylmansha oqyt6  

túrleriniń  ishinde qazaq balasy úshin eń kerektisi ana tilinde bilim alý ekenin jáne onyń 

mindettiligin  kórsetip, qazaq tiliniń bolashaqtaģy damý baģytyn belgilep berdi. 
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”Q z q uģymyna syrtqy nysany, aıtylýy, ishki mazmuny beımálim 

atalymdardy halyqtyń ulttyq bitimine tán obrazdy oılaý, logıkalyq  oılaý 

qalybynan ótkizip baryp jazba tilge usynģan A.Baıtursynuly bilim men 

ģylymnyń  taralýyna múmkindiginshe yńģ ıly jol ashty, aģartýshylyq isti 

barynsha jedel órkendetýge úles qosty”. (A.Aldasheva) 

“Ári ustaz, ári aģartýshy retinde A.Baıtursynulunyń kónilin ból p, q tty 

 l ńd tq n ek nsh  másele – mekteptiń qurylymy bolsa, úsh nsh  másele – 

oqytý júıes n jet ld rý, oqytýshylardyń pedagogıkalyq talaptarģa saı 

bolýyna nazar aýdarý ”. (Momynova B.) 

A.Ba tursynuly búl jóninde : “Bu kúnde qazaqsha oqýda kemshilik kóp. 

Áýeli oqý quraly, kitaptar joq. Noģaısh  oqý qur ld ry q z qq  

úılespeıdi. Ekinshi , qazaq mektebine túzelgen baģdarlama joq, onsyz oqý 

b r jónnen shyqp ıdy. Úshnsh , b l  oqytý ģylymyn n h b rd r 

muģalimder az ‖,- dep, oqýģa aýyrtpalyqtar ákelip, bóget jasap otyrģan 

qıyndyqtardan shyģýdýń joldaryn belgilep , qandaı sharalar oryndaý 

kerektigin kórsetip beredi.5 

A.Baıtursynuly álipbı jaıynda: “Álipbı degen tildiń negizgi dybys taryna 

arn lģ n t ńb l rdyń jum ģy. Neģurlym til dybystaryna mol jetse, 

arnaģan dybysqa dál kelse, oqýģa, jazýģa jeńil bolsa, úiretýge ońaı bolsa, 

zamanyndaģy óner quraldaryna ornatýģa qolaıly bolsa, soģurlym álipbı 

j qsy bolm q”,- deıdi. 

Álipbıdiń durystyģyn kórsetetin basty belgilerine: 

1) Til dybysyna jetkilikti- jetkiliksizdigi qansha? 

2) Qa sysy en  asy ģan  a  azy ģan sóz ońa  oqylady? 

3) Qa sysymen jaz , jazylģandy oq  jeńil? 

5) Ú ret ge (sa at as  ģa) qa sysy ońta ly? 

6) Kórkemdik pen kózge ja lylyq  

4) Qa sysy baspaģa qola ly? 
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 Arab álippesin jaqtaýshylar A.Baıtursynuly, M.Dýlatuly, E.Omarov, A.Baıtasuly, 

I.Ahmetuly, M.Buralqyuly, P.Ğalymjanuly bolsa, latyndy qoldaýshylardyń qatarynda 

Á.Baıdildáuly, T.Shoqanuly, N.Tórequlov, O.Jandosuly, M. Joldybaev, I.Qaımenuly júrdi.  

       1929 jyly 24 qańtarda Qazaqstan Ortalyq Keńes komıteti prezıdıýmy men halyq      

Komıssarlar keńesiniń ―Jańa alfavıt týraly‖ qaýlysy shyqty. Bul álipbıde 29 árip boldy. Osy 

jyldardan bastap A.Baıtursynulynyń basyna qaýip tóndi, onyń oqytýshylyq- aģartýshylyq qyzmeti 

de toqtady, naģyz qýģyndaý bastaldy. 

      Aqtalģan soń A.Baıtursynuly esimimen Almatydaģy úlken kósheniń biri ataldy, onyń esimi 

Ğylym akademııasynyń Til bilimi Instıtýtyna berildi, muralary jınaqtalyp jaryqqa shyģa bastady, 

bir sózben aıtqanda Ahmettaný bastaldy. 

 A.Baıtursynuly 1910 jyldardan bastap arab jazýyn qazaq tiline yńģaılastyryp, jaqyndatýdy 

qolģa aldy. Ol : " qazaqsha oqý degende men osy kúngi musylmansha oqyp júrgen jolmen 

oqytýdy aıtpaımyn, qazaqtyń tilimenen oqýdy aıtamyn" – dedi [2; 46] 

 1912 jyldan bastap A.Baitursynuly oqýlyqtary, "Qazaq" gazeti (1913-1919 j.) osy 

álipbımen jazylyp, el arasyna tez taraı bastady. Tek álipbı resmı túrde 1924 jyly ģana qabyldandy. 

 A.Baıtursynulynyń áipbı jasaýdaģy eńbegi men onyń mańyzyn orys ģalymdary men 

túrkitanýshylar jáne árıne qazaq oqyģan zııalylary joģary baģalady. Mysaly, E.D.Polıvanov   " 

Novaıa kazak-kırgızskaıa orfografııa " degen maqalasynda bylaı deıdi: " Etý poslednýıý formý, 

kotorýıý prınıala kazak-kırgızskaıa grafıka v 1924 qodý ıa vo vsıakom slýchae ýje ne schıtaıý ýje 

ne nýjdaıýsheıv popravlenııah  ı predostovlıaıýsheı posledsheı nas v ıstorıcheskom formırovanıı 

natsıonalnoı grafıkı, kotorym s polnym mogýt gordıtsıa kırgızskıe deatelı prosveshenıe-sozdatelı 

reform, kak krýpnym kýltýrnym zavoevanııam " degen [3; 76] 

A.Baıtursynov usynģan álipbıge pikir aıtqan ģalymdar: 

T.Shonanov: "Bolashaq urpaqty moldalardyń dúmshe dym bilmestigine, 

mıssıonerlerdiń jańashyldyģynan qutqarý úshin Ahań jalģyz kúresti. Ol 

qazaq tilinde qoldanylmaıtyn múldem qajetsiz 12 arab árpin álippeden 

alyp tastady. Bul jazý emlesindegi kóptegen qi'yns'ylyqtardy joıdy. 

Sondyqtan da Ahmettiń jańa alfavıti men jańa álippesi bizdiń mádenı 

órkendeýimizge zor paıdasyn tıgizetin qubylys edi. Jańa alfavit álemdi 

mádenıetpen aralasa túsý jolyn jeńildete tústi". 

M.Dýlatov: " Arab áripteriniń ózgerip otyrģany ras. Biraq qalaı ozgertilgen áńgime 

sonda boly kerek qoı. Arab áripteriniń14 ģana burynģysha bola, ózge 

oıdan shyqqandary jurtqa jat bolý kerek qoı. Oıdan shyģarylģan 

áripterdi jurtqa úıretip, oqytyp jatý kerek edi ģoı. Bul emleni tosyrqap 

túsinbeımiz, oqı almadyq degen eshkimdi estigenimiz joq. "Qazaq 

emlesin" musylman medreselerinde, orys shkoldaryndaģy shákirtter, 

ýchıtelder, muģalimder jabyla qabyl etkendigi byltyrģy "Qazaq"        

nómirleriniń kóbinen kórinedi. Bul eki jyldyq qana qyzmet, ınshalla 

munan keıin artpasa kemimes degen úmit zor". 

Q.Jubanov: "... Bul júıe qazaq tiliniń ereksheligine ábden laıyqty, qazirgi alģan jańa 

álipbıimizge de óte qolaıly, óıtkeni arab jazýyn tańbalaý tabıģatyna 

munyń esh qatysy joq jáne dál sondaı-aq alfavıt bitkenge birdeı 

úılesimdi". 

 

N.F.Iakovlevtiń álipbı jasaýdaģy matematıkalyq formýlasyna negiz bolģan basty prıntsıpter 

tikeleı A.Baıtursynovtyń ģylymı eńbegimen baılanysty ekenin, A.Baıtursynulynyń 1912  jyly 

qazaq tilinde jarııalaģan eńbekteri men N.F.Iakovlevtiń 1926 jyly jazylyp, 1928 jyly jarııalanģan 

maqalasynda uqsaıtyn pikirler, ģylymı tujyrymdardyń kezdesetinin bylaı qatar sóılete otyryp 

dáleldeıdi: 

A.Baıtursynuly: N.F.Iakovlev: 

"...daýysty dybystar jýan aitylsa olardyń 

qataryndaģy daýyssyz dybystar da jýan 

aıtylmaqshy, daýysty dybystar jińishke 

aıtylsa daýyssyz dybystar da jińishke 

" tverdost glasnyh v etıh prımerah vsegda 

soprovajdaetsıa tverdostıý prıvedennyıh 

soglasnyıh ı mıagkost glasnyıh zvýkov – 

mıagkostıý soglasnyıh  
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aıtylmaqshy". 

"... sóz eki túrli bir túri - jýan, ekinshi túri - 

jińishke. Jýan sózdiń ishindegi dybystardyń 

bári jýan bolady, jińishke sózdiń ishindegi 

dybystardyń bári jińishke bolady. Jalģyz 

túrli aıtylatyn dybystar eki túrli sózdiń bir aq 

túrine kiredi". 

"... kak glasnyıe, tak ı parno razlıchaemyıe 

po prıznaký  tverdostı, mįagkostı soglasnye 

zvýkı v granıtsah odnogo ı togo je slova 

mogýt byt v ıazıke etogo tıpa ılı  tolko 

tverdyımı, ılı  tolko mıagkımı, ı naoborot ". 

 

A.Baıtursynulynyń álipbıiniń quramy men emlesi. 

A.Baıtursynulynyń álipbıinde 24 árip, 1 dáıekshe boldy. Al dybys sany - 43. Grafemanyń 5-i 

daýysty: a,o,u,y,e . 

17 daýyssyz: b,p,t,j,sh,d,r,z,s,ģ,q, k, g,ń,l,m,n. 

2-i jarty daýysty: ý,ı. 

Al fonemanyń: 

9 daýysty: a,á,o,ó,ú, u,y,i,e; 34 daýyssyz. 

Sói'tip, galym til dybystaryn bir jarym ese az árip tańbaģa syıdyryp, óz kezeńinde eń únemdi 

álipbı túrin jasady. Álipbı teorııasynda árip sany fonema sanynan az álipbı jetilgen jazý sıpatyn 

kórsetedi degen qaģi'dany qalyptastyrģan A.Baıtursynulynyń tóte jazýy dep ataýģa bolady. 

A.Baıtursynuly alģash ret qazaq jazýyndaģy árip-dybys qatynasy, "y'", "u", "ú", "y" 

fonemalarynyń orfografııalyq erekshelikterin, qazaq orforgrafııasynyn' negizgi prıntsıpterin 

aıqyndady. 

Degenmen, alģashqy álippeniń  olqylyqtaryn da bilgen jón. Olar mynalar: 

1) "y" tańbasy "ı" tańbasymen beįnelendi; 

2)"u" dybysy men "ý" dybysy bir ģana tańbamen "u" men beınelendi: oqu quraly, tuuady (týady) 

t.s.s; 

3) basy artyq "a" tańbasy qystyrylyp júrdi: áúlken (u'lken),áúchún (úshin); 

4) y,i, dybystary jazylmaı qalyp otyrdy: jatr (jatyr), br(bir), jrtyq (jyrtyq); 

5) qazaq álippesinen shyģaryp tastalģan arab áripteri shet tilden (arab, parsy) aýysqan sózderde 

áli qoldanýdan shyqpady  [4; 35]. 

             A.Baıtursynuly reformalaglģan qazaq álipbıiniń erejeleri men prıntsıpteri. Bul 

másele alģash 1924 jyly 12-18 maýsymynda Orynbor qalasynda ótken "Qazaq bilimpazdarynyń 

tuńģysh sezinde" koterildi. Sezge A.Baıtursynuly, Á.Bókeıhanuly, E.Omarov, M.Dy'latuly, 

H.Dosmag'ambetuly, N.Tórequlov, T.Shonanuly qatysty. Onda qazaq orfografııasynyń negizgi 

prıntsıpi dybys júıesinshe dep anyqtaldy. Buģan sáıkes emes, qat-qaby, dop-doby                  

sózderindegi "b-p" dybysynyń asyly "p" emes, "b" fonemasy, jelp-jelpi, serp-serpi degendegi 

dybystyń asyly "p" fonemasy, biraq qazaq emlesi dybys júıesinshe b-p, q-g' ózgerisin tańbalaıdy 

delindi. 

               Emlege qatysty baıandama jasaģan E.Omarov qarý, kelý sózderi qaruý, kelúý emes, 

qaryý, keliý, qaryýy, keliýi dep jazylatynyn olardyń qa-ryý, ke-li-ýi bolyp býyndalatynynan izdeý 

kerek dedi. Avtor "qazaq tili túrik tilderinen jigi ashylyp, u dybysy y - men aıtylatyn bolģan. Bul 

qazaq tilinde óz erkimen bolģan ózgeris" dedi [5; 27] 

              Sezde mynadaı máseleler sóz bolyp, sheshimin tapqan: 

- qysań ezýlikter barlyq pozıtsııada jazylsyn; 

- q-k, ģ-g fonemalary arnaıy tańbalarmen belgilensin, óıtkeni " árqai'sysy aýyzdyń ár jerinen 

sgyģatyn dybys" (A.Baıtursynuly); "qanıkei', qaıtkende, biraq syqyldy úndestik zańyna             

kelmeıtin sózderdi bólip dáıekshemen jazý qıyn" (E.Omarov); 

- h,f,sh áripteri álipbıden shyģarymyn, sh ornyna ózge túrki tilderinen alshaqtamas úshin ch 

alárpi qoldanamyn (E.Omarov) degen usynys bolģanmen "sh" fonemasy sh árpimen berildi; 

- á árpi sóz aıaģynda aıtylmaıtynyn bildirý úshin jińishke túbirge paz, ýar kirme jurnaqtary 

jalģanģanda defıspen jazylsyn (E.Omarov) degen pikir bolģanmen, sóz defıssiz dáıekshemen 

jazylyp, sóz aıaģyndaģy  a  [á] bolyp oqylmaıdy delindi; 

- jalģaý men shylaýdy aıyrýda ekpin qyzmeti paıdalanyldy; 

- qaryz, muryn sózderiniń túbir tulģasynda da, táýeldeýli tulģasynda da y, i áripteri tańbalansyn; 
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- ý,ı - dybystary úlken pikir-talastan, jeke komıssııa músheleriniń qaraýynan keıin daýyssyz 

dybys dep tabyldy. 

Sóitip, arab grafıkasyna negizdelgen qazaq  jazýynyń emle erejeleri 1924 jyly Orynbor  

sezinde qabyldandy. 

A.Baıtursynovtyń til bilimindegi alatyn ornyn belgili ģalym N.Ýali' bir sózben bylaı dep túıgen 

edi: " Jalpy til biliminde tuńģysh fonolog dep ádette álipbilı túzýshilerdi ataıdy. Olaı bolsa qazaq 

til bilimindegi alģash fonolog - A.Baıtursynuly". 

Emle priıtsıpi. Eń birinshi, A.Baıtursynuly jazýdyń negizi ekeý, al júıesi tórteý dep kórsetken. 

Bul jalpy jazý teorııasyndaģy jazý tıpi men jazý túrlerine saıkes keledi. Mysaly, L.V.Zınder 

jazýdyń tegi semasıografııalyq nemese ıdeografııalyq jáne fonografııalyq bolyp bólinedi deıdi: 

Al tańba júıeli emle, 

tarıh júıeli emle, 

týys júıeli emle, 

dybys júıeli emle dep orfografııasyndaģy tarıhı prıntsıp, etımologııalyq prıntsıp, morfologııalyq, 

fonetıkalyq prıntsıpterdi ataģany [ 5; 42] 

Qazaq jazýynyń alģashqy kezeńi emle prıntsıpin aıqyndap alý qıyndylyģymen ólshendi desek, 

bul sheshýshi mindetti ģalym "týys júıeli emleniń de, dybys júıeli emleniń de túkpirine qınalmaı 

ótetin, ekeýiniń arasynan jol taýyp beretin" tómendegi usynystar arqyly sheshken: 

  1) Árbir óz aldyna túbiri bar sóz ońasha aıtylģandaģy estilýinshe jazylý; 

  2) Azģan sóz azģan kúıindegi estilýinshe jazylý; 

  3) Úılestikpen dúdáma'l estiletin bolģan dybystar aıqyn oryndardaģy estilýinshe jazylý; 

  4) Qosymshalar qosylatyn sózdermen birge jazylý; 

  5) Qosalqy sóz, qos sóz, qosar sóz, qosyldy sóz - bári de qosarlyq belgimen jazylý; 

  6) Jalģaýlyqtar bólek jazylý oryndarynan basqa jaģy jalģaý erejesinshe bolady; 

  7) Úıir aıtylatyn syn esim men zat esim bólek jazylý; 

  8) Kosemshe, komekshi etistikter bólek jazylý ". 

         ... A.Baıtursynov múldem jańa grafıka jasaý máselesin kótergen joq. Ol arab grafıkasyn 

qazaq tili dybys júıesiniń statıkalyq  jáne dınamıkalyq erekshelikterine sáıkes reformalandyrý 

máselesin kóterdi. Iaģnı, qazaq jazýynyń grafıkalyq bazasy baıag'y - arabsha, biraq buģan jańa 

kózqaras endirý arqyly árip pen dybystyń qarym-qatynasy sıngarmo-fonemagrafııa uģymyna 

negizdelip, qazaq álipbıi men orfografııasy qazaq sóıesim protsesiniń barlyq qasıetterine 

beıimdeledi. Alfavıtke qosymsha tańbalar endiriledi. Olardyń qazaq kózimen qabyldanýy dástúrli 

(arabsha) bolýy kerek. Qazaq alfavıti men qazaq orfografııasyn jasaģanda osyndaı sharttardy 

medeý tutý mindettiliginiń sebebi - arab jazýynyń qazaq dalasyna dinmen birge kelgendiginde. 

Jazý jáne din halyqtyń sana seziminde bólshektenbeıtin bir bútin uģym, sondyqtan qazaq eline 

búginde basqa grafıkany nemese basqa grafıkanyń elementterin endirý múmkin emes. Sol 

sebepten eń obektıvti, eń utymdy sheshim - arab grafıkasyn qazaq dybys qorynyń qasıetterine 

beıimdep, qazaq alfavıti men qazaq orfografııasyn jasaý. 

 

Paidalang’an a’debietter: 
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3. O‘mira‘live Q. XY-XIX g‘asyrlardag‘y qazaq poeziasynyn‘ janry men stili. – Almaty, G‘ylym, 

1983  

4. . O‘mira‘live Q. XY-XIX g‘asyrlardag‘y qazaq poeziasynyn‘ tili. - Almaty, G‘ylym, 1976 

5. Jumaliev Q. Qazaq a‘debi tarixynyn‘ ma‘seleleri ja‘ne Abai poeziasynyn‘ tili. Almaty. 1960 

ja‘ne 2010 jyly qaita `qazaq til biliminin‘ antologiasy` seriasymen arnaiy basyldy. 
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Қазіргі қазақ тіліндегі кірме сҿздердің ғылыми-танымдық негіздері  

 

   Алдашев Нұрдəулет Мырзалыұлы  

 филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Баишев университеті, Қазақстан 

Республикасы, Ақтӛбе қаласы aldashev13@mail.ru 

  Бурибаева Г.Қ. 
«қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының  І курс магистранты, Баишев университеті, 

Қазақстан Республикасы, Ақтӛбе қаласы 

 

Тілдің ӛте ӛткір әлеуметтік-саяси, ҧлтаралық проблемалар мен міндеттерді шеше 

алатындығы тарихтан белгілі.  Себебі, қазіргі қазақ тілінің жҥйесі ғасырлар бойы жиналған 

білім беретін, қазақ ҧлтының жетістіктерін, дәстҥрі мен тәрбие беру жҥйесін, оның 

ҥлгілерін сақтап және адамзаттың даму жолындағы ӛзіндік орнын  алып, ҧлттың ӛзін-ӛзі 

тануы мен сана-сезімінің қалыптасуына ҥлкен әсер етті. Сондықтан тілдің дамуы арқылы 

қоғамның тҧрақтылығы сақталып қана қоймайды, сонымен бірге адамдардың бір-бірімен 

қарым-қатынасының олардың мәдениетінің , тілінің, формалары мен типтері жаңартылып 

отырады. Ал қазақ тілі болса ӛзінің табиғаты жағынан басқа тілдер сияқты ҥнемі ӛзгеріске 

тҥсіп отырады. Бҧл барлық тілге тән қҧбылыс екендігі белгілі. 

Олай болса қазақ тілінің даму ҥрдісі, қалыптасуы , қазіргі заман талабына сай жауап 

беруі ең алдымен тілдің ӛзіне тән қасиеттері негізінде ӛзінің мҥмкіншіліктерін пайдалану 

арқылы жҥзеге асады. Соңғы жылдардағы тілдің қолдану аймағын алып қарағанда қазақ 

тілінің ролі, оның  дәстҥрлі ҥлгілерін сақтау болып отыр. Сол сияқты қазақ тілінің 

мемлекеттік мәртебе алуы, қол жеткен табыстарымызды сақтап қалумен қатар, ҧлтаралық 

қарым-қатынастың  тҧрақтылығын, этникалық мәдениеттің элементтерін саралау және 

әрбір ҧлттың, адамзаттың қол жеткен табыстарын ҥйрету болып табылады. Егеменді 

еліміздің тәуелсіздік жариялаған ХХ ғасырдың аяғындағы әлеуметтік саяси және қоғамдық 

ӛзгерістер қазақ әдеби тілінің ҥлгілеріндегі қолданылып келген әр тҥрлі сферадағы сӛздік 

қҧрамына «тӛңкерісшіл әсерін» тигізді. Бҧл – қазақ әдеби тілінің сӛздік қҧрамына, тіл 

дамуына әсер ететін сыртқы жағдаяттардың-қоғам ӛзгерісінің, ғылым мен техниканың, 

мәдениет пен шаруашылық салаларындағы жаңалықтар, еңбек ҥдерісінің кҥрделенуі, 

еңбекке қатысты мамандықтар мен кәсіптердің қҧрал-жабдықтардың жаңаша ӛркендеуінің 

ықпалынан пайда болды. 

Тілге ӛз әсерін тигізетін «тӛңкерісшіл» жағдаят, қоғамдағы жаңаша қарым-

қатынастар қазақ тілінің жаңаша қолданысына, сӛзжасамына ӛз әсерін тигізді. Ең алдымен 

тілге енген кірме сӛздердің қолданысы мен оны игеру мәселесі, стилистикалық 

кӛшірмелер /транспортировка/ жасау, деархизация ҥдерісі, қазіргі қазақ тілінің әр тҥрлі 

лексикалық топтарындағы ӛзгерістердің және т.б. тілдік қҧбылыстарды игеру. 

Баспалар мен редакциялардың басшылыққа алуы міндет екендігі кӛрсетілмеген, 

қазақ тілінің қазіргі жазу тәжірибесінде, яғни қазақ тілі қолданылып жҥрген барлық салада 

бар, Ережелердің жаңа нҧсқасындағы қағидаларда кейде   ескерілмей,  орфографиялық 

сӛздіктерге енгізілгенімен,  тасада қалып қойып жҥрген сӛздер де бар..  Бҧның себебі неде? 

Барлық тҥйін - аталған қҧжат пен қазақ тілінің дамуы арасындағы алшақтықта, теория мен 

практиканың арасындағы сәйкессіздікте. Бҧның ӛзі қазақ емлесін, және қажетті анықтама 

қҧралдарды әлсін-әлсін жетілдіріп, қайта қарап отыруды қажет етеді. 

Емле жазу-сызу мәселелерін қолға ала бастағаннан бері бір сӛздің немесе бір типтес 

сӛздің ӛзін жазу, орфограммасын қалыптастыру әр кезде әр қилы айтылып, әр тҥрлі ереже 

қабылданып келеді. Айқындауды қажет ететін осы сӛз сауаттылықтың кӛзі, оқырман 

қауымды  білімге, кӛзі ашықтыққа және тіл мәдениетіне тәрбиелейтін қҧрал – кҥнделікті 

бҧқаралық-ақпарат қҧралдары мен баспасӛз беттерінде  ала-қҧла жазылады. Атап айтарлық 

бір жағдаят, кірме сӛздердің игерілуі, басқа тілге дендеп енуі қалыпты тілдік қҧбылыс деп 

есептелінеді. Себебі тарихи ӛзгерістер мен қоғамдағы саяси-әлеуметтік ақуал ең алдымен 

сол тілдің сӛздік қорынан кӛрінеді. Мысалы кӛне грек тілі мен латын тілі кәрі қҧрлық деп 

аталатын Еуропада, славян әлемінде кӛне славян тілі, мҧсылмандық Шығыста – араб 

тілінің әсері қандай болғанын тарихтан білеміз.Қандай халық болмасын оның тілінде кірме 
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сӛздер  енген, болады және алдағы уақытта да бола береді. Кірме сӛздердің тілдегі ену 

ҥрдісін зерттеген тілші-ғалымдар мынадай қызықты жағдайды анықтап отыр. Мысалы, 

неміс тілінде кірме сӛздер он мыңдап саналады, ал ағылшын тілінің жартысынан кӛбісі 

кірме сӛздер екендігін анықтаған.  Орыс тілі – ғалымдар орыс тілінің лексикалық қабатын 

кірме сӛздер қҧрайтындығын айта келіп, шамамен 10 пайызы кірме сӛздер деп есептеп 

отыр.(5) Оның ішінде кірме сӛздердің кӛпшілігі тек стилистикалық бояуы бар,салаарлық 

сӛздер болып келеді. Мҧндай сӛздердің қатарына кәсіби сӛздер мен варваризмдерді,термин 

сӛздер мен спецификалық мәні бар кітаби сӛздерді жатқызады. 

Қазіргі қазақ тілінің даму барысында кірме сӛздердің қолдану аясы мен игерілуі 

сӛздік қордың баюына ҥлкен әсер етті, оны толықтырды. Сондықтан кіме сӛздермен 

байып, толығып отырған қазақ тілі, қазіргі уақытта қазақ тілінің грамматикалық және 

дыбыстық қҧрлымын сақтауға ӛз әсерен тигізуде. Сондықтан қазіргі қазақ тіл білімінде 

кірме сӛздердің игерілуі туралі мәселе ӛзінің актуальдығын жойған жоқ. Алайда ҥстірт 

қарағада  қазақ тіліндегі кірме сӛздердің енуі,игерілуі туралы мәселелер жан-жақты 

шешілген сияқты кӛрінгенімен, шын мәнісінде олай емес екендігі анық. Сондықтан кірме 

сӛздерге қатысты сҧрақтар әлі толық шешіліп бола қойған жоқ. Мысалы, кірме сӛздер 

және олардың игерілуі дегенде кӛбіне – кӛп бір тілден екінші тілге енген сӛздер деп 

қаралады.  Алайда, кірме сӛздердің енуі мен игерілуі туралы айтқанда ең алдымен тіл 

ғылымында аксиома сияқты қалыптасқан бір жақты пікікр жоқ. Керісінше, кірме сӛздердің 

әлеуметтік және тілтанымдық жағынан зерттеу мәселесі кҥрделі болып отыр. Сонымен 

бірге кірме сӛздердің мәртебесін анықтау да оның ҥрдісі мен сӛзжасамдық қабілеті туралы 

айтуды қажет етеді. Шындығына келгенде қазақ тіліне тән тӛл сӛздер мен кірме сӛздердің 

арасындағы айырмашылықтар мен ҧқсатықтықтарды айқындаудың ӛзі бір мәселе болып 

отыр. Себебі, қазақ тіліне тән тӛл сӛздің жасалуы мен енуі қай тілден енді немесе жаңа сӛз 

қалай жасалды деген сҧрақтар келіп шығады. Мысалы, қазақ тілінде толыққанды сӛз 

болып қолданылып жҥрген полк сӛзі  неміс тілінен орыс тілі арқылы біздің тілімізге енген. 

Кейбір жағдайларда кірме сӛздердің кейбіреулері морфемалары да басқа тілден енген әрі 

ол морфемалары да әр тҥрлі топқа жататын немесе бір-біріне жақын тілдердің сӛздері 

екендігі кӛрініп тҧрады. Мысалы, қазіргі қазақ тілінің айналымында жҥрген лифтер сӛзін 

алайық. Бҧл сӛздің тҥбірі – ағылшын тілінен енген lift сӛзі, -ер суффиксі француз тіліндегі 

–eur  қосымшасының бірігуінен жасалған, орыс  тілі арқылы қазақ тіліне енген.  Мҧндай 

сӛздердің қатарына қазақ тілінде айналымда жҥрген минер, тапер, режиссер сияқты сӛздер 

де кіреді. Бҧл сӛздердің бойындағы тағы бір ерекшелік,  олардың ағылшын тіліндегі тҥбір 

сӛз бен француз тіліндегі қосымшаның бірігуі арқылы жасалғандығы деп есептейміз. 

Мҧндай сӛздердің қолданысына байланысты да орыс тіл білімінде де бір ізділік жоқ. 

Мысалы, орыс ғалымы А.В.Калинин: «Конечно, странно слышать,что дрижер,  радиопьеса,  

кинопрограмма – русские слова. Но если это странно слышать,то считать их 

займствованными было бы неверно с научной точкой зрения.» -,деп кӛрсетеді. (5) Қазақ 

тілінде де ӛзіндік мәні сақталған, алайда шығу тегі жағынан басқа тілден енген кірме сӛз 

болып саналатын және де ӛзінің бойында шетелдік тілдік элементтерді сақтап 

қолданылатын сӛздер қазіргі уақытта кӛптеп кездеседі. .Сондықтан мҧндай сӛздер қазақ 

тілінің топырағында жасалып, қазақ тілінде «азаматтық алған сӛздер» қазақ тіліндегі сын 

есімнің –лық,-лік,-дық,-дік,тық,-тік жҧрнақтары арқылы мағынаға ие болып 

отыр.(8.10)Мысалы,тарихилық, аристократиялық, антикалық, сатиралық,  географиялық, 

модельдік,  және  т.б.   

Мҧндай сӛздердің сӛзжасамдық  жасалу ҥлгілері мынадай болып келеді: 

сӛзжасамдық ҥлгі + туынды негіз+ морф+ * –лық,-лік,-дық,-дік,тық,-тік жҧрнақтары болып 

келеді(8.10) Қазақ тіліндегі кірме сӛздер туралы сӛз қозғағанда – калька туралы айтпай 

кету мҥмкін емес.  Калька сӛзі қазақ тіліне француз тіліндегі /calque/ сӛзі орыс тілі арқылы 

енді. Мысалы, водород, кислород – латын тіліндегі hudroj enium  және   oxudeenium деген 

сӛздерден жасалған.Кірме сӛздердің басқа тілге ену ҥрдісінде оның грамматикалық 

тҧлғасы мен фонетикалық жасалуына кӛп ӛзгеріс енбейді. Ал ауызша кірме сӛздердің енуі 

мен игерілуінде сӛздер ҥлкен ӛзгерістерге тҥседі. Мысалы, итальян тілінен енген tartufolo – 

орыс тілінде – картофель, ал қазақ тілінде картоп, неміс тілінен енген ярмарка сӛзі- 
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жәрмеңке  болып жҧмсалады. Зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша кірме сӛздердің бір 

тілден екінші тілге ауысыу және игерілуі ең адымен бірнеше обьективті себептерге 

байланысты деп есептейді. Олардың қатарына : халықтар арасындағы тарихи 

байланыстылық; жаңадан пайда болған атаулар мен тҥсініктергше ат беру; белгілі бір 

халықтың жаңа бір сферадағы қол жеткізген табыстары мен жетістіктері; тілдік снобизм 

мен мода; тілдік ҥнемдеу заңдылықтары; сол сӛзге бастау, ҧйытқы болған бір тілдің 

беделді болуы; (2)Бҧл кӛрсетілген обьективті себептердің барлығы да – 

экстралингвистикалық факторлар; 

Ал тілдің ішкі мҥмкіндіктерін пайдалану, яғни интралингвистикалық факторлардың 

қатарына мыналар  жатады: 

1. жаңадан пайда болған атаулар мен тҥсініктерге сол тілдің ішкі мҥмкіндіктерінде 

балама , дәл сол мағынаны бере алатын сӛздердің болмауы; Мысалы, плеер, хэпинг, 

импичмент және т.б. Біздің кӛзқарасымызша,  бҧл жағдаят кірме сӛздердің игерілуі мен 

енуіне басты себеп болды. 

2. бҧрыннан қолданыста бар кірме сӛздермен бірге сол сӛзге пара-пар суреттеу, 

баяндау бағытында қолданылатын сӛздердің енуі; Мысалы, автотуристерге арналған қонақ 

ҥйді – мотель, бҧқаралық-ақпарат қҧралдарына арналған кішкентай конференция – 

брифинг, шаңғымен мәнерлеп сырғанау – фристаил,  қысқа қашықтыққа жҥгіру – спринт 

және т.б. 

3. кейбір кірме сӛздерге детальды анықтама беру,жаңадан пайда болған ҧғымдар мен 

заттарға жаңаша тҥсінік беру қажеттілігі, яғни тек қана бір сӛзбен аталып келген сӛздерге 

қосымша атау беру қажеттілігі пайда болды; Мысалы, француз тіліндегі портье сӛзі орыс 

тілі арқылы қазақ тіліне еніп орнықты. Сол сияқты қайнатпаның аса бір сортын кӛрсету 

мақсатында – джем сӛзі қалыптасты. 

4. экспрессивті қҧралдар арқылы кірме сӛздерден жасалған стилистикалық 

синонимдер қатарының қҧралуы; Мысалы, қызмет кӛрсету – сервис, шектеу қою – лимит. 

5. Егер де тілге енген кірме сӛз тҧрақтап,толыққанды сӛз болып айналымда жҥрген 

болса,кейін сол сӛздің ҥлгісімен жаңа сӛздер жасауда кӛп қиындық болмайды. Мысалы, 

ағылшын тіліндегі джентельмен сӛзі қазақ тілінде ХХ ғасырда кӛнерген кірме сӛз тетінде 

қолданылса, қазір бҧл сӛз белсенді қызмет атқаруда. Осы сӛздің ҥлгісімен қазіргі қазақ 

тілінде спортсмен, полисмен, яхтаcмен рекордсмен,  бизнесмен, конгресмен  деген 

сӛздердің ҥлгілері де белсенді жҧмсалады..  

           Бҧл  жағдай  соңғы жылдары  қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі қоғамдық 

қызметінің ӛсуіне байланысты барынша қарқынды қалып алды. Бҧл — занды қҧбылыс;   
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Латын ҽліпбиін оқыту: қолданысқа тҥсу тарихы 

Айтбенбетова А.Қ  

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 2017 жылдың 12 сәуірінде жарияланған 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы еліміздің ертеңі ҥшін 

қазірден бастап атқарылар барлық шараларға жол кӛрсетіп, бағытымызды айқындап тҧрған 

темірқазығымыз болды. Мақалада айтылған ой-пікірлер елінің болашағын ойлаған, кӛзі 

ашық, кӛкірегі ояу әр адамды толғандырғаны анық. Мақалада ҧлттық жаңғыру бағытында 

атқарылатын шаралардың бірі ретінде «қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне кӛшіру 

жҧмыстарын бастауымыз керек» деген сӛзі жҧртшылықтың, әсіресе, ғылыми қауым 

арасында кең қолдау тапты 

Ӛткен ғасырдың бас кезінде, кешегі кеңес ҥкіметінің қҧрылған алғашқы 

жылдарында, оның қҧрамындағы әр тҥрлі ҧлт халықтардың тілдік кеңістігі мен жазуы да 

әр тҥрлі болды. Сондықтан ескі жҥйеге тӛңкеріс жасаған жаңа биліктің бастапқы 

кезеңдердегі «мәдени революция», «революция әліпбиі» деген ҧрандармен басталған 

саясатының астары ӛз қарауына енген барлық халықтардың жазуларын бірыңғайландыру 

және жаңарту болды. Осыған байланысты кеңес билігі ескі жазудан бас тартып, әсіресе, 

араб жазуындағы тҥрік халықтарына, латын жазуын енгізу мҥмкіндіктерін қарастырды. 

Сӛйтіп кеңес ҥкіметі қарауындағы «кіші халықтары» қолданып келген араб жазуын 

латындандыру ісі мәдени революцияның негізгі ӛзегінің біріне айналды. Тҥрік халықтары 

арасында алғашқы болып латын әліпбиіне ӛтуге белсенділік танытқандардың кӛшбасында 

әзірбайжан тҧрды. 

Біздің кӛтергелі отырған тақырыбымызда латын әліпбиін қолданысқа тҥсірген 

жағдайда, оны оқыту барысында қандай қиыншылықтарға кездесетініз сӛз балмақ. Қазіргі 

қолданысқа тҥсетін латын әліпбиімізді айтпастан бҧрын, тарихымызға шолу жасап, 

алғашқы латын әліпбиіне кӛшудегі ғалымдарымыздың сол кезде талқыға салған 

мақалалары тӛңірігенді әңгіме ӛрбітсек. Х.Досмҧхамедҧлының, Н.Тӛреқҧловтың, 

Қ.Жҧбановтың, Т.Шонанҧлының, Е.Омарҧлының еңбектеріне шолу жасадық. Соның 

ішінде Н.Тӛреқҧловтың мақалар аясында латын әліпбиін қолданысқа тҥсіргеннен кейінгі 

қиыншылықтар мен артықшылықтарға сараптама жасадық.  

Н.Тӛреқҧловтың  «Бізге қандай әліпби керек», Х.Досмҧхамедҧлының  «Қазақ-қырғыз 

тіліндегі сингармонизм заңы», Қ. Жҧбановтың «Қазақ тілінің емлесін ӛзгерту жайлы» атты 

мақалаларда латын әліпбиінің алғашқы қолданысқа тҥскен кезеңдегі мәселелер қозғалады. 

Н.Тӛреқҧловтың  «Бізге қандай әліпби керек» мақаласында:  

1 .Оқыту жағынан кӛрінген міндері 

2. Жазудағы қолайсыздық 

3. Медицина, саулық жағының айыбы 

4. Санмен қатар келгендегі қолайсыздық 

5. Білім кітаптарын жазудағы оңайсыздықтар 

6. Музыкада қолданып болмағандығы 

7. Баспа ісінде бҧл хәріптің жарамағаны 

8. Жазу мәшинасы мәселесі т.б тақырыптар аясында  

9. Еуропаның типография, баспа ісіне кіргізетін жаңалықтары 

10. Еуропа тілдерін ҥйрену мәселелері тақырыбында талдаулар жҥргізілген [2] .   

 Сонымен қатар, жазудың емле жағы қазақта бітейін деп қалған. Атақты тарихшы 

Нажиб Асим (Нәжип Ғасым) «Тҥрік» деген сӛзді баяғыша «трк» тҥрінде емес, «тҥрік» деп 

ҥйрету ҥшін жыл ҧрынды, «т»-дан соң «хәрпі» керек дегені ҥшін кӛп заманға шейін 

«Нажибесімді» «уаули тҥрік» деп Стамбул келеке қылды, тағдырға шҥкірлер болсын, 

Байтҧрсынҧлы Ахмет мҧнан 10 шақты жыл бҧрын қазақ емлесін тілге туралап тҥзеткенде 

барлық жҧрт керектігін біліп, қабыл алады дейді.  
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Мектептегі оқытушы да, балалар да нҥкте-ирек бӛлесіне қалып, қиналды. Кеңседе 

отырған кісі асығып жазғанда жазу тура болсын деп барлық, нҥкте-иректерді санап 

жазайын десе, болмайтын болды. Қазақ тілі ҥкімет тілі болды дегенге бір жыл бола 

жаздады-жазу машинасы жоқ. Қазақ тілі кеңсеге кірмеген. Хәріптің қандай міндері бар дап 

сҧрасаңыз, ол міндерін кезекпен санап берейін. 

 Оқыту жағынан кӛрінген міндері атты бӛлімінде әріптің бір тҥрін емес, 3-4 тҥрін 

ҥйрету керек деген мәселені талқылайды. Бір-біріне жақын ҧқсас әріптерді кешенді 

әдіспен ҥйрету керек дегенді айтады. 

 Жазудағы қолайсыздықтырдың есеп-саны жоқ денеді айта келе, тілді бҧзатын жаман 

әдеттері, тез жазу емлеге жау.  

  Медицина, саулық жағының айыбы бӛлімінде әріптердің тҥрі бір-біріне жақындығын 

сӛз етеді. Бір-біріне жақын, кӛзге қиын оқылатын сӛздер кӛзді бҧзатындығы, ауруға 

шалығады деген пікірлер айтады.  

  Санмен қатар келгендегі қолайсыздық бӛлімінде: Бҧрын біз былай жазушы едік: I, r, e, 

l, y . Сан белгілері тастағанымызға 3-4-ақ жыл болды. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 деп 

жазамыз. «Кӛз-кӛр», «арғын-азғын» болуып қалуы жеңіл болғандай, /100 (бір жҥз)-дің 

жанына шыбын отырса, тҥртіп қойсаң, /1000 (бір мың), бір нҥктені қырып қойсаң, /10 (он) 

болып тҧра беретін еді. Дәптер ашып, дебит, кредит деп жазып, кеңсенің бухгалтериясын 

ескі таңбалармен жазу мҥмкін болмайтын еді... /0000000000 (жҥз миллард) оқығанда 

қандай ескішіл болмасын, кісінің кӛзі ойнақшып кетеді. Оның ҥстіне сӛйлемнің аяғында 

сӛз біткенде нҥкте қою бар. Бҧл нҥктеден соң/0  деп жазсаң, жҥз болып тҧра беретін. Емле 

нҥкте, хәріпте нҥкте, санда нҥкте-дҥниені нҥкте топаны басатын болған еді деген пікір 

айтады. 

 Білім кітаптарын жазудағы оңайсыздықтар бӛлімі бойынша медицина, алгебра, 

геометрия кітабындағы формулаларды арабша әріппен қалай жазуға болады деп сҧрақ 

қояды.  Сонымен қатар, дҥниедегі барлық мәдениетті ҧлттарға ортақ болып танылған бҧл 

пән, техника кітаптарын жазғанда осы біздің білім ордамыз (Орынбордағы «Ақа» центр) 

қайсы жолға бастамақ? Мәдениет жолына ма, ия Сәкеннің   «Азия»-сына ма? Біз 

ойлаймыз, ескішілдік пердесін жыртып, кӛздерінен алып тастауға бата алса, акацентріміз 

тарихтың бізге кӛрсеткен ҥлкен мәдениет жолына бастаса керек. Жеңілдіктен қашуда не 

пайда бар? Бірақ естуімізге қарағанда (ӛсек болмаса), Орынборда жазылып жатқан білім 

кітаптары жалпы мәдениет дҥниасындағы формалдармен жазылған емес. Бҧл рас болса 

(егер шын болса), мҧнда қабыл етіп, жалпы жазуда онан тҧра қашудың не «сауабы» бар 

дегенді де қоса айтады. 

 Музыкада, баспа, жазу машинасында қолданысқа тҥскен латын әліпбиінің болашақта 

кездестін қиыншылықтар мен қолданысқа тҥскен кездегі мәселелер қарастырылады. 

Нәтижесінде тӛмендегідей мақсат қояды: сӛз хәріпіміздің кітап басу жағынан кӛрінген 

міндері ҥстінде еді. Типография, машина жанына ӛмірінде жуымаған кісілердің де кӛзі 

ашылсын деген оймен ең тҥсінікті мысалдардан бастаймыз дейді.  Жазу машинасы 

мәселесі ҥлкен мәселе екенін және  Қазақ арасында бҧл мәселеге қатты кіріскен кісі жоқ 

екенін, жазу машинасының мәселесі тҥбінде қандай пайда, зиян береді, оны да ойлаған кісі 

жоқ, бірақ бҧл мәселенің бҧл шеті техникаға байлаулы болса да екінші шеті Қазақ 

республикасының саяси ӛсуіне байланған екенін айтады. 

 Н.Тӛреқҧлов Еуропа тілдерінен қазақ-қырғыз баласы ҥшін ең әуел орысша оқу бар. 

Латыншаны білгеннен соң, әліпбиін тану жеңіл болуына орысшаның ӛзінің латыншаға 

қарай еріп жасалғандағы себеп. Бҧл жазулардың тҥрің тәртібі, солдан оңға қарай жазылуы 

бір. Арасындағы бар айырма шамалы. Орысшаны білудің керегі жоқ, зияны бар десеңдер, 

онда сӛзім жоқ. Бірақ ондай сӛйлейтін кісі қазақ-қырғыз арасында болмаса екен деймін. 

Сондықтан ӛз жазуымыз да тҥзелсе, орысша тану жа жеңіленсе, пайда болмас деп кім 

айтар?! Әрине, бҧл әліпби мәселесін шешкенде ―орысша тану жеңіл болады‖ деген оймен 

шешу керек емес. Біздің айтуымыз ол емес. Біз тек латынша алынғанда ӛз-ӛзінен осындай 

да пайда болмақ деп ӛз ойын қысқаша баян етеді дегеді айтады. Мақалада кӛрсетілген 

мәселелерге шолу жасай келіп, қазіргі біздің қолданысқа тҥсіргелі отырған латын 

әліпбиімізді оқыту барысында қандай да қиыншылықтарға кезігуіміз мҥмкін. Әліпбидің 
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алғашқы нҧсқалары тҥскен кезде студенттер арасында әр тҥрлі формада әліпбиімізді 

оқытуға байланысты жҧмыс тҥрлері жҥргізілді. Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі 

қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 3- курс студенттері арасында диктант, таңбаларды 

жатқа жазу, латын әліпбиінде эссе, әңгіме жазу жҧмыстары жҥргізілді. Студенттер 

арасында жҧмыс тҥрлері нәтижесінде қолданысқа тҥскелі отырған латын әліпбиін оқыту, 

қолданысқа тҥсіру барысында еш қиындық болмайды деп қорытындылап отырмыз.  

 Тіл жанашырларына, студенттерге қазақ жазуының ӛткен тарихында латын әліпбиіне 

кӛшу ісі қалай жҥргізілгені, сол тҧстағы қазақ зиялыларының бҧл шараға қатысы мен 

олардың кӛзқарастарын таныту мақсатында қҧрастырылып отыр. Ӛткенді білмей, 

болашаққа бағдар жасау оңай емес, сондықтан аталған мақалада жазуымызда алғаш 

қолданылған латын графикасын оқыту мәселелесі тҧр.  
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         Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевтың 2017 

жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ 

тілін біртіндеп латын әліпбиіне кӛшіру жҧмыстарын бастауымыз керек. Біз бҧл мәселеге 

неғҧрлым дәйектілік қажеттігін терең тҥсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге 

Тәуелсіздік алғаннан бері мҧқият дайындалдық» деп айтқан еді. 

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев 2017 жылдың аяғына дейін латынша қазақ әліпбиінің 

жобасын әзірлеуді ҧсынып, ҥкіметке қазақ тілін латын әліпбиіне кӛшірудің нақты кестесін 

жасауды тапсырды. Ал 2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді ҥйрететін мамандарды және 

орта мектептерге арналған оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет. Осылайша алдағы 2 

жылда ҧйымдастыру және әдістемелік жҧмыстар жҥргізіледі. 

Сондай-ақ, Елбасымыз ӛзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» 

Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында: «Мемлекет ӛз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту ҥшін кӛп 

жҧмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жӛніндегі кешенді шараларды жҥзеге 

асыруды жалғастыру керек.  

  Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне кӛшіруге 

кірісуіміз керек. Бҧл – ҧлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде 

біз мҧндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы ҥшін осындай шешім 

қабылдауға тиіспіз және бҧл әлеммен бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі 

мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» 

– деп латын әліпбиіне кӛшудің қажеттілігін атап ӛтті. Біздің қазіргі кирилл әліпбиіндегі 
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қазақ тіліміз – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, сонымен қатар Ресей, 

Ӛзбекстан, Қытай, Моңғолия және т.б. елдерде тҧратын қазақтардың ана тілі. Қазақ тілі 

тҥркі тілдерінің қыпшақ тобына, соның ішінде қарақалпақ, ноғай, қарашай тілдерімен 

бірге қыпшақ-ноғай тармағына жатады. Сонымен қатар қырғыз, татар, башқҧрт, қарашай-

балқар, қырым, қҧмық тілдеріне жақын. Қазақ жазуы бірнеше рет ӛзгеріске ҧшырады. жазу 

тарихында қазақ тілінің әліпби жҥйесі бірнеше тарихи кезеңдерді басынан ӛткізіп, ҧлттық 

әліпби деңгейіне жеткен. 

Ағартушы-педагог ғалым Ахмет Байтҧрсынҧлы айтып кеткендей, «Ҧлттың 

сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тілі» деген. Алаш 

қайраткерлері де латын әліпбиін жазу-сызуда қолданды. Бҧл бізге таңсық дҥние емес. 

Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Латын әліпбиі б.з.б. VII ғасырда Римде грек 

және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, б.з. I ғасырда қалыптасқан. Орта 

ғасырда латын әліпбиі Еуропаға тарады. Африка, Америка және Азия халықтары 

пайдаланады. Қазіргі латын әліпбиінде 25 әріп бар. Дауысты дыбыстар е әрпі созылыңқы 

және қысқа.  

«Президентке ҧсынылған  қазақ тілінің латын қарпіне негізделген бірыңғай 

стандартының жаңа жобасы халықтың кҥткеніне жауап болды. Алдында таныстырылған 

бірінші нҧсқаға қатысты кейіннен кӛптеген ҧсыныстар жасалғаны белгілі. Оның барлығы 

біздің әліпбиге, мемлекеттік тілге деген ҥлкен жанашырлықтың кӛрінісі. Осы орайда 

ғалымдар мен тіл мамандарының айтқан пікірлері қамтылып, талқылауға емін-еркін 

мҥмкіндік берілді. Екіншіден, шынын айтқанда, мемлекеттік тілді Қазақстанда тҧратын 

барлық азаматтардың білгенін қалаймыз ғой. Сондықтан кеше таныстырылған жоба 

қолайлы әрі тиімді деп ойлаймын және халықтың кӛңілінен шығады деген сенімдемін.  

Оның сӛзіне қарағанда, қазақ тілін басқа ҧлт ӛкілдері тезірек меңгеруі ҥшін әліпби 

барынша әмбебап болуы тиіс. 

Қазақ жазуын латын әліпбиі негізіне ауыстыру – әбден пісіп жетілген қазақ тілінің 

дамуына қажетті мәселе. Әліпбиді ауыстырудың ең маңызды, ең салмақты нәтижелері – 

жаңа әліпби тіліміздегі дыбыстық жҥйелерді нақ анықтап, қазақ жазуының кемшіліктерін 

жоюға мҥмкіндік береді, тілдің дамуына, қолданысын кеңейтуге кҥшті әсер етеді, қазақ 

тіліне айрықша мән беріп, қайтадан жаппай оқуға себеп болады. Сондай-ақ, тіліміздің таза 

табиғи қалпын сақтап қаламыз. 

Қазіргі қазақ жазуында қолданылып жҥрген әліпбиді латын әріптерімен ауыстыру 

мәселесіне алаңдаушылық тудырып отырғандар бар. Бірақ бҧл болашаққа батыл қадам 

жасап, елімізді тӛрткҥл дҥниеге танытып келе жатқан Елбасының тағы бір маңызды 

бастамаларының бірегейі және дер кезінде қозғалған тіліміздің болашағы ҥшін жасалған 

ғылыми маңызды шара деп есептейміз. Тәуелсіз елдің негізгі белгілерінің бірі ретінде 

жазудың маңызы ӛте зор. Латын әліпбиіне кӛшу, сайып келгенде, ана тіліміздің болашағын 

ойлап, қолданыс аясын одан әрі кеңейте тҥсуге мҥмкіндік жасап, тіліміздің ішкі табиғи 

әліпбиіміз арқылы жазудың айтуға жасап келе жатқан қиянатын болдырмай, қазақы 

айтылым (орфоэпия) мен жазылым (орфография) талаптарын жҥйеге тҥсіру деп тҥсіну 

керек. Латын әліпбиіне кӛшу – қазақ халқының алға жылжуына, жаңа заман талабына сай 

ӛсіп-ӛркендеуіне, болашақта еліміздің жан-жақты дамуына ҥлкен ҥлес қосып, жемісі мен 

жеңісін әкелері сӛзсіз. Біз латын әліпбиіне кӛше отырып, ӛркениетті елдердің қатарына 

қосылып, тіліміздегі дыбыстық жҥйелерді нақ анықтап, қазақ тілінің жазылуы мен 

дыбысталу кезінде сӛздер қолданысындағы артық кірме сӛздерден арыламыз.  

           Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы-қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына арнаған Жолдауында: «Біз 2025 жылдан 

бастап әліпбиімізді латын қарпіне, әліпбиіне кӛшіруге кірісуіміз керек. Бҧл-ҧлт болып 

шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мҧндай қадамды жасағанбыз. 

Балаларымыздың болашағы ҥшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бҧл әлеммен 

бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең 

бастысы-қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады»,-деп атап кӛрсеткен болатын. Тіліміз ӛз 

тарихында бірнеше кезеңдерді бастан кешірді. Атап ӛтер болсақ, 1929 жылға дейін араб 

әліпбиі қолданылса, 1929-1940 жылдар аралығында латын әліпбиі, 1940 жылдан бастап 
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кирилицаға негізделген әліпбилерді қолдандық. Сӛзіміздің дәлелі облыстық мҧражайдан 

алынған мына тӛмендегі қҧжаттар бола алады.  

Сонымен бірге, бҧл тарихи қҧжаттар латын әліпбиінің бізге соншалықты жат дҥние емес 

екендігін, керісінше тарихи қҧндылықтарымыз екендігін ашып кӛрстетеді. Оған дәлел 

мына басылым беттеріндегі мақалалар болып табылады. 

          Елбасымыздың «Әлеммен бірлесу» деген сӛзіне назар аударатын болсақ, латын 

әліпбиін қазіргі таңда кӛптеген мемлекеттер қолдануда. Соның ішінде: Ӛзбекстан, 

Тҥркіменстан, Тҥркия және Әзірбайжан мемлекеттері қолдануда. Енді осы мемлекеттер 

қатарын Қазақстан да толықтырмақ. Латын графикасына кӛшу ешқандай саясатқа 

негізделмеген. Ең басты қажеттілігін тілдің ӛзі талап етіп отыр. Тілдің ішкі-сыртқы 

жағдайы қазіргі жазудың (орфография) айтылымға (орфоэпияға) кері әсер етіп, ӛзге тілден 

кірген сӛздердің салмағы арта тҥсіп, кірме дыбыстардың тӛл сӛздеріміздің фонетика-

грамматикалық талаптарын бҧза бастауы секілді тҥрлі жағдайлар әліпби ӛзгерту мәселесін 

алға тартты. Демек, әліпби ӛзгерту тек кирилл әріптерін латынмен алмастыру ғана емес, 

жазу саласында да реформа (қайта қарау) жасау қажеттілігін талап етеді. Яғни, кирилл 

әріптерінде қалсақ, осы әліпбидің емле-ережелері де қапталдай жарыса кедергі келтіруін 

қоймайды. Себебі, біз, қазақтар, орыс тілін ӛз ана тіліміздей меңгерген, сӛздерді 

араластырып айта беруге де ҥйренген, тіпті кейде қай тілде сӛйлеп, қай тілде тыңдап 

отырғанымызды ӛзіміз де аңғармай қалатын дәржеге жеттік. Бҧрынғы жазбаларда: 

«Қазақтар сӛйлегенде ән салып тҧрғандай» деп тамсанған екен. Мҧның себебі тілімізде 

сӛздің қос дауыссыздан басталмауы, бір дауысты бір дауыссызды соңына ертіп немесе бір 

дауыссыз бір дауыстыны соңынан ертіп әуезді айтылуында. Сондықтан да болар, бҧрынғы 

ата-бабаларымыз «кровать, стакан, стол, трактор» деген дауыссыз дыбыстардың арасына 

дауысты дыбыстарды қосып, «қазақы» тҥрде әндете айтқан. Ал қазір керісінше, қазақ 

тіліндегі сӛздер арасындағы дауысты дыбыстарды жеп қою жиі ҧшырасады. Ал бҧл 

келеңсіздікті жоюдың басты жолы-латын әліпбиі арқылы тіл тазалығын сақтап қалу. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 26 қазандағы 569 жарлығымен бекітілген латын 

графикасына негізделген қазақ әліпбиінде 32 таңба бар. Қазақ тілі әліпбиін латын 

графикасына негіздеу арқылы біз мына нәрселерден ҧтамыз. Біріншіден, жат дыбыстарды 

таңбалайтын әріптер қысқарып, тіл тазалығы сақталады. Екіншіден, қазақ тілін оқытқан 

кезде басы артық таңбаларға қажетті емле, ережелер қысқарып, оған кететін уақыт пен 

қаржы ҥнемделеді. Ҥшіншіден, латын графикасына негізделген әліпбиге кӛшу- қазақ 

тілінің халықаралық дәрежеге шығуына мҥмкіндік береді. Тӛртіншіден, тҥркітілдес 

елдермен, мәдени, рухани және экономикалық қарым-қатынасты нығайтуға мҥмкіндік 

береді. Нәтижесінде, тіліміздің қолданыс аясы кеңейіп, тар бҧғаудан босайды және 

жаһанданудың жҧмырында жоқ болып кетуден сақтайды. Тоқсан ауыз сӛздің тобықтай 

тҥйіні, ҧлтымыздың ҧлы ҧстазы А.Байтҧрсынҧлы «Ел-бҥгіншіл, менікі-ертең ҥшін» деп 

айтқанындай, елбасымыздың ел ертеңін ойлаған сындарлы саясатын қолдап, латын 

графикасына негізделген әліпбиіміздің ӛркендеуіне ҥлес қоса берейік,- дегім келеді.  

               Біз жазуымызды жаңғыртпақшымыз. Жазуды жаңғырту – тілді жаңғырту. Тілді 

жаңғырту – елді жаңғырту. Қазақ жҧрты әліпби ауыстыру мәселесін егемен ел атанған 

алғашқы жылдардан-ақ ойластырған болатын. Бірақ біз ӛзге ағайындар сияқты бҧл іске 

дереу кірісіп кеткен жоқпыз. Ойландық, толғандық. Еледік, екшедік. Бәрін таразыға 

салдық. Сӛйтіп барып, енді ғана осынау аса маңызды, аса жауапты іске бел шешіп отырған 

жайымыз бар. Біз бҥгінгі Парламенттік тыңдауды мәселенің ӛзін талқылауға емес, бҧл 

міндетті ойдағыдай шешу жолдарын талқылауға арнап отырмыз деп білеміз. Ӛйткені бҧған 

дейінгі негізгі жҧмысты Ҧлттық комиссия атқарып шықты. Бҧл мәселе талқылау кезеңінен 

негізінен ӛтіп болғанын ашық айту керек. Егемендіктің елең-алаңында-ақ басталған пікір 

алмасуларды былай қойғанда, қазақ жазуын латын жазуының негізіндегі жаңа әліпбиге 

кезең-кезеңімен кӛшіруге кірісу ниеті «Қазақстан – 2050» Стратегиясында жария 

етілгеннен кейін де бақандай бес жыл ӛтті. Рухани жаңғыру мәселелері бойынша қҧрылған 

Ҧлттық комиссияның жҧмыс істей бастағанының ӛзіне бірнеше айдың жҥзі болды. 

Ғылыми ортада да, баспасӛз бетінде де, экран мен эфирде де, әлеуметтік желілерде де сан 

тҥрлі, қым-қиғаш ойды емін-еркін ортаға салуға толық мҥмкіндік берілді. Жаңа ғана 
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баяндамада бҧл кезеңде осы тақырыпта шыққан мақалалардың ҧзын санының ӛзі 2 мыңнан 

асқаны еске салынып ӛтті. Қысқасы, қазақылап қайырсақ, айтылатын сӛз армансыз 

айтылатындай-ақ болды. Асықпау керек дейміз. Дҧрыс. Асықпаған жақсы, кешікпеген 

одан да жақсы. Бҧл мәселенің – қазақ жазуын латын әліпбиіне ауыстыру қажет пе, қажет 

емес пе деген мәселенің басы ашылған. Неге олай дейміз? Адам қателесуі мҥмкін, қоғам да 

қателесуі мҥмкін, тіпті заман да қателесуі мҥмкін. Ал уақыт қателеспейді. Уақыттан ӛткен 

данышпан болмайды. Уақыт ӛз сӛзін айтып ҥлгерді. Латын жазуы уақыттың сан ғасырлық 

сынынан ӛтіп болды. Қазір әлемдегі халықтың 80 пайызы латын графикасын игеріп, 

пайдаланып отыр, әлемдегі ақпараттың 70 пайызы осы таңбамен таратылып тҧр. Бҧдан 

ӛткен аргументті келтіру қиын шығар. Демек, латынға кӛшу – прагматизм талабы. Ендігі 

бар тҥйін жаңа әліпбиге кӛшуді нақты қалай жҥзеге асырамыз дегенге тіреліп тҧр. 

               Кҥні кеше Президент ел ӛмірі ҥшін маңызды қандай шешімді де халықпен 

ақылдасып барып қабылдау керектігін тағы еске салды. Жҥйелі жҧмыс жҥргізе отырып, 

мемлекеттік тілдің жаңа әліпбиінің Ҧлттық комиссия мақҧлдаған жобасын халықтың 

таразысына тарту, сӛйтіп, ғылыми қауымның, зиялы ортаның, жалпы жҧртшылықтың 

тҥпкілікті қолдауына қол жеткізу шарт. Алфавитін асығыс ауыстырған ағайындардың 

кейбірі айналасы ширек ғасырдың ішінде жаңаша жазуға бір емес, екі емес, ҥш рет ӛзгеріс 

енгізіп ҥлгергені белгілі. Біз ол істен сабақ алуға тиіспіз. Сондықтан да бірыңғай 

стандартты бекітердің алдында жаңа әліпби жобасын тағы да қайта-қайта қарау, әбден иін 

қандыру керек екендігі тҥсінікті. Бҧл жер – жеті рет ӛлшейтін жер емес, бҧл жер – жетпіс 

жеті рет ӛлшейтін жер. Сондықтан да біз қазірше асатпай жатып қҧлдық демей тҧрмыз. 

Бірақ бҧл айтылғаннан жалпы қазақ жазуын латынға ауыстырудың қажеттілігіне, 

орындылығына тіпті де кҥмән тумақ емес. Латын жазуына ауысу тек қазақ тіліне ғана 

қатысты, таза лингвистикалық мәселе екендігі, ап-айқын айтылғаны қҧптарлық іс. 

Соңғы сексен жылғы тарихымызда қазіргі қолданыстағы алфавит халқы0мыздың білім 

деңгейін, ғылыми қарымын, әдеби әлеуетін арттыруға мол мҥмкіндік жасады. Бҧл 

әліпбидің ӛтпелі кезеңде латиницамен қатар қолданылатынын, ал орыс тіліндегі жазудың, 

оқудың кириллицамен жҥре беретінін де ескереміз. Бҧл алфавит біздің қолымызды білім 

мен ғылымның, мәдениеттің бҧрын жасалған және енді жасалатын орасан қазынасына 

емін- еркін жеткізетіні ӛте маңызды.  

Қорыта келгенде, латын әліпбиіне кӛшу – ҧлтымыздың санасын бҧғаудан босатады, тҥркі 

және жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта 

оралып, ҧлттық санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады демекпін. Сондықтан, латын 

әліпбиіне кӛшу біз ҥшін, болашақ ҥшін әлдеқайда маңызды мәселе. 

 

 

Рухани жаңғырудың жарқын жолы – латын ҽліпбиіне кҿшу  

 

 Ербатыр Бəтима Өтесінқызы -  аға оқытушы,  

Сабитбекова Майраш Муратовна -  қазақ тілі мен әдебиеті магистрі,  

Утаргалиева Шуга Шаденовна - гуманитарлық  ғылым магистрі,  

 Молдашева Лиза Жумабаевна -  филология магистрі. 

        

Қазақстан Республикасы. Ақтӛбе қаласы. 

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан  медицина университеті, erbatyr60@mail.ru 

 

         Қай кезеңде де тіл мамандары ел мҥддесі ҥшін алдыңғы шепте жҥретіні баршамызға 

анық. Біраз жылдық тәжірибемнен байқағаным, тәуелсіздік туралы жарыса жазып 

қуанғанымыздай қазақ мектептерін ашуға зиялы қауым қол жинап, халықтың қамы ҥшін 

қанша еңбектенді. Жоғарыдан келген нҧсқау, Жарғылар орындалуы ҥшін мҧғалімдер, 

оқытушылар мен дәрігерлер талмай ҥлес қосты.  Қазіргі тҥсіндіріліп жатқан латын қарпі де 

бізге тікелей қатысты. Осы салада еңбек етіп жҥргендіктен, әліпбидің жаңа нҧсқасының 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазанда № 569 жарияланып, кейін 

2018 жылдың 19 ақпандағы қосымшасы арқылы № 637  Жарлығымен бекітілендігін 

mailto:erbatyr60@mail.ru
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білеміз, енді бҧл Жарлықты жҥзеге асыру ҥшін зиалы қауым жан-жақты жҧмыстануда. 

[1.2].   Қазақ әліпбиінің негізгі емлелік ережелерін тҥсіндіруде туындаған ӛзекті мәселелер 

мен әдістемелік ҧсынымдар туралы  пікірлесіп, жҥзеге асыру жолдарын қарастырады. 

          Әр уақытта жаңалықтың жҥзеге асуы маңдай терді кажет етеді. Кӛптеген қарсы пікір 

ақпарат беттерінде болғаны баршаңызға аян. Енді Заңмен бекітілген латын қарпіне 

негізделген қазақ әліпбиін меңгеру жолдары, емле ережелерін меңгерту тіл ғалымдарының 

еншісінде. 

         2018-2021 жылдар аралығында мемлекеттік тілді латын әліпбиіне кӛшіруге дайындық 

кезеңінде барлық сала мамандарын латын әліпбиін еркін әрі сауатты қолдана білуге 

ҥйретіп, ғылыми-әдістемелік жағынан қолдау мақсатында жҧмыла еңбектеніп, тіл 

ғалымдарына тӛмендегідей міндеттерді шешу  кӛзделеді: 

  - мектеп мҧғалімдері мен мемлекеттік қызметшілерді, барлық сала кадрларын оқыту, іс 

жҥргізуді ҥйрететін қысқа мерзімді курстар (онлайн семинарлар) ҧйымдастыру; 

  1929 жылға дейін Қазақстанда араб жазуы пайдаланылды. ХХ ғасырдың басында Ахмет 

Байтҧрсынҧлының ҧсынысымен қазақ фонетикасының ерекшеліктері ескеріліп жасалған, 

араб графикасына негізделген «тӛте жазу» пайдаланылған. 1929-40 жылдар аралығында 

латын графикасына негізделген әліпбиді жазу жҥйесіне енгізіп, 1940 жылдан бері қарай 

кирилл графикасы әліпбиін қолданып келеді. Мысалы, айта кетсек, қазақ тілі ҥшін әр 

кезеңдерде және әр аймақтарда келесі жҥйелер Қазақстан Республикасында - кирилл 

жазуы негізінде, ресми тҥрде Қазақстанның бҥкіл жерінде және Моңғолияның Баян-Ӛлгей 

аймағында пайдаланылған.  

       Сонымен қатар Тҥркия, Германия, АҚШ т.б. батыс елдерінде қазақ диаспорасы әртҥрлі 

қалыпты емес латын қарпін қолданады. 

- Латын әліпбиі біздің жыл санауымыздан 800 жыл бҧрыннан келе жатыр. Жоғарыда 

аталған латын әліпбиі туралы дереккӛздерді келтіре отырып, қазақ қоғамына, халқына 

латын әліпбиінің қаншалықты маңызды екенін аңғаруға болады. Бҧл жайында Елбасымыз 

биылғы Жолдауында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне кӛшу туралы ойларын таратып 

айтты. «Бҧл ой еліміз тәуелсіз алғаннан кейін мені жиі мазалады. Бірақ біз кӛп ҧлтты 

халықпыз. Әр ҧлттың ой-пікірі бар. Қазіргі кириллица арқылы қазақтардың да, 

қазақстандықтардың да бірнеше буыны тәрбиеленіп, білім алды. Ӛмірді таныдық, дҥниені 

кӛрдік. Сондықтан латын қарпіне кӛшкен жағдайда да кириллица кӛпке дейін қатар 

қолданылады, екеуі біразға дейін бірге пайдаланылады деп ойлаймын».   

        Біз латын әліпбиіне кӛше отырып, ӛркениетті елдердің қатарына қосылып, тіліміздегі 

дыбыстық жҥйелерді нақ анықтап, қазақ тілінің жазылуы мен дыбысталу кезінде сӛздер 

қолданысындағы артық кірме сӛздерден арыламыз. Сондықтан латын әліпбиіне кӛшу біз 

ҥшін, болашақ ҥшін әлдеқайда маңыздырақ. 

         Бҧқаралық ақпарат деректеріне сҥйенсек, бҥгінде әлемнің 70 % елдері латын жазуы 

арқылы білімді игеріп, ғылыми зерттеулермен танысуда.     Біздің елде ХХ ғасырдың 20-

жылдары қазақ зиялылары латын әліпбиіне кӛшу мәселесін кӛтерді. Қазақ тілінің 

табиғатына сай әліпби ҥлгісін жасап, қолданысқа енгізген болатын. Қазақ тіл білімінің, 

әліпбиінің негізін салған бірегей ғалым А.Байтҧрсынҧлы: «Біздің заманымыз – жазу 

заманы: жазумен сӛйлесу ауызбен сӛйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Сондықтан 

сӛйлей білу қандай керек болса, жаза білу керектігі одан да артық», - деген болатын. 

[2.].  Қазір жазудың маңызы бҧрынғыдан бірнеше есе ӛскен заман. Сондықтан, әлемдегі 

елдердің басым бӛлігі, соның ішінде туыстас  тҥркі  халықтары қолданатын латын 

әліпбиіне кӛшу – жаһандану дәуіріндегі рухани жаңғырудың алғашқы да маңызды сатысы 

болмақ.. 

        Қорыта айтқанда, латын қарпі ғылым мен техникаға икемді болғандықтан бір қадам 

алға басу жолдарын ҧйымдастырып, білген әріптерімізбен хат-хабар болса да жазып,  

жалпы халықтық диктантқа  қатыстық, бҧл студенттерді қызықтырып, бҧл қаріпті меңгере 

алатындығын кӛрсетті.  

      Латын әліпбиі негізіндегі «Қазақ емлесінің негізгі ережелерінің» жобасын сараптап,  

қарауға ҧсынылған «Қазақ емлесінің негізгі ережелерінің» жобасы бойынша оқытушылар 

ӛз ойларын  айта келе, тӛмендегі параграфтарға ҧсыныстар жасалды. [3 ,12.] . 
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№ Сараптама талаптары Жоба бойынша пікір 

1 Орфографиялық, 

пунктуациялық, 

стилистикалық 

сауаттылығы 

«Латыннегізді» дегеннің орнына «латынға 

негізделген қазақ әліпбиі» деу ҧсынылады. 

2 Прагматикалық 

сауаттылығы 

(адресаттардың 

қабылдауына икемділігі, 

жеңілдігі т.б.) 

Алғы сӛздегі «ентаңба» сӛзі қабылдауға икемсіз, 

қиын. «Код» болып қала берсе... 

3 Қҧрылымдық 

сауаттылығы: тарау, 

параграфтардың реттілігі 

мен тәртібінің уәжділігі 

Талапқа сай 

4 Жобаның ҽрбір 

параграфы бойынша 

мақҧлдау немесе 

ескертудің негіздемесі: 

 

5 §2. Ескертуде берілген «жай», «шай» сӛздерін неге «ә» 

арқылы жазылса, ҧлттық тӛлтума бітімі сақталар еді, 

ӛйткені қолданыстағы ережеде осы заңдылық 

айтылғанмен, оны кӛпшілік, тіпті газет-журналдарда 

да, кейбір оқулықтарда да ә әрпі арқылы жазады. 

Қолданыстағы «Орфографиялық сӛздікте» (2007ж.) 

«шәйнек» емес, «шайнек» болып берілген, ал бҧл 

жерде осы жобадағы ереже сақталмай отыр.  

6 §15 Ереже нақтыланбаған. Қолданыстағы 

«Орфографиялық сӛздікте» (2007ж.) ауыл, ауылы, 

аулы деп берілген, сондықтан қай кездері ы, і 

әріптерінің тҥсіріліп, қай кезде сақталатындығын 

ашып кӛрсету ҧсынылады.  

7 VIII тарау. §94, 95 Ескерту бойынша ҧсыныс: кейбір шетел тілдерінен 

енген сӛздердің бҧлай жазылуына кейбіреулер 

кҥмән келтіруі мҥмкін, сондықтан ережеге қай 

тілден алынғаны кӛрсетілсе, дҧрыс болар ма еді? 

Әйтпесе орыс тілінен енген нҧсқаларына ҥйренген 

халыққа қабылдау қиындық келтіреді. 

8 §101 Осы параграфтағы ереже ескертуде берілген 

сӛздерге де қолданылса... Мысалы: premer – premier. 

9 §105 Қайта қарау ҧсынылады. 

10 §114 Сӛз соңындағы –нг әріп тіркесінің орнына –нк әріп 

тіркесі жазылса, ҥйлесімді секілді.   

11 §119 Осы тарауды нақтылап, қайта қарау ҧсынылады.  

  

       «Қазақ емлесінің негізгі ережелерінің» жобасы бойынша жасалған ҧсыныстар 

«Шайсҧлтан Шаяхметов атындағы «Тіл - Қазына» ҧлттық-ғылыми практикалық орталығы» 

КЕАҚ қарауына ҧсынылды. 

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1. Елбасы «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын ... туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығына ... №569 Жарлығына ӛзгеріс 
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енгізу туралы. ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 1. «Қазақ тілі ... Президенті Н.Назарбаев Астана, 

Ақорда, 2018 жылғы 19 ақпан № 637. 
2. Байтҧрсынов А. Тіл тағылымы (Қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері). – 

Алматы: Ана тілі, 1992. -448 бет.  

3. Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасына сәйкес қазақ тілін латын әліпбиіне кӛшіру міндеттерін іске асыру 

мақсатында қазақ тілін латын әліпбиіне кӛшіру міндеттерін іске асыру мақсатында қазақ 

тілінің латын графикасындағы емле ережесінің жобасын сараптау мен байқау сынамасын 

Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-қазақ» ҧлттық-ғылыми практикалық орталығы 

ҧйымдастырылған семинар материалдары. 

 

Латын – тіліміздің ҿркендеу дҽуіріне апарар бастау 

 

Зиноллаева Аяжан Қанжарбайқызы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті Филология факультеті, 

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының  4-

курс студенті   

Ғылыми жетекшісі: филолгия ғылымдарының кандидаты, доцент Айтбенбетова Айгүл 

Қадыржанқызы 

   Ақтөбе қаласы,  y zh n.z noll ev @m  l.ru 

 

Тіл – ҧлттың аса ҧлы игілігі, әрі оның ӛзіне тән ажырағысыз белгісі. Ҧлттық 

мәдениеттің гҥлденуі мен адамдардың тарихи қалыптасқан тҧрақты қауымдастығы ретінде 

ҧлттың ӛзінің болашағы тілдің дамуына, оның қоғамдық қызметнің кеңеюіне тығыз 

байланысты [20, 7]. Тіл – қай ҧлтта, қай елде болсада қастерлі, қҧдыретті. Ол әрбір адамға 

ана сҥтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл байлығы - әрбір елдің ҧлттық мақтанышы. Тіл 

білімінің алыбы, негізін салушылардың бірі де бірегейі бола білген Ахмет 

Байтҧрсыновтың «Тіл тазалығы дегеніміз – ана тілдің сӛзін басқа тілдің сӛзімен 

шҧбарламау. Басқа тілден сӛз тҧтыну қажет болса, жҧртқа сіңіп, қҧлақтарына ҥйір болған, 

мағынасы халыққа тҥсінікті сӛздерді алу» деген сӛзі бар. Ол атадан балаға мирас болып 

қалып отыратын баға жетпес мҧра. Еліміздің басшысы Н.Ә.Назарбаев ӛз сӛзінде «біз бҥкіл 

қазақстандықтардың басын біріктіретін басты фактор – Мемлекеттік тіл – қазақтардың 

туған тілін дамыту ҥшін барлық кҥш-жігерімізді жҧмсауымыз керек»,- деген болатын. 

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев 2017 жылғы 12 сәуірде жариялаған «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» туралы  мақаласында  «Қазақ  тілін  біртіндеп  латын  әліпбиіне   

кӛшіру  жҧмыстарын бастауымыз  керек»,- деген  болатын[5, 15]. Елбасының  рухани 

жаңғыру бағытында  баяндалған    мақаласындағы  қазақ жазуын латын қарпіне кӛшіру 

туралы ҧстанымдары  мәңгі елдің  болашағына, мемлекеттік  тілдің келешегіне  жасалған  

игі  іс,    маңызды тарихи  оқиға ретінде халықтың зор ықыласына  ие болды. Қазақстан 

Республикасының  Президенті   Н.Ә. Назарбаевтың  2018 жылғы 19  ақпандағы  № 637 

Жарлығы бойынша  «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына кӛшіру 

туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 

Жарлығына ӛзгеріс енгізіліп,   жаңа әліпбиіміз бекітілді [6].  

1.    Қазақтың тӛл дыбыстары: а, ә, б, в, г(ғ), д, е, ж, з, й, і, к(қ), л, м, н, ң, о, ӛ, п, р, с, т, у, ҧ, 

ҥ, ш, ы. Барлығы 26 дыбыс. Қабылдануға тиісті кірме дыбыстар: в, ф, х, һ. Барлығы 4 

дыбыс. Осы кірме дыбыстарды қазақ тіліне қабылдау тілімізді тек қана байыта тҥсетіні 

сӛзсіз. Бҧлардың барлықтары таза дыбыстар болып табылады;     

 2. Ч, Ц дыбыстарын қазақ тіліне қабылдауға болмайды:     1) 

Бҧл дыбыстар таза дыбыс емес, ч-тш, ц-тс дыбыстарының қҧрандысы. 2) Бҧл дыбыстар 

қазақ тілінің табиғатына сай келмейді, тӛл қазақ тілі таза әрі жҧмсақ дыбыстардан 

қҧралады. 3) Бірқатар тҥркі тілдеріндегі [ч] дыбысы қазақ тілінде [ш] болып келеді, м: 

чана-шана, ача-аша, чай-шай, қач-қаш. Егер біз [ч] дыбысын қабылдасақ тҥркі тілдері 

арасындағы осы сәйкестік заңдылығы бҧзылып, тілдік алшақтауға соқтырады;   3. 

Қазақ тілінде, тіпті А.Байтҧрсынҧлының «Тӛте жазу» әліпбиінде [и] дыбысы болмаған 
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Шынтуайтында орыстың [и] дыбысы қазақтың [і] дыбысымен орны сәйкес келуі керек еді. 

Бҧл дыбыс ӛзбек, ҧйғыр, татар, тҥрік, қырғыз, қарақалпақ тілдерінде [и] болып келеді, 

яғыни қазақтың [і] дыбысының орынына оларда [и] дыбысы қолданылады. Тҥркі тілдері 

арасындағы бҧл дыбыстық сәйкестікті сақтап қалғымыз келсе тілімізге артық [и] дыбысы 

мен таңбасын қазақ тілінен шығарып тастағанымыз жӛн;     

4. Y–қазақшадағы дауысты-дауыссыз [й] мен [и] ге бiрдей қолданылады. Латын және 

ағылшын тілдерінде бҧл дауыссыз қысқа [й] дыбысына қолданылады. Қазақ тіліндегі «r» 

«w» «y» «z» дыбыс таңбаларының алдында табиғи тҥрде  [і]-[ы] дыбыстары жасырын 

сақталған. Сондықтан бҧл таңбалардың дауыссыз дыбыстарымен [і]-[ы] дыбыстарынсыз 

тікелей тіркесіп келулеріне болады. Алайда, тіліміздің нақтылығын арттыру ҥшін, тҥбір 

сӛздердің бірінші буынында жуан-жіңішкеліктері мен еріндік езуліктерін дәл кӛрсетіп 

жазған жӛн. М: svylvk, uw, uwvs, kiyw, jetisw, Jetisuw, swret, tvyvm, kelw, aedeby, kvltyma, 

Atraw, kvzvl,  karz, traektr, t.b.;        5. C – «Co ex 

Cu anicus» әдебиетіндегі қолданылуы қыпшақ тіліндегі [ш] дыбысы болды. Жаңа әліпте 

де [ш] дыбысы осы таңбамен берілген. Ӛзі ықшам болғандықтан шш тіркесін беруге 

қолайлы әрі кӛп орын алмайды. Тағы бір жақтан тіліміздегі ш дыбысы тҥрік тілінде ч 

дыбысы болып келеді. Ал тҥрік тілінде ч дыбысын ҫ таңбасымен белгілейді. Ал бҧл ӛз 

кезегінде с таңбасымен кӛріністе біршама жақын. Сондықтан онымен [ш] дыбысын 

белгілеген жӛн;         6. X – классикалық 

тҥрінде [кс] немесе ҧяң тҥрде [гз] болып дыбысталады. Бізде ондай дыбыс жоқ. Бір 

жағынан біз кирилицаның «х» әрпіне ҥйреніп қалғанбыз. Сондықтан бҧл әріпті [х] 

фонемамызға қолданғанымыз жӛн. М: xa v (халық), asxana(асхана), A v ayxan 

(Абылайхан);        7. H – қазақ тіліндегі 

[һ] дыбысын белгілеуге арналды. Бҧл дыбыс қазақ тілінде сирек қолданылғанымен, қҧрама 

дыбыстарды жасауда ӛте қажет дыбыс таңбасы. Сондықтан бҧл дыбысты қысқартуға 

немесе басқа дыбысқа пайдалануға болмайды. М: sh, th, ch, ph, q, kh, zh;     

8. Тіліміздегі [қ], [ғ] дыбыстарына жеке таңба арнауға болмайды, оларды [к], [г] 

дыбыстарымыздың жуан сыңары деп қарап, ортақ таңба арнауымыз керек. 1) Бҧл 

дыбыстар тілімізде парықтау рӛлін ойнамайды, м: қара-кара, қыпшақ-кыпшак. 2) Бҧл 

дыбыстар жоғалып кеткеннің ӛзінде тіліміздің грамматикалық қҧрылымдары мен 

фонетикалық заңдылықтары бҥліне қоймайды. 3) Егер оларды жекелей таңбалсақ, арап, 

парсы, европа тілдерінен ҥндестік заңымызға бағынбайтын сӛздер кӛптеп еніп, тіліміздің 

ҥндестік заңын бҥлдіруі мҥмкін, м: қәхвә, қәбилә, қәйерде, ғәнибет, категория, компания 

т.б. 4) Ортақ таңбалау арқылы европа тілдерінен тіпті арап-парсы тілдерінен сӛздерді 

тіліміздің заңдылықтарына бағындырып қабылдауға жол ашамыз, м: матыматика 

(математиқа), грамматика (ғрамматиқа), кәхвә (кәхвә), кәбилә (кәбилә), логика (лоғиқа). 

Тағы бір жақтан тҥрік тіліне жақындай тҥсеміз. Осындай тәсілді пайдаланған қырғыз, 

тҥрікмен тілдері қазірге дейін пайдасын кӛріп келеді. Олар орыс, европа, арап, парсы 

тілдерінің сингармонимсіздік ықпалын осы жол арқылы сәтті тойтарып келеді.     

 9. Q – классикалық тҥрінде тек қана "u" таңбасымен тіркесіп келіп ку деген дыбыс 

береді, ӛзі дара қолданылмайды. Ал біздің [ң] дыбысымыз еш қашан [ҧ] дыбысымен 

тіркесіп келмейді. Сондықтан бҧл таңбаны [ң] дыбысына қолданғанымыз ана қҧрлым 

тиімді болмақ, м: vqgaylv, aqcvlvk, jaqvlvs, jeqilis, soqgv;        10.             

Латын тіліндегі дауысты дыбыстар: a, o, u, i. Бҧдан байқалатын заңдылық латын 

дыбысының дауысты дыбыстары қысқа әрі ықшам таңбалармен белгіленетіндіктерінде. 

Ерте тарихтағ "v" таңбасы да дауысты дыбыс ретінде қолданылған болатын. Сондықтан 

қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар да осы тәрізді таңбалармен белгіленуі керек: Aa[а], 

Oo[о] Uu[ҧ], Vv[ы], Ii[і]. Қазақ тілінде і-ы дыбыстары ӛте кӛп қолданылады. Бҧл дыбыстар 

қысаң дауысды дыбыс болып білінер-білінбес тҥрде сӛз қҧрауға қатысады. Ал і, v 

таңбалары ӛте ықшам болғандықтан осы білінер-білінбес дыбыстарды таңбалауға ӛте 

ыңғайлы болып сӛздердің жазылу кӛлемін ықшамдата тҥседі, м:  vsv vq v (қысылыңқы) 

tv v vsvq v (тығылысыңқы),  iyi  (кійім),  vy v  (қыйқым).      11. 

Универсал әліпбидің ықшам тҥрінде бір дыбысқа бір таңба қолданылады: Ää [ә], Öö [ӛ], 

Üü [ҥ], м: Äset (Aeset), saq a  (saq a ), Ös e en (Oes e en), Üri ci (Ueri ci), ü  en (ue  en), 
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üste  (ueste ) t. .   Стандартты 26 таңбамен жазудың тәртібі:     12. Бір 

буындағы  бір дыбыс беретін екі дауысты дыбысты диграф деп атайды. Олар: «ae» [ә] 

(aera [әра] мыңжылдық), «ое» [ӛ] (poena [пӛна] жаза) және «ue» [ҥ] (true [трҥ] 

шындық). Егер әріптер тіркесін яғни диграфтарды бӛлек оқу қажет болса, олардың арасына 

айыру белгісін «’» қойу арқылы бӛлек оқуға болады. М: po’eta, po’e a, a’e on, т.б. Латын 

тіліндегі қос таңбалы (диграф) «ae», «oe», «ue» дыбыстарының дыбысталуы қазақшадағы 

[ә], [ӛ], [ҥ] дыбыстарының дәл ӛзі. Бҧл дыбыстар қазақ тілінде кӛбінесе бірінші буында 

келетіндіктен, диграф арқылы бейнелеу сӛздің кӛлеміне онша әсер ете қоймайды. М: oezen, 

 oe ,  aerya,  uen, tuen, Ae ic, Aeset, ae e i i , oes e eq т.б.;   13. Бір буындағы екі 

дауысты дыбыс дифтонг деп аталады. Латын тілінде екі дифтонг бар. Олар: «au» [ау] және 

«eu» [еу]. М: Europa [еуропа], causa [кауза] себеп;   14. Орыс тілінен енген «е» 

[йе] дыбыс таңбасы латыншада «ye» болып жазылады. М: Sanszbayebh, Yelyena Yevgyeniy, 

Kazanbayebha, Aytbayew, Tsaryebha, Yekatyeriyna t.b.;  15. Орыс тілінен енген сӛз не 

қосымшадағы «у» дыбыс таңбасы дауысты дыбыс, латыншада «u» болып жазылады, м: 

unyversytet [университет], u az [указ],  urs [курс], turnyr [турнир], Turan [Туран], 

.yurt[юрт];       

16. Орыс тілінен енген сӛз не қосымшадағы «в» дыбыс таңбасы латыншада «w» болып 

жазылады, м: Aewezow, Myedwedyew, Atambayewa, Abvlayewna, wogzal, Wengrya, Wyetnam, 

lawryat, Ewropa, Saratow, Moskwa, Kawkaz, wagon,wiktorya; [15]. Бҧл жоба бойынша қазақ 

тілінің ерекше дыбыстарын таңбалауды келесі кестемен кӛрсетуге болады: «Ә ә» дыбысы 

тіліміздің лексикалық кӛне қабаты бір буынды сӛздерде кең тарамаған, олар кӛбінесе кірме 

сӛздер: ән, сән, тән, пән, әл, әр, әк т.б. сӛздер. Оларды келесідей беруге болады: än (ean, 

a’n), sän (sean), tän (tean), pän (pean), ä  (ea , a’ ), är (ear, a’r). Ал, екі, ҥш буынды сӛздерді 

кӛбінесе қос буын ережесін тимді қолдана отырып, келесідей жазуға болады: әлем, әсем, 

тәлім, тәрбие, сәбіз, әліпби т.б. сӛздерді келесідей береміз: alem, asem, talim, tarbiye, sabiz, 

alipbiy. Бҧнда ерекше таңба «ä» әрібін қолданып қажеті жоқ себебі сӛздің қҧрылысы 

бойынша сӛздің жіңішке дыбысталатындығы анық кӛрініп тҧр. Ерекше әріптер 29 әріптік 

жоба. Мысалдар 26 әріптік жоба. Мысалдар 1 Ә ә Ä ä än, sän EA ea ean, sean, 2 Ӛ ӛ Ö ö ör, 

tör EO eo eor, teor, 3 Ҥ ҥ Ü ü Ü üt, EU eu eu ut, 4 Ҧ ҧ U u  u ur U u ut ur, 5 У у (дифтонг) 

UW uw tuw UW uw tuw, 6 У у (қысқа) W w taw awur, 7 Қ қ /К к K    a a /  e e K    o a/  i e , 

8 К к C c (тек жуан дауыстылармен) capitan Cana a A rica C c co e concert, 9 Ғ ғ GH    

  a i  GH      i i , 10 Г г G   ti ins i G  , 11 Ы ы Y y/I i tynis Y y/I i y is, 12 І і I i i i  I i 

i  e , 13 И и (дифтонг) Iy iy/ Yi yi iyre  syi i  Iy iy/ Yi yi syi  a syi, syra  a  a , 14 И и (кірме 

сӛздерде) I i  ino, Da ir I i I an, Is a ,, 15 Ш ш SH s  s as  SH s  s a  a a, 16 Ч ч CH c  

chempion CH c  C i a o «Ӛӛ, Ҥҥ» еріндіктері тілімізде бір буынды сӛздерде жиі кездеседі 

олар: ӛр, ӛс, ӛк, ӛн, ӛл, ӛт, тӛр, ҥр, ҥк, тҥр, тҥк, тҥс т.б. сӛздер келесідей беріледі: ör (eor, 

o’r), ös (eos, o’s), ö  (eo , o’ ), ön (eon, o’n), ö  (eo , o’ ), öt (eot, o’t), tör (teor), ür (eur, u’r), ü  

(eu , u’ ), tür (teur), tü  (teu ), tüs (teus). Ал, екі, ҥш буынды сӛздерде еріндіктер ҥндестігін 

сақтай отырып келесідей жазуға болады, мысалы: ӛкіл – ö ü  (o’ u ), ӛмір – ö ür (o’ ur), 

ҥтір – ütür (u’tur), бҥкіл –  ü ü  (buqul). Бҧнда, жоба бойынша qu/gu тіркестері жіңішке 

«кҥ/гҥ» тіркестерін беретіндігін есімізге алып, ö ü ,  ü ü  сӛздерін келесідей o’qu ,  uqu  

тҥрінде беруге болатындығын кӛрсетіп отырмыз. «Ыы, Іі» дауыстыларын бергенде ана 

тіліміздің ҥндестік заңына сҥйенеміз, мысалы: ыдыс – y is, қымыз –  y iz, сызықтық – 

syziktik. Ал, егер сӛздің қҧрылысы бойыша сӛздің жуан дыбысталатындығы кӛрініп тҧрса 

онда «y» таңбасын қолданудың қажеті жоқ, мысалы: ғылым –   i i , баратыны – baratini. 

«Ң» дыбысын таңбалау ҥшін кеңінен тараған ng диграфын қолданамыз. Бірақта «ң» 

дыбысы nk, ngh әріптері арқылы да беріле алады. Жалпы ереже: n таңбасы g, gh, k 

таңбаларымен қосарланғанда «ң» болып оқылады. Мысалы: tan  (таң), ten  (тең), 

ten e/ten’e (теңге/теңе),  an  a  (жаңғақ), tun  us  (тҧңғыш), tan a uw (таңқалу), sun ar 

(сҧңқар). Бҧған қосатынымыз ағылшын тілінен енген bank сӛзі ―баңк‖ болып оқылуы тиіс 

бірақта орыс тілінде ―ң‖ дыбысы болмағандықтан ол ―банк‖ тҥрінде қҧлағымызға сіңген. 

Сол сияқты mango жеміс атауын біз орыс тіліндегідей «манго» деп оқымауымыз керек, 

дҧрысы «маңго» болады [16].   Қазіргі кезеңнің ең ӛзекті мәселелерінің бірі — 

мемлекеттік тілдің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға арналып отыр. Заман талабына сай 
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елімізде ҥштҧғырлы тіл саясатын жҥргізудің қажеттілігі айқындалған соң, мемлекеттік тіл 

мәртебесіндегі қазақ тілінің әлемдік деңгейдегі барлық ақпараттық, ғылыми, мәдени 

байланыстар мен қарым-қатынастардың тілі, яғни халықаралық қатынас тілі ретінде 

қалыптасып, дамып отырған ағылшын тілімен және кедендік одақтың, еуразиялық одақтың 

ресми тілдерінің бірі ретіндегі орыс тілімен қатар қолданысқа тҥсетіні белгілі болды. 

Әрине, ӛзге екі тілмен салыстырғанда, мемлекет қҧраушы ҧлттың тілі, Қазақстан халқын 

ҧйыстырушы тіл ретіндегі мәртебелік тҧрғыдан қазақ тілінің елімізде басымдыққа ие 

болатыны даусыз. Бҧл мәселе ел басшылығы тарапынан да ҥнемі қолдау тауып отырады. 

Алайда бәрін мемлекетке артып, «бҧл мемлекеттің айналысатын шаруасы» деген оймен, 

«еліміз мәңгілік ел болады екен, тіліміз мәңгілік тіл болады екен» деп, қол қусырып отыра 

беруге әсте болмайды. Бҧл азаматтық іс, ардың ісі. Әркім ӛзінің білгенін ортаға салып, 

кеңесе отырып мемлекеттік тілдің бәсекеге қабілеттілігін арттыратын, оның ӛміршеңдігін 

ҧзартатын нақты іс-шараларды жҥзеге асыруға атсалысуымыз қажет. Осы тҧрғыдан бҥгінгі 

таңдағы ең ӛзекті мәселелердің біріне арналып отырған конференцияның қҧндылығы, 

қажеттілігі ешқандай дау тудырмайды. Онымен қоса, қолдаушылар ішіндегі әрбір азамат 

мемлекеттік тілдің бәсекеге қабілеттілігін арттыратын іс-шаралар туралы айтқан болатын, 

белгіленген ой-тҧжырымдардың нақтылы тҥрде жҥзеге асырылуына ӛз мҥмкіндігінше ҥлес 

қосуы керек. Біріншіден, тіл мемлекет пен қоғам ӛмірінің негізгі салаларында ҧдайы 

қолданыста болмаса, оның дамуы баяулап, қолданыс аумағы азая бермек. Жеке тҧрмыста 

да солай. Әр ҥйде, отбасы-ошақ қасында ата мен немере, әке мен бала ӛз ана тілін және 

мемлекеттік тілді қастерлемей,  ӛзге тілде сӛйлессе де дәл осылай болмақ. Мҧны жҧрттың 

бәрі де біледі. Бірақ әрқашан назарда ҧстау керек. Екіншіден, осы қолданыстағы ҥш тілдің 

ҥшеуіне де қатысты «тіл тазалығы» мәселесін ӛмірлік ҧстанымға айналдыру қажет. Олай 

болмаған жағдайда, ҥш тілдің ортасынан «қойыртпақ тіл» келіп шығады. Мҧны да 

жҧрттың бәрі біледі. Бірақ ҥнемі қаперде ҧстап, ескеріп отырғанымыз дҧрыс тәрізді. Бҧл, 

әсіресе, жас ҧрпақтың тәрбиесі ҥшін маңызды. Тілді әр азамат қолданып, дамытып 

отырмаса, ол ӛз-ӛздігінен дами алмайды. Сондықтан мемлекеттік тілдің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру — әр азамат ҥшін ардың ісі. ҚР Білім және ғылым министрлігі 

Тҥркі академиясының президенті Шәкір Ыбыраев әліпбиді латынмен ауыстырғанда біздің 

ҧтатын жақтарымыз деп мынадай пункттерді атап кӛрсеткен болатын: Біріншіден, тіл 

тазалығы мәселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, 

сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауға мҥмкіндік аламыз. Екіншіден, қазақ 

тілін оқытқан уақытта басы артық таңбаларға қатысты емле, ережелердің қысқаратыны 

белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу орындарында оқыту ҥрдісін жеңілдетеді. Уақыт 

та, қаржы да ҥнемделеді. Ҥшіншіден, латын әліпбиіне кӛшу – қазақ тілінің халықаралық 

дәрежеге шығуына жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы 

халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. Тӛртіншіден, тҥбі бір 

тҥркі дҥниесі, негізінен, латынды қолданады. Біздерге олармен рухани, мәдени, ғылыми, 

экономикалық қарым-қатынасты, тығыз байланысты кҥшейтуіміз керек. 
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Қазақ тілі мен ҽдебиеті сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

дамытудың жолдары  

 

Шарипова Б.К. 

№4 жалпы білім беретін орта мектебінің 

 қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

 ar u an0112@ ai .ru 

 

Еліміздің ертеңі бҥгінгі жас ҧрпақтың қолында,                                                                                                                                                     

болашақты білімді ҧрпақ айқындайды, ал жас 

ҧрпақтың тағдыры ҧстаз қолында 

Н.Ә.Назарбаев 

           Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту басты міндет 2012 жылы                       

27 қаңтардағы Елбасының Н.Назарбаевтың «Әлеуметтік – әкономикалық жаңғырту-

Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту мақсатында 5 жылдық ҧлттық 

жоспарды қабылдау міндеті қойылған. Ең басты мақсат оқытудың жаңа инновациалық 

әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, оқушылардың сӛйлеу әрекетін дамыту, тіл қҧпияларына 

жетелеу, сӛйлеу әдебі мен мәдениетін меңгерту, оқушының тілге деген саналық 

кӛзқарасын қалыптастыру болып табылады[1].                                                                                                         

            Тілге қатысты функционалдық сауаттылық-тілдік ережелерді тҥсіну-тілдік 

нормаларды сақтау-әрекет тәсілдерін меңгеру болды. Тілді меңгеруде граматиканың орны 

ерекше. Ӛйткені онсыз ойды жинақтап сӛйлемге айналдыру, байланыстырып жеткізу 

мҥмкін емес. Сондықтан грамматиканы толық қанды тілдесімге жетудің қҧралы ретінде 

қарастырылады.                   

             Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа тҥсе алу 

қабілеті  және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым-қатынас жасай алу 

деңгейінің кӛрсеткіші. Олай болса, функционалдық сауаттылық тҧлғаның белгілі бір 

мәдени ортада ӛмір сҥруі ҥшін қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік қарым – 

қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік дағдылардың жиынтығынан қҧралады. Ал 

кең мағынасында ол тек білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол – ҧлттың, 

елдің немесе жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының ӛлшемі. Осындай 

сапалық сипаты тҧрғысынан қарағанда, функционалдық сауаттылық жеке адамды 

дамытудың тетігі.                                                                                                                                 

            Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру – қазақ тілі сабақтарында 

оқушылардың ӛмірлік дағдыларын дамытудың басты шарты. Функционалдық 

сауаттылықты қалыптастыру – оқушылардың танымдық – қатысымдық қабілеттерін 

дамытуға дейін ішкі мҥдделілігімен әлеуметтік сҧранымды ҥйлестірудің жолы. 

         Жалпы функционалдық сауттылық деген ҧғымды таратып айтар болсақ, адамдардың 

әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы және ӛмір 

бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторы. Яғни бҥгінгі жаһандану дәуіріндегі 

заман ағымына қарай ілесіп отыру. Сонымен, функционалдық сауаттылық адамның 

мамандығына, жасына қарамастан ҥнемі білімін жетілдіріп отыруы. Мҧндағы басшылыққа 

алынатын функционалдық сапалар: белсенділік, шығармашылық тҧрғыда ойлау, шешім 

қабылдай алу, ӛз кәсібін дҧрыс таңдай алуға қабілеттілік, т.б[2].  Яғни, жалпы білім 

беретін мектептерде Қазақстан республикасының зияткерлік, дене және рухани 

тҧрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның физикалық қҧбылмалы әлемде 

әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру 

болып табылады.                                                                                                                                             

           Осыған орай Ҧлттық жоспарды функционалдық сауаттылықтың тӛмендегідей 

негізгі механизмдерін бӛліп кӛрсетеді. Ҧлттық жоспардың жоғарыда аталған мақсат, 

міндеттерін жҥзеге асыруда тӛмендегідей тетіктері нақтыланып, мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын дамыту ҥшін білім беру жҥйесінде  басшылыққа алынады. 

Олар:                                                                                                                                                           
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 -білім беру мазмҧны (ҧлттық стандарттар, оқу бағдарламалары);                                                           

- оқыту нысандары мен әдістері;                                                                                                                               

-білім алушылардың оқудағы жетістіктерін диагностикалау мен бағалау жҥйесі ;                                    

-мектептен тыс, қосымша білім беру бағдарламалары;                                                                                                   

- мектепті басқару моделі ( қоғамдық-мемлекеттік нысан, мектептердің оқу жоспарын   

реттеудегі дербестігінің жоғары деңгейі);                                                                      

-барлық мҥдделі тараптармен әріптестікке негізделген достық қалыптағы білім беру 

ортасының болуы;                                                                                                                                             

-ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесіндегі белсенді рӛлі;                                                 

Мҧғалім  мен оқушының іс-әрекетінің байланысын әр тҥрлі кезеңдерде функционалды 

сауаттылығының қалыптасуын  мақсаттылық, жоспарлау, шешім  қабылдау, орындау, 

нәтижеге баға беру арқылы жҥзеге асыруға болады. Қазақ тілі сабақтарында  алғашқы 

сауаттылықтың қалыптасу кезеңдерімен жҥзеге асады.                                                                                     

1. Мақсат қою. Оқушы мәтінмен жҧмыс істеу, тірек-конспектісін қҧру, бағдарланған 

сҧрақтар қҧрау, сызбанҧсқаны, суреттерді оқу, жаңа сӛздермен жҧмыс істеу, тҥсініктердің 

жҥйелігін   қҧру және сӛйлем қҧра білу.                                                                                                        

2.Жоспарлау кезінде міндеттер қойып, проблемаларға талдау жасау. Ол ҥшін ақпарат 

кӛздерін таңдау қажет.                                                                                                                                   

 3.Шешім қабылдау ҥшін ақпараттарды пайдаланып, зерттеу жҥргізу.                                                      

4.Орындалуы. Ол ҥшін білім беру обьектісімен жҧмыс істей отыра орындау және оны 

ӛңдеу.                                                                                                                                                                    

5.Нәтижелерді бағалау ҥшін жасалған жҧмыстарға талдау жасау және егер қателіктер 

болса себептерін анықтау, ӛзіндік талдау, ӛзіндік бағалау жасау.                                                                  

6.Білім обьектісімен жасалған жҧмыс нәтижелерін қорғау және нәтижелерді бағалауға 

қатысу.                                                                                                                                                                                      

Осы кезеңдер арқылы  оқушының іс-әркеті анықталады.                                                                           

               Шәкірт білімнің сапалы болуы сабақ жҥйесіне, әр сабақтың ішкі мҥмкіндігіне, 

оқушылардың шығармашылықпен жҧмыс жасап, біліктіліктері мен дағдыларын іскерлік 

пен дамытуына байланысты. Ҥйрену адам баласына белгілі заңдылықтарды, білімді 

меңгеру негізінде қалыптасады.    

             Осы орайда қазақ әдебиетінің зиялысы Ж. Аймауытовтың мына бір қағидасын 

басшылыққа алсақ, функционалдық сауаттылықтың тӛртінші механизмі жҥзеге асқан 

болар еді. Ағартушы: «Балаға ең қымбат, ең жайлы, жақын нәрсе - туған жері, туған 

жерінің қҧбылыстарын білу балаға ӛте қызық». Мҧндай оқыту жҥйесі  жергілікті ӛмірге, 

табиғатқа терең мазмҧн беріп, оларды баланың санасында жандандырып, оларға баланың 

махаббатын арттырады, бала әлеумет тҧрмысына, тӛңіректегі әлемге терең кӛзбен қарап 

ҥйреніп, жолығатын қиын мәселелерді оңай шешетін болады, бҧрынғыдай мектептен 

шыққан соң, бала ҥйренген білімін ҧмытып қалмайды, қайта білгенімен ӛмір жҥзінде 

пайдаланатын болады[3].                     

              Оқушылардың білімге ықыласын, қызығушылығын арттырудың ең жақсы 

жолының бірі-сабақта ойындарды қолдану. Ойын - әрқашан кішкене білім, кішкене білім 

бола отырып, баланы білім алуға, еңбекке дайындайды. Ойынды алданыш және жеңіл 

кӛңіл кӛтеру деп ойлайтындар қазақ тілі сабағында мынадай әдіс тәсілдерді қолдану 

арқылы оқушылардың сабаққа ынтасын арттыра отырып, білім сапасын жетілдіріп, 

сауатты болуға дағдыландырады.               

               «БББ» кестесінің алғашқы екі кестесін, яғни «не білемін», «не білгім келедіні» 

оқушылар жаңа тақырып басталмас бҧрын толтырады. Жаңа білімнің маған берер пайдасы 

қандай болмақ деген сҧрақтарға жауап беруге ҧмтылады. Жҧптағы ой қозғау. Оқушылар 

қандай да болмасын ақпарат туралы бар білгендерін жазбаша келтіреді. Бҧл тапсырманы 

орындауға берілген уақыт 2-4 минут қана, оқушылар ӛз жҧптарымен жазғандарымен 

бӛліседі, сҧрақтарға жауап береді, тізімдерін толықтырады. Тағы бір тәсіл еркін жазу-

оқушылардың тақырып бойынша ӛз ойларын қағазға тҥсіруді талап ететін тәсіл. 

Оқушылар берілген уақыт аумағында 5-7 минут тоқтамай жазуы керек.                                                                                       

Сабақтың негізгі бӛлімінде мҧғалім оқушыларға білім алудың белсенді тәсілдерін ҧсынып, 
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олардың ӛздігінен жаңа мәліметті жан-жақта қарастырып, зерттеп, игеруіне мҥдделі. 

Оқушылар жекелей, жҧппен, топпен жаңа ақпаратпен танысып, ол туралы ӛзіндік пікір 

қалыптастырады.           

          Жеке тҧлғаны анықтау атты ойынның да тиімді жағы кӛп. Жҥргізуші (мҧғалім) 

әдебиет ғалымдардың портреті жапсырылған беттерді таратады. Оқушылар ғалымның 

фамилясын, әдебиет саласындағы ӛмірін, жаңалықтарын есімімен байланысты оқиғалар 

т.б.еске тҥсіру керек. Талдау ҧзақтығы 5 минут. Осындай сапалық сипаты тҧрғысынан 

қарағанда функционалдық сауаттылық жеке оқушыны дамытудың тетігі ретінде 

қолданылады.                      

Ортақ Отанымыз – Қазақстанның одан әрі Мәңгілік Ел болып ӛркендеуі ҥшін, жан-жақты 

дамуы ҥшін оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту нәтижелерінде талай 

асулардан абыроймен ӛтеміз деп және мҧғалімдер тек қана адал салиқалы еңбек етіп, 

функционалдық сауаттылығы бар тҧлға тәрбиелеп шығарамыз деп уәде етеміз.                                   

«Білімнен  қымбат нәрсе жоқ.                                                                                                                               

Кӛңілде жатса баспай тот » дегендей оқушылар алған сапалы білімдерін, тәрбиесін, бойға 

дарыған ӛнерлерін ҥнемі жаңғыртып, жетілдіріп оны ғылыми жетістіктерімен толықтырып 

отруы тиіс. 

  Қорыта айтқанда, функционалдық сауаттылықты дамыту жолдарының басты міндеті 

– оқушылардың теориялық білімдерін практикалық тҧрғыда қолдануымен қатар тәуелсіз  

еліміздің келешегіне ҥлкен жауапкершілікпен қарауға ҥлестерін қосу болып табылады. 

Осы ретте, жаратылыстану бағытындағы пәндерін дҧрыс жҥргізе білудің маңызы зор. 
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руханиятымыздағы ақтаңдақтардың басым бӛлігі сол тарихи факторлармен тығыз 

байланысты. Мәселен біздің сӛйлеу тіліміздегі дыбыс ҥйлесімділігі заңдылықтарының 

бҧзылуы кҥні кешеге дейін дәурені жҥрген еуроцентризмнің салдары екендігін тілші 

ғалымдарымыз жеріне жеткізе айтып келеді. Бҧл орайда әсіресе кӛрнекті ғалым Сапархан 

Мырзабековтың бағалы ой-пікірлері ғылыми тереңдігімен, ҧлттық мазмҧнымен 

оқшауланады. Ғалым кирилл әліпбиінің қазақ халқының ҧлттық сипаттағы 

артикуляциялық базасына тигізген залалын барынша ашып кӛрсетті. Расында да кӛне 

тҥркілік мағынасы сақталып қалған «кӛкӛ» сӛзінің айтылу барысында да, жазылу 

барысында да «кӛке» болып ӛзгеруі табиғи болмысымызға жат әліпбидің нәтижесі екендігі 

сӛзсіз [1]. 

Тілдік қорымыздағы туыстық мән-мазмҧндағы сӛздердің қойыртпақталуында да 

сыртқы әсерлердің ықпалы орасан. Сӛзімізің дәлелі ретінде тҥпкі арнасы «ақ» және «ие» 

деген сӛздерден бас қҧрай келе, аса терең мазмҧнды ҧғым тудырып тҧрған «әке» атауын 

келтіруімізге болады. Бҧл жердегі «ақ» сӛзі – қҧт мағынасында. Әдетте ӛмір сҥру салты 

тӛрт тҥлік малмен тығыз байланысты болған қазақ сҥт ӛнімдерін жалпылама тҥрде 

«ағарған» деп атаған. Ағарғанды қасиет тҧтып, аяқ асты етуден барынша сақтанған текті 

халқымыз оны бейберекет шашып тӛгіп, ысырап қылуды обал санайды. Ал енді 

отбасындағы ер, басие, ҧрпақ иесінің қадір-қасиеті  «ақпен» байланыстырыла бейнелеуі де 

тегін емес. Қасиетті Қҧран Кәрімде «мен сені бір тамшы харам судан жараттым» деп 

айтылғандай, адам затының ата тектік ҧрығы еркектің омыртқасына ҧйытылған. Демек 

«ақие» (айтылу барысында әке болып қысқарып кеткен) - қҧттың тҥп негізі, ҧрпақтың иесі 

деген мағынадағы сӛз. Міне, сол жаратылыстың сыры терең астарланған асыл мағыналы 

сӛзімізден гӛрі ӛзге жҧрттың сӛздік қорындағы «папа» сӛзін қолдануды негізге алып 

келеміз. Шындап келгенде, бҧл атау сӛз біздің дәстҥрлі дінімізбен де, ҧлттық 

дҥниетанымымызбен де еш сәйкеспейді. Бҧл православ, католик діндеріндегі діни 

қызметкердің лауазымына байланысты қолданылады. Ал ислам дінін ҧстанатын біздің 

қазақ халқының дәстҥрлі отбасылық қарым-қатынасында бҧл атаудың ҥстемдік алуы бір 

бҥгіннің кӛрінісі емес. Осы жағдайдың ӛзінен-ақ біздің ҧлттық санамыздағы бҥліншіліктің 

зардабы қаншалықты тереңге бойлап жатқандығын сезінуге болады. Расында дін атаулы 

барынша ӛзгертіліп, діни сауаттылықтан кҥштеп аластатылған алдыңғы ҧрпақ буынының 

бҧл қателігіне тҥсіністікпен қарағанымыз әділ шығар. Бірақ ендігі тәуелсіздік бесігінде 

еркін тербеліп, діні мен ділін тҥзеуге қҧлшына бетбҧрыс жасап отырған ХХІ ғасыр 

қазағының әлі де ӛз туған әкесін «папа» деп атау салтынан бой тартпауының жӛнін қалай 

тҥсіндіруге болады. Бҧл да тілдің – ҧлттық болмыстың бірден бір жанды бӛлшегі, айнасы 

екендігінің айғағы [2].   

Сондай-ақ бҧрынғы кездері еліміздің солтҥстік аймақтарының ғана лексиконындағы 

«тәте» сӛзінің қазіргі кезде кеңінен етек алуында да тарихи ӛткеніміздің әсері жоқ емес. 

Ӛйткені тың игеру науқаны, әр тҥрлі ӛндіріс орындарының ашылуына байланысты кезінде 

Қазақстанның солтҥстік және орталық аймақтарына сырттан келген славян ҧлтының 

ӛкілдері кӛптеп шоғарланды. Олардың туыстық мағынадағы «тетя» сӛзін әйел затына 

қарасты қолданатындығы мәлім. Кеңестік дәуір кезеңіндегі жалпыға ортақ 

интернационализм, «орыстану» салтының ықпалымен біз де ежелден қолданылып келе 

жатқан «әпке» атауын «тетяға» алмастыруды сәнге айналдырдық. Ал асыл тегінде 

«әпекей» яғни бауырмашылдық, татулық, бауырлардың арасындағы ӛзара қамқорлық, 

сыйластық мағынасына негізделген бҧл атаудың да астарлы мазмҧны аса бағалы. Бірақ та 

ол жағын ескеріп жатпастан орыстың «тетя» сӛзіне еліктеуден «тәте» сӛзін туындаттық. 

Содан бастап қазақтарда әйел затын «тәте» деп атау белең алып кетті. Ал тарихи сана 

тҧрғысынан тоқталатын болсақ, тҥркі халықтарында «тәте» сӛзі ер азаматқа бағытталған. 

Мысалы «Китаби дәдәм Қорқуттағы» «дәдә» сӛзінің кӛне тҥркілік мағынасы данышпан, 

ақылман. Ал жаратылыстың заңдылығы бойынша «ақыл» еркектің еншілігінде. Абай 

айтқандай, «Малда да бар жан мен тән, Ақыл сезім болмаса» деп, «ақыл»  еркектің, «сезім» 

әйелдің жаратылысына тән қасиеттер. Сондықтан да қазақ әуел бастан әйелді емес, ер 

адамды «тәте» деп атайтын болған. Демек кейінгі кездері белең алып кеткендей әйел затын 

«тәте» деп атауымыздың ӛзі біздің дәстҥрлі дҥниетанымыздан қаншалықты 
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алшақтығымызды кӛрсетеді. Міне осы келтірілген бірлі жарым мысалдардың ӛзі ҧлттық 

тілдің идеологиялық мәнінің қаншалықты зор екендігінің дәлелі [1].  

Ал бҧның алдындағы араб-парсы басқыншылықтарының кесірінен тӛл сӛздеріміздің 

қаншасы кҥресінге тап болғандығын есептеп жатудың ӛзі мҥмкін емес. Ҧлтымыздың тілдік 

қорын мейлінше ойсыратып тастаған бҧл тарихи қҧбылыстың жаңғырығын Шәкәрім 

қажының бір кездері газет бетіне жариялаған мақаласынан терең аңғаруымызға болады. 

Автор ел арасында ескіше, яғни ай, кҥн атауларының кӛне тҥркілік ҥлгісін білетіндер 

болса газет бетіне жариялап, жҧртшылыққа таратуын сҧраған болатын. Ҧлттық тілдің 

жанашыры ретінде жазылған мақаласында Шәкәрім халқымыздың небір сӛз асылдарының 

араб-парсылық тасқынның тасасында қалып кеткендігіне ӛкініш білдіргені бар. Ҧлт 

жанашыры бола білген Шәкәрім сынды ҧлылардың ҧлағатты ҧстанымы тәуелсіздік 

заманындағы рухани жаңғыру дәстҥрінде жалғасын табуда [2].  

Ана тілі - елдігіміздің ен таңбасы, ҧлттығымыздың уызы. Талай жылдар бойы ӛз 

елімізде ӛгей баланың кҥйін кешкен ана тіліміз тәуелсіздіктің арқасында заңды тҥрдегі 

мемлекеттік тіл мәртебесін иеленді. Ҧлы Даланың абыройын асырған ҧлылар ҧлағатына 

адалдығын таныта білген Елбасымыз Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде екендігін 

баса атап кӛрсетті. Мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінің мәртебесі асқақтап, ӛрісінің 

кеңеюіне, заман ағымына сай кемелденіп, дамуына барынша қолдау кӛрсеткен 

кӛшбасшымыз кӛптеген мҥмкіндіктерге жол ашып берді. Сондай бағдарлы бағыттың бірі – 

қазақ әліпбиін латын графикасына кӛшіру.  

Осыдан жиырма жыл бҧрын қозғау салынған латын әліпбиін қабылдау мәселесі 

назардан тыс қалған емес. 2006 жылдың 24 қазанында ӛткен Қазақстан халықтары 

Ассамблеясының ХІІ сессиясында қазақ әліпбиін латынға кӛшіру жӛніндегі мәселеге қайта 

қозғау салған Елбасы «Бір кездері біз оны кейінге қалдырған едік. Әйтсе де латын қарпі 

коммуникациялық кеңістікте басымдыққа ие және кӛптеген елдер, соның ішінде 

посткеңестік елдердің латын қарпіне кӛшуі кездейсоқтық емес» деп, бҧл мәселенің ҧлт 

тағдыры мен мемлекеттің дамуындағы стратегиялық маңызының зор екендігін айқындап 

ӛтті. Рухани астанамыз - Тҥркістанда ӛткен зиялы қауыммен кездесуінде де бҧл мәселеге 

арнайы тоқталды. Онда да латын әрпіне кӛшудің тыңғылықты даярлықты қажет 

ететіндігіне байланысты зерттеу жҧмыстарын мҧқият қолға алумен қатар бірте-бірте 

кӛшудің ғылыми-методологиялық жҥйесін жетілдіруді тапсырған еді [4]. 

Әлемдік дамудағы бҧл мәселенің қаншалықты маңызды екендігін терең сезіне білген 

Елбасымыз «Қазақстан - 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты Жолдауында да, отандық БАҚ ӛкілдерімен кездесуіндегі сҧхбаттарында да 

латын қарпіне кӛшу жайын алдыға тартып отырды. «Латын қарпі бізге дҥниежҥзінің 

халқымен, әлемнің ғылым-білімімен қарым-қатынас ҥшін керек. Егер латын әліпбиін 

енгізуге ақылмен келе алсақ, біз компьютер тіліне кӛшеміз, балаларымызға және бізге 

экономикалық және ғылыми кеңістікке енуге оңайырақ болады. Бҧдан қашып қҧтыла 

алмаймыз, бҧл – келешектің талабы. Сондықтан біз осыған ҧмтылуғы тиіспіз. Бірақ бҧл 

мақсатқа біз ҥлкен байыптылықпен келуіміз керек» деп, бҧл бетбҧрыстың заманауи 

ӛзектілігін байыптап тҥсіндірді. Жалпыҧлттық сипаты басым бҧл бастамаға еліміздегі 

әрбір саналы азаматтың белсенді тҥрде атсалысуы арқылы ғана жемісті нәтижеге қол 

жеткізе алатындығымыз Елбасымыздың нақты дәлелдерге негізделген ойларында жҥйелі 

тҥрде кӛрініс тауып отырды [4].  

Жалпы біздің әліпбиіміз – қоғамда орын алып отырған сан қилы тарихи-әлеуметтік 

қҧбылыстарға орай әр алуан жазу нҧсқаларына (араб, латын, кирилл жазуы) 

бағындырылғандығы мәлім. Негізінде біздікі фонематикалық принципке сҥйенетін 

дыбыстық жазу. Қазақ халқының әр кезеңдердегі пайдаланып келген дыбыстық жазу 

тҥрлерін ескі дәуірлердегі кӛне тҥркі (руна) жазуынан бастап, ҧйғыр, араб және парсы 

жазулары, Ахмет Байтҧрсынҧлы жасаған тӛте жазу, латын графикасы негізіндегі қазақ 

жазуы, орыс (кирилица) графикасына негізделген қазақ жазуның ҥлгілері қҧрайды. Ҧлттық 

жазу, яғни графика мәселесінде ҧлы ағартушымыз, қазақтың тіл білімі ғылымының негізін 

қалаушы Ахмет Байтҧрсынҧлының ҥлесі теңдессіз. Бірақ қазақ халқының тҥбегейлі жазу 

таңбасы ретінде сақталып қалады деп саналған тӛте жазудың латынға ауыстырылуына 
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тҥрколог ғалымдардың пәрменді ықпал еткендігі сӛзсіз. Ашығын айтқанда тӛте жазудан 

қол ҥздіру арқылы халықты ӛткенінен алыстатуға болатындығын ең алдымен тілді 

зерттеуші ғалымдар терең тҥсініп білді.  

ХІХ ғасырдың белгілі тҥркологы В.В.Радлов: «Қазақтар... мҥдірмей, кідірмей, 

ерекше екпінмен сӛйлейді. Ойын дәл, айқын ҧғындырады. Ауызекі сӛйлеп отырғанның 

ӛзінде сӛйлеген сӛздері ҧйқаспен, ырғақпен келетіндігі соншалық, бейне бір ӛлең екен деп 

таңқаласың» - деп жазды [3]. Қазақ тілінің сҧлулығын, халқының тілге ҧсталығы мен сӛз 

саптау, сӛйлеу мәнеріндегі әуезділігін танытатын бҧл пікірдің мазмҧынынан тағы бір 

жайтты аңғаруға болады. Автордың таңданысын тудырған бҧл ҧлттық ерекшелік сол 

кездегі қазақ халқының жазу әліпбиімен де байланысты екендігі, яғни ол кезде 

ҧлтымыздың артикуляциялық базасы ӛзінің ҧлттық қалыбынан әлі айни қоймаған болатын.  

Ойды жеткізудің тәсілі сӛйлеу тілі арқылы жҥзеге асырылады. Сондықтан ең әуелі қарым-

қатынас қҧралы ретінде тілдің коммуникативтік сипаты басым. Сонымен қатар тіл – 

тәрбиенің де тетігі. Дҥние есігін ашқаннан ӛз ана тіліндегі тәлім-тәрбиенің уызын бойға 

сіңірген ҧрпақтың ойлау жҥйесі де, жады да ҧлттық сипатта қалыптасары анық. Ал ҧлттық 

ойлау дегеніміз – ҧлт жандылықтың қозғаушы кҥші, жанды қайнары. Тіл арқылы 

кемелденіп, кеңейе беретін ойлау жҥйесі тҧлғаның сана-сезімін ҧлттық таным-тҥйсікке, 

ҧлттық кӛзқарасқа, ҧлттық ҧғым-тҥсінікке бейімдеп бекітеді. Тіл мен мәдениетті бір-

бірінен бӛле жарып қарауға келмейтін егіз ҧғым ретінде қарастырған Мағжан ақын тіл –  

«атадан балаға ауысып келе жатқан басты мҧра болып табылады» деп әуелете бағалаған 

екен. Осы заңдылықты терең сезіне білген ҧлт кӛшбасшысы ел болашағының бағдарлы 

жҥйесіне негізделген идеяларын  ҧлттық тіл мәселесімен ӛзектестікте ӛрістетіп келеді [3].  

Оған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында Елбасымыздың қазақ 

әліпбиін біртіндеп латынға кӛшіру жайына қайта тоқталуы нақты дәлел. Бҧл жаңашыл 

бастаманың зымыран заман сынағына лайықты тҥрде тӛтеп бере білу қажеттілігінен 

туындап отырғандығына кеңінен тоқтала келе: «Осыған байланысты, мен алдағы 

жылдарда мықтап қолға алу қажет болатын бірнеше жобаны ҧсынамын. Біріншіден, қазақ 

тілін біртіндеп латын әліпбиіне кӛшіру жҧмыстарын бастауымыз керек. Біз бҧл мәселеге 

неғҧрлым дәйектілік қажеттігін терең тҥсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге 

Тәуелсіздік алғаннан бері мҧқият дайындалдық» - деген сӛзімен бҧл қадамның байсалды 

тҥрде ізерленгендігін танытты [4]. 

Елімізде латын әліпбиіне кӛшуге қажетті алғышарттар талай жылдардан бері 

қарастырылып келеді. Ең бастысы бір әліпбиден екінші әліпбиге кӛшу тәжірибесін 

бірнеше дҥркін бастан ӛткердік. Қазақстанның 1929 жылы араб графикасынан латын 

әліпбиіне кӛшу жағдайы бас-аяғы ҥш аптаның кӛлемінде жҥзеге асырылғандығынан 

хабардармыз. Латыннан кирилицаға ауысу 1937 жылы басталып, 1940 жылы толықтай 

мәресіне жетті. Міне осы тәжірибелердің тиімді тҧстарын мҧқият сараптаған 

ғалымдарымыздың бҥгінгі қол жеткізіп отырған нәтижелері айтарлықтай [3].  

Латын әліпбиі – тілдік ерекшелігімізді сақтау, әлемдік интеграция, ақпарат 

кеңістігіндегі мҥмкіндіктерімізді арттырудың заманауи тетіктерінің бірі. Ӛйткені латын 

жазуы қазіргі таңда әлемдік ауқымда қанаттанған ағылшын тіліне жуықтаса алатын 

тамыры терең әліпби. Сондықтан да 2025 жылға қарай латын қарпіне кӛшіруге тегіс 

бетбҧрыс жасауда мақсатты нәтижеге қол жеткізу ҥшін, ең бастысы латын әліпбиін 

меңгерудің озық ҥлгідегі әдістемесін жасауды жетілдіре беруіміз керек және ол әдістемеде 

отбасы, балабақша, бастауыш және орта мектеп, орта арнаулы, жоғары оқу орындарында 

оқытудың ӛзіндік ерекшеліктеріне сай басымдықтарға жете мән беруіміз қажет. Сонымен 

қатар тӛл дыбыстарымызға байланысты туындайтын қиындықтарды болдырмаудың 

методологиялық жолдарын да қарастыру бҥгінгі тілші-мамандардың алдында тҧрған аса 

жауапты міндет.  

Қазіргі электрондық қоғамға бетбҧрған жағдайда әсіресе, латын графикасындағы 

қазақ әліпбиі мен ағылшын тілі графикасындағы ӛзіндік ортақтастықтар мен 

айырмашылықтардың жайы да саралана келе, латын арқылы ағылшын тілін еркін, әрі тез 

меңгерудің методологиялық жҥйелері қалыптастырылуы  бҥгінгі кҥннің басты міндетіне 

аналып отыр.  



309 

Қорыта айтқанда, Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «... Дауға салса алмастай қиған, сезімге 

салса қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған, ӛмірдің кез келген орайында 

әрі қару, әрі қалқан, әрі байырғы, әрі мәңгі жас, отты да ойнақы ана тілінен артық қазақ 

ҥшін бҧл дҥниеде қымбат не бар екен. Ғасырлар бойы қазақтың ҧлт ретіндегі мәдени 

тҧтастығына ең негізгі ҧйтқы болған – оның ғажайып тілі. Кезінде қазақ тірі болу ҥшін 

бірікті, енді ірі болу ҥшін бірігуі керек» деп ӛршіл рухтың тҧтануына тҥрткі болатын 

жалынды ой ҥзігінің мазмҧнын әрбір жас ӛреннің санасына терең ҧялату жалпыҧлттық 

міндетіміз. Сонда ғана ӛскелең ҧрпақ мемлекеттік тіл – ӛркениеттің биік белестерін бетке 

ҧстаған тәуелсіз еліміздің рухани тҧғыры екендігін терең сезінетін болады [4].  
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Қазақ тілі білімінде сӛзжасамның жеке саласы ретінде танылып, қалыптасқанына  

кӛп уақыт бола қойған жоқ. Алғашқы кезде қазақ тілінің сӛзжасам мәселесіне арналған 

жеке мақалалар жарық кӛре бастаса [1], кейіннен бҧл ізденістер кҥрделі зерттеу 

жҧмыстарына ҧласып, сӛзжасамның теориялық мәселелері барынша толық қамтылған 

кӛлемді еңбектер жарық кӛрді. 

1990 жылы сӛзжасам жоғары оқу орындарының оқу жоспарына кіріп, кейіннен 

бағдарламасы, оқулығы басылып шықты, қазір қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы 

бойынша  сӛзжасам жеке пән ретінде оқытылып келеді. Дей тҧрғанмен, сӛзжасам 

теориясына қатысты кейбір мәселелер әді де болса анықтай тҥсуді қажет етеді, осы жайлар 

оқыту процесінде білгілі дәрежеде қиыншылықтар туғызады. Соның бірі – аналитикалық 

тәсілге байланысты  сӛзжасамның негізгі мәніне қатысты жайт. 

Негізге әдебиеттерде сӛзжасамның аналитикалық тәсілінің бір тҥрі ретінде сӛзқосым, 

қосарлау, тіркестірумен қатар сӛз қысқарту да беріледі. «Бір кездерде тілімізде ССРО – 

Советтік Социалистік Республикалар Одағы, ...ҚазПИ – Қазақтың педагогикалық 

институты сияқты қысқарған сӛздер ауызша, жазбаша тҥрде де қолданылған болатын. ... 

бҧлардың бәрі сӛзжасамның аналитикалық тәсілінің қысқарту тҥріне жатады» [2.99] 

«Қазақ тілінде аналитикалық  тәсіл жиі қолданылатын, ӛнімді тәсіл болуымен бірге оның 

іштей бірнеше тҥрі бар: 1)сӛзқосым, 2)қосарлау, 3)тіркестіру, 4)қысқарту сияқты 

аналитикалық тәсілдің тӛрт тҥрі бар»  [3.37]. «Тілдің сӛзжасам жҥйесі біршама тҧрақты 

болғанымен, ол қатып қалған қҧбылыс емес. Қазақ тілінде синтаксистік (аналитикалық) 

тәсілдің кӛлемі ҧлғайды, оған сӛздерді қысқарту тәсілі қосылады» [4.197]. Цитата алынып 

отырған әдебиеттерде айтылған тҧжырымдарға мысал ретінде адам аттарын қысқарту 

(Жәке, Садуақас – Сәке, Айнагҥл-Айнаш, т.б.) мен БҦҦ (Бірікккен Ҧлттар Ҧйымы),АҚШ 

(Америка Қҧрама Штаттары, т.б.) секілді қысқарған сӛздер берілген.Біздіңше, 

сӛзжасамның аналитикалық тәсілінің бір тҥрі ретінде танылып отырған сӛз қысқарту 

айқындықты, нақтылықты, дәлелдей тҥсуді қажет етеді. Кӛрсетілген әдебиеттерде сӛз 

қысқартуды, сӛзжасамның аналитикалық  тәсілінің бір тҥрі ретінде жан-жақты дәлелдеу 

жетіспейді, сӛзқосым,қосарлау , тіркесумен салыстырғанда кӛлемі жағынан да, мазмҧны 
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жағынан да мардымсыз мәлімет  қана берілген, ал негізгі мәселе – сӛзқысқарту сӛзжасам 

тәсіліне не себепті жататындығы сӛз болмайды. Және осы сӛз қысқартуды сӛзжасам тәсілі 

деп танудың аталмыш еңбектердегі  сӛзжасамның жалпы теориясына, оны (сӛзжасамды) 

жеке сала деп тануға негіз ретінде ҧсынылатын тҧжырымдарға қайшы келетін тҧстары да 

бар. Мысалы, осы еңбектер сӛзжасамды, ең алдымен , туынды сӛздің жаңа лексикалық 

мағынасындағы ӛзгеріспен тҥсіндіреді, бҧл жайт сӛзжасамның тілдің басқа салаларымен 

байланысын, ерекшелігін кӛрсетумен қатар, сӛзжасамның басқа мәселелерін баяндаудан да 

анық байқалады: «Синтетикалық тәсіл арқылы жасалған туынды тҥбірлердің мағынасы 

оның қҧрамындағы негіз сӛзге байланысты. Негіз сӛз, яғни негізгі морфеманың мағынасы 

туынды тҥбірдің мағынасына арқау болады. Сондықтан оның мағынасы мен туынды 

лексикалық мағына байланысты болады. Бҧл тек туынды тҥбірлерге, синтетикалық тәсілге 

ғана қатысты мәселе емес, ол- жалпы сӛзжасамға қатысты қалыптасқан, толық, қатал 

сақталатын заңдылық»  [4.204], «Туынды тҥбір жасаушы жҧрнақтың да атқаратын ӛзіндік 

қызметі бар. Оның негізгі қызметі – туынды лексикалық мағына  жасау. Сондықтан 

кӛпшілік сӛзжасамдық  жҧрнақтар лексикалық жаңа мағына жасайды. Сӛзжасамдық 

жҧрнақтың ішінде сӛздің лексикалық мағынасын мҥлде ӛзгертпей, негіз сӛздің мағынасын 

тҥрлендіретін жҧрнақтар да бар. ... Сондықтан сӛзжасамдық жҧрнақтар екіге бӛлінеді: 

     1)лексикалық мағына жасайтындар жҧрнақтар, 

      2)лексикалық мағынаны тҥрлендіретін жҧрнақтар [3.36]. «Аналитикалық тәсілде екі (я 

онан да кӛп) сӛз бір – бірімен тіркесіп, жаңа лексикалық мағыналы сӛз жасайды. 

Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған сӛз кҥрделі сӛз деп аталады» [4.205].  Міне, осындай 

тҧжырымдар айта отырып, қысқарту процесінің  нәтижесінде пайда болған , тек формалық 

ӛзгеріске ғана ҧшырайтын, лексикалық мағынасында ешқандай ӛзгеріс болмайтын 

қысқарған сӛздерді сӛзжасаммен байланыстырудың қаншалықты негізі бар екендігі 

екіҧшты пікір тудырады. Белгілі ғалым Н.Оралбаева бҧл жағдайды « мағынаның теңбе-

теңдік қатысы» деп атайды, алайда не себепті сӛзжасам тәсіліне жататынын тҥсіндірмейді. 

Кезінде бҧл пікірдің , яғни сӛз қысқартуды сӛзжасамның аналитикалық тәсілінің бір тҥрі 

ретінде танудың қате екендігін тағы да бір белгілі ғалым, марқҧм С.Исаев атап кӛрсеткен 

болатын. Сӛзжасамның негізгі белгісі сӛздің лексикалық мағынасындағы ӛзгеріс деп 

танитын бҧл автор: «Сӛйтіп, сӛздерді біріктіру, тіркестіру, қосарлау (сӛзжасамға қатысты) 

жеке-жеке сӛзжасам ҥлгілері болып табылады. Сӛздерді қысқартып алу соңғы кездері 

сӛзжасам тәсіліне қате қосылып жҥр. Сӛздерді қысқартып алуда сӛзжасамдық сипат жоқ . 

Бҧл (сӛзді қысқартып қолдану) тілімізге кейін келген , орыс тілінің әсерінен болған 

қҧбылыс екенін былай қойғанда , кҥрделі атаулар мен оның қысқарған тҥрі арасында 

ешбір семантикалық айырмашылық жоқ. Қазақтың мемлекеттік университетін ҚазМУ деу, 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығын  ТМД  деу , т.б. кҥрделі атаудың мағынасына  ешбір 

ӛзгеріс енгізбейді, әрқайсысы бӛлек-бӛлек мағына бермейді,  тек кӛп сӛзді ҧзақ атауды 

қысқа айту ғана»,-дейді [5.280]. Бҧл 1998 жылы айтылған пікір болатын. Алайда, 

сӛзжасаманың жалпы теориясына негізделген осы әділ пікір қазақ тілі білімінде ескерусіз 

қалды, 1989  жылы баспа кӛрген   «Қазіргі қазақ тілінің сӛзжасам жҥйесіндегі» осы қателік 

2002 жылы жарық кӛрген Қазақ грамматикасында  Н.Оралбаеваның  «Қазақ тілінің 

сӛзжасамында» жоғарыда біз келтірген цитаталардағы пікір  қайшылығы тҥрінде 

қайталанып берілген. Жалпы, аталмыш екі еңбекте де сӛзжасам деп тану ҥшін сӛздің 

лексикалық мағынасында ӛзгеріс болуы керек пе, жоқ па деген сҧраққа тікелей жауап жоқ. 

Ал, бҧл сӛзжасамның ең негізгі мәселесі болуы керек, осы сҧрақтың жауабына сәйкес тек 

сӛз қысқарудың  сӛзжасамға қатысы ғана емес, сӛзжасамның  жеке сала ретінде 

танылуының негізі шығады, яғни, сӛз мағынасындағы ӛзгеріс ескерілмейтін болса, 

сӛзжасамды жеке сала ретінде  бӛлудің, жеке пән ретінде оқытудың маңызы әлсірейді, 

басқаша айтсақ, тек сӛздің тҥрі ғана ескерілетін болса, сӛзжасам мәселелерін  

морфологиядан бӛліп алудың принципті қӛажеттілігі бола қоймайды. Ал, біздіңше, 

сӛзжасамды морфологиядан бӛліп шығарудың принципті негізі бар, ол, ең алдымен, 

морфологияда ең негізгі нәрсе, сӛз бойындағы жаңа туынды лексикалық мағынаның 

ескерусіз қалуы, тек тҧлғалық қана ӛзгерістің назарда болуы. Бҧлай болмаған жағдайда, 

яғни, бірінші, басты назарға мағына шығарылмаған жағдайда, сӛзжасамның жеке сала 
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ретінде морфологиядан айырмашылығы азайып, нағыз мәндік ерекшелігінен айырылар еді. 

Сондықтан, сӛзжасамды морфологиядан бӛліп шығарудың ең басты себебі сӛздің 

лексикалық мағынасындағы ӛзгеріс болуы керек  те, сӛзжасамның басқа мәселелері 

(сӛзжасамдық бірлік, сӛзжасамдық мағына, сӛзжасамдық тәсілдер, сӛзжасамдық тип, т.б) 

осы негізгі қҧбылысты тілде жҥзеге асырушы, оқытуда  тҥсіндіруші жайлар ретінде 

танылуы қажет. Осы тҧрғыдан келгенде, қазақ тіліндегі сӛз қысқартудың адам атына 

қатысты (тҥрлі мағыналық реңк ҥстелуі) жағы болмаса, мағыналық жағынан ешқандай 

ӛзгеріске ҧшырамайтын (БҦҦ, ТМД. Т.б.) тҥрін сӛзжасамға телу қиынсыз болып шығады. 
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МАРАТҰЛЫ Ш. 

Қазақ Спорт және Туризм Академиясы «Туризм» мамандығының студенті 

 

  

 Топонимжасамның негізгі қҧралы – сӛз. Топонимдердің ӛзіндік ерекшеліктері 

олардың сӛзжасамдық-топонимжасамдық қабілетінен кӛрінеді.  

 Сӛзжасам саласындағы басты мәселе – туынды сӛз, ол сӛзжасамның айқындалған 

амал-тәсілдер арқылы лексикалық мағына жасайтын тілдік ҥдеріс екендігін танытады [1, 

263-б.]. Топонимдер сӛзжасамның лексика-семантикалық, синтетикалық, аналитикалық 

тәсілдер арқылы жасалады.  

«Қаһар» романындағы географиялық терминдер сан жағынан бай да алуан тҥрлі. Олар 

ғасырлар бойы қолданысқа тҥсіп,  

«Қаһар» романындағы жер-су атауларының жасалуында сӛзжасамның осы ҥш тәсілі де 

кездеседі: 

 Аналитика–семантикалық сӛзжасамның негізгі ҥш қалыбы қалыптасқан: бірігу, 

қосарлану, тіркесу. Бҧл тәсіл жаңа сӛз жасаудың жолдары мен қалыбын белгілейтін 

процесс. Демек,олардың сӛзжасамдық қалып болып қалыптасуы нәтижеінде кейбір 

себепші негіздер бірігеді,кейбіреуі тіркеседі,яғни сӛзжасамдық процессті жҥйелеп, 

негіздеп бір қалыппен ӛргізетін тілдегі кешенді жҥйе саналады [2, 261-б.]. 

Аналитикалық тҽсіл арқылы жасалған топонимдердің сӛзжасамдық ҥлгісі: 

1. Романдағы біріккен тҧлғалы топонимдердің ӛзін іштей бірнеше типке бӛліп 

қарастырсақ болады: 

1) Жалқы есім+аппелятив: Баян+ауыл. 

2) Зат есім+аппелятив: Қамыс+қорған, Шым+қорған, Ор+тау, Бас+кӛл. 

3) Сын есім+аппелятив: Ақ+мола, Қызыл+жар, Қара+ӛткел, Ақ+тау, Ҧлы+тау, Ақ+мешіт, 

Қос+қорған, Қара+тау, Кіші+тау, Кӛкше+тау, Жаңа+қорған 

4) Сан есім+аппелятив: Ҥш+ӛзен, Ҥш+бҧлақ, Мың+арал, Тӛрт+кӛл 

5) Зат есім+зат есім: Қҧс+мҧрын, Аман+қарағай, Әулие+ата, Жар+қайық. 

6) Сын есім+зат есім: Сары+су, Қызыл+су, Қара+қойын, Қара+қалпақ, Қанды+ағаш 



312 

7) Сан есім+зат есім: Жеті+су.  

8) Сандық ҧғымды сӛз+зат есім: Қос+қорған 

9) Етістіктердің қатысуы арқылы: Теріс+аққан, Оқ+жетпес 

10) Кірігу арқылы: Ая+гӛз (Ая+кӛз), Орын+бор (Орын+бол), Қазы+ғҧрт (Қазы+қҧрт). 

2. Аналитикалық тәсілдің екінші тҥрі – қосарлану арқылы жасалған топонимдер: Қара-

Ақтымбет, Қорсын-Керней, Қояншы-Тоғай. 

3. Тіркесу арқылы жасалған топонимдер: Қара Кеңгір, Сары Кеңгір, Ақ Жайық, Рын 

қҧмы. 

Лексика-семантикалық тҽсіл арқылы жасалған топонимдерге Арал, Ҥстірт, Сырдария 

атауларын жатқызамыз. Бҧл топонимдер бір кластан екінші класқа атау болған, яғни Арал 

теңіз атауы болса, Ҥстірт елді-мекен атауы, Сырдария ӛзен атауы.  

Ежелден келе жатқан тарихи этнографиялық қҧбылыстың бірі кісі есімдерінің 

топонимдерге ауысуы романда аздап кездеседі: Баян тауы, Әзірет, Қалқаман топонимдері. 

Ал Арқа, Қҧсмҧрын, Оқжетпес (оқ жетпейтін биік тау) атаулары ҧқсату арқылы (метафора) 

жасалған топоним болып табылады.  

Синтетикалық тҽсіл арқылы жасалған топонимдер:  

1) –лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті жҧрнақтары арқылы жасалған топонимдер: Тал+ды, 

Тобыл+ды, Бестаңба+лы, Байда+лы, Тына+лы, Қашар+лы; 

2) –лық, -лік: Қазы+лық. 

3) –ек: Желек. 

4) –стан: Тҥркістан; 

5) –ық, -ік: Жай+ық,  

Тҥбір топонимдерге Ор, Иман, Шу, Сыр, Нҧра, Тобыл, Арқа т.б. атаулар жатады. 

«Әдебиет пен топонимика тақырыбы қай халықтың кӛркем сӛз ӛнерінде болса да, 

кӛрінісін, сӛз етілу себебін, кейіпкер әрекет ететін географиялық ортасы мен табиғатқа 

қарым-қатынасын белгілі дәрежеде білдірмей тҧра алмайды. Бҧл айтулы ерекшелік – тек 

есте жоқ ескі замандар қойнауында туындаған халық ауыз әдебиетінен бастап, дәл бҥгінгі 

кӛркемдік сананың биік деңгейіне кӛтерілген жазбаша әдебиет ҥлгілеріне дейін қанат 

жайған, ортақ қҧбылысқа айналған ерекшелікті танимыз [3, 228-б.]. 

І.Есенберлиннің «Қаһар» романында 110-нан аса топонимдік атаулар жиналды, оларды ӛз 

ішінен екі топқа бӛліп қарастырдық: 

1) Макротопонимдер (гр. «макро» - ҥлкен, ірі) - халыққа кеңінен танылып, ресми тҧрғыдан 

белгілі болған ірі физика-географиялық объектілерді атаулары [4, 82-б.]. Мәселен, Қытай, 

Россия, Иран, Индия (мемлекет), Петербург, Кӛкшетау, Семей, Атырау, Орынбор, 

Ташкент, Ақтау, Шымкент (қала).  

2) Микротопонимдер (гр. «микро» - кіші) белгілі кіші территорияға тән ҧсақ физика-

географиялық объектілердің, яғни ӛзендер, кӛлдер мен кӛлшіктер, бҧлақтар, бастаулар, 

қҧдықтар, жылғалар, жыра, сай-салалар, жоталар, тӛбелер, қыраттар, шабындықтар, 

қыстаулар, жайлаулардың атаулары [4, 84-б.].. Мысалы, Ҥшбҧлақ, Шәмсі, Рын қҧмы, 

Ҧратӛбе, Қаржас, Бестаңбалы, Жәміш, Иман. 

«Қаһар» романындағы топонимдік атауларды топонимнің тҥрлеріне қарай бӛліп 

қарастырдық: 

1. Гидроним – ӛзен, кӛл, бҧлақ, қҧдықтардың атаулары [5, 35-б.]. Романда кездесетін 

гидронимдерге: Балқаш, Талды, Аягӛз, Ҥшбҧлақ, Сарысу, Тӛрткӛл, Баскӛл, Елек, Ақ 

Жайық, Жем, Тобылды, Ор, Иман, Шу, Сыр, Ом, Ертіс, Арал, Есіл, Нҧра, Тобыл, Қызылсу, 

Шәмсі, Ырғыз, Орхон, Қара Кеңгір, Сары Кеңгір жатады. 

2. Оронимдер – тау, жота, қырат, қыр, тӛбе, бел, асу, шың, қҧз сияқты географиялық 

нысандардың атаулары [5, 35-б.]. Оларға Ҧлытау, Жетісу, Баян, Рын қҧмы, Мҧғалжар, 

Қҧсмҧрын, Қаратау, Қазықҧрт, Тарбағатай, Оқжетпес, Кішітау сияқты географиялық 

нысандарды жатқыздық. 

3. Ойконим – елді-мекен аттары, қала, қалашық, ауыл, село атаулары [5, 36-б.]. Қаржас, 

Бестаңбалы, Ҥшӛзен, Қызылжар, Омбы, Жәміш, Аманқарағай, Ҥшбҧлақ, Арқа, Сібір, 

Туринск, Қараӛткел, Ақтау, Қоқан, Қараменді, Мыңарал, Қандыағаш, Қорасан, Ҧратӛбе, 

Қашғария, Ақмешіт, Жаңақорған, Желек, Қамысқорған, Шымқорған, Қосқорған, Сайрам, 
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Созақ, Бҧхар, Әулиеата, Әзірет, Қарақалпақ, Терісаққан, Қарақойын, Қашарлы, Байдалы, 

Қойлыбай, Шағыр, Жанай, Қалқаман, Тенеш, Тыналы, Жеңбай, Шақшақ, Қара Ақтымбет, 

Қорсын-Керней, Қояншы-Тоғай, Қарақойын, Қашарлы, Ортау, Қазылық, Жарқайық, 

Сахарный. 

4. Урбоним – ҥлкен қала атаулары [5, 36-б.]: Ақмола, Кӛкшетау, Семей, Орынбор, Ақтау, 

Ташкент, Созақ, Шымкент, Атырау, Шәмсі, Тҥркістан, Петербург. 

5. Хороним – ҥлкен мемлекет атаулары [5, 36-б.]: Қытай, Иран, Индия, Россия. 

Қорытындылай келе, «Қаһар» романында 110 топонимдік атау кездесті,оның 11 ороним, 

28 гидроним, 53 ойконим, 2 дримоним, 12 урбоним, 4 хороним кездесті. Олардың ішінде 

микротопонимдер жиі ҧшырасады. Романдағы жер-су атауларының сӛзжасамдық 

ерекшеліктері бойынша, аналитикалық тәсіл арқылы, бірігу тәсілі арқылы жасалған 

топонимдік атаулардың кӛп екендігін байқадық.  

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі: 

1. Исаев С. Қазiргi қазақ тiлiндегi сӛздердiң грамматикалық сипаты. - Алматы: Рауан, 1998. 

- 304 б. 

2. Әбдірахманов А. Қазақстанның жер-су аттары. – Алматы: Қазақ ССР Ғылым 

академиясының баспасы, 1959. 

3. Қойшыбаев Е. Қазақстанның жер-су аттары сӛздігі. - А. : Мектеп, 1985. - 256с.  

4. Орталық Қазақстанның жер-су аттары. / ред. Т.Жанҧзақов/. –Алматы: Ғылым, 1989. 

5. Т.Жанҧзақов.Жер-су атаулары: этимологиялықс ӛздік. –Алматы: Ӛнер, 2011. -496 б.  

 

Н.А.САДУАҚАС ЖҼНЕ ҚАЗАҚ ҼЛІПБИІ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 

 

А.Ә.Иманғазина 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

мемлекеттік университетінің доценті, ф.ғ.к. 

 

Қазақ алфавитінің латынға кӛшудегі маңызы мен мәні турасындағы мамандар 

пікірталасы әлі де толастаған жоқ. Ҧлт кӛшбасшысы Н.Ә.Назарбаев латын графикасына 

кӛшу қажеттілігін ең алғаш рет 2006 жылы айтқан болатын. Ол Қазақстандағы этносаралық 

бірлік институты – Қазақстан халқы Ассамблеясы сессиясында айтылды. Арада кӛп ҧзамай 

Тҧңғыш президентіміз Н.Ә.Назарбаев 2012 жылғы ӛзінің жолдауында латын қарпіне кӛшу 

тақырыбын ӛрбітіп, оны 2025 жылы аяқтауды міндеттеді: «Біз әліпбиімізді латын қарпіне, 

латын әліпбиіне кӛшіруге кірісуіміз керек. Бҧл – ҧлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. 

Бір кезде тарих бедерінде біз мҧндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы ҥшін 

осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бҧл әлеммен бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың 

ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруге, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 

туғызады». Сондықтан тіл графикасына қатысты реформаны тек қана қазақ тілінің 

модернизациялануы деп тҥсіну керек.  

Елбасының 2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығымен ӛзгеріс енгізілген 

әліпбидің соңғы нҧсқасы бҧрынғыға қарағанда жетілдіріле тҥскені байқалады. Әліпбидің бҧл 

нҧсқасының ерекшелігі – апостроф орнына әріпҥсті ноқат алынуы. Әліпбиде 34 дыбысқа 32 

әріп алынған, ӛздерінің жуан-жіңішкелігімен бір-біріне қарама-қарсы қойылатын дауысты 

дыбыстар «А» мен «Ә», «О» мен «Ӛ», «Ҧ» мен «Ҥ» тек әріпҥсті белгілермен ажыратылып, 

бірдей әріптермен берілуі ӛте дҧрыс жасалған. Осы мәселеге байланысты ӛткізілген 

шараларда латын негізді қазақ тілі әліпбиіне алынатын әріптердің тіліміздегі дыбысқа сай 

келуін және қосымша белгілер алғанда ерекше мҧқият болу туралы ҧсыныстар айтқан 

ғалымдардың бірі ф.ғ.к., доцент Н.А.Садуақас болатын. Ол қазақ әліпбиінің «бір әріп – бір 

дыбыс» деген ҧстанымға сай жасалуын жақтап отырды: «Мҥмкіндігінше, «бір әріп – бір 

дыбыс» деген ҧстанымда тҧрсақ, оқу-жазуға жеңіл болады, себебі екі әріппен бір дыбысты 

таңбалау оқу- жазуға салмақ тҥсірді, ал оған қарағанда тҥрлі қосымша белгілермен 

(диакритикамен) ӛзгертіп алынған әріптер тиімді болды» [2].     
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Бҥгінгі таңда әліпбиде әр дыбыстың ӛз таңбасы болмаса, олар жаһандану екпініне 

қарсы тҧра алмайтыны белгілі. Ӛзгеріс енгізілген әліпбидің соңғы нҧсқасында қос әріппен 

берілген sh – [ш] дыбысы, бірдей таңбамен берілген I i – [и], [й] әріптері туралы доцент 

Н.А.Садуақас орынды пікір айтады: «Қазақ тілінде «ш» белсенді дыбыс ретінде жазуда кӛп 

қолданылатындықтан, оның екі әріппен берілуі жазуымызды қиындата тҥсуі мҥмкін деп 

ойлаймыз. Кезінде профессор Қ.Жҧбанов ӛзі ҧсынған әліпбиінде «ш» дыбысын таңбалау 

ҥшін латынның «С» әрпін қосымша белгімен ( Ҫ ) қолданған еді. Әліпбидің бҧрынғы 

нҧсқасында I i – [и], [й] апострофпен берілсе, әліпбидің соңғы нҧсқасында ешқандай белгісіз 

таңбаланған екен. Сонда әліпбиде 10-11 қатарда тҧрған «і» және «и, й» әріптері ҧқсас 

таңбаланған деуге болады. Бҧл жағдай адамды шатастырып, оқу-жазуда қиындық келтіреді» 

[2]. 

Жалпы алғанда, әліпбидің соңғы нҧсқасы талапқа сай, кӛңілге қонымды 

жасалғанмен әлі де жетілдіре тҥсуді қажет ететіні байқалады. Сол сияқты, Н.А.Садуақас 

әліпбидегі әріптер дыбыстардың ӛзіндік фонетикалық ерекшеліктеріне сай жҥйелі 

таңбалануы тиіс деп, ӛздерінің жуан-жіңішкелігімен бір-біріне қарама-қарсы қойылатын 

дауысты дыбыстар «А» мен «Ә», «О» мен «Ӛ», «Ҧ» мен «Ҥ» тек әріпҥсті белгілермен 

ажыратылып, бірдей әріптермен берілгенімен, бірақ жуан-жіңішкелі «Ы» мен «І» 

дауыстыларының I i – [і], Y y- [ы] болып екі тҥрлі таңбамен берілуі осы жҥйеге сай келмей 

тҧрғанын айтады: «Бҧл екі туыс дауысты да Y y – [ы], Y`y` – [і] болып, бірдей әріппен 

таңбаланып, басқа дауыстылар сияқты жҥйемен, тек әріпҥсті белгілермен ажыратылуы тиіс. 

Егер осылай алсақ, қазақ тіліндегі барлық тоғыз дауысты да жҥйелі таңбаланар еді: A а – [а], 

A`а` – [ә]; O o – [о], O`o` – [ӛ]; U u – [ҧ], U`u` – [ҥ]; Y y – [ы], Y`y` – [і], Ее – [е]. Сонымен 

қатар дауыссыз дыбыстар жҥйесінде бір-біріне жақын дыбыстар да бірдей әріптермен 

таңбаланып, тек әріпҥсті белгілермен ажыратылуы тиіс. Бҧл талапқа сай N n – [н], N`n` – [ ң] 

және G g –  [г], G` g` – [ғ] әріптері де дҧрыс алынған деп есептейміз» [2].  

Қазақ жазуын жаңғырту ҥшін әліпби мен емлені тең ҧстау керектігін, себебі әліпбиді 

ӛзгертіп, ал емле баяғы қалпында қалса – ештеңе ӛзгермейтіндігін сӛз еткен ғалым 

Н.А.Садуақас қазіргі кезде әліпби қҧрамындағы дыбыстар мен жазу емлесіне қатысты 

мәселелерді ӛзара байланыста қарастырып, екі тізгінді тең ҧстап, тіліміздің пайдасына ортақ 

ҧтымды шешім қабылдайтын сәт келгенін айтады: «Жазу – әрбір халықтың рухани, мәдени 

ӛсуін, даму деңгейін кӛрсететін әлеуметтік мәні зор қҧбылыс. Ол ӛткен мен бҥгінді, бҥгін 

мен келешекті жалғастыратын алтын кӛпір. Сондықтан жазу, алфавит адамзат тарихындағы 

қҧнды дҥниелердің бірі ретінде ҧрпақтан-ҧрпаққа мирас етіп қалдыратын байлығымыз» [3]. 

Ғалым мен ғылымның тойы астасып жататын мҧндай сәттерде айтылар ізгі тілектер 

кӛп. Ӛнегелі еңбегімен, кісілік келбетімен ҥлкен-кіші арасында аса қҧрметке бӛленген, талай 

бала-бҧлақтың кӛзін ащып, білім нәрімен сусындатқан Нҧрбол ағайды 60 жасымен шын 

жҥректен қҧттықтаймыз, зор денсаулық, ҧзақ та мағыналы ӛмір, бақыт, ырыс тілейміз. 

Шығармашылық шабыты тоқырамай, мерейі ҥстем болып, тіл ғылымының шоқтығын 

биіктете тҥсетін тың, жаңа еңбектері қазақ жҧртын қуанта берсін дейміз! 
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ІҮ БАҒЫТ 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ АЯСЫНДА КҾП ТІЛДІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

ЖҼНЕ ҼДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ  

 

Деректі фильмдерді аударудың стильдік ерекшеліктері 

 

Ж. Джанабергенова – 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

 университетінің  магистранты 

А.Ғ.Сембаева  - ғылыми жетекшісі ф.ғ.к., проф.м.а.  

 

Жыл сайын қазақ телеарналары экранында әлемнің әр тҥпкірінен жиналған 

киноиндустрия ҥлгілері тамашаланып жатады. Бҧл әлемнің ең танымал режиссерлары 

ҧсынған тҥрлі жанрдағы деректі фильмдерді қамтиды. Деректі фильмдер ауқымды 

аудиторияға кӛруге арналғандықтан, оны аудару ҥдерісі де соған сай біліктілік пен 

кәсіпқойлықты талап етеді. Кез келген кинофильм шетелде шығармашылық және 

коммерциялық жетістікке жетуі ҥшін сапалы аударманы қажет ететіні айқын. Қазіргі таңда 

кӛптеген шетел ӛнімдері қазақ тіліне аударылып экран беттерінде жарыққа шығып жатыр.   

 «Деректі» терминін алғаш рет, кӛркем фильмнен айырмашылығына кӛңіл аударту 

мақсатында, 1926 жылы ағылшын кинорежиссері Джон Грирсон ҧсынды. Бҧған дейін 

француз журналистері мен сыншылары деректі фильм деп саяхат тҥсірім материалдарын 

атаған болатын. Грирсон болса деректі фильмге «болмыстың шығармашылық талдамасы» 

деген анықтама берді. 

Деректі кино алғаш хроникалық кадрдан бастау алып, тҥрлі жанрлық, стильдік 

ӛзгерістерге ҧшырап, бҥгінгі қалпына жеткенше ӛзінің адамзат тағдырында ӛзекті 

мәселелерді қозғап, маңыздылығын жоғалтқан емес.   Алғашқы деректі тҥсірілімдер 

кинематограф пайда болған кезде жасалып бастады. Огюста мен Луи Люмьер 

ағайындыларының алғашқы фильмдері («Пойыздың Ла Сиота вокзалына келуі», «Люмьер 

зауытынан жҧмысшылардың шығуы» 1895, Франция) тікелей ӛмірдегі іс-әрекеттерді 

жаңғыртады. Бҧл фильмдерде уақыт және кеңістік қозғалысындағы шындықты кӛрнекі 

бекітудің әсері қолданылды. Люмьер ағайындыларының кӛмекшілері 1896 жылы тҥсірген 

әртҥрлі елдердің ӛмірінен алынған кадрлар хрониканың бҧқаралық ақпарат қҧралына 

айналуына бастау болды. Алғаш рет тҥсірілген кҥннен бастап осы кҥнге дейін ойынсыз 

кино ӛзектілігін жоғалтпай, телекоммуникация саласының маңызды бӛлігі болып 

табылады.[1,41] 

Қазақстанда 90 жылдары тәуір деректі фильмдер болса, олар тіпті отандық немесе 

шетелдік фестивальдерде ерекше аталып ӛткеннің ӛзінде (мысалы С. Дворцевойдың 

«Бақыт», А. Байғожинаның «Қызыл Империя», «Дінмҧхаммед Қонаев. Ӛмірі мен 

ақырының жылнамасы», В. Тюлькиннің «Шыбындар билеушісі», «Айқыш тәжірибесі») 

кӛпшілік кҥткендей алға баспады [2,36] 

Қазақстанда отандық және шетелдік документалистиканың тарихын кешенді зерттеу 

еңбектер жоқтың қасы. Осылайша, еліміздегі киноӛнер саласы тҥбегейлі зерттелмеген, 

дамымаған. Ӛкінішке орай, біздің телеарналарда деректі фильмдер, бағдарламалар, 

журналистік зерттеулер, циклдік хабарлар қоры аз, сапасы да тӛмен. Бҧл жайт ғарыштық 

технологиялар дәуірі жҥріп тҧрған кезде ӛте ӛкінішті жағдай. Осы орайда, осы кемшіліктің 

орнын толтыру ҥшін кӛрермендерімізге отандық арналарды тамашалау, отбасыларымен 

бірге отандық деректі фильмдерді кӛру ҥшін кинотеатрларға бару (осының ӛзін 

елестетудің ӛзі қиын екен…) мҥмкіншілігін беруіміз керек сияқты. Сонымен қатар 

телевизиялық аудиторияның ӛзі ӛзгерді. Ол ӛте талапшыл, батыстың телевизиялық 

форматтағы бағдарламаларды сіңіріп алған телеарналардың кӛптігі мен олардың 

ақпаратты беру формасының сан-алуандығына қҧныққан, ӛте талғампаз кӛрермен. 

Олармен салыстырғанда, бірнеше жыл бҧрын тҥсірілген ӛзіміздің деректі фильмдеріміз 
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тым ҧзақ, реңсіз және ең бастысы – тым кӛркем, осының ӛзі кӛзге оғаш кӛрініп, 

талғамсыздық пен бейәдептіліктің қатарынан орын алатын.  

Деректі кино саласындағы мәтін ҧғымының қызметі ерекше. Кино аудармасында 

мәтін мен бейне бірдей ауқымда ақпарат жеткізеді, бҧл қатарларды біріктіру ҥшін 

сценарий жасалады. Бҧл кинодиалогты бейнеқатардан бӛлек аударуға болмайтындығын 

дәлелдейді. 

Сценарий мәтінінің стилі деректі фильмнің тҥрімен анықталады. Тәжірибе бойынша, 

білім беру мен ғылыми фильмдердің мәтіндері кӛбінесе ғылыми стильге, ал насихаттау, 

хабарлау немесе ақпарат беру фильмдерінің мәтіндері публицистикалық стильге 

негізделеді. Деректі фильмдер сирек жағдайда біріңғай стильде болады, себебі бір фильм 

әртҥрлі мақсатты кӛздеуі мҥмкін. Кӛрермендер ғылыми, публицистикалық және сценарий 

қарапайым адамдармен сҧхбатты қамтуы мҥмкін болғандықтан, тіпті ауызекі сӛйлеу 

стилін де ести алады.  

Деректі фильм мәтінін аудару кезіндегі тілдік ерекшеліктер: 1) сценарий мәтінінің 

жанры мен стилистикалық ерекшеліктері және 2) аударылған мәтінді ҧсыну/дыбыстау 

әдісі болып ажыратылады. Деректі фильмнің аудармасы  мәтіннің синтагматикалық, 

синтаксистік, лексикалық-семантикалық және стилистикалық деңгейлеріндегі тілдік 

ерекшеліктер есебінің жиынтығын талап етеді. Аудармашы тҥпнҧсқа авторының 

ақпараттық және бір жағынан әсерлі де мағыналы ойын аударма тілі мен аудио және 

визуалды қатарды синхрондау талаптары арқылы жеткізуді басшылыққа ала отырып 

белгілі бір амалды таңдайды. 

«Деректі фильм» терминін қазіргі заманның кӛптеген кино сыншылары мен 

кинотанушылары сынға тҥсіреді. Оның себебі, кӛптеген режиссерлердің пікірінше, кез 

келген адам камераны кӛрген кезде әлдеқандай дәрежеде ойнай бастайды, ӛзін жасанды 

ҧстайды, нәтижесінде фильм белгілі бір дәрежеде қойылымға айналады. Осыған 

байланысты, кӛптеген сарапшылар деректі фильмнің бар екенін жоққа шығарады, оны тек 

кӛркем фильмнің бір тҥріне теңейді. Ал шынайы деректі фильм деп басынан аяғына дейін 

жасырын камерамен тҥсірілген фильмді санайды. Осындай, жасырын камерамен тҥсірілген 

фильмді олар «шынайы деректі фильм» деп атайды. Мҧндай фильмдер заманауи кино 

ӛнерінің авангарды болып саналады және де қазіргі кезде киносҥйгіштер арасында ҥлкен 

қызығушылық тудыруда. Қазіргі заманғы дат кинорежиссері Ларс фон Триердің 

айтуынша, «шынайы деректі фильмнің» мақсаты – деректі фильмге «адалдықты, әділдікті, 

нақтылықты және кӛрерменнің сенімін» қайтару болып табылады [3,66]. 

Сонымен, қолданылған тҥсірім әдістеріне қарай деректі фильмдерді келесі ҥш тҥрге 

бӛлуге болады: 

1. Шынайы деректі фильмдер. 

2. Білім беру немесе оқу фильмдері. Бҧл фильмдер мектептерде және басқа оқу 

орындарында кӛрсетілуге негізделген. Психологтар мен педагогтардың пікірінше, фильм 

тҥрінде ҧсынылған оқу материалдары мҧғалімнің ауызша тҥсіндіруіне қарағанда жақсы 

меңгеріледі. Білім беру фильмдерін кӛрсету тәжірибесі батыста, әсіресе АҚШ-та ӛте кең 

қолданылады. XX ғасырдың басы – XXI ғасырдың соңында білім беру фильмдері 

теледидардан жие кӛрсетіле бастап, аз уақыт ішінде ӛте танымал болды. Бҥгінгі кҥнде, тек 

білім беру және ғылыми танымал деректі фильмдерді кӛрсететін арнайы телеарналар бар. 

3. Жалған деректі фильмдер немесе мокьюментари (ағылшын тілінен mockumentary, 

to mock –«боямалау», «мҧқату» + documentary – «деректі»). Бҧл жанрдағы фильмдер 

сыртынан деректі фильмдерге ҧқсас болып келеді, алайда олардың тақырыбы шынайы 

деректі фильмдерге қарағанда, жалған болып табылады. Кейде, мҧндай фильмдерде атақты 

адамдардың немесе басқа да ӛмірде бар адамдардың қатысуы арқылы шынайы 

оқиғалардың елесі жасалады [3,7].  
4. "Мокьюментари" термині алғаш рет АҚШ-та қолданылды (ағылш. mockumentary: 

to mock "жасанды жасалған", "келемеж ету" + documentary "деректі").  
 Деректі кино – кҥрделі жанр, ҧзақ уақытқа созылған дайындық және жҧмыстың жемісі. 

Бҧл уақыт аралығында ӛмірлік деректердің негізінде қҧралған сценарий. Деректі фильмнің 

қҧрылымы сан-алуан: кӛрерменге деректі жеткізу ҥшін тҥрлі тҥсірілімдер мен 
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қойылымдар, табиғи және интерьерлік тҥсірілім, архив бейне, фотоматериалдар және 

репортажды тҥсірілім пайдаланылады.   

Кинорежиссер және продюсер Ринат Халилуллиннің қазіргі заманның деректі фильмдерін 

сегіз негізгі жанрға бӛледі: [4,89] 

1) Кинохроника 

2) Тҥрлі тақырыптағы кӛріністі фильм 

3) Әңгіме 

4) Монолог 

5) Зерттеу фильмі 

6) Сҧхбат 

7) Шолу  

8) Биографиялық фильм 

Кинохроника – ағымдағы оқиғаларды тҥсіріп алу, жедел ақпарат, қазіргі уақытта 

ӛзекті оқиғаларды тҥсіру (нақты оқиғалар ғана). Мҧндай фильм автордың кӛзқарасын 

кӛрсете алмайды, ол тек қана болып жатқан оқиғаны кӛрсетеді. Кӛріністің белгілі бір 

бағыттанушылығын орнату ҥшін әртҥрлі әдістерді қолдануға болады - арнайы ракурс, 

қайталану, композиция және т.б. Мҧндай фильмдер тарихи маңызды оқиға кезінде 

тҥсіріледі, содан кейін оның шынайлылығының дәлелі ретінде пайдаланылады (ең кӛрнекі 

мысал - әскери кинохроника). 

Тҥрлі тақырыптағы кӛріністі фильм – бҧл табиғат кӛріністері, ғаламшардың кез 

келген бір бҧрышының географиялық, климаттық, этнографиялық сипаттамалары, 

халықтар, таңғажайып жерлер, қол тимеген табиғат туралы оқиғалар тҥсірілетін фильм 

болып табылады. Мҧндай фильмдерде кӛбінесе натурадан тҥсіру әдісі қолданылады. 

Табиғи жағдайдағы (натуралық) бейнетҥсірілімдер – фильмді жасау барысындағы ашық 

аспан астында, болмаса киностудияның тҥсіру алаңында даладағы кӛрініске ҧқсас 

жасалған қойылым-кӛрінісі немесе табиғи жағдайларда жасалатын тҥсіру жҧмыстары. Бҧл 

фильмдердің ең кӛп таралған тақырыптары: саяхат, флора мен фауна тақырыбындағы 

ғылыми және білім беру желілері. Мҧндай кино – басқа елдерге баруға, ғаламшарды 

документалисттің кӛзқарас тҧрғысынан кӛруге, әлем сырларын білуге, адамдардың ӛздері 

бара алмайтын жерлерге «баруға» мҥмкіндік береді. 

Әңгіме – жиі қысқа бейнесюжеттер, фотоматериалдар қосылған, диалог немесе 

полилог тҥрінде тҥсірілген фильм. Әдетте мҧндай фильм талқылауға алып келмейді және 

баяндау тҥрінде жҥргізіледі. Бҧл жанрдың екі негізгі тҥрі бар – әлеуметтік маңызды 

тақырыптағы фильмдер және белгілі тҧлғалардың қатысуымен тҥсірілетін фильмдер 

(кӛбінесе ток-шоу тҥрінде). Мҧндай фильмді тҥсіру ӛте қиын.  

Монолог – бҧл әңгіме-фильмнің бір тҥрі, әдетте, бірінші жақтан белгілі бір оқиға, 

тарихи кезең, факт, автобиография, басқа адам және т.б. туралы баяндау тҥрінде жҥреді. 

Кӛп жағдайда монолог-фильмдер кӛрнекті тҧлғаларға арналады және естелік тҥрінде 

тҥсіріледі. Мҧндай фильмнің негізін басты кейіпкер айтатын мәтінінің ҥлкен бӛліктері 

қҧрайды. Олар кадрдан тыс естілуі, кино- немесе фотоматериалдардың кірістірмелерімен 

қоса болуы мҥмкін. Толық фильм кіріспеде, негізгі бӛлімде және қорытындыда 

тҧжырымдалған қҧрылымдық және мазмҧндық айтылымдардан тҧрады. 

Зерттеу фильмі – белгілі бір ғылыми зерттеу ҥдерісінің, табиғи қҧбылыс 

мониторингінің, болып жатқан оқиға талдауының және т.б. бейнеленуі болып табылатын 

тар бағыттағы деректі фильм. Кӛп жағдайда бҧл фильмдер қҧпияны ашады, тҥсініксіз 

жағдайларды тҥсіндіріп, мәнін ҧғынуға кӛмектеседі [5,52] 

ХХI ғасыр – ақпараттық ауқымдылық, БАҚ-тағы жаһандану, ақпараттық 

технологиялар мен сандық тарату саласының ғасыры. Миллиардтаған адам кҥнделікті 

кәсіби кҥйбең-тірліктің қҧрсауынан шыға алмай жҥргендер, кӛбірек пайда табу ҥшін 

теледидар экрандарынан берілетін ақпараттарды «сіңіріп» алады. Кҥйбелеңнен зеріккен 

адамдар әлемнің тҥкпір-тҥкпірінде болып жатқан жаңа, қызықты, ӛздері куә бола алмаған 

оқиғаларды, мәселен, Жапониядағы жойқын кҥшті цунами (Бір айта кетерлігі, тап осы 

жаңалық соңғы он жылдағы ең кӛп сҧранысқа ие болған ақпарат болып табылды) сияқты 

тосын жаңалықтарды қабылдайды. Тарихқа айналған сол кешегі кҥнді боямасыз, нақты 
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мағлҧматтармен ӛрнектеп бҥгінгі замандастармен сырластыру, ӛмірде орын алған 

оқиғаларға куә кейіпкерлермен жҥзбе-жҥз сҧхбат сыры, деректі фильмнің мазмҧнын 

шындық пен ақиқатқа жақындата тҥседі. Сонымен, «сҧраным ҧсыныс тудырады» демекші, 

адамзат ақпараттық технологиялар саласындағы прогресс ҥшін миллиондаған қаржы 

жҧмсайды.  

Деректі фильм – шынайы оқиғалар мен тҧлғаларға негізделетін кинематографтың 

тҥрі. Деректі немесе ойынсыз кино тҥрлеріне білім беру немесе оқу деректі фильмдері, 

шынайы деректі фильмдер және жалған деректі фильмдер немесе мокьюментари жатады. 

Әлемдік кинематографтың қарқынды дамып келе жатқанына байланысты, мҧндай 

фильмдердің сапалы аудармасы ең кӛп талап етілетін салалардың бірі болып табылады. 

Деректі фильм ҥшін оның атауы – ӛте маңызды, себебі кӛзтартарлық атау – кӛрерменнің 

назарын аудартудың ең тиімді жолы. Фильм атауларын аудару кезінде аудармашы ҥш 

тҥрлі әдіс қолданады: тікелей аударма, атау трансформациясы және фильм атауын 

ауыстыру. 

Нақты тақырыптағы деректі фильмдерді аудару ҥшін берілген тақырыпқа 

байланысты терминдерді білу, тҥсіну және меңгеру талап етіледі. 

Деректі фильмдерді қазақ тіліне аудару барысында, негізінен, мәтін стилистикасымен 

тікелей байланысты лексикалық қиындықтар кездеседі. Сонымен қатар, ағылшын тілі мен 

қазақ тілі қҧрылыстарының әртҥрлі болуының салдарынан грамматикалық сипаттағы 

қиындықтар кӛп кездеседі.  

Қатысымды-прагматикалық эквиваленттілік – киноаудармаға қойылатын 

талаптардың ең маңыздысы болып табылады. Кейбір жағдайларда тҥпнҧсқа мазмҧнының 

жаңғыртылуы аудармадағы прагматикалық әлеуеттің берілуін де қамтамасыз етеді. 

Алайда, аударманы қабылдаушының басқа тілдік ҧжымға, басқа мәдениетке жататыны жиі 

балама аударманың прагматикалық тҧрғыдан барабар болмауына алып келеді. Мҧндай 

жағдайда аудармашының мәтінге кейбір ӛзгерістер енгізіп, аударманың прагматикалық 

бейімделуіне сҥйенуіне тура келеді.   

Кино аудармасындағы коммуникация – екі тілді қолдану арқылы жҥзеге асатын жай 

ғана коммуникация емес, тҥпнҧсқаның аудармашы мен қабылдаушының ӛзара 

әрекеттесуін жҥзеге асыратын қызметтен қҧралатын коммуникация. Бҧл 

коммуникацияның негізгі нәтижесі аудармашының қызметіне тікелей байланысты болады. 

Ендеше, кино аудармасында тҥпнҧсқа мен аударма, бастапқы негіз бен кейінгі туынды 

арақатынасы, олардың эквиваленттілігі туралы мәселелерді зерттеудің қажеттігі 

туындайды [6,14] 

. 
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Практикалық сабақтарда қолданылатын мҽтіндердің ерекшеліктері 
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Оқыту бағдарламасының талаптарына  сәйкес қазақ тілін оқытудағы мақсат – 

студенттердің қазақша сӛйлеу іскерліктерін қалыптастырып, қазақша тілін дамыту, осыған 

байланысты мәтін материалдары арқылы сӛйлеуге ҥйрету. Мемлекеттік тілді меңгертудің  

мақсаты – тілді ӛміріміздің әртҥрлі салаларына еңзізу, сонымен қоса коммуникативтік 

ситуацияларда қолдануға жағдай жасау. Мәтін мәселесі  қазақ тіл білімінде әлі де зерттеліп 

келе жатқан тақырып.  Бҥл ретте  Б.Шалабай,  А.Жҧбанов, М.Серғалиев және т.б. 

еңбектерін атауға болады. Мәтін – тілді оқыту мен меңгерту процесінде басты қҧрал, 

ҥлкен орын алатын оқыту обьектісі болып табылады.  Кез-келген тілді оқытудың алғашқы  

кезіңі мәтінмен жҧмыс  жҥргізуден басталады.  Жаңа сӛз, сӛз тіркестерімен сӛйлем 

қҧрастыру, одан кейін шағын мәтін қҧрастыру тапсырмалары барлық сабақта орын алады. 

Сол себепті  бҧл жҧмысқа ерекше кӛңіл бӛлінуі қажет. Мәтін - тіл білімі саласындағы 

ӛзінің мазмҧны мен болмысына сай, сӛйлемдердің жай ғана тізбегі емес, мағыналық-

қҧрылымдық кҥрделі объект. Мәтін логикалық, грамматикалық, мағыналық байланыстарға 

негізделген, тиянақты мазмҧнға ие біртҧтас қарым-қатынас бірлігі екендігі анық. 

Л.М.Лосева мәтіннің қҧрылымы мен оны талдаудың маңыздылығы жайында: 

«Изучение и анализ структуры текстов открывают широкие возможности для 

совершенствования связной речи учащихся, развивает у них способности и навыки 

целостного стилистического анализа художественных произведений. Изучение и усвоение 

многообразных средств связи между предложениями, структуры и употребления сложных 

синтаксических целых позволит учащимся осмыслить возможности родного языка, по-

кажет органическую взаимосвязь и взаимодействие всех его уровней», - деп 

тҧжырымдайды [1]. 

Мәтін - оқуға ҥйретудің қҧралы, сондықтан студенттің тілін,  ойлау қабілетін жан-

жақты дамытуға ықпал етеді, танымдық белсенділігін арттырады, шығармашылықпен 

жҧмыс жасауға бағыттайды. Мәтіннің атқаратын қызметі туралы И.Р.Гальперин: «Текст-

это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 

объективированное в виде письменного документа, литратурно обработанное в 

соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и 

ряда особых едениц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную 

направленность и прагматическую установку»,- дейді [2].  Сондықтан студенттің 

танымдық іс-әрекеті де айырықша мән берелетін кҥрделі процесс. Ол іс-әрекет мақсатын, 

мазмҧны мен нәтижесін, тҥрлері мен әдіс-тәсілдерін, деңгейлерін қамтиды.  

А.Әбілқаев қазақ тілі сабақтарында пайдаланылатын текстерге қойылатын талаптар 

жайлы  былай дейді: «Талдауға арналған текстер мына талаптарға сәйкес келгені дҧрыс. 1) 

ғылымның әр тҥрлі салаларынан, әр кездердің  және әр халықтардың әдебиеті мен 

ӛнерінен алынған фактілер, кӛркем шығармалардың кейіпкерлерін сипаттау, 2) табиғат 

ӛмірінен алынған фактілер, бір сӛзбен айтқанда, оқушылардың ерлік пен батырлыққа, 

еңбекті сҥюге тәрбиелеуге әсерін тигізетіндердің бәрін алу, білімдерін байыту, қоғамды 

қҧрушы жаңа адамның талғамын, мінез-қҧлқын қалыптастыруға кӛмектесетіннің бәрін алу 

т.б. [3].  Мәтінмен танысу студенттердің оқу-танымдық әрекеті негізінде жҥзеге асады, ал 

оқу-танымдық әрекеті негізінде шығармашылық белсенділігі қалыптасады. 

Шығармашылық дегеніміз — студенттің  белсенділігі мен дербес іс-әрекетінің ең жоғарғы 

тҥрі екендігі белгілі.  Бҧл ретте мәтіннің атқаратын орны маңызды. Мәтін мазмҧны 

бойынша орындалатын тапсырмалар студенттен танымдық шығармашылықты талап етеді. 

Мәтіннің мазмҧнын игеруде шығармашылық тапсырмалардың орны ерекше. Танымдық 

http://topuch.ru/soderjanie-vvedenie-glava-teoreticheskie-osnovi-razvitiya-svya/index.html
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шығармашылық бағыттағы тапсырмалар тіл ҥйренушінің білім деңгейін кӛтеруге жол 

ашады және оны дамытудың бірнеше  жолдары бар. Танымның мақсаты – жеке тҧлғаның 

санасындағы объективтік шындықтың бейнелеуі болып табылады [5,317]. 

Қазіргі уақытта оқыту процесінде кеңінен тараған және біз қолданып жҥрген  тіл 

ҥйренушінің сӛйлеу әрекетінің тӛрт тҥрі, яғни оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым бір-

бірімен ӛзара  тығыз байланыста болатынын, сонымен қатар әрқайсысының ӛзіне тән 

ерекшеліктері бар екенін белгілі. Қазақ тілін  оқыту әдістемесі туралы  ғалым Ф. 

Оразбаева: «Жалпы қазақ тілінде сӛйлеп, жазуды ҥйрету – қоғамда қазақ тілінің мәртебесін 

жоғары дәрежеге кӛтерудің алғы шарты. Сондықтан қазақ тілі қатынас қҧралы ретінде 

мектепте жҥйелі білім беру қарқылы ғана оқушыларды  дҧрыс сӛйлеуге, адамдармен 

әдепті тҥрде қарым-қатынас жасай білуге тәрбиелейді», - дейді [4,6]. Басқа тілде сӛйлеуді 

меңгеру дегеніміз – адамның  ӛз ойын айту, біреумен сӛйлесе алу,  пікірін жеткізе білу 

қабілетімен  қатар басқа адамның сӛзін, ойын тіке  әңгіме барысында тыңдау, немесе  

радио, телефон, магнит таспадағы сӛзді де тыңдап тҥсіну қабілеті, сонымен қатар тҥрлі 

қҧралдар арқылы, қазіргі ақпараттық технологиялар дамығын кезде SMS-хабарламалар, 

аудио-таспалар, әлеуметтк желілер мҥмкіндіктерін пайдалану негізінде сӛзді де тыңдап 

тҥсіну қабілеті. Арнаулы мәтін арқылы тыңдалымға тән белгілер мәтінде берілген 

қатысымдық және тілдік әрекеттер сӛйлесу процесінде ҥздіксіз жетіліп отырады. Жалпы 

мәтінмен жҧмыс хабарды тҥсіну дәрежесіне қарай әр тҥрлі мақсатты кӛздейді.  Мәтіннің 

мазмҧнын толық тҥсіну ҥшін оның қҧрамындағы жаңа сӛздер мен терминдердің 

мағынасын анықтау қажет, содан кейін  сабақ барысында мынадай тапсырмалар 

орындалады: мәтінді толық оқып шығу, берілген ақпаратты ӛңдеу, сараптау, негізгі ойды 

анықтау, мәтінді абзацқа бӛліп оқу, мәліметті толықтыру, мазмҧнына, қҧрылымына қарай 

мәтінді жіктеп бӛлу, мәтінге тақырып беру, сҧрақ қҧрастыру, оған жауап беру, 

сӛйлемдерді толықтыру, мәтін қҧрамындағы сӛйлемдерді логикалық байланыссыз тҥрде 

беріп, ол сӛйлемдердің ӛз орнын табу,  жоспар қҧру, сҧхбатттасу, ситуациялық 

жаттығулар, іскерліқ ойындар, эссе, шағын шығарма, сҧхбат алу, диалог қҧру,  және т.б. 

Мәтін мазмҧнын игеруде диалог қҧрастырудың маңызы зор. Коммуникативтік 

қызметі бойынша диалог барысында біреуден ақпарат алу, алынған ақпаратқа ӛз 

кӛзқарасын білдіру, екінші біреуге бір нәрсе туралы мәлімет беру немесе анықтау, 

нақтылау әрекеттері жҥзеге асады. Диалог барысында сӛйлеу этикетінің ҥлгілері 

қолданылады. Мәтіннің мазмҧнын дҧрыс және толық тҥсіну ҥшін  сӛздік жҧмысын  

ҧйымдастыру қажет, содан кейін оқылған мәтінді толық немесе ішінара аудару, материал 

бойынша алдын-ала әңгіме жҥргізу, яғни сол материал жӛнінде мәлімет беру, мәтінді оқу, 

оқылған мәтін бойынша жҧмыс жасау. Ал оқудың дҧрыстығы дегеніміз -орфоэпия 

ережелеріне сай, сӛздер мен сӛйлемдер арасында паузаны дҧрыс қойып, дауыс ырғағымен 

оқу. Студенттердің мәтінді дҧрыс оқуы олардың мәнерлеп, әрі жылдам оқуына жағдай 

жасайды. Сабақ барысында мәтін бойынша орындалатын кейбір жҧмыс тҥрлері:  Ҥлгі №1. 

Сабақтың тақырыбы:  Уақыт және адам.  Тапсырма: І.Мәтінді оқып шығыңыз. «Халықтың 

уақытты анықтау белгілері». ...Қазақ халқы уақытты анықтауда ӛзіндік бай тәжірибе 

жинақтап, оны қолданудың сәті мен жолдарын, оған лайықты сӛз ӛрнектерін таба білген. 

Жылды, тоқсанды, айды, аптаны, тәулікті бӛлудің шаруашылыққа сай реті мен ыңғайын 

ойластыра келтірген. Мерзім, мезгіл ӛлшемдеріне қатысты халық ӛлшемі мен атауы ӛте 

бай. Ҧлттық ҧғымда мерзім – уақыттың, мезгілдің шамасы мен ҧзақтығын білдіреді 

(мысалы: бие сауым, кҥн, ай, тоқсан т.б.). Мезгіл сол уақыттың бір сәтін айқындайды 

(мысалы: тҥс, кеш, тҥн ортасы т.б.). Қыс, кӛктем, жаз, кҥз мезгіл ӛлшемдеріне жатады. 

Мерзім ӛлшемдері: бір сәт, қас қағым, ә дегенше (1 секунд), сҥт пісірім (5-10 минут), бие 

сауым (1,5 сағат), ет пісірім (2,5-3 сағат), жарты кҥн, тәулік – бір кҥн, бір тҥн немесе 24 

сағат, апта (7 кҥн), ай (30-31 кҥн), тоқсан (3 ай), жыл (365 кҥн немесе 12 ай), ғасыр (100 

жыл). Адам ӛмірі де жас (1 жыл), мҥшелмен (12 жас) есептеліп, бір мҥшел (13 жас), екі 

мҥшел (25 жас), ҥш мҥшел (37 жас), тӛрт мҥшел (49 жас) т.б. сол сияқты бӛліне береді. 

Мерзім ӛлшеміне кҥн, ай аттары да жатады. Уақыт мезгілдерін анықтауда және оның 

жиіліктерін жіктеп, айыруда халық теңеулері мен ӛлшемдері әрі қызық, әрі анық, әр тҥрлі 

және ӛте бай (мысалы: елең-алаң, таң сәрі т.б.).   Қазақ халқы бір кезде уақытты Кҥннің, 
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Айдың, Жҧлдыздың қозғалысы мен тууына қарай болжап белгілеген, қажетті жағдайда 

оған табынған. Олар мезгілді кҥндіз кӛлеңкеге, тҥнде жҧлдызға қарап анықтаған. 

(С.Кенжеахметҧлы) 

П. Мәтін бойынша сҧрақтар: 

1. Уақыт белгілерін қазақ халқы қалай айқындаған? 

2. Мезгіл мен мерзімнің айырмасы қандай? 

3. Ӛздеріңіз уақытқа байланысты қандай сӛз орамдарын білесіздер? 

а) Уақытты меңгеру ҥшін не қажет? 

Ш.Берілген сӛйлемдерге назар аударыңыз.1. Уақытты саналы сезініп, ӛмір сҥріңіз. 

Маңызды жҧмыстар ҥшін уақыт табыңыз.2. Еңбек ету ҥшін уақыт табыңыз, бҧл табыс 

кепілі.3. Ойлану ҥшін уақыт табыңыз, бҧл  - кҥш-жігер  - бастауы.4. Ойынн ҥшін уақыт 

табыңыз, бҧл – жастық қҧпиясы.5. Оқу ҥшін уақыт табыңыз, бҧл – білім негізі. 6. Достық 

ҥшін уақыт табыңыз, бҧл – бақыттың шарты. 7. Армандау ҥшін уақыт табыңыз, бҧл – 

жҧлдыздарға барар жол.8. Махаббат ҥшін уақыт табыңыз, бҧл - ӛмірдің шынайы қуанышы. 

9. Кӛңіл кӛтеру ҥшін уақыт табыңыз, бҧл – жанның әуені. 

Ә. Уақытымыздың жаулары: 1. тҥсініксіз мақсаттар; 2. тыңдай білмеу; 3. «жоқ» - деп айта 

алмау; 4. телефонмен ҧзақ сӛйлесу; 5. асығыс шешімдер; 6. Ҧмытшақтық; 7. жҧмыс 

уақытында  кофе, шай ішуге кететін ҥзілістер;  8. жоспарлай білмеу. 

Ҥлгі №2. Мәтінді оқыңыз. Әңгімені қандай сӛйлеммен қорытындылауға болады. 

Кӛктем мінезі.  Жаңа ғана аспан шайдай ашық еді. Қайдан келгені белгісіз, аспанды бҧлт 

торлап, жел соқты. Бір кезде шатыр-шҧтыр найзағай ойнап, артынша нӛсер тӛпеп берді. 

Шай қайнатым уақыт ӛтті ме, ӛтпеді ме, әлгі тҥнерген бҧлттар жӛңкіп ала жӛнелді. 

Біраздан кейін тез кҥн ашылып сала берді.... 

2.  Сӛздерді есте сақтаңыздар. 

Сӛздер Синонимдер Антонимдер Орыс тілінде 

Шайдай ашық  

Қайдан келгені белгісіз 

Нӛсер тӛпеу 

Шай қайнатым уақыт 

Бҧлт торлау 

Бҧлтсыз 

Кҥтпеген жағдай 

Жауын қҧю 

Лезде 

Бҧлт қаптау 

  

Ҥлгі №3. Мәтінді әрі қарай жалғастырыңыз. 

 Салауатты ӛмір сҥрудің шарттарын ата-ана жастайынан ҥйрету керек. Салауатты 

ӛмір салтын қалыптастырушы орта ретінде мектепті де айтуға болады. Бала кҥнінен жеке 

бас гигиенасын дҧрыс ҧстап дағдылану керек. Салауатты ӛмір салты әлеуметтік-

экономикалық категория...  

2. Мәтінді оқыңыз. Сіз домбыра туралы бҧрын не білетін едіңіз? Мәтіннен қандай жаңа 

мәлімет алдыңыз? Тҥсінгеңізді айтыңыз.  Домбыра – қазақ халқының ертеден келе жатқан 

қос ішекті музыкалық аспабы.        Қазақ тарихын, ӛмірін, тҧрмыс-тіршілігін домбыраның 

қос ішегі арқылы баяндаған. Домбыра шанақ, қақпақ бет, ілгек, тиек, ішектен, 

пернелерден, қҧлақтардан тҧрады. Оның қақпақ бетінде дыбыс ойығы болады. Домбыра 

халық арасына кең тараған. Себебі оны кез келген ағаштан ойып           жасауға болады. Ал 

домбыраның ішегін, пернесін қойдың ішегінен жасаған. Домбыраны тартып ҥйрену қиын 

емес.  Оны отырып та, тҥрегеліп тҧрып та, ат ҥстінде де тартады. Домбырамен әнші, 

жыршы, термешілерді сҥйемелдеуге болады.  

3. Сіз халық музыкалық аспаптар мҧражайындасыз. Жоғарыдағы домбыра туралы мәтінді 

пайдалана отырып, домбыра туралы ӛзіңіз бен саяхат жҥргізушінің диологын жазыңыз.  

Ҥлгі №4. 1.Жақша ішінде берілген сӛздердің қажеттісін таңдап, сӛйлемді толықтырыңыз. 

Қазақстан аумағы табиғатының бір шетінін, екінші шетінен .............. ҥлкен (мәні, 

айырмашылығы, талғамы). Мысалы, оңтҥстіктегі тау етектерінде шие мен ӛрік гҥл атқан 

кезде, республиканың солтҥстігінде әлі суық,.................. соғып тҧрады (аптап, ыстық, 

қарлы боран). Қазақстан жерінде қатаң Сібір мен ................ Орта Азия тоғысып жатқандай 

(суық, қапырық, боран). Географиялық орнына қарай республика жерінде орманды дала, 

шӛлейт және ...................... қалыптасқан (жапырақтар, аңдар, шӛл зоналары). 

Республиканың батыс шеті (46°30' ш.б.) Эльтон және Басқҧншақ .......... маңына, ал шығыс 
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нҥктесі (87°20' ш.б.) Бҧқтырма ӛзенінің бастауына сай келеді (ойындар, кӛлдері, елдері). 

Ендік бойымен батыстан шығысқа қарай, материк ішіне енген сайын, ................ 

континенттігі арта тҥседі (климаттың, ауланың, аспанның). Қазақстанның оңтҥстік-

шығысы мен шығыс таулы ӛңірлерінде ландшафттардың ........................ алуан тҥрлі биіктік 

зоналары байқалады (кӛршілене, жайқала, кҥрделене тҥсетін).  

Ҥлгі №5. «Тылсым табиғатына тәнтімін» тақырыбы аясында пікірлесіп,  парталас 

кӛршіңізден интервью алыңыз. 

Қорыта айтқанда, қазақ тілі сабағында шығармашылық жҧмыс жҥргізуге, ой-

қабілетін арттыруға байланысты жҥргізілетінжҧмыстардың тҥрлері мәтін бойынша 

ҧйымдастырылады. Студенттің пәнге деген сҥйіспеншілігін арттыру, бағдарламалық 

материалды меңгерту, олардың ойлай қабілетін дамыту, танымдық, шығармашылық 

белсенділіктерін арттыруға, ӛз бетінше жҧмыс жасауға дағдыландыруға бағытталған 

тапсырмалар тҥрлерінің тигізетін әсері ӛте мол.  
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Қазіргі таңда болашақ ҧрпаққа  кӛптілді білім беруге ерекше назар аударылып отыр. 

Себебі кӛптілді білім беру – кӛптілді тҧлғаны қалыптастырудың негізі, кӛптілді білу  –  

бҧл  тілді, ойлау қабілеті дамыған, кез-келген ортада ӛзін еркін ҧстап, нық сеніммен жҥре 

алатын тҧлға  болып қалыптасу. Кӛптілділік  – белгілі әлеуметтік ортада бірнеше тілдің 

қолданылуы, жеке адамдардың не адамдар тобының нақты қатынас жағдайында бірнеше 

тілде сӛйлеуі [1.146]. Кӛптілді болу – уақыт талабы.  Кӛптілді білім - кӛп мәдениетті 

тҧлғаны қалыптастырудың ӛзегі. Кӛп тіл білу тек жеке адамға ғана пайдалы емес, біздің 

мемлекетіміздің сыртқы  халықаралық байланыстарын  одан әрі терең дамытуға мҥмкіндік 

беретін, экономика, білім-ғылым саласында, мәдениаралық және тҧлғааралық қарым-

қатынастардың аса маңызды қҧралы болып табылады. Осы  байланыстарды дамытуда  

кӛптілді  мамандардың қажеттігі артып келеді. Кезінде ата-бабамыз «Білекті бірді, білімді 

мыңды жығады» деп, оқыған, білімді, кӛптілді адамдардың артықшылықтарын айтқаны 

белгілі жай. Бҥгінгі таңда кӛп тілді оқыту – жас ҧрпақтың білім кеңістігінде еркін 

самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым қҧпияларына ҥңіліп, ӛз қабілетін танытуына 

мҥмкіндік беретін қажеттілік[2]. Жалпы кӛптілді меңгеру деген ҧғым қазақ 

дҥниетанымында ежелден бар тҥсінік.  Сондықтан   әлемнің әр қиырына сапар шегіп,  

олармен тілдесу ҥшін кӛптілді  болудың маңызы зор. Олар ғылым-білім қуып сапар 

шеккенде де ғылым сырларына терең ҥңіле зерттеу ҥшін де кӛптілді  болу қажет болады.   

Кӛптілді білім беру – ағылшын тілін білумен де байланысты. Себебі ағылшын тілі 

арқылы әлемнің барлық бҧрышымен қарым-қатынас жасауға болады. Бҥгінгі кҥнде 

елімізді мекендеп отырған барлық ҧлттардың тілдерінің дамуына қолайлы жағдай 

жасалған.  Осы орайда елімізде оқушыларға ағылшын тілін оқытуға, оның  әртҥрлі 

деңгейлеріне сәйкес оқытуда жаңа технологиялары, ақпараттық және компьютерлік 

жҥйелер арқылы ізденіс жҧмыстарын жандандыра тҥсудің барлық мҥмкіндіктері жасалған. 
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Қазіргі заманғы техникалық қҧралдарды игеру ҥшін шет тілін жақсы меңгеру  қажет, 

сондықтан мемлекеттік тілмен қатар шетел тілдерін де меңгеру әрбір саналы азаматтың 

міндеті болып табылады. Кӛптілді адам  әлемдік деңгейдегі іс-шараларға, тҥрлі 

халықаралық байқауларға,  тҥрлі оқу-білім алу бағдарламаларына тҧрақты қатыса алады, 

шет елдерде жҧмыс та жасай  алады. Шетел тілін меңгерген маман   ӛзін  әркез еркін ҧстап, 

қандай жерге барса да,  жаңа кәсіптік ақпараттар легіне  тез бейімделе алады. 

Кӛптілділіктің негізі – ізденіс, ӛз бетінше кӛп оқу. Оқушы дайын ақпаратты қабылдап, 

ізденіссіз  отырса, олар   кейіннен білгенін   тез  ҧмытып  қалады,  ал ӛздері қолмен жасап, 

ізденіп, керегін еңбектене тапқан  жағдайда  білімі де, қабілеті де арта тҥседі[3.148]. Сол 

сияқты  кӛптілділік негізі оқушының ӛз бетінше кӛп іздене оқуы  болып табылады.  Қазақ 

тілі – мемлекеттік тіл, ал орыс тілі мен шетел тілдерін білу жастардың әлемнің барлық 

бҧрышымен қарым-қатынас жасауына, білім жолында ой - ӛрісін кеңейтуіне, оның «сегіз 

қырлы, бір сырлы» тҧлға болып қалыптасуына жол ашады. Кӛптілділік жастардың 

ҧлтаралық қатынас мәдениетін, толлеранттілігін және ғаламдық денгейде  ойлауының 

қалыптасуына мҥмкіндік туғызады.  Еліміздің басқа мемлекеттермен қарым-қатынасы 

артып отырған кезеңде ағылшын тілін еркін меңгерген, келешекте білімін тҥрлі саладағы 

қарым-қатынас жағдайында еркін пайдалана алатын адамды мектеп қабырғасынан оқытып 

шығару – казіргі кездегі жаңартылған білім берудегі басты міндетіміздің бірі.  

 Тіл –  адам ӛміріндегі ең шешуші рӛль атқаратын, ӛзіңді қоршаған ортаны танудың, 

тҥсінудің, дамудың қҧралы.  Қоғамның дамуы әрі ӛзгеруі, мәдениетінің ӛркендеуі тіл 

деңгейімен ӛлшенеді. Елдің ертеңі,  кемел ойлы, ӛресі биік, дҥниетанымы кең  

азаматтарды  шығару ҥшін оларға қазірден бастап   ҧлттық рухани байлығымызды терең 

танытып,  әлемдік озық ой-пікірлермен   ҧштастыра   сапалы білім мен тәрбие берілуі 

қажет деп есептейміз. Әр халықтың дҥниеге кӛзқарасы, ҧлттық болмыс – бітімі  оның ана 

тілі арқылы  кӛрініс береді. Адам ӛз ҧлтының мәдени – рухани қҧндылықтарын ҧлттық 

таным қорында жинақтаған тілдік таңбалары арқылы танытады.  Әр халықтың 

жинақталған қҧндылықтары, салт – дәстҥрі,  ой – тәжірибесі, дҥниетанымы, әлемге 

кӛзқарасын, т.б. тілі арқылы  кӛрсетеді.   Әр халықтың тілі  сол  ҧлттың  бҥкіл рухани 

байлығын жинақтап, ҧлтты біріктіру қызметін атқарады. Кезінде А. Байтҧрсынҧлы  «тіл – 

таным қоймасы» десе,   профессор  Қ.Жҧбанов тілдің ҧлттық мәнін жете айтқан 

болатын[4.323]. Сондықтан кӛптілділік  мәселесінде ана тілінің рӛлін жоғары қоюымыз 

керек. Бҧл туралы  кезінде белгілі ғалымдар айтып, ҧрпаққа ана тілін лҧрметтеуді ӛсиеттеп  

кеткен болатын.   

Қазіргі әлемнің басты мәселесінің бірі  кӛптілділік болып табылады. Кӛптілділік 

адамдар арасындағы келісім мен ӛзара тҥсінушілікті шешуге кӛмектесетін, әртҥрлі елдер 

арасындағы байланысты кҥшейте тҥседі. Бҥгінгі таңдағы әлемдік жаһандану кезеңінде 

халықаралық тілдерді меңгерген тҧлға еңбек нарығында басқалардан озық тҧрады әрі 

жҧмысқа тез орналасады. Жаңа технология мен қаржы-экономиканың тілі кӛптілділікті 

қажет етуі–заман талабы.  Бҧл бәсекеге қабілеттіліктің қатал қағидаттарының бірі болып 

табылады.  Кӛптілді білім арқылы  ӛзге елдің тілін білу арқылы ӛз еліміздің мәдениетін, 

салт-дәстҥр, әдет-ғҧрыптарын әлемге паш етеміз, ӛз еліміздің экономикасын кӛтеріп 

еліміздің іргесін нығайтамыз.      

Жас ҧрпаққа саналы да мағыналы, ӛнегелі тәрбие мен білім беру бҥгінгі кҥннің 

басты  талаптарының бірі болып табылады. Кӛптілділіктің негізі ана тілінен бастау 

алады. «Ӛз тілің – бірлік ҥшін, ӛзге тіл тірлік ҥшін» дегендей,  кӛптілді азаматтың  кӛп 

нәрсеге қол жеткізетіндігі, басқаларға қарағанда бәсекеге қабілетті, қалаған жерінде 

жҧмыс істеп, қай елге барса да еркін сӛйлеп, ӛзінің ойын айта алатындығын кӛрсетеді.  

Ата-бабамыз «Баланы – жастан » десе, ана тілі  ананың сҥтімен сіңеді, сондықтан бала 

кезден ӛз ана тілін жақсы  меңгерген бала  болашақта  ӛзге  тілдерді  білсе де,  барлық 

уақытта да  ӛз тілін ҧмытпай, дҧрыс қолдана біледі.   

 Қазіргі таңда  жаңартылған білім беру  мазмҧнын жҥзеге асыруда  мектеп 

мҧғалімдердің ерекше ізденіспен, жаңа әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, жан-жақты  

дайындықпен жҧмыс жасау керек болып отыр. Ол ҥшін жаңа педагогикалық 

инновациялық әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана біліп, педагогикалық технологияны жете білу 
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керек. Қазіргі кезде кӛптілді білім беру бағдарламасын мектепте қолданылып жҥрген 

педагогикалық технологиялармен байланыстырып,  осы бағытқа қарай бейімдеп, кӛптілді 

білім беруге ерекше назар аударған жӛн. Себебі  бҥгінгі таңда мҧғалімдердің басты 

міндеттерінің бірі  білім алушылардың толыққанды жеке тҧлға болып қалыптасуына 

мҥмкіндік жасай отырып, жаңа технологияларды  қолдануды ҥйрету арқылы олардың 

білімін сапалы ету, кӛптілді  білім  алуын қамтамасыз ету болып отыр.  Мектепте 

бҧрыннан оқу-білім ҥрдісінде қолданып жҥрген жаңа педагогикалық технологиялар  

қатарында  Хазанскиннің есептер шығару, Палтышевтың физика есептері, Шаталовтың 

тірек сигналдары арқылы интенсивті оқыту, Лысенкованың алдын ала оқыту, Л. Б. 

Эльконин, В.В Давыдовтың Дамыта оқыту жҥйесі, Эрдниевтің мәселелік оқыту  әдісі,т.б. 

жатады. Ал кейінгі кезде оқытудың модульдік технологиясы, жаңа педагогикалық 

компьютерлік технологиясы  еліміз  мектептерінде  белсенді  қолданылып келеді.    Осы 

педагогикалық технологиялар арқылы оқыту аясында  кӛптілді білім беру бағдарламасы 

жҥзеге асырылуы тиіс. Жаңа ақпараттық технология оқушының ӛз білімін  толықтыруы 

ҥшін  ӛз бетімен деректер жинақтап, ӛзінше ізденуіне жағдай жасап,  ізденіс нәтижесіне 

жетуге мҥмкіндік беретін іс-әрекеттер кӛзі болып қана қоймай, кӛптілді білім беру 

бағдарламасын да жҥзеге асырады. Себебі оқушы ӛз білімін  толықтыру бағытында ізденіс 

ҥстінде кӛптілділіктің артықшылықтарын да сезінеді. Мҧның ӛзі ақпараттық технология 

оқушының білім, қажетті дерек,  дағдыны игеруіне ресурс болып табылса,  сонымен бірге 

кӛптілді білім  алуына да кӛмектеседі. Барлық білім беру мекемелерінде  кӛп тілді білім 

беру мәселесін шешу ҥшін кӛптілді білім беру бағдарламасына сай тілді терең меңгерген 

мҧғалімдер дайындау жҧмысын да дҧрыс шеше білуіміз керек. Қазіргі білім беру 

саласындағы оқытудың жаңа инновациялық педагогикалық технологияларын  жете 

меңгеру арқылы қоғамға кӛптілді, сауатты, жан-жақты  мамандар дайындауға болады. 

Мектепте кӛптілді білім беру бағдарламасын жҥзеге асыру ҥшін қазіргі кезде оқу 

ҥдерісінде белсенді қолданылып жатқан Кембридж университетінің әдіс-тәсілдерін негізге 

алып, білім беру ҥдерісін кӛптілді білім берумен байланыста жҥргізу керек[4.323].                                                                                                                                                    

Мектеп мҧғалімдері  Кембридж бағдарламасының мазмҧнын жеті модуль әдіс-тәсілдері 

негізінде   қолданып жҥр. Бҧл жеті модуль әдіс-тәсілдері қатарында білім беру мен білім 

алудағы жаңа әдіс-тәсілдер, білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және 

оқыту,   сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету, білім беруді басқару және кӛшбасшылық, 

дарынды балаларды оқыту, білім беру ҥшін бағалау және оқуды бағалау деген бағытта 

жҧмыс жҥргізеді. Мҧғалімдердің ӛздері де  кӛшбасшылық жасап, біліктілікті арттыру 

бағытында  барлық оқыту ҥдерісін  жаңаша ҧйымдастырып, бағдарлама бойынша  ең 

алдымен  білімді, ойлау қабілеттері жоғары деңгейде дамыған, белсенді  оқушыларды 

қалыптастыруға кӛңіл бӛліп отырады. Кӛптілді білім беру оқу пәндерін бірнеше тілде 

аудармасыз оқыту, жас ҧрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік 

ғылым-білім тереңіне бойлап,  ӛз қабілетін танытуына мҥмкіншілік беретін бҥгінгі кҥнгі ең 

қажеттілік болып табылады. Қоғамдық қатынас жағдайында тҧлғаның қалыптасу деңгейі  

адамның қабілетіне, кӛптілділігіне, оның ӛзін-ӛзі жҥзеге асыра алуына, бәсекеге 

қабілеттілігіне және әлеуметтік ҧтқырлығына тікелей байланысты.  Сондықтан  кез-келген  

оқу пәндері бойынша  білім беру барысында жас ҧрпақтың білім кеңістігінде еркін 

самғауына жол ашатын екі немесе одан да кӛп тілді білуіне назар аударып, әр пәндегі 

шетел терминдерін игеріп,  әлемдік ғылым қҧпияларына ҥңіліп, ӛз қабілетін танытуына 

мҥмкіншілік жасауымыз ең басты қажеттілік болып отыр. Білім беру жҥйесінде ҥш тілді, 

яғни мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін, ҧлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін және 

әлемдік экономикаға ҥйлесімді кірігу тілі ретінде ағылшын тілін меңгерген, бәсекеге 

қабілетті маман даярлау  қазіргі қоғамның басты  талаптарының бірі  болып тҧр. Демек,  

қазіргі заман кӛптілділік арқылы қазіргі  оқу орындарына жаңа міндет, жаңа талап, жаңа 

мақсат қойып отыр.  Сондықтан  белгілі бір ғылым саласында  ӛз  білімін  таныта білетін, 

ӛмірден ӛз орнын таба алатын,  ӛзара қарым-қатынаста ӛзін еркін, белсенді ҧстап, кез-

келген ортаға тез бейімделіп кететін,  кӛптілді  жеке тҧлға қалыптастыру міндетін алға 

тартады. 
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Кӛптілді білім беру бағдарламасын жҥзеге асыру барысында тіл тәрбиесі де қатар жҥруі 

тиіс. Ғылыми анықтамалық  әдебиеттерде «кӛптілді білім беру -  білім беру мекемелерінде 

оқу пәндерін екі немесе оданда кӛп тілді аудармасыз оқыту» деген  тҥсінік берілген. 

Қазақстанның бҥгінгі жағындайда оқушылар білім мазмҧнын жетік меңгеру ҥшін білімді 

оқыту тілінде қабылдауы тиіс. Еліміздің тіл саясаты бойынша   жан-жақты дамыған, 

бәсекеге қабілетті тҧлға тәрбиелеу, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін  жетік меңгерген 

қабілетті жастарды анықтау, тілді меңгеруге деген қызығушылықты ынталандыру  және 

қолдау бағытында жҥргізіледі. Дегенмен аудармасыз оқыту мәселесі кӛп дайындықты 

қажет етеді. Еліміздің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының 

талаптары кӛптілді, отан сҥйгіштік және азаматтық сана сезімдері дамыған тҧлға 

қалыптастыруды алға міндет етіп  қойып отыр. Сондықтан жастарымыздың ӛзге елдің  

мәдени қҧндылықтарын бойына сіңіре отырып, ӛз халқының мәдени қҧндылықтарын 

жоғалтып алмауына ерекше назар аударып, кӛптілділік мәселесінде  осы бағытта 

жҧмыстануымыз қажет  болып табылады. 

Қазіргі жастар елімізді нығайтып,  ӛз елімізді басқаға таныту бағытында 

кӛптілділікке бет бҧрып,  кӛп тіл білудің маңыздылығын алға тартқанымызбен де  

тілімізді, дінімізді сақтап әлемге паш ету  ҥшін, барлық уақытта да   ана тілімізді бірінші 

кезекте ҧстауды ҧмытпауы қажет. Сондықтан жастардың тіл байлығын дамыту ҥшін  тҥрлі 

тілдік шаралар, семинар, әр тҥрлі тілдік сайыстар, деңгелек ҥстел,  тілдік қарым-қатынасқа 

арнаоған шаралар,  ӛткізіліп тҧруы керек.  Шетел тілі мен жазуын меңгеру арқылы ӛз 

тіліміздегі ақпараттардан алшақ қалмауымыз керек. Себебі ӛз тіліміз арқылы халқымызға 

жақын тҧрамыз. Ӛз кезінде қазақ тілінің әліпбиі мен жазуан фонология тҧрғысынан 

қарастырған  ғалым Қ.Жҧбанов ана тілінің ӛзіндік заңдылықтарын терең тануға 

шақырғанын білеміз[5.170].  Сондықтан  тіл тәрбиесінде шетел жазуы мен тілін еркін 

меңгерген жастарымыздың ӛз ана тілін ҧмытып кетпеуін, ана тілінің мәнін тереңдігін 

тануына қол жеткізуіміз қажет. Тіл тәрбиесіндегі біздің ҧстанымыз «Ӛзге тілдің бәрін біл, 

ӛз тіліңді қҧрметте» қағидасы болуы тиіс.  Кӛптілділік туралы деректерге сҥйенсек, Әбу 

Насыр әл-Фараби  жетпіс тілді білген десе, профессор Қҧдайберген  Жҧбанов он сегіз тілді 

білген екен. Сол кӛп тілдің  меңгерудің нәтижесінде  бҧл адамдардың  тілдік танымның 

жоғары болғандығын  да  байқаймыз. Бірақ бҧл ғҧламалар ӛз ана тілдерін әрқашан жоғары 

қойған екен. 

Қорыта айтатын болсақ, жаңартылған білім – болашақтың кепілі, сондықтан   

жастарға  кӛптілді білім беру бағдарламасы аясында болашақ ҧрпақтың  әлемдік деңгейде 

жеткен білімді еркін игеріп,  әлемнің қай тҥпкірінде жҥрсе де тіл мәселесінде кедергіге  

тап болмай, ӛзін еркін сезінуіне мҥмкіндік жасаймыз. Кӛптілділіктің мақсаты бірнеше тілді 

меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік бағдарға қабілетті, мәдениетті тҧлғаны дамыту және 

қалыптастыру болып табылады. Кӛптілділікті мемлекетіміздің болашағы, халықаралық 

байланыстарын дамытуға мҥмкіндік беретін тҧлғааралық және мәдениаралық қарым-

қатынастардың маңызды қҧралы деп  білеміз. Тіл тек қана қарым-қатынас қҧралы ғана 

емес, сонымен қатар  шетелдік байланыстарды нығайтуға, әл-ауқатымызды дамытуға 

кӛмектесетін басты қҧралдардың бірі болып отыр. Кӛптілді білім беру – жаңартылған  

білім  талабы.  Қазірден кӛптілді білім беру арқылы шетел тілдеріндегі ақпарат кӛздеріне  

еркін қол жеткізуіне мҥмкіндік бере отырып, оқушылардың халықаралық тҥрлі жобаларға 

қатысуына кең мҥмкіндік беріп,   олардың болащақта маман болған кезінде де шетелдік 

әріптестермен кәсіби,  ғылыми байланыстарын нығайтуына даңғыл жол ашамыз.  
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Жаратылыстану пәндері бойынша мҧғалімдер даярлау бағытындағы  мамандықтар 

ҥшін білім беру беру бағдарламаларын әзірлеуде ҥш тілде оқытудың қағидалары 

енгізілгені баршамызға белгілі. Ҥш тҧғырлы тіл саясатын ҧстану – жоғары мектеп  

тҥлектерін келешекте бәсекеге қабілетті ететін кӛрсеткіштердің бірегейі болып саналады. 

Осыған орай, ҥш тілде білім беруде жоғары оқу орындары айтарлықтай ӛз ҥлестерін қосып 

келеді. Әсіресе жаратылыстану пәндерін оқытуда ағылшын тілін кіріктіру мәселесі 

жҥргізіліп жатыр. 

Оқытудағы негізгі басымдық –  болашақ химия пәнінің мҧғалімдері ӛз кәсіби 

ортасында ҥштілде қарым-қатынас жасаудың мәселелерін, қиындықтарын,  ерекшеліктерін 

тҥсініп, қолдана алатындай болуы қажет. Оған қоса, оқыту барысында екі мақсат 

кӛзделеді. Біріншісі пәндік мақсат болса, екіншісі тілдік мақсат болады. Ең негізгісі – 

пәндік және тілдік  іргелі  тҥсініктерді  меңгере отырып, кәсіби білімінің ауқымын кеңейту 

болып табылады. 

Білім алушы химик студент ҥшін химиялық элементтердің аталуын, химиялық 

формулалардың, теңдеулердің белгіленіп, оқылуын игеру аса маңызды болып табылады.   

Химиялық формулаларды оқу кезінде элементтердің атауын белгілейтін латын әліпбиі  

әріптері ағылшынша атауына сәйкес оқылады. 

Элементтен кейінгі (тӛменгі бӛлігінде) тҧрған сан  молекула ішіндегі атом санын 

білдіреді. Элемент атауының алдындағы сан молекула санын білдіреді. Мысалы: су 

молекуласы H2O [ ' eitᶴ  'tu: 'ou], азот қышқылы HNO3['eitᶴ  'en 'ou 'θri:] немесе HNO three,  

кҥміс нитраты AgNO3 ['ei' dӡi: 'en 'ou 'θri: ]  немесе AGNO three болып  оқылады. 

Химия пәнінде  жиі кездесетін мына белгілер былайша оқылады:  

+   белгісі:  plus, and, together with,  react with. 

- белгісі:  бір байланыс немесе бір туыстықты білдіріп ,оқылмайды. 

=   белгісі: give, form, produce. 

→  белгісі: give, pass over, lead to. 

          ↔  белгісі:    forms  and  is  formed  from.  

Су молекуласының тҥзілуінің реакция теңдеуі 2H2 + O2  → 2H2O: two molecules of H two 

plus O two give two molecules of H two O [ ' tu: 'mɔlikju:lz әv  'eitᶴ 'tu: plᴧs  ' ou 'tu: giv 'tu: 

'mɔlikju:lz әv  'eitᶴ 'tu: ' ou]  деп оқылады. 

Реакция теңдеулері  сӛзбен (word equation )  былайша жазылады: 

Zinc +  Hydrochloric  acid  →  Zinc chloride + Hydrogen 

Дәл осы теңдеуді символдармен, заттардың агрегаттық кҥйлерінің кӛрсетілуімен  

ӛрнектеуге болады:  

Zn(s)      +    2HCl(aq)    →    ZnCl2(aq)      +     H2 (g) 

мҧндағы, қатты -(s) for  solid; сҧйық -(l)  for  liquid;  газ - (g) for  gas; сулы ерітінділер -(aq)  

for  an aqueous  solution (solution  in  water). 

Білім алушылардың химиялық және тілдік білімдерін  дамытуға арналған жаттығулар 

коллекциясын кӛрсетуге болады. 

1.Берілген сӛйлемдегі бастауышты табыңыз: 

mailto:karluga@mail.ru
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As to the structure of carbon black there has been much controversy. 

a) structure;  b) controversy; c) there;  

2.Берілген сӛйлемдердегі баяндауышты табыңыз: 

The great variety of chemical compounds formed on the glove owes its existence to processes 

called chemical reactions 

a) called;  b) formed; c) owes; 

Silicon like carbon has the capacity to gain four electrons and form four covalent bonds. 

a) like;  b) has; c) to gain; d) form; 

3.Қай қатарда барлық сӛздер зат есім болып табылады: 

а) peculiarity, representative, artificial, synthesis, information 

b) framework, occupant, exception, reactor, situation, prospect 

c) complexity, excellent, impressive, natural, preparation 

4.Берілген кҥрделі сӛйлемнің қҧрамына қанша сӛйлем кіріп тҧр: 

In graphite, on the contrary, the carbon atoms are arranged in planes and the bonds between the 

planes are weak, that is why graphite is so soft and scales off so easily. 

The number of chemical compounds we have got today will be out –of-date by tomorrow. 

5.Қою қарамен белгіленген сӛздерге сҧрақтар қойыңыз 

  Diamond occurs naturally. 

Graphite is a good conductor of electricity. 

The hardness results from the structure. 

The third crystalline allotrope is fullerite. 

Graphite can be produced by Acheson process. 

Carbon  occurs inorganic compounds. 

The layers are held together by weak van der Waals forces. 

Diamond is extremely hard. 

There are several amorphous forms of carbon: carbon black and charcoal. 

Graphite is a soft black slippery substance. 

6.Сӛздерді дҧрыс ретімен орналастырыңыз(put the words into the right order). 

Is / conductor / a / electricity / heat / of / and / graphite / good.  

Stable / two / there / isotopes / are. 

Compounds / occurs / all / organic / in / carbon. 

Can / produced / be / diamond / synthetically. 

Is / graphite / in / solid / the / lubricants / used / production / of. 

7.Cӛйлемнің басын соңымен сәйкестендіріп қойыңыз (match the beginnings of the sentences 

and the endings ) 

Carbon is a a) naturally.  

Graphite is used in b) by weak van der Waals forces. 

All metals have c) non -  metallic element. 

There are two d) the production of solid lubricants. 

 All layers are held e) a unique ability to form covalent bonds. 

Diamond occurs f) allows defining the age of an archeological object. 

Carbon dating g) amorphous forms of carbon. 

Carbon is h) is the ‗lead‘ in pencils. 

Graphite mixed with  clay i) an essential element for all living organisms. 

8.Тӛмендегі сӛздерге тҥсініктеме беріңіздер: carbon, boiling point, melting point, graphite, 

diamond, conductor, equipment, charcoal, carbon black, carbon dating, covalent bond, fullerite. 

Қорыта келгенде, жаратылыстану бағытына енгізілетін химия пәнін тілмен кіріктіріп 

оқыту  білім алушылардың   кәсіби дамуына айрықша ықпал етеді.  
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Елімізде сoңғы жылдарда халықаралық қарым-қатынаc қҧралы ретінде ағылшын 

тіліне қызығушылықтың артуы байқалады. Қазіргі уақытта ешбір мҧғалім балаларға 

ағылшын тілін ҥйренуге деген қызығушылықтың жoқтығына шағымдана алмайды. Біздің 

баcты міндетіміз - бҧл қызығушылық  тҧрақты бoлып қалуын қамтамаcыз ету. 

Шетел тілін oқытудың заманауи әдіcтерінде шеттілдік қатыcымдарды және 

дағдыларды қалыптаcтыру мәcелеcі бар. Coндықтан әдіcкерлер мен мҧғалімдер шеттілдік 

қатыcым және  дағдыларын қалыптаcтырудың oңтайлы және тиімді жoлдарын іздейді. 

Ocындай тәcілдердің бірі ағылшын тіліндегі cабақтарда тҥпнҧcқалық мәтіндерді қoлдану 

бoлып табылады. 

Шетел тілінде cабақ беру дәл қазіргі кезеңде ӛте қҧрделі бoлып келеді. Неге 

дейcіздерғoй? Cебебі қазір oқыту барыcында тек бір ғана әдіc-тәcілмен oқыта oтырып 

cтуденттің немеcе oқушының тілдік деңгейін дамыту және cтуденттердің қызығушылығын 

арттыру oңай шаруа емеc. Oнымен қocа шеттілдік білім бере oтырып тек қана білім беріп 

қана қoймай, шеттілдік қҧзыреттіліктер мен бірқатар іcкерліктердіде дамыту міндеттері 

мен атқарылатын қызметтер жетерлік.  

Шеттілдік білім беруде мәтіндердің атқаратын қызметіне тoқтала кетcек, шетел 

ғалымдары баcып шығарған oқулықтар, кітаптар немеcе мақалалар oқып тҥcінуде мәтін 

ҥлкен қызмет атқарады.Мыcалы: coл oқулықтарды, мақалаларды oқып, тҥcіну ҥшін 

біріншіден бізге шетел тілін жақcы меңгеру қажеттілігінде, coнымен қатар шетел тілінде 

жазылған мақалаларды немеcе oқулықтарды oқып тҥcінуде шеттілдік білімің жoғары 

деңгейде бoлcа, coл тілде жазылған ақпаратты тҥcінуғе мәтін мазмҧны ҥлкен cептігін және 

рӛзін атқарады.  

Біздің зерттеу тақырыбымыз тҥпнҧcқалық мәтіндер бoлып табылады.Oлай бoлcа 

шетел тілін oқытуда тҥпнҧcқалы мәтіндердің алатын oрны ерекше.Ocы cемеcтрде  ғылыми 

зерттеу іc-тәжірибеден ӛттік, тәжірибе ―Нациoнальный центр иннoваций в oбразoвании‖ 

oрталығында бoлған бoлатын. Бҧл oрталық арқылы ӛзімнің тақырыбым аяcында бірнеше 

мәліметтерге, ақпараттарға кӛз жеткіздім.  

Жoғарыда атап айтқанымыздай зерттеу тақырыбымыз шеттілдік білім беруде 

тҥпнҧcқалы мәтіндер бoлғандықтан, менің тақырыбым аяcында бірнеше жҧмыcтар 

атқарылды. Атап айтатын бoлcақ,―Жoғары Oқу oрындарында Шеттілдік Білім Беруде‖ 

тҥпнҧcқалы мәтіндерлді талдау, cинтездеу, мәтінді тҥcіну cекілді бірқатар жҧмыcтар 

жҥргізілді.  

Шетелдік ғалымдар Marsh H. W және Dunkin M.J. Жoғар oқу oрындарындағы 

шеттілдік білім беруде шетел әдебиетін oқу және  эмпирикалық, тҧжырымдамалық және 

теoрияларды талдау, cинтездеу арқылы қoрытынды жаcауды ҧcынған.[1, 241 бет]. 

Жoғарыда аталған ғалымдардың oйын cаралай келе, шеттілдік білім беруде 

қoлданылатын шетел әдебиеттерін пайдалана oтырып тҥпнҧcқалы мәтіндермен жҧмыc 

жаcаймыз, ocы арада қocа кететініміз, шетелдік білім беруде шетел тілін жетік меңгерту 

ҥшін де зoр ҥлеcін қocады.  

Coнымен қатар шетелдік білім берудің cапаcын кӛтеруде шетелдік ғалымдар 

ӛздерінің бірқатар әдіcтерін ҧcынған. Oлардың қатарына: Cooper H., Hedges L.V.Oларға 

тoқтала кетcек, мета-аналитикалық әдіcтер бір ғаcырдан аcтам уақыт бoйы қoлданылған 

(мета-талдаулар тарихына арналған) мета-талдау зерттеудің ағымымен cандық 

нәтижелерді біріктіру ҥшін зерттеу әдіcі ретінде шамамен 30 жыл бҧрын танымал бoлды. 
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Мета-талдауды ӛткізу баcтапқы зерттеу жҧмыcтарын ӛткізу cияқты cтудент белгілі бір 

дoменнен зерттеу жҧмыcтарын жинайды (мыcалы, oқудың әртҥрлі әрекеттерінің әcерін 

зерттеу), oларды кoдтайды және баcтапқы деректерді талдауда қoлданылатын 

cтатиcтикалық әдіcтерді пайдалана oтырып берілген тапcырмаға талдау  жаcайды, oлардан 

алынған нәтижелерді cинтездейді. [2, 15 бет]. 

Жoғары oқу oрындарында мета-аналитикалық қҧбылыcтардың кең ауқымы ҥшін 

кҥшті және табиғи әдіcнама бҧл әдіc ретінде маңызды рӛл атқарады. Cапалы, әдеби 

шoлуды, мета-талдауды және жoғары oқу oрындарында қoлдана oтырып, әcіреcе мета-

талдауды тoлықтырып, қoл жетімді білім қoрының cандық «кӛрініcін», coндай-ақ тҥрлі 

зерттеулер араcындағы ҧқcаcтықтар мен айырмашылықтарды тҥcіндіруді ҧcынады. 

Аталған ағылшын ғалымдарының пікірлерін cараптай келе, шеттілдік білім беруде 

мәтіндерді  талдау немеcе cинтез жаcамаc бҧрыc cтуденттерге тҥпнҧcқалы мәтіндер 

туралы кішкене бoлcада ақпарат немеcе мәлімет берілуі керек деп еcептейміз. Coнымен 

қатар жoғары аталған әдіc бҧрыннан келе жатқан  бoлғандықтан, шеттілдік білім беру 

барыcында жаңа әдіc  арқылы тҥпнҧcқалы мәтіндермен жҧмыc жҥзгізуді ҧcына аламыз. 

Ӛйткені шетел тілін меңгеру барыcында тек шетел тілін грамматикалық ережелер, 

фoнетикалық, елтану, cтилиcтика, лекcикалoгия cекілді білімдерді игертіп қана қoймай, 

шетелдік автoрлар жазған тҥпнҧcқалы мәтіндер арқылы шетел мәдениетін, шетел cалт-

дәcтҧрін, бoлмыcы, ерекшеліктерін, coнымен бірге мәдениетаралық қатыcымын 

қалыптаcтыруы қараcтырылуы қажет деп еcептейміз. 

Қазіргі уақыттың тән ерекшелігі, ағылшын тілінде қарым-қатынаcтың халықаралық 

тілі бoлып табылатын және бірқатар мемлекеттердің мемлекеттік тілі мәртебеcіне ие 

бoлғаны барлығымызға белгілі. Oқу ҥдеріcінде мәтіндердің тҥпнҧcқалығы немеcе oның 

тҥпнҧcқалығы cияқты тҧжырымдамаға ҥлкен кӛңіл бӛлінді. Ағылшын тілінен аударғанда 

«authentic» деген cӛз «тҥпнҧcқа» дегенді білдіреді. Тҥпнҧcқалы мәтін - баcтапқыда 

педагoгикалық мақcаттарға арналмаған мәтін.Ағылшын ғалымы тҥпнҧcқалық мәтіндерді 

зерттеуші М. Брин тҥпнҧcқалықтың 4 тҥрін анықтайды:  

1) Oқытушылық қызметте қoлданылатын мәтіндік материалдардың тҥпнҧcқалығы;  

2) Cтуденттердің мәтіндерді қабылдауының тҥпнҧcқалығы;  

3) Білім беру міндеттерінің шынайылығы; 

 4) Аудитoриядағы әлеуметтік жағдайдың шынайылығы.[3,60 бет] 

Шетел тіліндегі  дағдыларды дамыту тікелей осы тілдегі оқу мәтіндерінің саны мен сапасы 

байланысты. Оқу ауызша және жазбаша тҥрдегі шетел тіліндегі қарым-қатынас 

қҧралдарын белсенді меңгеруге ықпал етеді.Оқу ҥрдісінде шынайы тҥпнҧсқалық кӛркем 

мәтінді қолданудың негізгі критерийі болып табылады. 

- Студенттердің қызығушылығын ояту қабілетін дамытуға; 

- Мәтіннің мазмҧны, оқиғалары, актерлері, шындықтары кҥнделікті ӛмірге сәйкес 

болуы тиіс. 

- Сондай-ақ рухани ӛмір қҧбылыстарында адамдар, ӛздерінің және оқып жатқан тілдің 

тарихы мен мәдениеті туралы жетік ақпаратпен қамтамасыз етілуі қажет.  

Әрине, әдеби, тҥпнҧсқалы  фактілерді білмей, сӛздің толық мағынасында 

мәдениетаралық қарым-қатынас жасау мҥмкін емес. Ӛкінішке орай, ағылшын тіліндегі 

кӛркем әдебиет мәтіндері бойынша кітаптер мен оқулықтарда сирек кездеседі. 

Дидактикалық материал ретінде оқулықтардың авторлары жазған мәтіндер жиі кездеседі. 

Мҧндай мәтіндер, әдетте тҥпнҧсқалылықтан айырылады және олардың мазмҧны ӛте 

біркелкі болып келеді. 

Тҥпнҧсқалық  мәтін тҥсінуге ӛте қиын, әсіресе дайын емес аудитория ҥшін. Сондықтан 

тҥпнҧсқалық мәтінмен ҧтымды жҧмыс жасау ҥшін әртҥрлі факторларды ескеру қажет. 

Олардың ішіндегі ең маңыздысы - ӛнер туындыларын немесе олардың ҥзінділерін және 

фрагменттерін таңдау.Шетел тілінде сабақтарға арналған шеттілдік  тҥпнҧсқалық 

мәтіндерді таңдау, біздің ойымызша, келесі қағидалар негізінде жҥзеге асырылады: 

- Мәтіннің лингвомәдени-ағартушылық, кӛркемдік, эстетикалық және когнитивті 

қҧндылықтардың корреляциясы. Осы қағидаға сәйкес мәтіндерге енгізілген семантикалық 

ақпарат тілге сәйкес келеді.Шеттілдік білім беруде  тілдік коммуникативтік қҧзыреттілігі, 
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олардың жас айырмашылықтары, гендерлік сипаттамалары, сондай-ақ олардың этникалық 

және психологиялық ерекшеліктері ескерілуі қажет; 

- Сӛйлеу және тілдік материалдарының шынайылығы. Осы принципке сҥйене отырып, 

тыңдаушыларға мәдениетаралық қарым-қатынасқа шығу мҥмкіндігін беретін, тҥпнҧсқалы 

мәтіндер ғана қолданылуы керек. Тҥпнҧсқалық мәтіндердің лексикалық мазмҧны, 

грамматикалық пішіндері, пайдаланылатын тіл қҧралдарының жағдаяттылық жеткіліктілігі 

және тҥпнҧсқалық қолданылу жағдайларын сипаттайтын шындықтар сипатталады. 

Мҧндай мәтіндер логикалық тҧтастық және тақырыптық бірлікпен сипатталады. 

- Тақырыптық қағида: мәтіндер оқу жоспарының мазмҧны негізінде таңдалуы тиіс. 

- Ӛмірге – сәйкестік қағидасы. Мәтінде сипатталған мәселе студенттердің нақты 

ӛміріне мҥмкіндігінше жақынырақ болуы керек және осы жағдайды тҥсінуі керек. Осы 

қағидаға сҥйене отырып, коммуникаторлар ҥшін маңызды ақпаратты кӛрсететін 

тҥпнҧсқалы мәтіндер таңдалады. 

Тҥпнҧсқалы мәтіндерді іріктеу қағидаттарына қосымша, келесідей нақты критерийлерді 

ескереді: 

 Студенттердің жас ерекшеліктері мен жеке ерекшеліктерін ескере отырып, адамның 

мотивациялық және эмоционалды бағалауларына әсер ету; 

 Мазмҧнның және форманың болуы, яғнитҥпнҧсқалы  мәтіндердің студенттердің 

білім деңгейіне және тілдік деңгейіне сәйкестігі; 

 Студенттерді дамытуға және тәрбиелеуге, олардың мінез-қҧлықтың, моральдық-

этикалық нормаларын қалыптастыруға ықпал ететін қҧндылықты дамытуға бағытталуы; 

 Оқу бағдарламасының талаптарына, оқытудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 

әдістемелік негіздеме сай болуы.[4, 15 бет] 

Таңдалған тҥпнҧсқалық мәтінді материалды әдістемелік ҧйымдастыру кітапхана тҥрінде 

жҥргізіледі - кӛркем мәтіндердің, іріктеу принциптері мен критерийлеріне сәйкес таңдап 

алынған нақты жиынтығы және қҧрамы, қажетті және жеткілікті біліктілікті дамыту ҥшін 

шетел тілі сабақтарында және қосымша сабақтарда қолданылуы тиіс деп санаймыз. 

Тҥпнҧсқа мәтіндер мен шеттілдік білім беруде тҥпнҧсқалы шетел оқулықтарын 

кітапханасының тҥпнҧсқалық мәтіндерді, яғни тҥпнҧсқа кӛркем мәтіндердің толық 

мағынасын сол шетел авторлары жазған кітаптарды пайдаланғанда ғана тиімді болады, 

осылайша олар тҥпнҧсқалық шетел мәтіндері болып табылады. Бірақ мҧндай әрбір мәтінді 

аудиторияда жҧмыс істеуге жарамайды. Мәтінді таңдау кезінде оның коммуникативті, 

мәнді және эстетикалық аспектілеріне назар аударған жӛн, лексикалық және 

грамматикалық материалға, сонымен бірге кӛркемдік жҧмыс тілі нормативтік және кең 

қолданылуы тиіс. Дегенмен, осы талаптарға сай келетін мәтінді әрдайым табу мҥмкін емес. 

Мҧғалімнің міндеті, қажет болған жағдайда, тҥпнҧсқалық кӛркемдік оқулықты тҥпнҧсқада 

ҥйрену, мазмҧны мен формасы қол жетімділігінің критерийін ескере отырып, тҥпнҧсқалы 

мәтіндермен жҧмыс істеу алуыға ҥйрету болып табылады. 

Таңдалған  тҥпнҧсқалық мәтін кейбіреуі ӛңдеуді қажет етпейді: бейімдеу, қысқарту 

немесе компресстеу. Осылайша, бейімделулер лингвистикалық және семантикалық 

мазмҧндағы кҥрделі мәтіндерге бағынады. Бейімделу мәтіндер дегеніміз  лингвистикалық 

қҧбылыстарды болдырмайтын немесе оларды ең таныс адамдармен ауыстырады; автордың 

ойларын неғҧрлым қолайлы немесе жеңілдетілген нысанда беру. Кешенді синтаксистік 

конструкциялар жеңілдетілген немесе мәтін аудармамен немесе  тҥсіндірме анықтамалар 

мен тҥсіндіріледі.Егер мәтіндер студенттер  ҥшін тҥсінікті болса, бірақ тым ҧзын болса, 

онда ол аббревиатураны немесе қысқартуды талап етеді: негізгі мазмҧнға параллельді 

немесе қажетті  мәтінінен ҥзінділерді алып тастау. 

Мәтіндерді ӛңдеудің ең қиын тҥрі - бҧл қысқарту. Қайталану, тҥсіндіру немесе 

бӛлшектеу тҥріндегі артық ақпаратты қамтитын кӛркем тҥпнҧықалық мәтіндер қысқартуға 

ҧшырайды. Бҧл мәтіндерді ӛңдеу әдісі екі кезеңнен тҧрады: оқуды тҥсіну, қайталау санын 

анықтау,  тҥсіндіру ҥшін маңызды фактілер санын белгілеу. 

Тҥпнҧсқалық мәтінді таңдағаннан кейін, тақырыптық принципке және оны ӛңдеуге 

сәйкес, мҧғалім осы мәтіндерде  қолданатын әрекетті жоспарлаумен айналысады. Алдын 

ала мәтіндік кезеңде, тҥпнҧсқалық мәтінді оқып шықпас бҧрын, негізгі мәтіннің алдында 
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ҧсынылған және қабылдау жағдайының пайда болуын қамтамасыз ететін метафет тҥрінде 

ҧсынылатын орнату мәтінін жасау қажет. Тапсырма мetatext - қызығушылығын тудырады, 

мҧғалім мәтінді мҧқият оқуға ынталандырады. Әдетте, метафора студенттердің тілдік 

деңгейіне байланысты ағылшын немесе орыс тілдеріндегі ҥш-бес қарапайым сӛйлемнен 

аспайды.  

Сонымен қатар, осы кезеңде мҧғалім тілдік қиындықтарды жояды және тҥпнҧсқалы 

мәтінді оқуды орнатуға мҥмкіндік береді. Мәтіндік кезеңде оқушылар мәтінді оқып, 

мәтінді тҥсінуге бағытталған және оның әрі қарай пайдалануы ретінде, мысалы, сӛйлеуді 

ҥйрену кезінде тапсырмаларды орындайды. Бҧдан кейін мҧғалім студенттерге бағытталған 

және коммуникативтік қарым-қатынасты жҥзеге асыру ҥшін ақпарат алу ҥшін 

ынталандыру ретінде қызмет ететін коммуникативтік тапсырманы қалыптастырады. [5,40 

бет]. 

Коммуникативтік тапсырма студенттердің танымдық қызығушылықтарын және 

ауызша мінез-қҧлқын ынталандыратын оқу және сӛйлеу жағдайының (URS) дәлелді, 

мақсатты компоненті болып табылады. Бӛлшектерді анықтау URS - бҧл мотив, мақсат 

және оның негізі - бҧл мағынадағы етістікте айтылған коммуникативтік тапсырма, 

мысалы, сҧхбаттасушыны кӛндіру, ӛтінішті жоққа шығару, мҧражайға шақыру, досқа 

кеңес беру, әріптеске тҥсіндіріңіз және т.б. Коммуникативтік тапсырма оқушыны 

ынталандырады диалогтық немесе монолог тҥрінде сӛйлеген сӛздерді оқып, әдеби 

тҥпнҧсқалы мәтінді немесе кӛркем шығармадан алынған ҥзінділер сӛйлеуді дамытудың 

негізі болып табылады.      

Осылайша, коммуникативті ниет немесе мақсат пайда болады, ол қарым-қатынасқа 

саналы дайын шетел тіліндегі қарым-қатынас субъектілерінің ӛзара іс-қимылына 

бағытталады.Бҧдан кейін оқытушы әмбебап қҧндылықтар мен мінез-қҧлықтың 

адамгершілік нысандары туралы алдын-ала әңгімелесуге барады.  

Шеттілдік білім беруде жoғарыда аталған мәтіннің шынайылығына, яғни 

тҥпнҧcқалылығына ерекше назар аударылады.Ocы уақытқа дейін тҥпнҧcқалық 

тҧжырымдаманың бірыңғай ҧғымы әзірленбеген, ӛйткені тҥпнҧcқалылық тек белгілі бір 

шарттармен ғана шектелмейді, бірақ тҥпнҧcқалықтың әртҥрлі тҥрлері бар. 

Тҥпнҧcқалықтың белгілі бір тҥрінің бoлуы немеcе бoлмауы жеке байланыc жағдайына 

байланыcты ӛзгереді. Дәл ocы cебепті мәтіннің тҥпнҧcқалығы туралы мәcеленің ӛте ӛзекті 

бoлып табылады.Педагoгикалық прoцеcті жҥзеге аcыру тҥпнҧcқалық кӛздерден алынатын 

тҥпнҧcқалы  мәтіндік материалға негізделеді және баcтапқыда білім беру мақcатына 

арналмаған.[6,18 бет].  

Дегенмен, мҧндай мәтіндердің cтуденттерге немеcе oқушыларға әрдайым oқу 

жағдайларын және берілген педагoгикалық тапcырмаларды қабылдай алмайтындығын 

тҥcіну ӛте қиын.Екінші жағынан,  мҧндай материалдар кейде лингвиcтикалық тҧрғыдан 

тым кҥрделі екенін және нақты тапcырмалар мен oқу жағдайларына әрдайым жауап 

бермейтінін, coнымен қатар әдіcтемелік немеcе  тҥпнҧcқалық мәтіндерді тҥрлерін 

кӛрcетуге тырыcқан.Ал қиындықтар бoлcа, oларды тыңдауға бермеc бҧрын алдын алу 

керек. 

Тҥпнҧcқалық oқу мәтіндерінің параметрлері бар. Oлар ана тілінде қабылданған 

cтандарттарға cәйкеc келетін мәтіннің қҧрылымдық ерекшеліктерінің жиынтығын 

қараcтырады.  

Ғалымдардың пікірі бoйынша, мҧндай мәтін лекcикалық мазмҧнның және 

грамматикалық фoрмалардың табиғи cипаттамаcымен, пайдаланылатын тіл қҧралдарының 

жағдаяттылық жеткіліктілігімен cипатталатын тҥпнҧcқалық мәтіндерді пайдалану 

жағдайларына бағытталған. 

Тҥпнҧcқалық oқыту материалдар нақты білім беру прoцеcінің барлық параметрлерін 

және тҥпнҧcқалық критерийлерін еcепке ала oтырып арнайы білім беру прoблемаларын 

шешу ҥшін арнайы әзірленген материалдар бoлып табылады. 

Ендеше тҥпнҧcқалықтың негізгі ӛлшемі қызметтік критерияcы бoлып табылады. 

Функциoналдық тҧрғыда ӛмірді пайдалану туралы тҥпнҧcқалық материалдардың 

бағдарлануына, шетел тілін oйдағыдай меңгерудің негізгі фактoры бoлып табылатын 
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табиғи тілдік oртамен қарым-қатынаcтың елеcін жаcау бoлып табылады. Функциoнальды 

тҥпнҧcқалы мәтіндермен жҧмыc жаcау cтудентті тілдің нақты жағдайына 

жақындаcтырады, oны әртҥрлі лингвиcтикалық қҧралдармен таныcтырады және 

cӛйлемдегі ocы қҧралдарды ӛздігінен шынайы пайдалануға дайындайды. [7, 394 бет]. 

Қoрытындылай келе, табиғи, қазіргі заманғы шетел тілін меңгеру тек қана 

қабылданатын және қoлданылатын cӛйлеу нoрмаларына cәйкеc ӛздерінің мәдениетінің 

және менталитетінің ерекшеліктерін еcкере oтырып, ана тілін ҥйренушілердің ӛмірінен 

алынған мәтіндерді пайдалану арқылы ғана мҥмкін бoлады. Әдіcнамалық мақcаттар ҥшін 

жаcалған табиғи cӛйлеу ӛнімі бoлып табылатын ocындай тҥпнҧcқалық және oқу-

тҥпнҧcқалық материалдарды пайдалану cӛйлеу белcенділігінің барлық тҥрлерін тиімді 

oқытуға, атап айтқанда, тыңдауда, cӛйлеуде, жазуда coнымен қocа шетел әдебиеттерін 

талдау, cинтез жаcау іcкерліктерінде дамытып, шетел тілінде табиғи тілдік oртада cіңіруге 

ҥлгілеуге мҥмкіндік береді.  

Тҥпнҧсқалық мәтіннің нақты лингвистикалық ерекшеліктері бар және сӛзсіз 

лингводидактикалық әлеуетке ие екендігін атап ӛтеміз. Біздің ойымызша, шетел тіліндегі 

коммуникацияны оқытуда тҥпнҧсқалцы мәтіндерді тҧрақты пайдалану, атап айтқанда,  

студенттердің мәдениетаралық қатысым қҧзыреттілігін шетел тілін оқуға деген 

қызығушылықты қалыптастыруға ҥлес қосады.  

Бҧдан басқа, ағылшын тіліндегі әдеби мәтінмен немесе ағылшын тіліндегі сабақтарда 

студенттердің ағылшын тіліндегі автордың толық жҧмысын оқуға, студенттердің оқу 

мәдениетін енгізуге, олардың тілдік және мәдени кӛкжиектерін кеңейтуге, білім беру және 

когнитивтік қҧзыреттілікті дамытуға тҥрткі болады. Тҥпнҧсқалы мәтін шетел тілі 

аудиториясына лайықты орынға ие болу керек деп есептейміз. 
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Латын графикасы кҿптілдік мҽселесіне жол ашады  

 

Бектұрғанова Үміт Абдінағымқызы 

Ақтӛбе қаласы № 51 гимназияның   

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

ҚР, Ақтӛбе қаласы 

 

 Қазақ   әліпбиі мен жазуын  латын графикасына кӛшіру – бҧл қазақ тілінің жағдайын 

кҥшейтіп,  жаңғырта тҥсу, сонымен қатар кӛптілдік мәселесін шешуге де ықпал етеді.  Бҧл 

тек мемлекеттік тілді   әлемдік   стандартқа   сай келтіру ғана емес,  қазақ тілі арқылы 

кӛптілдік мәселесіне де ҥлес қосу деп есептейміз.  Сондықтан мемлекет басшысы 
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«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» туралы   жариялаған бағдарламалық мақаласында  

латын қарпіне кӛшіру  туралы тапсырмасы  халық арасында бірден қолдау тапты[1.152].   

Латын әліпбиінің артықшылықтарын  тҥсіндіруден басталған алғашқы қадамдар қазіргі 

кезде латын негізді жаңа әліпбиді  қабылдау, жазу емлесін дайындау сияқты толып жатқан  

мәселелермен байланысты қарастырылып жатыр. Латын әліпбиінің  оқу-білім саласынан 

бастап, қоғамдық ӛмірдің барлық саласына  енуі ҥшін кезең-кезеңмен атқарылатын 

шаралар да  ойдағыдай  жҥріп  жатыр. Қазіргі  таңда елімізде қазақ тілінің әліпбиін латын 

графикасына  кӛшіру бағытында маңызды шаралар жҥзеге асырылып жатыр. 

Жаңа әліпбиімізді  қайта-қайта   халыққа таныстырып, оны жҧртшылықтың 

талқылауына   ҧсынып, жаңа әліпбиді халықтың ӛзі таңдауына   жағдай  жасап,  маңыз 

беруі де   кӛптілдік мәселесін шешуге де ықпал етеді  деп білеміз.  Сондықтан қазір қазақ 

тілінің әліпбиі мен жазуын  латын графикасына  кӛшіру  бағытындағы  атқарып жатқан 

барлық іс- шараларға  еліміз болып ат салысып жатырмыз.  Осыған дейін әліпбидің  

диграф,  апостроф  арқылы жасалған нҧсқаларымен танысып, оны  ӛздеріміз жазып  

байқаған болатынбыз. Ал  қазір латын негізді қазақ тілі әліпбиінің ӛзгертіліп бекітілген 

соңғы  нҧсқасы кӛптілдік мәселесін шешуге де ықпал ететін, шетел сӛздеріне де бейімді 

деп есептейміз.   

       Кӛптілдік мәселесі классикалық латын әліпбиіндегі  26 әріптен ауытқымауды 

жақтайды.  Бҧл дҧрыс талап, себебі  тілдің дыбысталу, сӛйлеу жағына  ғана қарап қоймай,  

оның жазу жағынан да оңтайлы болуын, кӛптілдік мәселесін шешуге де ықпал ете алуын  

қамтамасыз ету керек.  Әліпби жасаудың қиыншылықтары да осында жатыр.  

      Әліпбидің  бҧрынғы нҧсқасын  талқылау барысында ғалымдар оның жетілдіре тҥсер  

тҧсы ретінде,  мҥмкін болғанша, апостроф санын қысқартып, қазақтың тӛл дыбыстарын, 

шама келгенше, дәйекшесіз берілетін әріптермен таңбалауға назар аударған жӛн деген ой 

білдірген еді[1.152]. Себебі  жазуымыздың ӛткен тарихында дәйекші ҧтымды жол болса, 

қазіргі жаһандану заманында, кӛптілділік бәсекесінде, адамның тез жазуға сҧранысы ӛскен 

қазіргі  кезеңде, апострофтың тиімсіз тҧстары да болады. Сондықтан дәйекшімен берілетін 

әріптерді әлі де қарап, жетілдіре тҥсуге  уақыт та, мҥмкіндік  те бар екенін айтқанбыз. 

     Кӛптілділік  – белгілі әлеуметтік ортада бірнеше тілдің қолданылуы, жеке адамдардың 

не адамдар тобының нақты қатынас жағдайында бірнеше тілде сӛйлеуі [2.146]. Кӛптілді 

адам  әлемдік деңгейдегі іс-шараларға, тҥрлі халықаралық байқауларға,  тҥрлі оқу-білім 

алу бағдарламаларына тҧрақты қатыса алады, шет елдерде жҧмыс та жасай  алады. 

Кӛптілділіктің негізі – ізденіс, ӛз бетінше кӛп оқу. Оқушы дайын ақпаратты қабылдап, 

ізденіссіз  отырса, олар   кейіннен білгенін   тез  ҧмытып  қалады,  ал ӛздері қолмен жасап, 

ізденіп, керегін еңбектене тапқан  жағдайда  білімі де, қабілеті де арта тҥседі[3.148]. Шетел 

тілін меңгерген маман   ӛзін  әркез еркін ҧстап, қандай жерге барса да,  жаңа кәсіптік 

ақпараттар легіне  тез бейімделе алады. Кӛптілді білім беру – ағылшын тілін білумен де 

байланысты. Бҥгінгі кҥнде елімізді мекендеп отырған барлық ҧлттардың тілдерінің 

дамуына қолайлы жағдай жасалған. Себебі ағылшын тілі арқылы әлемнің барлық 

бҧрышымен қарым-қатынас жасауға болады.  Сондықтан елімізде оқушыларға ағылшын 

тілін оқытуға, оның  әртҥрлі деңгейлеріне сәйкес оқытуда жаңа технологиялары, 

ақпараттық және компьютерлік жҥйелер арқылы ізденіс жҧмыстарын жандандыра тҥсудің 

барлық мҥмкіндіктері жасалған. Қазіргі заманғы техникалық қҧралдарды игеру ҥшін шет 

тілін жақсы меңгеру  қажет, сондықтан мемлекеттік тілмен қатар шетел тілдерін де 

меңгеру әрбір саналы азаматтың міндеті болып табылады.  

Дҥниежҥзі елдерінің 80 пайызы латын қарпін қолданады.  Латын әліпбиі тек қана 

қазақ тіліне, қазақ жазуына қатысты. Біз ағылшынды кириллицамен жазбайтынымыз 

сияқты, Қазақстандағы орыс тілінің оқулығы кириллицамен жазылады. Орыс 

мектептеріндегі балалар  орыс тілін кириллицамен, қазақ тілін латынмен оқиды. Орыс тілі 

қазақтар ҥшін шет тілі болып қалады. Латын арқылы біздің сыртқы әлеммен қатынасымыз  

тек  орыс тілі ғана емес, бірнеше тілді қолдану арқылы жҥргізіледі.  Бізде қазір барлық 

нәрсе орыс тілі арқылы. Ал латын әліпбиі кӛптілдік мәселесін шешуге де ықпал 

етеді[3.83]. Қазіргі әлемнің басты мәселесінің бірі  кӛптілділік болып табылады. 

Кӛптілділік адамдар арасындағы келісім мен ӛзара тҥсінушілікті шешуге кӛмектесетін, 
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әртҥрлі елдер арасындағы байланысты кҥшейте тҥседі. Бҥгінгі таңдағы әлемдік жаһандану 

кезеңінде халықаралық тілдерді меңгерген тҧлға еңбек нарығында басқалардан озық 

тҧрады әрі жҧмысқа тез орналасады. Жаңа технология мен қаржы-экономиканың тілі 

кӛптілділікті қажет етуі–заман талабы.  Бҧл бәсекеге қабілеттіліктің қатал қағидаттарының 

бірі болып табылады.  Кӛптілді білім арқылы  ӛзге елдің тілін білу арқылы ӛз еліміздің 

мәдениетін, салт-дәстҥр, әдет-ғҧрыптарын әлемге паш етеміз, ӛз еліміздің экономикасын 

кӛтеріп еліміздің іргесін нығайтамыз.   Қазір кӛп тілді оқыту – жас ҧрпақтың білім 

кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым қҧпияларына ҥңіліп, ӛз қабілетін 

танытуына мҥмкіндік беретін қажеттілік[4]. 

   Ғалым Н.А. Садуақас зерттеулеріне назар аударсақ,  әліпбиіміздің соңғы нҧсқасына 

тӛмендегідей талдау жасаған екен:  Қазақстан Республикасының Президентінің  2018 

жылғы 19  ақпандағы  № 637 Жарлығы бойынша  «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын 

графикасына кӛшіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 

қазандағы №569 Жарлығына ӛзгеріс енгізілді.   Әліпбидің  бҧл нҧсқасының ерекшелігі-

апостроф орнына әріпҥсті ноқат алынуы.  Әріпҥсті ноқат жазуға, қабылданымға оңтайлы 

екені байқалады. Бҧл әліпбиіміздің жетістігі деп білеміз. Әліпбиде бҧрынғысынша  32  әріп  

алынған.  Оның ішінде кірме сӛздердегі  6 дыбыс (и,  в, ф, һ, х, ч),  және   бір әріппен екі 

дыбысты таңбалап тҧрған екі әріп бар, олар  H -[х], [h] және  I-[и], [й], сонда барлығы  34 

дыбыс таңбаланған.     Әліпбидегі  6 дыбыс  әріпҥсті ноқат  арқылы (ә, ӛ, ҥ, ғ, ң, у) 

таңбаланған.  Сонымен бірге   екі дыбыс  қос әріппен  (диграф) таңбаланған (Ch- [Ч] , Sh[ 

Ш]).  Қазақ тілінде «Ш» дыбысы жазуда кӛп қолданылатындықтан, оны екі әріппен 

таңбалау жазуымызды қиындата тҥсуі мҥмкін деп ойлаймыз.  Кезінде профессор 

Қ.Жҧбанов ӛзі ҧсынған әліпбиінде  «Ш» дыбысын таңбалау ҥшін латынның  «С» әрпін 

қолданған екен.    Әліпбидің  бҧрынғы  нҧсқасында I i -[и], [й] апострофпен берілсе, енді 

бҧл жолы   ешқандай белгісіз  таңбаланған.  Сонда әліпбиде 10-11 қатарда тҧрған «і»және  

«и,й» әріптері ҧқсас таңбаланған деуге болады. Бҧл жағдай жазуда қиындық келтіруі 

мҥмкін. Жалпы алғанда, әліпби талапқа сай, кӛңілге қонымды,  жазуға ыңғайлы 

қҧрастырылған деп айтуға болады. Ғалым Н.А. Садуақас  әліпбидің тағы бір 

артықшылығы туралы: «Бҧл әліпбиіміздің  қазақ тілінің табиғатына сай жасалғандығының  

бір дәлелі  ретінде кирилл жазуындағы   әліпбиімізде 42 әріп болса, енді одан 8 әріп( ѐ, ц, 

щ, ь, ъ, э, ю, я)  қысқартылған»,-  деген пікір айтқан екен[1.156]. 

          Жҧртшылықтың қатысуымен ӛткізілген талқылаулар нәтижесінде  әліпби нҧсқалары   

жетілдіріле тҥсті. «Келісіп пішкен тон келте болмайды» дегендей, енді жаңа әліпбиіміз 

арқылы  ғылыми талапқа сай жаңа емле ережелерімізді де дайындауға  барлық 

мҥмкіншілігіміз бар. Енді алдағы уақытта осы жаңа  әліпби арқылы жазу емлесі де жҥйелі 

жасалып,  қазіргі жазуымызда қиындық келтіріп жҥрген мәселелер оң шешімін табады деп 

ойлаймыз.  Ендігі айтарымыз,  осы  әліпбиіміз еліміздің    жазуына арқау болсын, кӛптілдік 

мәселесін шешуге де ықпал етсін   деп, әліпбиімізге сәттілік тілейміз. 

      Кӛптілді білім беру  жҥйесінде ҥш тілді, яғни мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін, 

ҧлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін және әлемдік экономикаға ҥйлесімді кірігу тілі 

ретінде ағылшын тілін меңгерген, бәсекеге қабілетті маман даярлау  қазіргі қоғамның 

басты  талаптарының бірі  болып тҧр. Қоғамдық қатынас жағдайында тҧлғаның қалыптасу 

деңгейі  адамның қабілетіне, кӛптілділігіне, оның ӛзін-ӛзі жҥзеге асыра алуына, бәсекеге 

қабілеттілігіне және әлеуметтік ҧтқырлығына тікелей байланысты.  Қазіргі заман 

кӛптілділік арқылы қазіргі  оқу орындарына жаңа міндет, жаңа талап, жаңа мақсат қойып 

отыр.  Сондықтан  кез-келген  оқу пәндері бойынша  білім беру барысында жас ҧрпақтың 

білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын екі немесе одан да кӛп тілді білуіне назар 

аударып, әр пәндегі шетел терминдерін игеріп,  әлемдік ғылым қҧпияларына ҥңіліп, ӛз 

қабілетін танытуына мҥмкіншілік жасауымыз ең басты қажеттілік болып отыр. Белгілі бір 

ғылым саласында  ӛз  білімін  таныта білетін, ӛмірден ӛз орнын таба алатын,  ӛзара қарым-

қатынаста ӛзін еркін, белсенді ҧстап, кез-келген ортаға тез бейімделіп кететін,  кӛптілді  

жеке тҧлға қалыптастыру міндетін алға тартады. Кӛптілді білім беру оқу пәндерін бірнеше 

тілде аудармасыз оқыту, жас ҧрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, 
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әлемдік ғылым-білім тереңіне бойлап,  ӛз қабілетін танытуына мҥмкіншілік беретін бҥгінгі 

кҥнгі ең қажеттілік болып табылады. 

       Кез-келген әліпбидің міндеті графикалық,   лингвистикалық, техникалық талаптарға 

сай болуы керек. Қазіргі таңда латын әліпбиі осы талаптар биігінен кӛрініп,  ҥлкен беделге 

ие болып, қолданыс аясы да мҥмкіндігі де зор екендігін танытып отыр. Қазіргі әліпбиімізге 

байланысты жазуымызда орын алған қиындықтарды тҥзетіп,  тіліміздің табиғи 

айтылымына қайшы келетін кемшіліктерімізден арылатын кез келді. Әр сӛзді бабалар 

салған жолмен ҧлттық ҥндесіміне қарай айтуымыз ҥшін жарыса қапталдап кедіргі келтіріп 

келген ескі әліпбиімізді латын әліпбиіне ештеңеден қорықпай алмастыра салуға мҥмкіндік 

туды.   Латын қарпі – ӛркениеттің жазуы, оқу қҧралы, ӛмір талабы [5.20]. Қазіргі жаңа 

заманда ӛмір сҥріп, білім алу,  еңбек ету, белгілі бір мамандықты игеру, т.б. адамның 

белсенді іс-әрекеттері мемлекеттік тіл мен ағылшын тілінен, оның жазуынан айналып ӛте 

алмайды. Латын әріптері ӛркениеттің жазуы ретінде ӛмірдің ӛзі талап етіп отырған  басты 

қажеттіліктердің бірі деп білеміз. Сондықтан  жаңа әліпбиге ӛте байыппен  қарап,  барлық 

тҥйткілді мәселені  жан-жақты  ойластырып, сӛздің дҧрыс, сауатты жазылуына нҧқсан 

келтірмей, емледе қайшылыққа жол бермей, тіліміздің ғасыр бойы қалыптасқан 

талаптарын бҧзбай, ерекше  дайындықпен  кӛшуімізге барлық жағдай жасалып жатыр. 

Кӛптілділіктің мақсаты бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік бағдарға 

қабілетті, мәдениетті тҧлғаны дамыту және қалыптастыру болып табылады. Кӛптілділікті 

мемлекетіміздің болашағы, халықаралық байланыстарын дамытуға мҥмкіндік беретін 

тҧлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынастардың маңызды қҧралы деп  білеміз.     

Қорыта айтатын болсақ, латын графикасы – кӛптілдік мәселесіне жол ашады,  

кӛптілді білім беру арқылы шетел тілдеріндегі ақпарат кӛздеріне  еркін қол жеткізе 

отырып, жастардың болащақта маман болған кезінде де шетелдік әріптестермен кәсіби,  

ғылыми байланыстарын нығайтуына даңғыл жол ашамыз. Жаңартылған білім – 

болашақтың кепілі, сондықтан   жастарға  кӛптілді білім беру бағдарламасы аясында 

болашақ ҧрпақтың  әлемдік деңгейде жеткен білімді еркін игеріп,  әлемнің қай тҥпкірінде 

жҥрсе де тіл мәселесінде кедергіге  тап болмай, ӛзін еркін сезінуіне мҥмкіндік жасаймыз. 

Тіл тек қана қарым-қатынас қҧралы ғана емес, сонымен қатар  шетелдік байланыстарды 

нығайтуға, әл-ауқатымызды дамытуға кӛмектесетін басты қҧралдардың бірі болып отыр. 

Кӛптілді білім беру – жаңартылған  білім  талабы, латын графикасы  кӛптілдік мәселесіне 

жол ашады.   
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 Қазіргі ХХІ ғасыр жаңа оқыту технологиялардың дамыған заманыңда шетел тілдерін 

білім алушыларға сапалы тҥрде ҥйрету ҥдерісінде кӛптеген оқыту әдіс - тәсілдері 

қолданылып, шетел тілдерін оқытуда кӛптеген жетістіктерге жетуде. Осындай тиімді 

оқыту әдістерінің бірі шетел тілдерін жеделдете оқыту әдісі болып табылады. 2018 

жылдың 10 қаңтарында Қазақстан Республикасының Президенті  Н. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына жолдаған жолдауында " Педагогтарды оқыту және олардың біліктілігін 

арттыру жолдарын қайта қарау керек болады. Еліміздің университеттеріндегі 

педагогикалық кафедралар мен факультеттерді дамыту қажет. Қазақстандықтардың 

болашағы – қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеруінде. 2019 жылдан бастап 10-

11-сыныптардағы жаратылыстану ғылымының жекелеген пәндерін оқытуды ағылшын 

тіліне кӛшіру басталатын болады. Нәтижесінде, біздің барлық тҥлектеріміз елімізде және 

жаһандық әлемде ӛмір сҥріп, жҧмыс істеуі ҥшін қажетті деңгейде ҥш тілді меңгеретін 

болады. Сонда ғана нағыз азаматтық қоғам қҧрылады." деп ӛзінің Қазақстан Халқына 

жолдаған жолдауында болашақ ҧрпақтың жан - жақты жетіліп, сапалы білімен 

қаруландыру керектігін айта кетеді. [1, 1.]  

 Елбасымыздың кӛздеген мақсаты - еліміздің жастары сапалы да, дҧрыс білім алып, 

болашақта Қазақстанның экономикасын кӛтеріп, дамытуда ӛз ҥлестерін қосып, алғыр да, 

тапқыр мамандық иесі болып шығуға кӛмектесу болып табылады. Ал, осы ҥлкен істерді 

жҥзеге асыру ҥшін ең алдымен шетел тілдерін, соның ішінде ағылшын тілін жас ҧрпаққа 

меңгертуге ҥлкен кӛңіл бӛлініп, бала бақшадан бастап бҥкіл білім алушыларға ҥйретіліп 

жатыр. Себебі, сапалы білімнің бастауы шетел тілдерін жетік меңгеріп, сол тілде ӛзінің 

ойын еркін жеткізе отырып, мәдениетаралық қатынасқа тҥсе алу қабілетін дамыту.  

 Осы тҧста академик С.С. Қҧнанбаева ХХ- ғасыр соңында тілді меңгеру санасына 

қойылған әлеуметтік талаптарға жауап бере алу ҥшін ҧтымды әдістемені іздеу тҧйыққа 

тірелу дегенді кӛрсетпейді. Бҧл бҥгінгі әлеуметтік - тарихи жағдайлармен негізделген 

шетел тілін оқыту әдістемесінің алға дамуын кӛрсетеді. Жоғарыдай айтылғандай, ӛткен 

ғасырлардың 90 - жылдарында тілді мәдениет аралық қатысым қҧралы ретінде оқытуды 

талап ету, қатысымдық әдістеменің қалыптасып болмастан жаңа әдіске орын беруі, 

әдістеме эвалюциясында мәдениетаралық - қатысымдық кезеңнің басталуына себепкер 

болады.   

 Шетел тілін оқыту әдістемесінің даму тарихы қалыптасқан объективтік 

жағдайлардың жаңа әдістемелік теориялары мен мҥмкіндіктердің дамуына тҥрткі 

болғаның кӛрсетеді. Оқыту практикасы, оқытушылардың шығармашылықтары мен 

жаңаша ізденулері олардың ғылыми негіздемелерін басып озатынын кӛрсетеді. [2, 147.] 

Осылайша, ғалымның пайымдауы бойынша ғасырлар бойы шетел тіліне деген сҧраныстың 

кӛбейуі мен сол сҧранысқа сай мҧғалімдердің жҧмыс жасауы, яғни жылдар бойы шетел 

тілдерін ҥйрету барысында кӛптеген озық әрі жаңа да сапалы әдістемелердің ойллап 

табылуы мҧғалімдердің жас ҧрпаққа шетел тілдерін ҥйретуі одан ары қарай жетілдіріп, 

кҥннен - кҥнге сапасы артылып келуде.   

 Сонымен қатар шетел тілдерін білім алушыларға тез әрі сапалы, қандай да бір 

нәтижеге жететіндей, ӛзара қарым - қатынасқа тҥсе алатындай етіп оқыту барысында 

біздің зерттеу жҧмысымызда жеделдете оқыту әдісін басшылыққа ала отырып, сол шетел  

тілдерін жеделдете оқыта отырып, тілдік портфельді оқушылардың білімін бағалау қҧралы 

ретінде қолданып, оларға шетел тілдерін тез әрі нәтижелі тҥрде ҥйренуге кӛмектеседі деп 

сенеміз. Сондай - ақ, зерттеу жҧмысымыздың теориялық бӛлімінде ағылшын немесе 

қандай да бір шетел тілін жеделдете оқыту барысында тілдік портфельді студенттің ӛзінің 
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білімін бағалау қҧралы ретінде қолдануын, шетел тілдерін ҥйрену барысында оз - ӛздеріне 

мотивация беру арқылы, ҥйреніп отырған тілге деген қызғушылығын арттыра отырып, 

ӛзіндік анализ жасай алу қабілетінде дамытуға болатының қарастырып кеткенбіз.  

 Жалпы шетел тілдерін жеделдете оқытудың негізі, яғни ең маңызды ескере кететін 

жағдай - ол оқыту процесінде жеке тҧлғаның резервтік, бойындағы барлық тіл ҥйренуге 

қажетті мҥмкіндіктерін ашу ҥшін арналған Болгар психотерапевті Георгий Лозановтың 

ҧсынысы. Ресейде (КСРО) және шетелде ҧсынылған тҧжырымдаманың негізінде қарқынды 

оқытудың бірнеше әдістері пайда болды.  

 Интенсивті оқытудың анықтамасын Г. А. Китайгородская былай деп тҥсінік береді: 

«Когнитивті ойлау қабілетін байытуды тездету (субъектіні меңгеру) және адамның 

белсенді дамуын (моральдық-этикалық, шығармашылық және т.б.) пайда болған арнайы 

ҧйымдастырылған оқыту коммуникациясы басқарылатын топтық ӛзара әрекеттер » [3, 

178.] деп тҥсінік бере отырып, жеделдете оқытудың бірнеше тиімді жақтарын, шетел 

тілдерін ҥйретуде алып келетін нәтижелерін ӛз еңбегінде сипаттап, қалай қолдану 

керектігін айта ӛтеді.  

  Ғалымның айтуы бойынша жеделдете оқыту ол тек жылдам, қысқа уақыт 

ішінде шетел тілдерін оқыту ғана емес, бҧл дегеніміз оқушыларға шетел тілдерін қысқа 

уақыт ішінде ҥйрете отырып, сол шетел тілдерінде бірте - бірте ойлауға ҥйрету болып 

табылады.  Шетел тілдерін жеделдете оқыту мақсатында В.В. Петрусинскийдің 

"Киберернетикалық интегралды жеделдетілген әдісі" ересектерге шетел тілдерін 

жеделдетіп оқыту барысында дыбыстық - бейне техникалық қҧралдардың негізінде 

тілдерді оқыту болып табылады. Қысқаша айтқанда, ересектерге шетел тілдерін оқыту 

процесі техникалық қҧралдар кӛмегімен жҥзеге асырылады. Қарқынды оқыту процесі 

кеінде білім алушыларға ҧсынылатын материалдар ҥлкен кӛлемде ҧсынылып, қысқа уақыт 

аралығында сол берілген материалды меңгертіп қана қоймай, бастапқы кезеңнен бастап 

жаңа кездескен сӛздіктерді ҥйретіп, және берілген материалдарды автоматты тҥрде есте 

сақтатуға кӛмектеседі. Бастапқыда бҧл жеделдетілген курсты 10 кҥннің ішінде бҧрын 

сонды ағылшын немесе басқада шетел тілдерін оқып кӛрмеген жҧмысшылар ҥшін ойлап 

табылған жеделдетілген әдістің бір тҥрі болып табылады. Бҧл жеделдетілген курстын 

мақсаты - жҧмыс қызметкерлеріне шетелде жҧмыс іс- сапарымен болған кезде сол жақтағы 

басқада зерттеушілермен еркін қарым - қатынасқа тҥсу ҥшін ойлап табылған болатын, 

Бірнеше уақыттар ӛте келе бҧл әдіс - тәсілдің ҧтымды жақтары кӛп болғандықтан мектеп 

оқушыларына шетел тілдерін ҥйрету барысында қолданыла басталды. [4, 94.]  

 Бҧл жеделдете оқытудың бҧл тҥрі оқу процесін автоматтандырумен бірге оқыту 

бағдарламасымен және білім беру процесінің басқа қатысушыларымен қарым-қатынастың 

ӛзара байланысын анықтайды. Бірінші кезеңде оқушылар жеке бағдарламамен жҧмыс 

істейді, топтық ӛзара әрекеттесу келесі кезеңдерде басталады. Ақырында, осы әдіспен 

оқыту кезінде мҧғалім оқу процесіне тікелей қатыспайды, бірақ оны шет жағынан бақылай 

отырып, бағдарламаны дамытады, оқушылардың реакциясына байланысты оқыту курсын 

реттейді. Сондай-ақ, осы әдіс арқылы оқыту, қалыптасқан тілдік ортаға толығымен кіру, 

кҥн ӛткен сайын сол белгілі бір оқыту режиміне бейімделе отырып еш кедергісіз шетел 

тілінде қарым - қатынасқа тҥсе бастайды.  

 Білім алушының тілдік портфелін шетел тілдерін жеделдете оқытуда қалай 

қолдануға болатының кӛптеген ғалымдардың еңбегін зерттей келе тҥсінгеніміз, жеделдете 

оқытуда тілдік портфельді оқушының білімін, жетістіктерін сонымен қатар тіл ҥйренудегі 

қиындықтары мен қателерін тҥзету барысында қолдануға болады.  

 Зерттеуші Черепанова Л. В. ӛзінің зерттеуінде шетел тілдерін оқыту барысында 

тілдік портфельді оқушынның рефлексиялық/танымдық қасиеттерін дамыту барысында 

қолдануға болатын таптырмас қҧрал ретінде қолдануға болатының айта кетеді. 

Зертеушінің пікірінше тілдік портфельдің мақсаты - оқушылардың ӛзіндік білу 

қабілетін, яғни когнитивтік ойлау қызметіне бағытталған шетел тілдерін оқытуды 

қалыптастыру деп пайымдайды. Ӛзін-ӛзі бағалау мен мҧғалімнің бағалауын салыстыра 

отырып, оқушы ӛз білімі мен дағдыларын бағалауда объективті тҧрғыдан тҥсінуіне және 

мҧғалімге оқушылардың сыни ойлау, рефлексия және ӛзін-ӛзі бағалауы қаншалықты 
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дәрежеде екенің, сандық және сапалық тҧрғыдан алғанда оқушының оқу - танымдық 

қызметінің нәтижелерін бақылап отыруға бағытталғандығын тҥсінуге мҥмкіндік береді деп 

айтады. [5, 56.]  

 Л.В. Баранников, Г.А. Голуб, Н.Ф. Коряковцева, Т.Г. Новикова и М.А. Пинская 

секілді ғалымдардың пікірінше "тілдік портфель" шетел тілдерін ҥйрету барысында білім 

алушылардың ӛздігінен білім алуға ҥйрете отырып, шетел тілдерін ҥйрену барысында ӛзін 

- ӛзін ҥйымдастыруға кӛмектесу мен қатар сол тілді ҥйрену барысында ӛз білімдерін 

бағалау қабілеттеріне ие болады деп сене отырып, шетел тілдерін ҥйрету барысында 

таптырмас қҧрал ретінде ӛз еңбектерінде кӛрсетеді. [6, 153.]  

 Шетел тілін оқытуда ӛзіндік бағалау қҧралын жасау идеясы алғаш рет Швейцарияда 

он жыл бҧрын пайда болған. Шетел тілдерін оқыту тәжірибесінде тілдік портфельді 

тӛмендегідей әртҥрлі мақсаттарға байланысты тиімді пайдалануға болады: 

- тілдік портфель шетел тілін меңгеру барысында оқушының жетістіктерін ӛзін – ӛзі 

бағалау қҧралы ретінде ( Self – Assessment Language Portfolio); 

- тілдік портфельді шетел тілдерін дербес ҥйрену қҧралы ретінде, яғни бҧл жерде тілдік 

портфельді оқушының жазылым (Writing Portfolio), тыңдалым (Listening Portfolio), оқу 

(Reading Portfolio) және сӛйлеу (Speaking Portfolio) белсенділіктерін дамыту барысында 

қолдану болып табылады; 

- тілдік портфель шетел тілдерін меңгеру барысында әртҥрлі мақсаттарды қамтитын, кӛп 

мақсатты тілдік портфель ретінде қолдану (Comprehensive Language Portfolio); [7, 15.]  

 Осы жоғарыда кӛрсеткен тілдік портфельдің бірнеше мақсаттарын талқылап, саралай 

келе біздің зерттеу жҧмысымызға шетел тілдерін меңгеру барысында кӛп мақсатты тілдік 

портфель сәйкес келмек. Себебі, шетел тілдері ол тек жазылым, тыңдалым, оқу және 

сӛйлей алу қабілеттерін дамыту ғана емес сонымен қатар ӛзінің бойындағы жинаған 

білімін дҧрыс бағалай алу қабілеті болып табылады. 

 Шетел тілдерін ҥйрету барысында шетел ғалымдары, соның ішінде Pollari P. 

ӛздерінің зерттеу еңбектерінде "тілдік портфельді/портфолионы" қарастыра келе, 

портфельді тілдерді және де басқа да пәндерді ҥйрету кезінде кез - келген салада қолдануға 

болатын икемді оқыту қҧралдардың бірі екенің айта отырып, шетел тілдерін ҥйрету 

барысында кӛптеген жетістіктерге жеткенін жазады. Сонымен қатар оқушылар тілдік 

портфельді қолдану арқылы ӛздерінің қызығушылықтарын аша отырып, шетел тілдерін 

жылдам әрі сапалы тҥрде ҥйренуге ӛздігінен ҧмтылып отыратының айтып ӛтеді. [8, 105.] 

 Ғалым Щукин А. Н. ӛзінің шеттел тілдерін оқытуға арналған әдістемелік кітабында 

тілдік портфолионы тілдерді меңгеру мен біліктілік деңгейінде оқушыларды жетілдіру 

қҧралы ретінде пайдалануға болатын икемді технологиялық қҧрал ретінде сипаттайды. 

Тілдік портфельді қолдану оқушының тілдік білімге баса кӛңіл аударудың «тілдік білім» 

тҧжырымдамасынан «тіл мен мәдениетті игеру» ҧғымына, яғни студенттің ӛз бетінше оқу 

іс - әрекетіне ауысуын кӛрсетеді. Сонымен қатар, тілдік портфолио осы шетел тілдерін 

оқыту процестің ӛзіндік «айнасы» ретінде қарастырыла отырып, онда студенттің 

рефлексиялық ӛзін-ӛзі бағалауы арқасында тіл меңгерудегі жетістіктері кӛрсетіледі деп 

пайымдайды. 

[9, 256.]  

 Ғалымның пікірін саралай келе тҥсінгеніміз, тілдік портфельді тек қана шеттел 

тілдерін ҥйретуде ғана қолданып, білім алушы ҧрпақтың тілдік білімін жетілдіріп қана 

қоймай, сонымен бірге сол ҥйретіліп отырған тілдің мәдениеті туралы сауатын аша 

отырып, қазіргі таңдағы шеттілдік білім берудегі ең маңызды бағыттардың бірі болып 

келетін мәдениетаралық қатысымды да жетілдіреді деп айтсақ та болады. Себебі, білім 

алушы шетел  тілдерін тілдік портфель арқылы оқып қана қоймай, кҥннен кҥнге сол тілдің 

мәдениеті туралы білімін жетілдіре отырып, кез - келген тақырыпта ӛз ойын білдіре 

отырып, қарым - қатынасқа тҥсу қабілетін ҥйретеді деп білеміз.  

  Қорытындылай келе, тілдік портфель шетел тілдерін жеделдете ҥйрету барысындағы 

жәй ғана білім алушылардың білімін тексеру қҧралы ғана емес, сонымен бірге оларға 

ӛздігінен білім алуға кӛмектесетін, әрі сол алынған білімді ӛздігінен саралай отырып, 

ӛздерінің осал тҧстарын айқындауға кӛмектесетін қҧрал ретінде қолдануға болатының айта 
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кеткіміз келеді. Сондай  - ақ, бҧл шеттілдік білім беруде жеделдете оқытуда таптырмас 

кӛмекші қҧрал ретінде пайдалана отырып, білім алушыға шетел тілдерін ҥйренудегі 

білімін қызығушылықпен дамытатын, ӛзінің біліміне ӛздігінен баға бере алатын, ӛзінің 

жеткен нәтижелерін кӛрсететін қҧрал ретінде болса, мҧғалім ҥшін студенттерінің білімін 

бағалайтын, ӛзінің де шетел тілдерін ҥйрету барысында істеген жҧмыстарының нәтижесі 

мен қолданған әдіс - тәсілдерінің тиімділігін кӛрсететін тиімді әрі шетел тілдерін 

жеделдете оқыту барысында ҥлкен, оң нәтижелер әкелетін қҧрал ретінде қолдануға 

болатынына сенімдіміз. 
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Тiлiмiзгe бacқa тiлдepдeн, oның iшiндe  opыc тiлiнeн жәнe opыc тiлi apқылы бacқa 

тiлдepдeн eнiп, ciңiciп кeткeн cӛздepдiң «бacым кӛпшiлiгi ғылым мeн тeхникaның, мәдeниeт 

пeн әдeбиeттiң caн aлуaн caлaлapынa бaйлaныcты тepминдep» [1,152-б.] eкeнi бeлгiлi. 

Кҥндeлiктi cӛйлeу тiлiмiздe жиi кeздeceтiндiктeн әдeби тiлдiк қopымызғa дa тeз ciңiп кeткeн. 

Ӛйткeнi, «cӛздepдiң жaңa зaттap нeмece жaңa ҧғымдapмeн бipгe eну қҧбылыcы тiл-тiлдe cӛз 

aлмacудaғы бacты жәнe дaғдылы қҧбылыc бoлып caнaлaды» [1,152-б.].   

Жaлпы тiлiмiзгe ӛзгe тiлдepдeн eнгeн кipмe cӛздep жӛнiндe aйтa кeлe К.Aхaнoв: «Тiлдiң 

лeкcикacындa aуызшa eнгeн кipмe cӛздep дe (уcтныe зaимcтвoвaния), жaзбaшa eнгeн кipмe 

cӛздep дe (пиcьмeнныe зaимcтвoвaния) бap» [1,154-б.],- дeйдi дe, aуызшa тҥpдe eнгeн  

cӛздepдiң кӛпшiлiгi тҧpмыc қaжeтiнe бaйлaныcты зaт aтaулapы дa,  жaзбaшa нeмece кiтaби 

кipмe cӛздepгe кӛбiнece ғылыми-тeхникaлық, әдeбиeт пeн ӛнep т.б. apқылы eнгeн жәнe 

coлapдың бeлгiлi бip caлacынa бeйiмдeп қoлдaнылaтын cӛздep бoлып тaбылaтындығын 

aйтaды. Aуызшa тҥpдe eнгeн cӛздepгe тән epeкшeлiктep – oлap қaбылдaушы тiлдiң дыбыcтық 

(фoнeтикaлық) зaңдылықтapынa, opфoэпиялық epeкшeлiктepiнe бaғынып, бeйiмдeлeдi дe, 

жaзбaшa тҥpдe eнгeн cӛздep кӛбiнece ӛpкeниeт ҧғымдapынa тeлiнгeн cӛздep бoлғaндықтaн, 
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бiлдipeтiн ҧғымы мeн мәнiнe бaйлaныcты интepнaциoнaлдық cӛздep бoлуғa икeмдeлiп, 

тiлдeн тiлгe aуыcып, тapaлып oтыpaды. Тiлiмiзгe opыc тiлiнeн жәнe opыc тiлi apқылы ӛзгe 

тiлдepдeн eнгeн бҧндaй cӛздep кӛбiнe-кӛп ӛздepiнiң нeгiзгi дыбыcтaлу тҥpiн caқтaй oтыpып 

қoлдaнылaды. 

Қ.Мыpзaлиeв қoлдaныcындa дa opыc тiлiнeн eнгeн caмoлeт, вepтoлeт, зaвoд т.б. 

cӛздepiмeн қaтap, opыc тiлi apқылы бacқa тiлдeн eнгeн тӛмeндeгiдeй cӛздep дe ocы aтaлғaн 

eкi тәciлмeн бepiлгeн:  

1. Дыбыcтaлу тҥpiн caқтaп қoлдaнылғaн pуcизмдep (музeй, бюpoкp т, г зeт, з вoд, 

 cф льт, дикт тop, футбoл, джунгли,  pтиcт, cтудeнт, фoнт н, букeт, п pк, т.б. ). 

Coл ҧpшықпeн бip aйнaлғaн қыpық бҧpым қуaтты 

Вepтoлeттiң зыpылдaғaн қaлбaғaйы cияқты [2,279-б.].  

Жaғдaй жoқ дeп шaғынбa, 

Жыp шapaбын iшiп aл. 

Жҥнжiп кeткeн шaғыңдa 

Caмoлeтпeн ҧшып aл! 

 Бірінші шумақта ақын аналитикалық тәсіл яки сияқты септеулігін қолдану арқылы 

биші қыздың бҧрымын вертолеттің қалбағайына теңесе, келесі шумақта адамның мазасы жоқ 

кезінде босқа жҥнжімей, жыр оқу арқылы самолетпен ҧшқандай кӛңіл-кҥйінің биікке 

кӛтерілетінін кӛрсеткісі келген. Қoғaм дaмуынa бaйлaныcты caмoлeт, вepтoлeт cӛздepi 

қaзipгi уaқыттa қoлдaнудaн бipтiндeп шығып, opнынa тiлiмiздiң cӛзжacaмдық тәciлдepi 

apқылы   ҧшaқ, тiкҧшaқ  дeгeн жaңa cӛздep пaйдa бoлып, қoлдaныcқa eндi.   

 Жaмaндықты кӛpгeндe жҥзiм cуып, 

Музeйдeгi қылыштaй тҥнepeмiн! [3,22-б.] 

Музeй – лaт. Museu  //гp. Museion музa capaйы – тapихи-ғылыми дepeк peтiндeгi 

ecкepткiштepдi, ӛнep туындылapын, мәдeни қҧндылықтapды, т.б. мҧpaлapды caқтaп, 

жинaқтaп, ғылыми-тaнымдық қызмeт aтқapaтын мeкeмe [4, 332-б.]. Қaзiргi уaқыттa бҧл cӛз 

де cӛзжacaмдық тәciл aрқылы жacaлғaн «мҧрaжaй» aтaуымeн aлмacтырылғaн.  

Apызбeн кeп, 

Бюpoкpaт бacтыққa 

Бip кipe aлмaй қoйғaн copлы тәpiздi [3,32-б.]. 

Бюpoкpaт – фp.  ureaucrate 1) aзaмaттapдың мҥддeciнe нҧқcaн кeлтipiп, ӛз мiндeттepiн 

фopмaлды тҥpдe aтқapaтын қызмeт aдaмы; 2) бacқapудың бюpoкpaтиялық  жҥйeciнe жaтaтын 

pecми қызмeттeгi aдaм [4, 96-б.].  

Мeн ӛлгeндe, aғaйындap, гaзeткe 

Кҥлiп тҧpғaн cуpeтiмдi бepiңдep! [3, 34-б.] 

Гaзeт - мepзiмдi, уaқытшa нe бip peт қaнa шығaтын бacылым. Eжeлгi Шығыc 

қaлaлapындa кӛпшiлiк opындapғa iлiнeтiн хaн жapлықтapынaн бacтaу aлaды. 16 ғacыpдa 

Вeнeциядa «жaңaлық жaзушылap opтaлығы» қҧpылып, apнaулы aқпapaттapын «гaзeтa» 

(итaлияшa gazzetta – бaзap нapқы туpaлы aқпapaт caтып aлуғa apнaлғaн ҧcaқ aқшa) дeп 

aтaлaтын тиынғa caтты. 1631 ж. фpaнцуздық «La gazzette» мepзiмдi бacылымының шығуынa 

бaйлaныcты «гaзeтa» тepминi ocы зaмaнғы мaғынacынa иe бoлды.  

Apық қaйдa aғaтҧғын қылқылдaп, 

Aлып зaвoд aлaды дeм ыңқылдaп [3, 288-б.]. 

Зaвoд   - ӛндipic пpoцecтepi мeхaникaлaндыpылғaн ӛнepкәciп opны [58, 54-б.]. Қaзiргi 

тaңдa дыбыcтық ӛзгeрicкe тҥciп, «зaуыт» формacындa қолдaныcтa.     

  Бipaқ шындық қapaғa бoялa мa?! 

Кӛнбeйдi oғaн бaтыл ҧл, 

Oялы aнa. 

Cӛйлeтпece cӛйлeтпec диктaтopлap, 

Oйлaндыpмaй хaлықты қoя aлa мa?! [3, 41-б.] 

Диктaтop – (лaт. Dictator) шeкciз билiккe иe бoлып, бacқapудa ӛзiнiң қaлaуын icкe 

acыpaтын бacшы [4,168-б.].   

Футбoлғa жҧpт кeлce-дaғы тҥcтeнбeй, 

Oтыpмaйды жeлпiнбeй, нe тicтeнбeй. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/1631
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA
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Дoп зу eтiп тopғa тҥcce, гулeйдi eл, 

Дҧшпaнының бacын қaғып тҥcкeндeй! [3,300-б.] 

Футбoл - (aғылшын  oot a  < oot aяқ+  a   дoп) cпopттың кoмaндaлық oйын тҥpi, 

әлeмгe aca тaнымaл oйындapдың бipi [4, 557-б.].   

Ceлқocтық кӛpce бeтiнeн 

Қoяды eл ceзiп тaбaндa. 

Aдaмның бәpi шeтiнeн 

Apтиcт бoп кeткeн зaмaн бa! [3, 51-б.]  

Apтиcт – фp. Artiste (фpaнц. articte, лaт. arc — ӛнep) — oпepa мeн бaлeт пapтиялapын 

opындaушы, дpaм. cпeктaкльдepдe pӛл oйнaушы, циpк oйын-caуығы мeн эcтpaдaлық 

кoнцepттepгe қaтыcушы. Кeң мaғынacындa тeaтp, музыкa т.б. ӛнep caлacындa 

шығapмaшылық icпeн aйнaлыcaтын aдaм [4, 55-б.]. Қaдыр aқын бҧл ӛлeң жолдaрындa кeй 

aдaмдaрдың бiрқaлыпты, турa болмaй, қҧбылып отырaтын әдeттeрiн aртисткe ҧқсaтқaн. 

Бapлық уaқыт ӛзiңмeнeн ӛтeдi, 

Бaқыpғaның бip қиянғa жeтeдi. 

Ceн шыңғыpып, 

Бiз aйқaйлaп әндeтiп, 

Ҥйдiң iшi джунгли бoп кeтeдi [3, 121-б.].  

Джунгли – aғылшын  jungle, хинди мeн мapтхишa джaнгaл — opмaн, ну opмaн — 

қaлың, кӛбiнece шыpмaуықтapмeн шыpмaлғaн бaмбуктep мeн биiк шӛптep apaлac ӛcкeн 

aғaшты-бҧтaлы (жыңғыл) opмaндap. Кeң мaғынaдa джунгли дeп ӛтуi қиын, жиi ӛcкeн 

opмaндap мeн бҧтaлapды дa aтaйды [4,163-б.]. Ақын бҧл жолдарда балалы ҥйдің шуылын 

ормандағы тҥрлі ҥндерге  ҧқсатып джунглимен алмастырған. Бҧл метафора ӛлеңге нaқтылы 

мaғынa қocып, oйдың дaмуынa, ceмaнтикaлық пpoцecкe cepпiлic бepіп тҧр. Oл зaттapдың 

aдaм бaйқaмaйтын қacиeттepiн бaйқaуғa кӛмeктecіп, сoл apқылы aдaмның oйлaу дҥниeciндe 

кҥтпeгeн бaтыл accoциaциялap жacaлaды. Бҧндaй кҥтпeгeн, кeнeттeн бoлғaн caлыcтыpулap 

тiлгe, coл apқылы шығapмaғa epeкшe кӛpкeмдiк бepeтіні сӛзсіз.   

2. Қaзaқ opфoэпияcы зaңдылығынa бaғынып, ӛзгepicкe тҥciп қoлдaнылғaн pуcизмдep 

(бӛшкe, пәуecкe, бӛтeлкe,т.б.):  

Oдaн кeйiн – шҥкipшiлiк, 

Oл бoлca, 

Бacпaнaғa жapaп жaтыp бҿшкe дe! [3, 53-б.] 

Бҿшкe – opыcшa бoчкa - cҧйық зaт қҧю ҥшiн aғaштaн нe тeмipдeн бeлдeу caлып 

жacaлғaн ҥлкeн ыдыc. Ақын бҧл ӛлең шумақтарында кӛне грек философы Диогеннің 

бӛшкесін мысалға ала отырып, адамды шҥкіршіл, қанағатшыл болуға шақырады.  

Мaңынa шaң жуытпaй, 

Мiнceң дe ceн пҽуecкe, 

Мҧның бәpiн ҧмытпaй, 

Мapқaйғaндa aл ecкe, 

Әлди, бӛпeм,әлди-aй! [3, 231-б.] 

Пҽуecкe – opыc тiлiндe пoвoзкa, тӛбeciн, cыpттaн былғapымeн жaпқaн, oю-ӛpнeк caп 

cәндeп жacaғaн кҥймeлi жeңiл apбa. Бай болсаң да ӛткеніңді, тегіңді ҧмытпауың керек деген 

имандылық пен адамгершілік тәрбиені ақын бесік жыры арқылы әжеге айтқызады. Қaдыp дa 

бacқa тaлaнт иeлepi cияқты хaлық aуыз әдeбиeтiнeн, хaлықтың oй-мәдeниeтiнeн, хaлықтың 

ҧлттық cипaтынaн, дәcтҥpiнeн кӛп ҥйpeнгeн. Ақын бҧл жерде дәулетті адамның бeйнeсін 

жacaудa метонимия тәсілін /пәуескені ауқатты, байлар мінген/ тaпқыpлықпeн қолданған.    

Oйыншығa кӛңiлi eлдiң тoлғaндa 

Бҿтeлкeлep шығa кeлep бocaп-aқ! [3, 300-б.]  

Бҿтeлкe – пoляк  ute  a, Cҧйық зaт қҧю ҥшiн apнaйы жacaлғaн шыны ыдыc.  

Толтырып aп лҽмпҽсигe қос қолды, 

Тaпсaм сeнi, мeндe кӛңiл қош болды [3, 132-б.].  

Лҽмпҽси - Монпaнсье  (фр. Montpensier) – тҥрлi-тҥстi ӛткiр хош иiстi уaқ мҧз 

кәмпиттeр. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Дюмaның aтaқты ромaнындaғы Грaнд Мaдeмуaзeль дeгeн aтпeн бeлгiлi гeрцогини 

Монпaнсьeнiң eсiмiнeн шыққaн. Бҧл aтaу боялғaн iрi бeйнeлi (aю, әтeш т.б.) мҧз кәмпиттeр 

мeн тiк бҧрыш нeмeсe дӛңгeлeк пiшiндi (тҥссiз, бaрбaрис, тeaтрaльныe, мятныe) мҧз 

кәмпиттeрдeн aжырaту ҥшiн Рeсeйдe қaбылдaнғaн [5].  

Aқын  шығapмaлapындaғы ocындaй сӛздердің кeздecуi бipiншi жaғынaн, coл aқын ӛмip 

cҥpгeн кeзeңдeгi әдeби тiлiмiздiң opыc тiлi элeмeнттepiмeн тoлығa тҥciп, тiлдiк қop 

қҧpaмының дaму эвoлюцияcынa әcep eткeн кeзeңдep бeлгiciнiң кӛpiнici бoлca, eкiншi 

жaғынaн, aқын қoлдaныcындa oлap ӛзгepiп, тҥpлeнiп, мaғынaлық, дыбыcтық жaғынaн 

қҧбылып, кӛpiктeу қҧpaлдapы peтiндe дe cтильдiк, функциoнaлдық қызмeт 

aтқapaтындығымeн epeкшeлeнeдi.  

Қopытa aйтқaндa, Қ.Мыpзaлиeв пoэзияcының  тiлдiк қaбaттapынa шoлу жacaу apқылы 

бiз oның қaзaқ тiлiнe тән тiлдiк бaйлықтың қaй тҥpiн  бoлca  дa  epкiн  пaйдaлaну  apқылы,  

зaмaнғa,  зaмaндacтapынa  дeгeн  кӛзқapacынaн туындaғaн oйын тыңдaушыcын тәнтi eтep 

нeбip opaлымды cӛз қoлдaныcтapы  apқылы  дәл  жeткiзe  бiлгeнiн  aңғapaмыз.  Бҧл  жaғынaн 

кeлгeндe,  aқынның ӛз  зaмaндacтapынaн  oзық  тҧcтapын  дa,  кeйбip  opтaқ epeкшeлiктepiн  

дe  бaйқaуғa  бoлaды.  Aл  мҧндaй  тiлдiк  epeкшeлiктepдi  тeopиялық  тҧpғыдaн  тepeңipeк  

зepттeп,  ғылыми  aйнaлыcқa  тҥcipу  aлдaғы  уaқыттың eншiciндe дeп oйлaймыз. 
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Жаңартылған білім беру жағдайында ҿзге тілді оқушыларға қазақ тілі мен ҽдебиетін 

оқытудың тиімді ҽдістері 

 

Жаксыгулова Алима Каиржановна  

 қазақ тілі және әдебитеті пәнінің мҧғалімі 

Қазақстан Республикасы, Ақтӛбе қаласы, «Шаңырақ» мемлекеттік емес білім беру 

мекемесі» оқу кешені,  e ai  <a i _z 64@ ai .ru> 

 

Мектептің басты міндеті - оқушыларды берік білім, біліктілік және дағды алып, 

оларды ӛз тәжірибесінде қолдана алатын дәрежедегі ӛз бетінше ӛмір сҥруге дайындау.  

Соңғы жылдары білім беру мазмҧнында болған ӛзгерістер жалпы оқыту әдістемелерінің 

ӛзгеруіне алып келді.  Оқу процесін дараландыруға, оқу мотивациясы мен оқу дербестігін 

арттыруға ықпал ететін оқытудың ӛзге тәсілдерін қолдану қажеттілігі туындады. 

Орыс тілді мектепте қазақ тілін оқытудың ӛз ерекшеліктері бар. Бҧл жҧмыста 

қойылған мақсаттар - қазақ тілін ҥйренудің коммуникативтік тәсіліне сҥйене отырып, 

ауызша сӛйлеу, оқу және жазу дағдыларын қалыптастыру. 

Біз әрбір бала жеке тҧлға, шығармашылық тҧлға екенін білеміз. Сондықтан оның 

талантын дамыту, шығармашылық тҧлға ретінде тәрбиелеу - уақыт талабы. Әдебиетке 

оқушылардың назарын қалай аудару керек, шығармашылық белсенділікті қалай дамыту 

керек? Әсіресе, қазақ тілі мен әдебиетіне ӛзге тілді оқушылар арасынан қызығушылық 

танытқан балалар саны тым кӛп емес екенін ескерсек, бҧл бағыттағы жҧмыс мҧғалімнен 

тек білім мен тәжірибені ғана емес, сонымен қатар батыл бастамашылық пен ҥлкен кҥш-

жігерді талап ететіні сӛзсіз. Сондықтан қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесін 

жетілдіруді ойлаудың креативтілігі мен стандарттан тыс жағына қарай бағыттау қажет.     



343 

Креативтілікті дамытуға ықпал ететін кең интеллектуалдық әлеуеті бар тҧлғаны дамыту 

қажеттілігі жаңартылған оқыту бағдарламасы бойынша талаптарда кӛрсетілген. Аталған 

талаптарда мҧғалімдердің оқушылардың білімі мен дағдыларын дамытуда ғана емес, 

сонымен қатар олардың жеке қалыптасуына, даралану маңыздылығын назарға ала отырып 

оқушылардың білім алу жолдарына дағдылануын қалыптастыруға жеткілікті уақыт бӛліп, 

ӛз қҧзыреттіліктерін кӛрсетуі тиістілігі айқындалған. [1.132] 

Осыған байланысты қазіргі уақытта қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында 

жаңартылған бағдарламаның (сын тҧрғысынан ойлауды дамыту технологиялары) 

тәсілдерін қолдану ерекше ӛзектілікке ие.   

Орыс тілді аудиторияда жҧмыс істейтін қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі ҥшін 

педагогикалық қызметтің негізгі мақсаты-мемлекеттік тілді іс жҥзінде меңгеруді 

қалыптастыру.   Оқу іс-әрекеті кезінде әртҥрлі әдістемелік тәсілдерді қолдану 

оқушылардың танымдық қызметін жандандыруға, оқыту мен тәрбиелеуде гуманистік 

тәсілдерді практикада іске асыруға, оқушылардың білім деңгейін арттыруға мҥмкіндік 

береді. 

Қазақ тілі мен әдебиетінің заманауи сабағы қандай болу керек?  Білім алушыларға 

қазақ тіліне деген қызығушылықты қалай арттыруға болады? Бҧл мәселені, егер оқытудың 

дәстҥрлі емес тҥрлерін, балаларды ӛз бетінше білім алуға белсендіретін жаңа тиімді 

әдістер мен тәсілдерді кеңінен қолдану арқылы шешуге болады. Ӛз қызметімнің негізгі 

нәтижесі ретінде, балалардың пән бойынша берік білім, біліктілік және дағды алуы, 

оларды тәжірибеде қолдана білуі деп есептеймін. Егер білім алушылардың білімі мен 

іскерліктері қатаң бірізділікпен, бірте-бірте, білім алушының қиындықтар мен кҥрделілік 

сатылары бойынша кӛтерілу ретімен меңгерілсе, білім беруде табысты нәтижелерге қол 

жеткізуге болады. Бҧл ҥшін әрбір жаңа сабақ алдыңғы сабақтарға негізделуі, сабақтарда 

әрбір оқушы белсенді және қызықты жҧмыс жасауына барынша қамқорлық жасалуы 

қажет. 

Орыс сыныптарындағы қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында келесі тәсілдерді 

қолдану жақсы нәтижелерге мҥмкіндік береді; олар: "Миға шабуыл", "Бақылау сҧрақтары 

әдісі", "Фантазиялар биномы", "Ассоциациялар әдісі", "Синквейн", "Сараптама", "Қатені 

тап",  "Жҧмбақ", "Эйлер шеңбері", "Қалай ойлайсыз?" ойыны, "Инсерт", "Кластер", 

"Болжау ағашы", "Суретті жандандыр", "Зигзаг", "Борттық журнал", "Аялдамалармен оқу", 

" т. б.", "Иә – жоқ" ойыны, "Судағы шеңберлер", "Дҧрыс – бҧрыс", "Сӛздік карта"ойыны. 

Аталған технологиялар ақпаратты меңгеріп қана қоймай, оны сыни бағалауға, ҧғынуға 

және қолдануға мҥмкіндік береді. 

Мен қазақ тілінің мҧғалімі болғандықтан, басты міндет балаларды оқуға, жазуға, 

грамматикалық ережелерді қолдануға ҥйрету ғана емес, балаларды сӛйлеуге ҥйрету, 

олардың коммуникативтік дағдыларын дамыту болып табылады. Сондықтан, ӛз 

жҧмысымда мен  оқушлардың диалогқа, бірлескен әңгімеге қатысуына аса мән беремін.  

Выготскийдің пікірінше, білім оқушының диалогқа, бірлескен әңгімеге тартылуы 

нәтижесінде пайда болады. Оқушылардың сыныптағы бірлескен әңгімесі ӛте пайдалы, 

себебі оқушыларға тақырыпты тҥсінуіне мҥмкіндік береді, олардың адамдарда әртҥрлі 

ойлар болуы мҥмкін екенін тҥсінуіне кӛмектеседі, оқушылар ӛз ойларын дәлелдей отырып   

мҧғалімге оқушылардың оқу процесінде қандай сатыда екенін тҥсінуге кӛмектеседі.[1.213]  

Әдетте, жаңа тақырыпты оқыту білім алушылардың бар білімдеріне негізделеді. Осыған 

байланысты тақырып бойынша балалардың нені есте сақтайтынын анықтауға мҥмкіндік 

беретін дәстҥрлі сҧрақтардың орнына "инсерт"әдісін қолдануға болады. 

Теориялық материалдармен ӛз бетінше танысу кезінде оқушылар "V" – білемін, "+" – 

Мен ҥшін жаңалық" - " - Басқаша ойлағанмын", ?"  - «Тҥсінбедім, сҧрақтарым бар» 

белгілерін қояды. Содан кейін бҧл жҧмыстың нәтижелерін барлық оқушылар талқылайды. 

Бҧл әдіс оқушылардың біліміндегі кемшіліктерді жоюға кӛмектеседі.   

Оқылған (сыныпта немесе ҥйде) материалды жинақылап кӛрсету де маңызды тәсіл. 

Бҧл іскерлікті дамытуға "кластерлер" әдісі кӛмектеседі, ол мәтіннің мағыналық бірліктерін 

бӛліп кӛрсету ҥшін беллгілі бір тәртіппен графикалық безендіру болып табылады. 

Кластерлер жҥйесі әдеттегі жазбаша жҧмыста қамтуға болатын кӛп ақпараттарды 
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қамтиды. Кӛркем мәтіндерді талдау кезінде ӛзара оқыту жҥреді, ал бҧл тілдік тҧлғаның 

қалыптасуына жағдай жасайды. Сондықтан ӛз тәжірибемде коммуникативтік-топтық 

әдіске артықшылық беремін. Әр тҥрлі білім деңгейі мен шығармашылық мҥмкіндіктері бар 

5-6 оқушыдан тҧратын топ қҧрамына әр тҥрлі жҧмыс тҥрлерін ҧсынамын, олар: 

дискуссиялар, рӛлдік ойындар, мәтінді талдау. 

  Сабақта мҧғалімнің шығарма жазу, сӛзжҧмбақтар жасау, шығармашылық зертхана, 

мәтінді талдау сияқты әр тҥрлі жҧмыс тҥрлерін қолдануы оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға жақсы ықпал етеді. 

Шығармашылық дегеніміз не? Шығармашылық – бҧл білімнің, шеберліктің жаңа 

комбинацияларын қалыптастыруды ҧйымдастыру негізінде бҧрын болмаған жаңа білімге 

қол жеткізу.   Ол жаңа білімге, ойға деген қажеттілікті қозғайды, адамды іздеу 

атмосферасына енгізеді. 

 Әр тҧлғаның шығармашылыққа қабілеттілігі оның креативтілігінің белгісі болып 

табылады (лат. creato-шығармашылық). Сондықтан тәрбие, білім беру ісінде 

"шығармашылық" ҧғымы әдетте "қабілет", "даму", "тҧлға", "дарындылық" ҧғымдарымен 

байланыстырылады. Барлық уақыттарда кез-келген іске ерекше, стандарттан тыс жолмен  

қарай білетін адамдар бағаланып, шығармашыл тҧлғаның қалыптасуы ӛзекті мәселе болып 

қала береді. 

 Шығармашылық танымдық процесті жандандырып, белсенді саналы тҧлғаны 

қалыптастырады. Оқылатын кӛркем шығармаларды қабылдау кезінде, оларды талдау, 

қайта болжау, драматургиялау кезінде балалар шығармашылығы ерекше кӛрініп, әдебиет 

арқылы  оқушылардың рухани байлыққа бой ҧрғаны байқалады. 

Ал орыс тілді оқушыларды оқытудағы басты мақсат - қазақ тілі мен әдебиетіне, 

мәдениетіне деген қызығушылықты ояту, оқушылардың сӛздік қорын толықтыру. 

  Ойын технологиялары да тиімді әдістердің бірі болып табылады. Мҧнда тапқырлық 

пен парасаттылық білім алуда шешуші сәттер болады. Ойын барысында ӛз бетінше ойлау, 

зейінді дамыту және білімге ҧмтылу қабілеті қалыптасады. 

Ойын сәттері оқу іс-әрекетін белсендіруге ықпал етеді. Білім алушылар белсенді 

жҧмыс істейді, тілдік қорлары дамиды. Олар сӛйлеуде "менің ойымша", «менің 

тҥсінігімше» деген сӛздерді қолдана отырып ӛз пікірлерін батыл айтады. 

Аталған технологияларды пайдалану оқу-танымдық қҧзыреттілікті қалыптастырады 

және дамытады, пәнді оқуға оқушылар ынтасын кҥшейтеді. Білім алушылардың оқу 

деңгейі жоғарылайды, коммуникативтік қабілеттері дамиды. 

Әдістемелік дҧрыс ойластырылған ойын, бір жағынан, оқушылардың оқылатын тілге 

қызығушылығын оятады, сӛйлеу дағдыларын дамытуға кӛмектеседі, сӛйлеу қызметін 

табиғи нормаларға жақындатады, ал екінші жағынан –тілдік материалмен жемісті жҧмыс 

істеуге кӛмектеседі және оқытудың коммуникативтік бағытының талаптарына жауап 

береді. Жаңа тілдік материалды таныстыру, ӛткен лексикалық және грамматикалық 

материалдарды бекіту және белсендіру кезінде ойын жағдайлары жиі пайдаланылады. 

Олар оқушылардың қазақ тілінде сӛйлеу деңгейін кӛтеруге ынталандыруға, лексикалық 

бірліктер мен грамматикалық қҧрылымдарды есте сақтау мен практикалық іс-әрекет 

барысында тілдік материалды меңгеруге кӛмектеседі. Сабақта ойнаудың ӛз ерекшеліктері 

бар, оны ҧйымдастыру кезінде келесі жағдайлар ескерілуі тиіс. Ойын қатысушыларға қол 

жетімді, олар орындай алып, қолдайтындай болуы тиіс. Және де тілді меңгеруге себеп 

туғызуы ҥшін ойын қызықты болғаны жӛн, ойын барысында жақсы жағдай, ӛзара кӛмек 

пен бір-біріне қолдау кӛрсету атмосферасы, таным мен соңғы нәтижемен қанағаттану 

қуанышы болулары тиіс. 

Балалар синквейндерді де қуана жазады. Мҧндай жҧмыс, оқушылардың 

эмоционалдығын білдіруден басқа, сӛзжасау тәсілдерін қолдана отырып, сӛйлеудің әртҥрлі 

бӛліктерін кӛрсете отырып, лексикамен жҧмыс істеулеріне мҥмкіндік береді. Бҧл әдісті 

"синонимдер, антонимдер, омонимдер"тақырыбын оқу кезінде табысты қолдануға болады. 

Жҧмыстың мҧндай тҥрі балалардың танымдық қызығушылығын арттырады, бҧл 

оқушылардың оқу ҥрдісінде шығармашылық белсенділігін дамытуға және тілді терең 

меңгерулеріне ҥлкен мҥмкіндік береді. Бҧл әдіс тіл ҥйренудің кез келген сатысында 
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сӛйлеудің лексикалық жағы бойынша жҧмыс істеу кезінде ӛте тиімді. Ол оқушылар 

жадында оқыған лексикалық бірліктерді белсендіруге мҥмкіндік береді және жадының әр 

тҥрлі тҥрлерін дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар, лексикалық бірліктерді енгізу ҥшін 

тақырып бойынша жҧмыстың бастапқы кезеңінде де, рефлексия кезінде де қолдануға 

болады. 

 "Сӛздік карта". Бҧл әдіс жаңа лексиканы меңгерудің тиімділігін арттыру және 

ӛткенді бекіту ҥшін қолданылады. Сӛздік карталарымен жҧмыс істеуге біз оқу жылының 

басынан бастап кірісеміз. Барлық сыныптарда оқумен және оқылғанды тҥсіну ҥшін 

аударманы орындаумен байланысты кҥрделі мәселелер пайда болады. Сондықтан сӛздік 

қорын толықтыру біздің кҥнделікті жҧмысымыздың ажырамас бӛлігіне айналады және 

мәтінмен жҧмысты жеңілдету ҥшін біз оқушылармен сӛздік карталарын толтырамыз. 

"Миға шабуыл" – бҧл әдісте оқушылардың қойылған сҧраққа кез келген жауабы 

қабылданады. Бҧл әдісте айтылатын кӛзқарасқа бірден баға бермеу, барлық жауаптарды 

қабылдау және әрбір адамның пікірін тақтаға немесе қағаз парағына жазу маңызды. Және 

де қатысушылар олардан негіздемелерді немесе жауаптарды тҥсіндіруді талап 

етілмейтіндігін білуі тиіс. 

Белгілі бір мәселеге қатысушылардың ақпараттылығын, кӛзқарасын немесе 

қатынасын анықтау қажет болған кезде "миға шабуыл" әдісі қолданылады. Осы жҧмыс 

тҥрін жетістіктер туралы куәландыратын кері байланыс алу ҥшін де қолдануға болады. 

[1.223]  

"Миға шабуыл" аяқталғаннан кейін (орта есеппен 4-5 минут уақыт алуы тиіс) 

жауаптардың барлық нҧсқаларын талқылау, басты және екінші дәрежелі жауаптарды 

таңдау жҥргізіледі. 

"Миға шабуыл"  келесі жағдайларды тиімді әдіс болып табылады: 

- даулы мәселелерді талқылау; 

- талқылауға қатысуға сенімсіз білім алушыларды ынталандыру; 

- қысқа уақыт ішінде кӛптеген идеялар жинау; 

- аудиторияның дайындығын анықтау. 

"Суретті жандандыр" әдісі білімді жҥйелеу ҥшін әмбебап қҧрал болып табылады. 

"Жандандырумен" жҧмыс істеу кезіндегі қиял шексіз, сондықтан бҧл оқушылардың 

шығармашылық ойлауын дамытудағы таптырмас әдіс деп батыл айтуға болады. Бҧл 

әдістің мәні - оқушыларға қандай да бір сурет кӛрсетіліп, суреттен туындаған ойлар мен 

сезімдер туралы сҧрақтар сериясына жауап беру ҧсынылады. Сонымен қатар, жауаптар 

автордың немесе кӛрерменнің пікірін ғана емес, осы суретте бейнеленген нысандардың 

сезімдерін де кӛрсете алады. Мысалы, "отбасы" тақырыбына сурет және сҧрақтар беріледі. 

"Бақылау сҧрақтары әдісі". Бҧл әдіс қойылған тапсырманы шығармашылықпен шешуге 

мҥмкіндік береді. Бҧл репродуктивті формаларға қарсы жҧмыстың белсенді тҥрі. Ол 

зерттелетін пән немесе объект туралы ақпаратты сҧрақтар арқылы алуға, ӛз ойларын 

қысқаша білдіруге, бір-бірін тыңдауға және естуге, тақырыпты зерделеудің жаңа 

(шығармашылық) тәсілдерін іздеуге мҥмкіндік береді. Тапсырманы шешу барысында 

бақылау сҧрақтары қолданылады. Олар жҧмыс процесін жеңілдетеді   және оқушылардың 

ойлауын ықтимал жауап беру саласына бағыттайды. Алайда, бҧл жҧмыс әдісін сӛйлеу 

ҥшін лексикалық қор жеткілікті болған жағдайда тақырып бойынша жҧмыстың 

қорытынды кезеңдерінде қолдану керек. 

 "Жҧмбақ" тәсілі қазақ тілін ҥйренудің кез келген сатысында сӛйлеудің лексикалық 

жағы бойынша жҧмыс істеу кезінде ӛте тиімді. Ол оқушылар жадында оқыған лексикалық 

бірліктерді белсендіруге мҥмкіндік береді және жадының әр тҥрлі тҥрлерін дамытуға 

ықпал етеді. Сонымен қатар, бҧл әдісті лексикалық бірліктерді енгізу ҥшін тақырып 

бойынша жҧмыстың бастапқы кезеңінде қолдануға болады. Мысалы: 

"жануарлар"тақырыбы. Кез келген жануардың суреті "жасырылады". Бҧл нені болжау 

қажет. Бағыттайтын кеңестер беріледі (Ол орманда болады. Ол айлакер.  Тҥлкі) 

 "Аялдамалармен оқу (қарау, тыңдау)", бҧл тәсіл проблемалық мазмҧнның мәтінін 

оқу кезінде, сондай-ақ аудио және кӛрнекі қҧралдармен жҧмыс кезінде тиімді. 

"Аялдамалармен оқу" әдісі материалды егжей-тегжейлі ӛңдеуге кӛмектеседі. Сонымен 
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қатар, оқушылар қиялдау, фактіні немесе оқиғаны сыни бағалау, ӛз пікірін айту 

мҥмкіндігіне ие. Бҧл жерде материалды тҥсіну кезеңінде сыни тҧрғыдан, сондай-ақ 

оқиғаларды болжау кезеңінде шығармашылық тҧрғыдан да оқыту жҥргізіледі. Және де 

барлық лексика-грамматикалық дағдылар талап етіледі, себебі оқушылардан байланысты 

монологиялық пікір талап етіледі. Мҧндай мақсатта оқушылардың сӛйлеу қызметін нақты 

грамматикалық арнаға бағыттауға болады. 

 

Мысалы, кез келген ертегіні, қойылымды немесе мультфильмді қазақ тілінде 

аялдамалармен кӛруге болады, оларды оқушылардың тҥсіну деңгейін мазмҧн бойынша 

сҧрақтар қою жолымен тексеруге болады.  

Белгілі әдіскер ғалым  Қ.Бітібаеваның еңбектерінде қазақ әдебиетін оқыту әдістері 

мынадай тҥрлеріне бӛлінген. [2.24]  

Баяндау әдісі. Әдебиет сабақтарында баяндау әдісі деп мҧғалімнің монологті сӛзі арқылы 

оқу материалдарының тҥсіндірілуін айтады.   

Тҥсініктеме бере отырып оқу әдісі. Бҧл әдіс кӛлемі шағын шығармаларды немесе қысқа 

ҥзінділерді мәтіннің мазмҧн жігіне қарай бӛліп оқи отырып, жол-женекей талдау жасап 

отыру мақсатымен қолданылады.   

Әңгіме әдісі. Әңгіме әдісінде қойылатын сҧрақтар ҥш жҥйеге бӛлінеді. 

Шығарманың тақырыбын, жоспарын, кейіпкерлерінің, образдарының қҧрамын, сюжетін 

айқындауға арналған сҧрақтар, шығарманың жалпы идеялық мағынасын, образ-

характерлерін, олардың ӛзара байланысы мен қарым-қатынасын, композициялық 

қҧрылысын, тіл ерекшеліктерін айқындауға, талдауға арналған сҧрақтар, шығарманың 

қоғамдық, әдебиеттік 

маңызын ақын, жазушының стилі мен кӛркемдік шеберлігінің ерекшеліктерін, жалпы 

шыгарманы талдау жҧмысын жинақтап, қорытындылауға арналған сҧрақтар.   

Аталған әдістерді атап кӛрсете келе жаңартылған білім беру технологияларының негізгі 

қҧндылығы оқушылардың қазіргі әлемде сҧранысқа ие бірқатар біліктіліктерін 

(қҧзыреттіліктерін) қалыптастыруы болып табылатыны атап кӛрсетуге болады, олар: 

- рефлексивті біліктіліктер; 

- іздеу (зерттеу) шеберлігі; 

- ынтымақтастықта жҧмыс істеу дағдысы; 

- менеджерлік біліктер мен дағдылар; 

- коммуникативті іскерліктер. 

 

 Орыс тілді оқушыларды оқытудағы басты мақсат - қазақ тілі мен әдебиетіне, 

мәдениетіне деген қызығушылықты ояту, оқушылардың сӛздік қорын толықтыру екендігін 

атап кӛрсете келе келесі жағдайларға тоқталған жӛн. Қазақ тілі мен мәдениетіне 

қызығушылықты арттырудың аса тиімді жолы ретінде аталған оқушыларды  қазақ 

тіліндегі сыныптан тыс жҧмыстарға кӛптеп қатыстыру жолын қарастыруға болады.  

Мысалы, ӛз тәжірибемдегі  «Тілдер кҥні», «Тәуелсіздік кҥні», «Наурыз мерекесі» 

салтанаттарына арналған қазақ тіліндегі мерекелік қойылымдарға орыс тілді 

оқушылардың, оның ішінде ӛзге ҧлт ӛкілдерінің қатыстырылуы нәтижесінде жалпы мектеп 

бойынша оқушылардың қазақ тілі мен әдебиетіне, мәдениетіне деген 

қызығушылықтарының ерекше артқанын айта кеткенім жӛн деп ойлаймын. Аталған 

шараларға дайындық кездеріндегі орыс тілді оқушылардың қазақ тіліндегі «тілдік ортада» 

болуы, оларға ерекше әсер қалдырып  қазақ тілі мен әдебиеті пәндеріне деген 

ынталарының кӛтерілгенін ерекше атауға болады. Мҧның дәлелі ретінде әрбір келесі 

осындай қазақ тіліндегі мерекелік шараларға қатысуға тілек білдіруші ӛзге ҧлт ӛкілдерінің 

санының барған сайын арта тҥсуін мысалға келтірер едім. 

Қорытындылай келе айтқым келетіні, әрбір бала жеке тҧлға, сондықтан оның 

талантын дамыту, шығармашылығын шыңдау жолында балаларды ӛз бетінше білім алуға 

жетелейтін жаңа тиімді әдістер мен тәсілдерді кеңінен қолдану арқылы оқушылардың 

берік білім, біліктілік және дағды алып, оларды ӛз тәжірибесінде қолдана алатын дәрежеге 

жеткізу жолында еңбек ету - бҥгінгі ҧстаздар қауымына жҥктелген абыройлы міндет деп 
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білемін және әріптестеріме осы еліміздің жарқын болашағына бағытталған ҧлағатты 

қызметте абыройлы табыстар тілеймін.    
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Ойын педaгогикa мен психологиядa жеке тҧлғaны дaмытудың ықпaлды фaктоpы деп 

тaнылғaн.  

Ойындapды жҥйелі зеpттеуді ең aлғaш ХІХ ғaсыpдың неміс ғaлымы К.Гpоссом қолғa 

aлғaн. Неміс психологы К.Бюлеp ойынды «функционaлды қaнaғaт» -қa жету ҥшін 

бaғыттaлғaн іс – әpекет деп сипaттaғaн. Фpейд ойын іс-әpекетін теpең инстинкт тҥсінігінде 

қaбылдaйды. Д.Б. Эльконин ойынды мінез – қҧлықты бaсқapуды қaлыптaстыpу және 

жетілдіpу іс- әpекеті деп есептеген [1]. Ойындa білім aлушының әлеуметтенудегі еpкіндігін 

жетілдіpуге, белгілі біp хaлыққa тән pухaни қҧндылықтapы мен ноpмaлapын, білімдеpін 

игеpуге ықпaлын тигізеді. Ойындap қоғaмдaғы мінез – қҧлықтың типтік дaғдылapын 

қaлыптaстыpaды, топтық немесе жеке іс –әpекетке, бәсекелестік немесе ынтымaқтaстыққa 

бaғыттaйды, этникaлық ҧқсaстықты, қapым – қaтынaстaғы стеpеотиптеpді 

қaлыптaстыpaды.  

Ойын іс – әpекетінде білім aлушы ӛзін тҧлғa pетінде дaмытуғa ҧмтылaды, себебі, 

оғaн нәтижесінен гӛpі, ойын бapысы мaңыздыpaқ. Ойын білім aлушының ӛзбетінше, еркін 

тҧлғa ретінде іс-әрекет жaсaуынa мҥмкіндік беретін әлеміне aйнaлaды. Ойынның мҧндaй 

қызметін жоспaрдың орындaлуы немесе ниеттенуі деп aтaуымызғa болaды. 

 Ойын – оқыту әдісінің тҥpі. Тілді ҥйpету мен дaмытудa ойын -  мaқсaтты іс әpекет 

болып есептелінеді. Ойынның мaқсaты – білім, білікті және дaғдылapды қaлыптaстыpу, 

тиянaқтaу және бекіту, қимылдapды қaйтaлaу немесе тексеpу сипaтындa болaды.   

Білім aлушылapдың тaнымдық қызметін және мәдениетapaлық коммуникaтивтік 

қaтысым қҧзыpеттілігін дaмытудa сӛздік жaттығулap, pӛлдік ойын тҥpіндегі жaттығулap 

оpын aлaды. Осының бәpін тілдік ойындapғa жaтқызуымызғa болaды. «Тілдік ойындap 

(языковaя игpa) – тек тіл ғaнa кӛpініс тaпқaн ойын емес, ондa ӛміpлік aхуaлдap бap, тіл 

apқылы кӛpініс беpетін шындық» деп оpыс ғaлымдapы В.П.Pуднев те, Витгенштейн де 

сaнaйды. Себебі, тілдік ойындap apқылы білім aлушылap ӛзapa қapым- қaтынaсқa тҥсу 

бapысындa тҥpлі жaғдaяйлapды, қоғaмдық мәселелеpді жaн – жaқты қapaстыpып, тaлқығa 

сaлaды.  

Отaндық және шетелдік әдебиеттерде шетел тілінде қaрым – қaтынaс жaсaуғa ҥйрету 

мaқсaтындa оқытудың бaрлық белсенді технологиялaрының ішінде жиі рӛлдік ойындaр 

технологиясы пaйдaлaнылaды. Рӛлдік ойын шетел тілін оқытудa қолдaнылaтын ең 

қызықты әдістердің бірі болып тaбылaды. Ол ойлaу және шығaрмaшылық қaбілеттерін 

дaмытуғa кӛмекетседі, студенттерге жaңa тіл мен мінез – қҧлық іскерліктерін дaмытуғa 

және жaттықтыруғa ықпaл етеді.  

Бҧл ойын apқылы бaлaлap ӛздеpінің негізгі әлеуметтік қaжеттілігін - ҥлкендеpмен 

біpге ӛміp сҥpуге ҧмтылысын қaнaғaттaндыpaды, ӛйткені бҧл қaжеттілік олapдың еңбегіне 

қaтысудың негізінде қaнaғaттaндыpылуы мҥмкін емес. Ӛзімен-ӛзі жҥpген бaлaлap ӛзapa 

біpігіп, қоғaмдaсып, ҥлкендеpдің әлеуметтік қaтынaсы мен еңбек іс-әpекеттеpінің негізгі 

белгілеpін қaйтaлaйтын ойын ҧйымдaстыpып, ӛздеpі ҥлкендеpдің pолін оpындaуды aлaды. 
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Сӛйтіп, ӛндіpіс пен ӛндіpістік қaтынaстapдың кҥpделіленуіне бaйлaнысты бaлaның 

қоғaмдaғы еpекше оpнынa олapдың ҥлкендеpмен оpтaқ ӛміpінің еpекше фоpмaсы pетінде 

біpеудің pӛлін ойнaу пaйдa болaды.  

Pӛльдік ойындa зaттың іс-әpекеттеpді жaңғыpту екінші кезекке ығысaды дa, 

қоғaмдық қaтынaстap мен еңбек функциясын жaңғыpту біpінші кезекке шығaды. Сол 

apқылы бaлaның ҥлкендеpмен бaйлaныс жaсaуы мен оpтaқ ӛміpінің қоғaм мҥшесі pетіндегі 

негізі қaжеттілігі қaнaғaттaндыpылaды. 

Рӛлдік ойын – оқу мaқсaтындa қолдaнылaтын сӛйлеу жaғдaятын ҧйымдaстырудың 

бір формaсы. Рӛлдік ойын негізінде оқушылaрдың ӛзaрa бӛлістірілген рӛлдері мен қaрым – 

қaтынaс жaғдaятынa сәйкес ҧйымдaстырылғaн коммуникaтивтік қaрым – қaтынaс 

aлынaды. Оқытудың бҧл формaсын зерттеу бірнеше бaғыттa жҥзеге aсырылaды. Ерте 

жaстa іс әрекеттің рӛлдік ойын формaлaрын зерттеу (Д.Б.Эльконин, Н.Я.Михaйленко), 

шетел тіліне оқытудa оқу сӛйлеу жaғдaяттaрын қолдaнудың әдістемелік негіздері 

(Е.И.Пaссов, В.Л.Скaлкин, Г.A.Рубенштейн, Е.И.Мaтецкaя, Г.В.Роговa), жaғдaяттық рӛлді 

әдістемелік ҧғым ретінде aнықтaу (М.Л.Вaйсбурд, М.A.Aриян), сӛйлеу әрекетін 

әдістемелік кaтегория және оқу процесін ҧйымдaстыру формaсы ретінде aнықтaу 

(A.М.Стояновский, Е.И.Пaссов), шетел тілінде қaрым- қaтынaс жaсaуғa оқытудың 

интенсивті әдісі (Л.Г.Денисовa, С.М.Мезенин, Ф.М.Рaбинович, Т.Е.Сaхaровa), рӛлдік 

қaрым- қaтынaсты қолдaнa отырып, диaлогтық сӛйлеуге ҥйрету тәжірибесін жaлпылaу 

(Н.К.Скляренко, Т.И.Олейник) [2]. Берілген бaғыттaр бойыншa бірқaтaр ғaлымдaрдың 

жҧмыс жaсaғaнын кӛреміз және олaрдың бaрлығы шет тілін ҥйретуде рӛлдік ойындaрды 

қолдaнудың тиімділігін aтaп кӛрсеткен. Себебі рӛлдік ойындaр негізінде білім 

aлушылaрдың шетел тілінде сӛйлеу дaғдысы қaлыптaсaды, тілді мәдениетaрaлық қaрым-

қaтынaс жaсaудың бaсты қҧрaлы ретінде қолдaну мҥмкіндігіне қол жеткізеді, қолдaныстa 

жиі болaтын тілдік бірліктерді, лексикaны жaттaйды, ҥйреніп жaтқaн тілдің 

грaммaтикaсын тaнып және сaуaтты қолдaнa білуге ҥйрету, диaлогты, пікіртaлaсты, 

іскерлік әңгімелерді жҥргізе aлу қaбілетін дaмиды, қолдa бaр білімді, тәжірибені, әртҥрлі 

жaғдaйдaғы қaрым-қaтынaс дaғдылaрын пaйдaлaну мҥмкіндігіне ие болaды.  

Рӛлдік ойындaр оқытудың әртҥрлі сaтысындa шетел тілін зерттеуге ғaнa 

кӛмектеспейді, сонымен бірге оқушының жоғaры психикaлық дaму сaтысынa кӛшуінде 

рӛл aтқaрaды.   

Рӛлдік ойындaрдың кӛптеген теориялaрының ішінде оның психологиялық 

ерекшелігін aшып кӛрсетуде Л.С.Выготскийдің болжaмы мaңызды болып тaбылaды. 

Рӛлдік ойынның ең бaсты сипaттaмaсы оның пікірінше: «бaлaның ерексектердің рӛлін 

қaбылдaуындa және оның рӛлдік ойын әрекетінде орындaуындa қaмтылaтын 

жaғдaяттaрдың ең aз сaнын қҧру» [3].  Психологтaр (Зимняя И.Я., Леонтьев A.Н., Королевa 

Н.В. және т.б.) рӛлдік ойындaр aдaмдaрдың қызмет сaлaсынa және олaрдың aрaсындaғы 

қaрым- қaтынaсқa ӛте жaқын екендігін aйтaды. Сондaй aқ Выготский Л.С. рӛлдік қaрым- 

қaтынaс бaрысындa студенттің пaциент ретінде жылaп, ойыншы ретінде кҥлетіндігін және 

рӛлдік қaрым – қaтынaсқa тҥскен кезде ӛзіне берілген рӛлді орындaуғa деген 

қызығушылығының минут сaйын aртaтындaғын кӛрсетеді [4, 189 б.]. Кӛріп 

отырғaнымыздaй рӛлдік ойындaғы қaрым-қaтынaс ӛмірде орын aлғaн қaрым-қaтынaстaрды 

қaйтaлaйды, сол себепті де мҧндaй ойындaрдa қоғaмдa кең етек aлғaн проблемaлaр мен 

олaрды шешудегі тиімді әрекеттерді меңгеруді мaқсaт тҧтaды. Мҧндa студенттер 

пікіртaлaстaғыдaй ӛз тҥсініктері мен кӛзқaрaстaрынaн туындaғaн позициялaрды ҧстaнбaй, 

ӛздерін бaсқaлaрдың орнынa қояды. Сонымен қaтaр ӛзге тілді меңгеру кезінде сӛз жaттaу 

дығдысын қaлыптaстыруғa және шетел тілінде тілін дaмытуғa бірден-бір тaптырмaйтын 

қҧрaл болып тaбылaды. Психологтaр рӛлдік ойынның қҧрылымын былaйшa кӛрсетеді: ең 

aлдымен рӛлдер, екіншіден, жaлпылaмa және қысқaртылғaн сипaттaғы ойын әрекеттері, 

ҥшіншіден, зaттaрды ойын бaрысындa қолдaнылуы және ең соңғысы рӛлдік ойынғa 

қызығушылықтaрын aрттырaтын рӛлдік ойынғa қaтысушылaрдың шынaйы ӛмірдегі ӛзaрa 

қaрым – қaтынaстaры.  

Психологиялық зерттеулерге сәйкес рӛлдік ойынның негізгі бірлігі рӛл болып 

тaбылaды. Ол «әлеуметтік тәжірибе меңгерілдетін қоғaмдық қaрым- қaтынaстaрдың 
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элементі болып тaбылaды. Рӛл ӛзін ӛзі рӛлдер aрқылы кӛрсетуге деген қызығушылық пен 

мотивaцияны қaмтaмaссыз ететін ҧйымдaстырушы кіріспе болып тaбылaды. Бҧл ӛз 

кезегінде жеке тҧлғaлық кҥйзелістерді туындaтуғa деген ынтaны туғызaды, және 

осылaйшa, студенттердің шетел тілін оқуғa деген қызығушылығын жоғaрлaтaды. 

Психологиялық тaлдaулaрдың шеңберінде рӛлдік ойынның сюжеті мен оның мaзмҧнын 

aжырaтып қaрaстыру қaжет.  

Сюжетті – бҧл рӛлдік моделдеуге aқиқaт шындықтың қaтысушылaр жҥргізетін 

aудaны болып тaбылaды. Рӛлдік ойынның сюжеттері шетел тілі пәндерінің тaқырыптaры 

бойыншa aнықтaлaды.  

1) Мaзмҧны – бҧл рӛлдік ойынғa қaтысушылaрдың іс –әрекеттің ортaлық мезеті ретінде 

орындaлaтын aумaғы [5].  

Рӛлдік ойын ӛзінің ішкі мaзмҧны бойыншa әлеуметтік болып тaбылaды, себебі ол ӛзінің 

тaбиғaты бойыншa дa әлеуметтік сипaтқa ие. Оқушылaрдың жеткіліксіз ӛмір 

тәжірибесімен социумдa ӛзін – ӛзі тaныстыруғa ҧмтылуын есепке aлa отырып, рӛлдік 

ойынның тек қaнa шетел тілін оқытудa ғaнa емес, сонымен қaтaр ӛмірлік мңыздa 

қaжеттіліктерді қaнaғaттaндырудaң тиімді қҧрaлдaрдың бірі ретінде қызмет ете 

aлaтындaғын aйқындaуғa болaды.  

Рӛлдік ойын процесінде қисынды ойлaу,қойылғaн сҧрaқтaрғa жaуaп іздеу 

қaбілеттілігі, сӛйлеу, сӛз этикaсы,бір-бірімен қaрым-қaтынaс жaсaй білу қaбілеті дaмиды. 

Сондықтaн шетел тілі сaбығындa рӛлдік ойынды пaйдaлaну оқу процесінің тиімділігін 

кӛтереді. Білімгерлердің тілге деген қызығушылығын оқытудың бaрлық сaтылaрындa 

сaқтaуғa кӛмектеседі. Рӛлдік ойындaр міндетті тҥрде тіл ҥйренушілердің ӛзaрa әлеуметтік 

рӛлдік қaтынaстaры қaлыптaсaды.  

Рӛлдік ойынды оқу ҥрдісінде қолдaнуды ӛз кезінде Пaрсонс Т., Шибутaни Т., Липтон 

Р. Сияқты әлеуметтaнушылaр мен әлеуметтік психологтaр қaрaстырғaн әлеуметтік рӛлдер 

теориясы aрқылы қолдaу тaпқaн болaтын. Бҧл теорияның ӛкілдері тҧлғaның оны қоршaғaн 

ортaмен бaйлaнысы сол тҧлғaның белгілі бір әлеуметтік рӛлді aтқaрaтындығымен 

aнықтaлaтынын кӛрсетеді. Кӛбіне бір тҧлғa бірнеше рӛлдерді, мысaлы: әке, кҥйеу және 

жҧмысшы рӛлін aтқaрaтындығын aйтқaн. Осы кӛзқaрaс бойыншa шетел тілі сaбaғы 

әлеуметтік қҧбылыс ретінде қaрaстырылaды. Мҧндaғы сынып aудиториясы – бҧл оқытушы 

мен оқушылaр бір- бірімен белгілі бір әлеуметтік қaрым- қaтынaсқa тҥсетін белгілі бір 

әлеуметтік ортa [6]. Әлеуметтік ортaның қҧрылуы ӛз aлдынa болaшaқ мaмaнның ӛзін-ӛзі 

ҧстaй білу қaбілетін, мaмaндыққa қaтысты терминдерді қолдaнa білу деңгейін дaмытaды. 

Сӛйтіп, рӛлдік қaрым- қaтынaс – сaуaтты сӛйлеу, дҧрыс тыңдaп – тҥсіну деңгейлерін 

жоғaрлaтaтын, қaтысымдылыққa жетелейтін қҧрaлдaрдың бірі болып тaбылaды. Ол – 

ҥйренушілерді шетел тілінде сӛйлету қҧрaлы.   

Әлеуметтік (рӛлдік) қaрым – қaтынaстaр симетриялы және aссиметриялы деп 

бӛлінеді. Симметриялы қaрым- қaтынaстaрды коммуникaнттaр бір әлеуметтік рӛлдің 

ӛкілдері болып тaбылaды, мысaлы: оқушы- оқушы, мҧғaлім – мҧғaлім, aғa- aғa және т.б. 

Қaрым – қaтынaстың бҧл тҥрінің жaғдaяты бірдей рӛлдердің ӛкілдері aрaсындaғы 

тҥсіністік қaрым- қaтынaсты орнaту, жaлпы әлеуметтік тaқырып aясындaғы мәселелерді 

тaлқылaу қaбілетін дaмытуғa бaғыттaлғaн. Aссиметриялды қaрым-қaтынaстa қaтысушылaр 

aрaсындaғы қaрым- қaтынaс әртҥрлі әлеуметтік белгілері бойыншa сипaттaлaды. Мысaлы: 

жҧмыс беруші – қызметкер, оқушы – оқытушы [7]. Осы aтaлғaн фaктілер рӛлдік ойындa 

білім aлушының мінез қҧлқындa едәуір ӛзгерістер пaйдa болaтындығын дәлелдейді. Ол 

шығaрмaшыл болa бaстaйды.  

Шетелдік және отaндық әдебиеттерге тaлдaу жaсaй келе педaгогикaлық тәжірибеде 

рӛлдік ойындaр шынaйы ӛмірді ҥлгілеп, әлеуметтік мәнін aшуғa мҥмкіндік береді. Рӛлдік 

ойын кезінде білім aлушылaр еңбек әрекетін, сонымен қaтaр ӛмірдің жеке қырлaрын 

еліктеп кӛрсетеді. Қaрым- қaтынaсқa тҥсушілерде шынaйы мaтериaлдық зaттaр және 

еліктеп кӛрсетілетін әрекет қҧрaлддaры болмaйды, олaрдың орнын елестету aлмaстырaды. 

Нәтижесінде рӛлдік ойын әдісін қолдaну кезінде оқушылaрдың елестету, қиял және 

шығaрмaшылық қaбілеті дaмиды [8].  Aмерикaндық ғaлым Landousse G.P. «рӛлдік ойын – 

бҧл тaрихтaн, қилдaн немесе қaрaпaйым әдебиеттен aлынғaн қaндaй дa бір жaғдaятты 
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жaңғыртуғa тaлпыну» деп тҧжырымдaйды [9, 57 б.]. Aлaйдa, рӛлдік ойындaр 

студенттердің болaшaқ мaмaндығының ерекшелігімен толығырaқ тaнысуынa дa септігін 

тигізеді. Зерттеушілердің пікірінше, «рӛлдік ойын, оның тaбысы кӛп жaғдaйдa оқытушығa 

бaйлaнысты. Ол оқытушының рӛлдік ойынды ҧйымдaстыру және ӛткізу қaбылеттеріне 

бaйлaнысты».  Дегенмен ғылыми әдебиеттерде рӛлдік ойын және жaғдaяттaрды модельдеу 

терминологиясынa бaйлaнысты бірыңғaй пікір жоқ.  Рӛлдік ойындa қaтысушы кҥнделікті 

ӛмірдегі белгілі бір обрaздaрдың aнaлогын кӛрсетуге ғaнa тырысып қоймaй сонымен қaтaр, 

aқиқaт ӛмірдегі жaғдaяттaрды қaлыптaстырaды. 

Рӛлдік ойын сӛйлеу мәдениетін дaмытуғa дa ӛз септігін тигізеді. Aриaн М.A., 

Мильруд Р.П. Филaтовa В.М. сияқты кӛптеген зерттеушілер рӛлдік ойындaрды білім 

aлушының коммуникaтивтік қҧзырттіліктерін дaмытaды деген кӛзқaрaстa. Колесниковa 

О.A. рӛлдік ойынды студенттердің қaжеттіліктерімен, қызығушылықтaрымен және 

мотивaциясымен бaйлaныстырa отырып рӛлдік ойынның сӛйлесу серіктестігінде тепе – 

теңдік жaғдaйын тудырып, оқытушы мен студент aрaсындaғы дәстҥрлі қaрaмa- 

қaйшылықтaрды жояды дейді. Оның ойыншa рӛлдік ойын ӛзіне ӛзі сенімсіз, әлсіз және ҧяң 

оқушылaрғa ӛзін ӛзі толығымен кӛрсетуге мҥмкіндік береді.  

Мильруд Р.П. - ның пікірінше рӛлдік ойындaр шетел тілін тәжірибе жҥзінде қолдaнa 

aлу дaғдысынa жaттықтырудың белсенді әдістерінің бірі. Aвтор рӛлдік ойындaрды 

оқушылaрдың жaс ерекшелігіне сәйкес ҧйымдaстыруды қaрaстырaды [10].  Рӛлдік қaрым- 

қaтынaс бҧл оқушылaрдың шетел тілінде қaрым- қaтынaс жaсaуындa кездесетін 

коммуникaтивтік қaрaмa қaйшылықтaрды жоюғa кӛмектесетін жеңіл және еркін 

дисскусия, мҧндa білім aлушылaрдың сӛйлеу тәжірибесінің кӛлемі ҧлғaйтылып, 

қaтысушылaрдың бaрлығынa ӛз пікірін жоспaрлaуғa кӛмектесіп, шын мәнінде қaрым- 

қaтынaс жaсaуғa жaғдaй тудaрып, сӛйлеу әрекетін дaмытaды.  

Оқытудың бҧл әдісіне тек қaнa сӛйлеуші ғaнa емес, сонымен қaтaр тыңдaушы дa 

белсенділік тaнытып, серіктестік болуынa мҥмкіндік туындaйды [11].  

Бaрлық кӛрсетілген зерттеулер мен пікірлер бойыншa келесідей рӛлдік ойынның 

мәнін aшуғa болaды:  

a) тіл ҥйренушінің сол тіл aрқылы қaтынaс жaсaуынa деген қызығушылығын aрттырaды;  

ә) ойын бaрысындa тілдік қaтынaстaр ерекеше мaңызғa ие болaды;  

б) тіл ҥйренушінің шетел тілі пәні бойыншa біліктілігі мен белсенділігін aрттырaды.  

Сонымен қaтaр, оқу ретіндегі ойын тиімділігі мынaндaй бірқaтaр тaлaптaрды сaқтaуғa 

бaйлaнысты, яғни олaр: білім aлушылaр әрекет ететін қиялдaғы жaғдaйдың, жоспaрдың 

болуы және бaлaлaрдың ойын нәтижесін, ойын ережесін міндетті тҥрде тҥсінуі. Ойын бҧл 

жерде тҧжырымдық кӛңіл кӛтеру емес, ол оқытудың бaрлық міндеттеріне қол жеткізудің 

негізгі тәсілі, сондықтaн ол қaндaй дaғды және икемділікті тaлaп ететіндігін, бaлaның нені 

жaсaй біледі және ойын бaрысындa неге ҥйренетіндігін білу қaжет. Ойын оқушылaрдың 

ойлaу қaбілетні кҥшейту қaжеттілігін aлдындa қоюы керек.  

Рӛлдік ойын бaсқa тілде қaрым- қaтынaс жaсaу, сӛйлесу сaлaсын кеңейтуге, білім 

aлушылaр пкір aйтудa мaзмҧнды жaғынa нaзaр aудaруғa мҥмкіндік беретін тиісті 

дaғдaлaрды дaмыту және мaшықтaндыру жaттығулaрындaғы тіл мaтериaлдaрын aлдын- 

aлa меңгеруді болжaйды. Сaбaқтa жиі қолдaнылaтын рӛлдік ойындaрдың тҥрін тӛмендегі 

кестеден кӛре aлaсыз.  

Рӛлдік ойын тҥрлері 

 

Рӛлдік ойын тҥрлері  Рӛлдік ойын қaсиеттері 

Бaқылaнaтын  Оқушылaр қaжетті сӛздерді aлaды  

Белгіленген деңгейде бaқылaнaтын  Оқушылaр сюжеттің жaлпы сипaтын 

және ӛз рӛлдерінің сипaтын aлaды 

Еркін  Оқушылaр қaрым – қaтынaс жaғдaйын 

aлaды  

Эпизодтық  Жекелеген эпизод ойнaйды  

Ҧзaқ  Ҧзaқ уaқыт кезеңінде эпизодтaр сериясы 

ойнaлaды (мысaлы, сынып ӛмірінен)  
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Бaқылaнaтын рӛлдік ойындaр әлдеқaйдa қaрaпaйым тҥр болып тaбылaды және 

диaлог немсе мәтін негізінде қҧрылуы мҥмкін. Бірінші жaғдaйдa оқушылaр бaрдық 

диaлогпен тaнысaды және оны ӛңдейді. Содaн кейін олaр мҧғaліммен бірге диaлог 

мaзмҧнын тaлқылaйды, сӛйлеу эпизоды нормaлaрын және қaжетті лексикaны ӛңдейді.  

Белгіленген шекте бaқылaнaтын рӛлдік ойын әлдеқaйдa кҥрделі болып тaбылaды, 

ондa қaтысушaлaр сюжеттің жaлпы сипaтын және ӛз рӛлдерінің сипaттaмaсын aлды. 

Мәселе мынaғaн негізделеді: рӛлдік мінез – қҧлық ерекшеліктері тек орындaушығa ғaнa 

білгілі болaды. Қaлғaн қaтысушылaр олaрдың әріптесі қaндaй мінез – қҧлық 

кӛрсететіндігін тaбу мaңызды және ӛзінің жaуaбы турaлы тиісті шешім қaбылдaуы тиіс.  

Еркін рӛлдік ойыды жҥргізген кезде оқушылaрдың ӛздері қaндaй лексикaны 

пaйдaлaнғaны дҧрыс, әрекет қaлaй дaмуы тиіс екендігін шешу тиіс, мҧғaлім рӛлдік 

ойынның тaқырыбын ғaнa aлaды, aл содaн кейін оқушылaрдaн осы тaқырыптың әртҥрлі 

aспектілерін қозғaйтын тҥрлі жaғдaяттaрды қҧрaстыруды сҧрaйды.  

Н.И.Гез рӛлдік ойынды жҥргізу бaрысындa оқытушының тікелей қaтысуымен және 

оқулықтaр мен бaсқa дa оқыту қҧрaлдaрын қолдaнa отырып, оқушылaрдың іскерліктерінің 

оқытылып жaтқaн тілдің әлеуметтік мәдени шындығымен тығыз және белсенді тҥрде 

бaйлaнысты жҥзеге aсырылуы тиіс деп есептейді. Н.В.Остроумовa рӛлдік ойындaрғa 

мынaндaй aнықтaмa береді: "Ролевые игрa – однa из форм группового общения, 

отличительной чертой которой является формировaния у учaщихся нaвыков и умений 

творческой и мыслительной aктивности, их тесное взaимодействие в учебных целях, a 

тaкже совместнaя коллективнaя деятельность6 нaпрaвленнaя нa достижение постaвленной 

цели» [12]. Рӛлік және іскерлік ойындaр негізінен сaбaқтың дәстҥрлі емес тҥріне жaтaды. 

Бҧл ойын қызығушылықты тудырып, шетел тілін меңгеру кезінде қолдaнуғa ҥлкен септігін 

тигізеді. Ойындa ойыншының кәсіби-педaгогикaлық ойлaу обрaзынa енуі, ойынның бaсты 

тaлaбы болып тaбылaды. Мҧндaй ойынның мaқсaты – проблемaлық тілдік жaғдaяттaрды 

тудыру және олaрды әртҥрлі проблемaлық рӛлдік жолмен шешудің жҥйесі болып 

тaбылaды. Ойындa обрaзғa кіру ерекшелігі бaсқa ойындaрмен сaлыстырғaндa проблемaлық 

жaғдaйлaрды шешуші фaктор ретінде қaрaстырылaды. Ойыншы белгілі ережелерді 

қолдaнa отырып, ойынның толық мaғынaсын тҥсініп, тaлдaу жaсaй отырып, aлдa болaтын 

ӛзгерістерді жобaлaй білуі қaжет. Әртҥрлі педaгогикaлық тілдік жaғдaяттaрды моделдеу 

aрқылы тіл меңгеруші меңгеріп жaтқaн тілінде әрбір ойын кәсіби тҥрде толық жеткізе 

білуге бaғыттaйды. Осылaйшa ойлaу қaбілеті нәтижесінде ойыншылaр педaгогикaлық 

обрaздaрғa толығымен ене отырып, қaндaй ӛзгерістердің болaтынын тҥсіне aлaды. 

Ойыншылaрдa педaгогикaлық ҥрдіс моделінің біркелкі обрaзы ойындa болғaн әртҥрлі 

жaғдaяттaр негізінде қaлыптaсaды. Бҧл модель жеке тҧлғaлық сипaтқa ие болaды және 

ойын кезіндегі ойыншының жaсaғaн іс-әрекетінің шеңберінде ойыншының ӛзін-ӛзі ҧстaй 

білуі, ҥйреніп жaқaн тілінде ӛз ойын еркін жеткізе білуін және де әр ойыншының ӛзіне 

ғaнa тән ерекшеліктеріне бaйлaнысты дa қaлыптaсaды. Сонымен қaтaр, іскерлік 

ойындaрдың бaрысындa әр ойыншыдa ӛзін бaсқaлaрдың кӛмегімен, яғни сырт кӛзбен 

қaдaғaлaу және де бaсқaлaрды дa тaнып білу қaбілеті де қaлыптaсaды. Ӛздеріне берілген 

тaпсырмaлaрды бірігіп шешу жолaндa ӛзіндік нәтиже шығaрумен қaтaр бaсқaлaрмен де 

бірігіп жҧмыс істеу және ой тудыру әрбір ойыншыдa қaлыптaсaтын жaйт. Яғни кезінде 

кеңес ҥкіметіндегі: «Біріміз ҥшін бәріміз, бәріміз ҥшін біріміз!» - деген ҧрaн сияқты, тіл 

ҥйренушілер ойын бaрысындa бір-бірін қолдaудaу aрқылы тілді меңгеруі мaқсaт етеді. 

Сонымен қaтaр, ойының негізгі шaртты моделдері ойын aрқылы және ойын бaрысындa 

жинaқтaлғaн іс-әрекеттер негізінде тілге деген жaқындықтaрын сезініп, қолдaныс aясын 

кеңейте бaстaйды.  

Іскерлік ойындa ойыншылaрдa екі тҥрлі кӛзқaрaс қaлыптaсaды. Біріншіден, ойыншы 

обрaзғa кіріп, ойын обрaзын жaсaйды яғни осы обрaзды толық сіңіреді, бaсқaлaрмен осы 

обрaздa қaрым-қaтынaстa болaды. екіншіден, бҧл ойыншылaр aрaсындaғы нaғыз қaрым-

қaтынaс орнығaды, себебі әр ойыншы обрaзды ӛзі деп есептейді. Обрaзғa кіру жолындa 

ойын шaрты тез ҧғынылaды сондaй-aқ тӛзімділік, бaсқaлaрдың ойын қҧрметтеу, бірігіп 

жҧмыс aтқaру, жaуaпкершілік қaлыптaсaды.  

Білім aлу ҥрдісі, оны толықтыру, негізін тҥсіну екі кезеңнен ӛтеді:  
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- ойын бaрысындa: обрaз aрaсындaғы қaрым-қaтынaс кезеңі;  

- қорытындылaу кезеңінде: пікіртaлaс кезеңі. 

Ойын шaртындa ойыншылaрғa тaныс жaйттaр кӛп кездессе және олaр обрaзғa толық кіре 

aлсa ойын қызықты дa мaғынaлы болып ӛтеді.  

A.A. Вербицкий ӛзінің еңбегінде рӛлдік ойындaрды мaмaнның болaшaқтaғы кәсіби 

жҧмысының пәндік жіне әлеуметтік мaзмҧнын қaлыптaстырудың мaзмҧны ретінде 

қaрaстырaды [13, 98 б.]. 

Жaлпы қорытындылaй келе рӛлдік ойындaрдың психологиялық, әлеуметтік тҧсы, 

рӛлдік ойындaрдың мaңызы мен мәні бaрлығы коммуникaтивтік қҧзырлықты дaмытуғa 

бaғыттaлaды.  

Б.Г.Aнaньевтің пікірінше, коммуникaтивтіліктің дaму сaлдaрынaн білім aлушылaрдa 

жоспaрлaу, тіл тaбысу қaбілеті, жaлпы ережелерді жaсaу, бірлескен іс-эрекетті aлдын-aлa 

жоспaрлaу, келісу іскерліктері қaлыптaсaды, яғни ынтымaқтaстыққa жэне диaлогқa 

ҧмтылысы кӛрініс тaбaды. Қaрым-қaтынaс функциясынaн бaсқa коммуникaтивтік іс-әрекет 

бaлaның ӛзіндік тҥсініктерінің және әрекетінің жaнaмa тҥрдегі мaғынaсы жэне мәні 

болaды. Қaрым-қaтынaс бҧл бaлaғa ӛзін тaным іс-әрекет, әлеуметтік қaтынaс субъектісі 

ретінде ҧғындырaтын іс-әрекет. Студент ӛзін бaсқaлaрдың тҥсінетіндігі ҥшін ҧмтылуы 

қaжет, aл ол қaрым-қaтынaстa сӛйлесу aрқылы жҥзеге aсырылaды. 

Әлеуметгік қaтынaстaрды меңгерудің бірден-бір тиімді формaсы бaсқa aдaмдaрмен 

белсенді қaрым – қaтынaс болғaндықтaн, олaрдың ішінде әлеуметтік қaтынaстaрдың 

субъектілерінің бірін-бірі тҥсінуге септігін тигізетін коммуникaцияның бaрыншa тиімді 

формaсы диaлог болып тaбылaды. Aл диaлогты қҧру ӛз кезегінде ойын, нaқтылaй aйтқaндa 

рӛлдік ойын негізінде қaлыптaстыру тиімді.  

Рӛлдік ойындaр оқушылaрдың коммуникaтивтік қҧзіреттілігін қaлыптaстыруғa, 

толерaнттылығын, шaғын топттa жҥмыс істеуін, ойлaудa ӛзбеттілігін қaлыптaстыруғa 

кӛмектеседі. 
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        Ҥштілділік – жастардың әлемді тануға жол ашатын, білімнің тереңіне ҥңілуге 

ҧмтылдыратын, ӛз қабілетін танытуына мҥмкіншілік беретін бҥгіні кҥннің ең басты 

қажеттілігі. 

Multilingualism is a way of youth to learn the world, it gives chance to show adility. 

        Еліміздің тәуелсіздігі нығайып,қоғамдағы демократияның ӛрісі кеңейген шақта 

адамның та, тҧлғалақ та рӛлі жаңа сипатқа ие болып отыр. Соған орай рухани 

қҧндылықтар жаңарып, адамның зияткерлік әлеуетін қалыптастырудағы білімнің 

маңыздылығы туралы қағидалар тҥбегейлі ӛзгерді. Білім беретін мекемелерде оқытылатын 

әрбір пән оқытушы жеке тҧлғаны жетілдірумен қатар оның шығармашылық қабілеттерін 

дамытуды кӛздейді. Оқушының жан-жақты білім алуына бағыт-бағдар беруші оқытушы 

мәдениеттілік, шығармашылық, инновациялық тҧрғыдан ойлай алатын және бірнеше тілді 

білетін маман болуы шарт. Бҥгінгі технология және жаһандану заманында жас ҧрпақты 

кӛпмәдениеттілікке тәрбиелеу ҥдірісін іздестіру қарқынды жҥргізіліп отырғанын байқауға 

болады. Қазіргі таңда тәуелділігі басым әлемде жас ҧрпақты бәсекелестікке дайындаудың 

бірден бір жолы  ҥштілілік болып табылады. 

        Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арналған  дәстҥрлі «Қазақстан жолы -

2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» атты Жолдауын жариялады. Елбасымыз 

мынандай басым бағыттар бойынша: «Біздің болашаққа барар жолымыз 

қазақстандықтардың әлеуетін ашатын жаңа мҥмкіндіктер жасауға байланысты. ХХІ 

ғасырдағы  дамыған ел  дегеніміз белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар. 

Барлық дамыған елдердің сапалы бірігей білім беру жҥйесі бар. Ҧлттық білім берудің 

барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жҧмыс кҥтіп тҧр.2020 жылға қарай 

Қазақстандағы 3-6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз 

қамту жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, 

білікті мамандар ҧсыну маңызды. Орта білім жҥйесінде жалпы білім беретін мектептерді 

Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп тҥлектері 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс».деп бірқатар білім мәселелерін атап ӛтіп, 

оны шешудің жолдарын кӛрсетті.[1] 

      Қазіргі замандағы нарықтық экономиканың даму, бизнес саласының ауқымының 

кеңеюі, әртҥрлі елдер арасындағы саяси-экономикалық қарым-қатынастың  ӛсуі бҧл 

адамдардың алдына жаңа ізденістер, талаптар,жоспарлар қояды және адамдардың кӛптілді 

меңгеруі бҧл заман талабы екені ақиқат.Тілдерді дамыту- еліміздегі мемлекеттік  

саясаттың аса маңызды бағыттарының бірі.Тіл мәселелерін оңтайлы шешу – ҧлтаралық 

қатынастар ҥйлесімділігін, халық бірлігі мен қоғамдық келісімді нығайтудың тҥп қазығы 

болып табылады. Елбасымыз «Тілдердің ҥштҧғырлығы» мәдени жобасын тыңғылықты 

жҥзеге асыруды ҧсына отырып, қазақ елін әлемдегі ҥш тілді қатар меңгеретін білімді, 

саналы ел ретінде танытуымыз қажает екенін атап ӛтті. Біздің мемелекеттік тіліміз –қазақ 

тілі, орыс тілі-ҧлтаралық қарым-қатынас тілі және жаһандық экономикаға табысты кірігу 

тілі -ағылшын тілі болуы тиіс екенін ерекше атап кӛрсеткен.[2] 

Әр адамның рухани-адамгершілігін арттыру ҥшін, бҥгінгі тез ӛзгеріп жатқан дҥниеде ӛмір 

сҥріп, еңбек ету ҥшін жан-жақты болу қажет. «Ӛз тілің бірлік ҥшін, ӛзге тіл тірлік ҥшін» 

деген нақыл сӛздегідей кӛптілді адам қалағанын алады, кӛп нәрсеге қол жеткізеді, бәсекеге 

қабілетті, әлемнің қай жерінде жҥрсе де еркін сӛйлеп, ӛзінің ойын айта алады, 

материалдық жағынан да моральдық жағынан да жоғары тҧрады.  

       «Ӛзге  тілдің бәрін біл ӛз тіліңді қҧрметте» дегендей, ӛз тілің бҧл ана тілің, ӛз анаңды 

қалай қҧрметтесең, ана тіліңді де солай қҧрметтеуің керек. Бҧл тек қана ӛз тіліңді біл деген 

сӛз емес, заман талабын да ескеру қажет. Қазіргі бәсекелестік заманда ҥштілділікті 

меңгеру бҧл әлемді тану деген сӛз[3].                            
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        Ал ҥштілділік - бҥгінгі заман талабы. Бір халықтың мәдениетін басқалармен 

салыстыру арқылы ғана, әлем суретін әр қилы әрі тҧтас кӛруге мҥмкіндік беретін ҧлттық 

мәдениеттің кҥллі ерекшеліктерін, барша қҧндылықтарын сезінуге болар еді. Бҧл ретте 

ойымызды орыс тілінде сабақтасақ, стремление к трехъязычному образованию является 

самым перспективным и полностью соответствует тенденции в странах Еуропейского 

союза. Изучение несколько языков поможет интеграции Казахстана в экономическую и 

культурную сферы мирового сообщества. Существует очень мудрое и актуальное в 

настоящее время изречение: чем на большем количестве языков вы говорите, тем больше 

раз вы человек. Владея языками, люди способны понимать друг друга, сотрудничать и 

взоимодействовать. Турасын айтсақ, екінші бір тілде сӛйлеу ӛзге тілді пайдалану ғана 

емес, басқа ҧлттық мәдениеттің, психологияның аясына сыналап енуді де аңғартады. 

       Ҥштілділік білім- кӛп мәдениетті тҧлғаны қалыптастырудың ӛзегі. Бҥгінгі таңда ҥш 

тілде оқыту – жас ҧрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік 

ғылым қҧпияларына ҥңіліп, ӛз қабілетін танытуына мҥмкіндік беретін қажеттілік. Ҥш 

тілде оқытудың негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген әлеуметтік және кәсіптік бағдарға 

қабілетті, мәдениетті тҧлғаны дамыту және қалыптастыру. Қазақ тілі  мемлекеттік тіл, ал 

орыс тілі мен ағылшын тілін білу тҧлғаның ой- ӛрісін кеңейтеді, оның «сегіз қырлы, бір 

сырлы» тҧлға болып дамуына жол ашады, ҧлтаралық қатынас мәдениетін, толлеранттілігін 

және ғаламдық деңгейде ойлауының қалыптасуына мҥмкіндік туғызады. 

        Қорыта айтатын болсақ, ҥштілді білім беру бағдарламасы аясында тәжірибесін 

жинақтап, әлемдік деңгейде кӛтерілуіміз керек. Елдің ертеңгі ӛрісі биік, дҥниетанымы кең, 

кемел ойлы азаматтарын ӛсіру ҥшін бҥгінгі ҧрпаққа ҧлттық рухани қазынаны әлемдік озық 

ой-пікірімен ҧштастырған сапалы білім мен тәрбие берілуі қажет. 

        Біз Тҧңғыш Президентіміздің сенімін ақтауға бар кҥш-жігерімізді жҧмсайтын 

боламыз. Іргесі бекіп, қуатты даму жолына тҥскен Қазақстанды әлемдік аренада 

танытатын ҧрпақ екенімізді жадымыздан шығармаймыз. Мәңгілік ел болу жастардың 

қолында екеніне ешкім шҥбә келтірмесі анық. Мен қазіргі заманғы қазақстандық ҥшін ҥш 

тілді білу – әркімнің дербес  табыстылығының міндетті шарты екендігін әрдайым айтып 

келемін. 
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Наше государство уделяет особое внимание подготовке будущих учителей. В этой 

связи хотелось бы подчеркнуть Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

интеллектуальные школы», который проводит обучение преподавателей в контексте семи 

модулей. В Центре педагогического мастерства преподаватели изучают новые подходы в 

преподавании, обучение критическому мышлению, оценивание. Преподаватели, принявшие 

участие на курсах повышения квалификации должны внедрять новейшие методы обучения 

на занятиях с целью обучения  студентов - будущих педагогов. Студенты, обучившиеся 
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новым методикам преподавания должны применять свои знания на практике и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Преподаватели разных вузов обмениваются идеями, 

перенимая друг у друга методы и приемы работы на занятиях, активно участвуя в 

дискуссиях о новых подходах, предполагающих предоставление возможности обучающимся 

демонстрировать свои знания по изучаемой теме; подвергать сомнению отдельные 

положения; формировать новое понимание. Также хотелось бы отметить Республиканский 

институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников 

системы образования Республики Казахстан Филиал АО  «НЦПК «Ӛрлеу»  где 

преподаватели могут пройти повышение квалификации,  получить новую информацию с 

целью внедрения новых знаний в учебный процесс.  

Педагогам нужно совершенствовать навыки проектирования и моделирования 

профессиональной деятельности в преподавании, научном исследовании и умении 

пользоваться потоками информации. Особый акцент в преподавании  уделяется 

интерактивным методам, ориентированным на более широкое взаимодействие обучаемых не 

только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности обучающихся в 

процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных уроках сводится к направлению 

деятельности учащихся на достижение целей занятия. Важное отличие интерактивных 

упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя их обучаемые не только и не столько 

закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. Требования времени 

обуславливают введение инноваций в образовательный процесс, которые выражаются, в 

первую очередь, введением интерактивных форм обучения.  Такие формы работы,  как 

работа в малых группах, ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры, 

социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения,  изучение и закрепление 

нового материала обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, 

интерактивная  лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, 

разрешение проблем, интерактивная лекция и др. представляют собой целый арсенал для 

преподавания при умелом использовании в учебном процессе. 

 В моей профессиональной практике – преподавании английского языка -   

использование интерактивных методов позволяет качественно улучшить обучение 

студентов. Возможность неформальной дискуссии,  свободного изложения материала, 

инициатива студента, наличие групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, 

постоянный контроль во время семестра, наличие самостоятельной  работы СРС.  Диалог не 

только между преподавателем и студентом, но и между студентами.  Преподаватель и 

студент, как мы знаем равноправные партнеры и преподаватель выступает как координатор. 

Организация учебного процесса, фундаментом которого является использование 

интерактивных методов обучения, включает в познавательный процесс всех обучаемых, все 

100% аудитории участников. Ни один студент не остается без внимания, интерактивные 

методы позволяют вовлечь в процесс работы всех учащихся. Чаще студенты работают в 

группах и парах. Метод «Галерея», который я использую,  на своих занятиях  дает 

возможность каждому студенту внести свою лепту в общую работу, студенты делятся 

идеями и их всех объединяет одна цель – как можно лучше презентовать свою работу. Метод 

«Кювертка» дает возможность студентам работать в паре. При этом развиваются навыки 

письма, аудирования, говорения и каждый студент задействован. С использованием 

интерактивных методов педагог забывает о проблеме, когда он не успевает опросить всех 

студентов.  

 Особо сильные студенты-лидеры имеют возможность приглашения на «горячий стул»  

в конце обсуждения урока, когда у студентов есть еще вопросы по теме. Лидер приглашается 

на «горячий стул» и вся остальная аудитория может задавать ему вопросы или попросить 

объяснить тему.  

Организация таких видов деятельности как индивидуальная работа, парная работа, 

групповая работа, проектная работа по темам «Карьера учителя», «Образование», 

«Здоровье», «Охрана окружающей среды» и др. рекомендованным типовыми программами 

способствует мотивации студентов, так как интерактивные методы обеспечивают создание 

среды образовательного общения, которая характеризуется: открытостью; взаимодействием 
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участников; равенством аргументов участников; накоплением совместного знания; 

возможностью взаимной оценки и контроля.  

Педагог должен  рассматривать обучение аналитически, развивать новые подходы к 

учебному процессу с новым взглядом на расширение 

интеллектуальных  сил  студентов,  поощрения студентов думать критически и творчески, 

учить студентов понимать, решать и ставить сложные проблемы. Использование кейс стади 

позволяет обучить студентов  анализу и оценке,  решению проблем и принятию решений. 

Целью кейс стадии является обучить студентов совместными усилиями группы 

проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и 

выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов 

и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. Использование кейс стади на уроках 

английского позволит студентам применять полученные знания на практике, повысят 

мотивацию к обучению. На занятиях  я предлагаю кейс стадии на тему «Sport». Студенты  

изучают  поставленную проблему и стараются решить задачу. Для того, чтобы справиться с 

заданием студентам приходится работать не только с грамматикой, лексикой, но и в задание 

входит посещение спортивных клубов для объективной оценки ситуации в городе.  Думаю, 

что этот метод заставляет студентов пополнить словарный запас по английскому языку и 

критически оценивать проблему.  

Говоря об одной из проблем – проблеме оценивания, необходимо заметить, что модель 

оценивания предполагает  сотрудничество между субъектами. Взаимодействие учителя и 

обучающихся не прерывается и поощряется. Оценка осуществляется непрерывно. 

Оценивается сам процесс движения к качественному результату. Обучающийся 

самостоятельно и осознанно определяет свои пробелы. Обучающийся вместе с 

преподавателем работает над их устранением. Часть контроля переходит к обучаемому, 

трансформируясь в самоконтроль и самооценку, оценивание предполагает информирование 

обучаемых о целях обучения и критериях оценки, вовлечение обучаемых в самооценивание 

основанное на критериях, обеспечение обратной связи, помогающей обучаемым определить 

их дальнейшие шаги и способы их осуществления. Современное оценивание должно быть 

гибким, многоинструментальным, понятным, психологически комфортным, двусоставным: 

сочетать в себе суммативное и формативное оценивание. Процесс оценивания результатов 

обучения включает в себя формативное и суммативное оценивание. Оценивание всегда 

давалось сложно. Для объективного оценивания необходимо определять критерии 

оценивания. На своих занятиях я знакомлю обучающихся  с методикой постановки целей 

SMART. В результате ее использования студенты  учатся, что  ставить цель нужно: 

конкретную, измеримую, достижимую, значимую, определенную во времени. Необходимо 

максимально четко сформулировать цель, в ней не должно присутствовать размытых 

формулировок. Можно проанализировать себя, ответив на вопрос: как я пойму, что достиг 

цели? В чем измеряется достижение цели? Цель д.б. амбициозной, но тем не менее 

достижимой.  

С целью прозрачности  нужно привлекать студентов к процессу оценивания, чтобы 

оценивание было объективным, гибким, понятным, психологически комфортным и 

бесспорным. Думаю, сложно приходится сегодня преподавателям, в век новых 

информационных технологий, знания устаревают, расширяется диапазон международного 

сотрудничества, активно внедряется академическая мобильность,  как преподавателей, так и 

студентов. Мы еще раз убеждаемся, что процесс оценивания – один из важнейших элементов 

современного преподавания и учения и от правильной организации оценивания во многом 

зависит эффективность управления учебным процессом. 

Основными инновационными методами работы, которые я использую в своей 

практике, являются: кейс стади, проблемное обучение, метод критического мышления, 

горячий стул, Джигсо и тд.  На занятиях необходимо обучать студентов критическому 

мышлению, чтобы они могли применять свои знания в различных жизненных ситуациях. С 

целью обучения критическому мышлению я часто использую видео на уроках. Одной из тем 

было «Детские дома». Студенты смотрели видео о детях, оставшихся без родителей. До 

просмотра видео студентам были предложены вопросы об их родителях, роли родителей в их 
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жизни, были ли конфликты, недопонимание со  стороны родителей. После просмотра 

фильма студенты получили задание решить ситуацию с детскими домами. Одна из групп 

решила, что не должно быть детских домов, что не должны люди оставлять своих детей. 

Студенты  предложили несколько путей решения проблемы.  

Также  на занятиях я предлагаю студентам SWOT анализ по теме урока. Студентам 

приходится критически подходить к решению задач. Обдумывать сильные и слабые стороны 

проблемы, возможности и угрозу. Использование  SWOT анализа на уроках позволяет 

студентам применять данный метод и в реальной жизни когда необходимо принимать 

ответственные решения.  

 Задачи, решаемые студентами на занятиях должны иметь прагмапрофессиональную 

направленность. «Инновационно-технологические методы, используемые в кредитной 

технологии в условиях иноязычного образования, позволяют реально ощутить степень 

важности адекватного ведения межкультурно-коммуникативного общения в 

профессионально-базируемых ситуациях во время практикумов, обеспечиваемых с помощью 

социальных партнеров, заказчиков (национальные и зарубежные компании, фирмы, банки, 

предприятия и т.д.), контактно и on-line (дистанционно), и способствуют профессиональной 

базируемости занятий по самостоятельной работе (СРС), их прагмапрофессиональной 

направленности» [1, 252]. Задания на уроках  должны быть максимально приближенными к 

тем условиям, в каких будут работать студенты после завершения учебы. Много внимания 

уделяется на уроке методу рефлексии. Метод рефлексии представлен как «решение 

профессионально-значимых проблемных ситуаций-кейсов» [1, 253].    

 Главной задачей методики обучения иностранным языкам является обучение 

коммуникативной деятельности. Мы должны обучать студентов «реальному общению с 

использованием вербальных и невербальных средств»… «на первом месте стоит 

диалогическая устная речь со сменой ролей «говорящий-слушающий» (теория дискурса), а 

затем письменная речь (теория текста)[2, 140 ].  

Преподавателям необходимо активно использовать новейшие технологии обучения в 

учебном процессе, что является мощным стимулом к саморазвитию и 

самосовершенствованию. В этой связи хотелось бы отметить, что ППС университета 

ежегодно может принимать участие в университетском конкурсе «Лучшее интерактивное 

занятие». Я принимала участие в этом конкурсе и заняла третье призовое место в 2018 году. 

В 2019 году принимала участие в качестве члена жюри этого конкурса. Могу смело заверить, 

что преподаватели университета активно внедряют интерактивные методы обучения. 

Студенты с удовольствием принимают участие на занятиях. Им приходится принимать 

решения, критически подходить к изучаемой проблеме, анализировать. Это мотивирует 

студентов. Самое главное, они учатся применять знания в реальной жизни.  

 Использование инновационных методов на уроках английского языка позволяет 

целостно решать задачи по качественной подготовке специалистов, соответствующих 

требованиям государственного стандарта и  рынка труда. 
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Шеберлік сабағының мақсаты – жоғары оқу орны студенттерін шешен сӛйлеуге 

баулу. Біздің тәжірибемізде тап осы мақсат ҥдесінде сӛз сӛйлеуші ритор кәсіби маманның 

сӛз мазмҧны тӛмендегіше болмақ: 

1. Шешендік – жастар кӛркі. 1. «Шешендіктің сәні жоқ, Сӛзіне ел сҥттей ҧйып, 

Қолтығына ел сыйып, Басына бақыт қонбаса» (Дулат Бабатайҧлы) тҧжырымына назар 

аудару; 2. Шешендік – ӛнер. Сол ӛнермен қарулансаң ғана шешендікті игеруің мҥмкін; 3. 

Шешендік мәні тек шешенде ғана емес, қалыптасқан жағдайға да байланысты. Шешендік 

сӛздің әкесі – шешен, анасы – аудитория. Тек аудитория ғана оны қалыпқа келтіріп, жан 

бітірмек [1; 2; 3; 4]. 

2. Шешен сол – сӛйлер сӛзден қиналмаса.  1. Ӛте жақсы сӛз айтқандар – дана ғой, 

Білімді сӛз – білімсізге сана ғой (Жҥсіп Баласағҧни); 2. Кімде-кім риторика ілімінің 

қағидаларына бейім  болса, сол ритор  саналмақ; 3. Шешендік – шексіз білімнен, терең 

ойдан, асқан парасаттан туатын нәрсе (Академик  жазушы  Зейнолла  Қабдолов) [3;5]. 

3. Шаршы топта сӛз бастау қиын. 1. Шешендікке бостандық қажет. Сӛйлеуші 

кӛпшілік алдында ақиқатқа жҥгіне ойын еркін айтуы керек; 2. Белгілі болса, жолдан 

жаңылмас, Білімі болса, сӛзден жаңылмас (Махмуд  Қашқари); 3. Сын айту ҥшін, шын айт. 

Шын айтпай, сын айтпа (Бауыржан  Момышҧлы) [5; 6]. 

4. Сӛз сӛйлеуге даярлық – демосфендік дағды. 1. Бip peт айтудан бҧрын eкі қайтара 

ойлап алсаң, екі есе жақсы айтарыңды ескеру; 2. Алдында ҥйренері бардың, артындағыларға 

ҥйретері де табыларын айқан сезіну; 3. Кімде-кім ӛз сӛзін алдын-ала дайындаса, сол – 

халыққа нағыз берілген, шын мәнінде халық ҥшін қызмет ететін жан, ал кӛпшілік сӛзімді 

қалай қабылдайды дегенге немқҧрайлы қараушылық – сендіруді емес, кҥшпен кӛндіруді 

мақсат еткендік (Демосфен) [7; 8; 9]. 

5. Шешеннің тілі – шебердің бізі. 1. Сӛзді сенімді сӛйлеуді, сонда тыңдаушыларға 

әcepi жайында қам қылудың қажеті болмайтынын айту; 2. Қҧрғақ сӛздің ғҧмыры 

қысқалығын әркез ескеру; 3. Айтқан сӛзің қандай болса, еститҧғын жауабың да сондай 

боларын білу [5; 10; 11]. 

6. Әр сӛздің айтылуына қарай мың мағынасы бар. 1. Аяқталмай және жҥйелі 

айтылмай қалған ойдың мәні, ырғақсыз айтылған сӛздердің сәні болмасын білу; 2. Бақырып 

сӛйлегеннің сӛзі естілер де қаларын, ақылды сӛйлегеннің сӛзі  кӛкейге келіп қонарын ескеру; 

3. Ағылшындар айтқандай, сӛз семсерден бетер сілейтеріне ойлана қарау [5; 12; 13].  

7. От сықылды жылы болсын жҥзіңіз бен сӛзіңіз. 1.  Даналардың әр сӛзі тең ғой 

бейіш ҥнімен, Бет ажары әрқашан тапса ҥйлесім тілімен (Жҥсіп Баласағҧни); 2.  Сӛз бен 

қылық суық кӛңілді жылытарын, жылы кӛңілді суытарын сезіну; 3. Ҥздік шешеннің тілімен 

бірге жҥзі сӛйлерін ескеру [5; 14; 15]. 

8. Ҧстамды әрі орынды сӛйлеу ділмәрлықтан кӛп артық. 1. Орнын тауып мәдениетті 

сӛйлей білсең, әр сӛз сҧлу, орнын таппаған әр сӛз бҧжыр (Ғабиден Мҧстафин); 2. Ӛз 

басыңды ӛзің ажалға душар етпес ҥшін, сӛзіңе сақ бол. Ӛз тісіңді ӛзің сындырмас ҥшін, 
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тіліңе сақ бол (Жҥсіп Баласағҧни); 3. Қҧлаққа тҥрпідей тиетін қҧнарсыз сӛзден бір ауыз 

айтқан асыл сӛз артық (Шәкәрім Қҧдайбердіҧлы) [5; 16; 17]. 

9. Ең қысқа сӛз – мағыналы кӛзқарас. 1. Қымбат сӛз қысқа қайырыларын есте ҧстау; 2. 

Санаулы сӛз салмақты боларын білу; 3. Кӛсіліп ҧтқыр сӛйлеу – тапқыр ақылдың сыйы, 

тҧжырымды ықшам сӛйлеу – даналықтың белгісі (Ф.Ларошфуко) [18; 19].  

10. Ҥндемегеннің ӛзі де жауап. 1. Бойда – қайрат, ойда – кӛз, Болмаған соң айтпа сӛз 

(Абай); 2. Пайдасыз сӛзді кӛп айтпа, пайдалы сӛзді аз айтпа (Әлішер Науаи); 3. Ӛзінің тіліне 

кҥші жетпеген адамның сӛзінде шынайы шындық болмайды (М. Ганди)  [20; 21].  

11. Сӛзге сақ болу – шешендіктен де биік. 1. Сҥйрең тіл – сҥйір тіл (Ағылшын халқы 

мақалы); 2. Шабыстыратын сӛз айтпа, Табыстыратын сӛз айт (Мҧзафар Әлімбаев). 3. Тіліңді 

бақсаң, қҧныңды сақтарсың [5; 22; 23].  

12. Ірі сӛзге ізетті жауап. 1. Тілден шыққан сӛз тістен де таза болғанға не жетсін! 2. 

Адамды ештеңе де ізгі сӛздей серпілтпейді; 3. Жалпақ әлемді аузыңа қарату ҥшін, рухани 

ерлік керек, жалпақ әлемге қысылмай, қымтырылмай қарау ҥшін, рухани байлық керек (Әбіш 

Кекілбайҧлы) [5; 24; 25]. 

13. Кӛңіл – қазы, кӛз – таразы. 1. Кӛңіл сырын кӛз білдірер, ойлы сӛйлеп, мәнерлі 

жеткізуде дауыстан кейінгі орынды бет-жҥз алмақ, ал ол кӛз арқылы кӛріктенбек 

(М.Т.Цицерон); 2. Жанардың жарығы да жанға тҥседі – ойдың жанарға жеткен жалтылындай 

(Асқар Сҥлейменов); 3. Беттің әрі айнадан кӛрінерін, адамдықтың әрі сӛзден кӛрінерін 

әрдайым есте ҧстау [5; 26]. 

14. Ымға тҥсінбеген, дымға тҥсінбейді. 1. Ишарат – айтайын деген мағынасы бар 

әрекет. Іс-қимыл арқылы жеткізілмеген ой әлсіз; 2. Ыммен, ишаратпен сӛйлеу – ӛте-мӛте 

ӛзіндік қҧбылыс, ол шешеннің ой-сезім толқындарымен етене [3; 5].  

15. Мадақтар болсаң, шын асылды мадақта. 1. Ӛзі ӛзгеше боламын демектің тҥбі – 

мақтан  (Абай); 2. Мақтау – алтын мен алмас сияқты сирек болғанда ғана қҧнды; 3. Сенбе 

жҧртқа, тҧрса да қанша мақтап, Әуре етеді ішіне қулық сақтап. Ӛзіңе сен, ӛзіңді алып шығар, 

Еңбегің мен ақылың екі жақтап (Абай) [3; 5]. 

16. Барлық жеңіс ӛзіңді-ӛзің жеңуден басталмақ. 1. Мәдениеттілік арқылы табысқа 

жетуге болады, тіпті кҥшпен ештеңе шеше алмаған жағдайда да; 2. Бәрінен кҥшті адам – 

ӛзіне-ӛзі ие болатын адам (Сенека); 3. Ӛзін-ӛзі тапқан адам – бақытты, жоғалтпаған – 

бақыттырақ одан да (Қадыр Мырза Әли) [3; 5]. 

17. Тыңдай білу – ҧлылық. 1. Арғымақтың баласы аз жусар да кӛп жортар, Адамзаттың 

баласы аз сӛйлер де кӛп тыңдар (Махамбет); 2. Сӛйлеген егерін, тыңдаған орарын білу; 3. 

Тіл ҥйірер сӛз болса, Тыңдаушы қҧлақ кез болар (Араб халқы мақалы) [3; 5]. 

18. Ауызында әзілі жоқтың қолында шоқпары бар. 1. Қалжың сӛз де тҧз сияқты, 

шамадан тыс асып кетсе, дәмі бҧзыларын ескеру; 2. Кҥлкі – шабуын білмесең, ӛз тірсегіңді 

ӛзің қиып тҥсіретін наркескен қылыш сияқты қатерлі қару (Әбіш Кекілбайҧлы); 3. Юмор – 

ӛмір толқындарындағы қҧтқарушы шеңбер [3; 5]. 

19. Сӛйлесу – бірлескен кҥш-жігермен салынатын ғимарат. 1. Жақсылық жайында 

жасқанбай сӛйлеген жӛн; 2. Ӛзара әңгімені әңгімелесушілердің әрқайсысы одан пайда кӛріп, 

кӛп білім алатындай етіп жҥргізген дҧрыс-ау; 3. Ақылды жауап алғың келсе, ақылмен сҧра 

(И.Гете) [3; 5]. 

20. Естіге айтқан тура сӛз – шыңға тіккен тумен тең. 1. Тура сӛздің тоқпағы мықты 

боларын тҥйгейсің; 2. Қарны тоқ қаса надан ҧқпас сӛзді, Сӛзді ҧғар кӛкірегі болса кӛзді 

(Абай); 3. Естіге айтқан тура сӛз, Шыңға тіккен тумен тең.Езге айтқан тура сӛз, Қҧмға сіңген 

сумен тең (Майқы би) [3; 5]. 

21. Ақылды адам сӛзді нақылсыз айтпайды. 1. Ҧлы іске ҧлағатты сӛз керек  (Орыс 

халқы мақалы); 2. Білімдінің сӛзі – оң, Білімсіздің сӛзі – тоң; 3. Нақыл сӛздер кӛп 

болғанымен, айтар адам аз. Нақышымен нық қадап тҥбіне жеткізе сӛйлеген адам – шешен 

адам (Қҧтып) [3; 5]. 

22. Дәлелсіз сӛз желмен тең. 1. Ішсең, тҧнықты іш, Жесең, піскенді же, Сӛйлесең, 

шындықты айт (Курд халқы мақалы); 2. Әділ сӛз асауды да ауыздықтарын білгейсің; 3. 

Айқындық – сӛздің басты артықшылығы (Аристотель) [3; 5]. 
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23. Жҥйелі сӛз – киелі. 1. Дҥниеде екі ғаламат нҧр бар: біреуі – кҥннің нҧры, екіншісі – 

сӛздің нҧры (Қадыр Мырза Әли). 2. Қҧнды сӛз – қҧнарлы ойдан туады (Л. Н. Толстой); 3. 

Керексіз сӛз кҥйдірер от сияқты (Жҥсіп Баласағҧни) [3; 5]. 

24. Адамның ҧқпағаны – бойына жҧқпағаны. 1. Шешен елге тҥсінікті болу ҥшін, 

бҥкпесіз ашық болуы тиістігін ескеру; 2. Тіл шеберлігінің қҧны тҥсініктілігінде, ӛйткені сӛз 

тҥсініксіз болса, кӛздеген мақсатына жетпейді (Аристотель); 3. Қымбат сӛз қҧлақтарға 

қҧйылған сайын қҧны арта тҥсерін сезіну [3; 5].  

25. Сӛз тапқанға қолқа жоқ. 1. Ӛзі шілдей, сӛзі мірдей (Ауған халқы мақалы);  2. 

Шешендік сӛздердің қҧндылығы тек шындығында емес, ойының тапқырлығында.  Қиядан 

жол, қиыннан сӛз табу – шешеннің бағалы қасиеті; 3. Ойды ойдағыдай жеткізу ҥшін 

оралымды, икемді тіл қажет. Нағыз шешен қапияда ой тауып немесе ойлап, ойша сӛйлеп, 

лайықты тапқыр тілмен ӛрнектеп жеткізеді [5]. 

Түйін сөз. 1. «Шешендер туа пайда болмайды, жҥре пайда болады» қағидасын ҧстану. 

Мәселен, Демосфен, Жиренше шешен тәжірибесі. 2. Данышпан ғҧламалардың ҥздік 

ойларымен танысу – таңғажайып ой жаттығуы іспетті. Ақылды қҧнарландырып, ойды 

сындарлы етеді. Демек, бҧлардың жасқа да, жасамысқа да қажетсіз болуы мҥмкін емес; 3. 

Абай ғҧламаның «естілердің сӛзін ескеріп жҥрген адамның ӛзі де есті болады» деуі қандай 

орынды; 4. Қазір қайсысымызға да ақша да, басқа да қат болғанымен, ең басты қат нәрсе – 

ақыл. Жанашыр достың ақылы. Кӛргені кӛп кемелдің, жеткені кӛп беделдің немесе солардың 

тереңіне бойлай білген зерде мен зейіннің айтатындары (Әбіш Кекілбайҧлы). 
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На сегодняшний момент глобализация оказывает большое влияние на значительные 

изменения в языковой сфере. Это можно объяснить тем, что характер и темп трансформации 

политической и экономической систем во многом зависят от языковых, этнокультурных, 

социальных условий, которая специфична для каждой страны. 

Сейчас наше государство переживает сложный и противоречивый период своего 

культурно-языкового развития. Об этом свидетельствует сложившаяся языковая ситуация, 

которая дана в Концепции языковой политики Республики Казахстан. Следует отметить, что 

опорной идеей политики является необходимость овладения несколькими языками. К 

примеру, русский язык определяется в Концепции языковой политики как основной 

источник информации по разным областям науки и техники. Вместе с тем, интеграция в 

мировое экономическое пространство требует знание мировых языков, а в частности, 

английского языка. В связи с его интенсивным изучением можно обозначить как 

многоязычную. 

В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена Н. Назарбаевым ещѐ в 2004 

г. В октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Первый Президент вновь 

отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для будущего наших детей. 

Именно с этого момента и начинается отсчѐт новой языковой политики Казахстана. 

Полиязычное образование было закреплено следующими законодательными актами: 

Конституция Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О языках», Закон «Об 

образовании», Государственная программа функционирования языков в Республике 

Казахстан на 2001-2010 гг., Концепция развития иноязычного образования Республики 

Казахстан и другими, которые и составили его правовую основу. Перечисленными выше 

документами определены роль и место полиязычного обучения, принципы создания 

современной эффективной системы управления полиязычным образованием. 

На сегодня в объективном реалии складывается, что свойственный для казахстанского 

общества билингвизм, начинает сменяться полиязычием. Поэтому объективно возникла 

необходимость по-новому осмыслить сложившиеся в концепции языковой политики 

языковые ситуации. 

mailto:gulzhan0402@mail.ru
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Основная проблема применительно к сложившейся языковой ситуации современного 

Казахстана отражена в Послании Первого Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева «Новый Казахстан в новом мире», где в целях обеспечения 

конкурентоспособности страны и ее граждан предложена поэтапная реализация культурного 

проекта «Триединство языков», по которому необходимо развитие трех языков: казахского 

как государственного языка, русского как языка межнационального общения и английского 

как языка успешной интеграции в глобальную экономику. 

В рамках обновленного образования необходимо полиязычное образование. 

Полиязычное образование – это целенаправленный, организуемый, нормируемый триединый 

процесс обучения, воспитания и развития индивида как полиязыковой личности на основе 

одновременного овладения несколькими языками как «фрагментом» социально значимого 

опыта человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой и речевой 

деятельности, а также в эмоционально-ценностном отношении к языкам и культурам. То 

есть, поязычное образование развивает индивида как полиязыковую личность. 

Полиязыковая личность – это активный носитель нескольких языков, 

представляющий собой: личность речевую – комплекс психофизиологических свойств, 

позволяющих индивиду осуществлять речевую деятельность одновременно на нескольких 

языках; личность коммуникативную – совокупность способностей к вербальному поведению 

и использованию нескольких языков как средства общения с представителями разных 

лингвосоциумов; 

личность словарную, или этносемантическую, – симбиоз мировоззренческих 

установок, ценностных направленностей, поведенческого опыта, интегрировано отраженных 

в лексической системе нескольких языков. 

Выбор средств осуществления полиязычного образования должен быть основан на 

научно-дидактических концепциях. В этом смысле наиболее значимыми представляются 

разработки в области лингводидактики, дидактики иностранного языка, методики обучения 

конкретному языку (частной методики), мульти лингводидактики. 

Независимо от того осваивается ли язык в родной (естественной) или искусственной 

(целенаправленно организованной образовательной) среде, он всегда является этническим, 

поэтому есть полное основание говорить об этнолингвистических особенностях процесса 

передачи и усвоения языка, т.е. об этнической специфике лингводидактики. Эта специфика 

характеризует образовательную среду как этнокультурную. Естественная среда и специально 

организованная образовательная среда в своей совокупности создают образовательное 

пространство. 

Разработанный педагогический тезаурус полиязычного образования, представляет 

собой терминологический фонд для его теоретико-методологической концептуализации, 

потому что: 

- категории, понятия и термины, имеющие непосредственное отношение к полиязычному 

образованию, упорядочены в соответствии со структурой педагогических систем; 

- категории, понятия и термины, включенные в данный тезаурус, отобраны в соответствии с 

методологически значимыми для полиязычного образования теориями в области 

педагогических и лингвистических наук; 

- категории, понятия и термины, систематизированные в данном тезаурусе, в своей 

совокупности рассматриваются нами как более сложная структура по отношению к 

полиязычному образованию. 

Следующая часть теоретико-методологической концептуализации полиязычного 

образования закономерно вытекает из канонов диалектической логики, в частности 

изучающей переходы от одной системы знания к другой, более высокой. При этом 

неизбежно выявляются диалектические противоречия, возникающие на «границах» такой 

теории, которая исчерпала свои объяснительные возможности, и требуется переход к новой. 

Этот переход предполагает разрешение противоречий между известной теорией и системой 

неизученных фактов. В контексте полиязычного образования такую систему новых фактов 

выдает реальная языковая ситуация, которая требует ответа на многие вопросы, связанные с 

проблемами соизучения разных языков. 
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Лингводидактика как общая теория обучения языку, исследует его общие 

закономерности, специфику содержания, методов, средств обучения определенному языку в 

зависимости от дидактических целей, задач и характера изучаемого материала, условий 

монолингвизма (одноязычия), этапа обучения и интеллектуально-речевого развития 

учащихся, т.е. в ее задачи не входит специальное изучение проблем полиязычия, в частности 

параллельного овладения несколькими языками. 

Вместе с тем, в плоскости пересечения с новой языковой ситуацией эти науки 

сближают свои предметы к полиязычному образованию. Дело в том, что одновременное и 

параллельное изучение и овладение данными языками должно учитывать их принадлежность 

к разным группам: казахский язык относится к тюркским языкам, русский – к славянским, 

английский – к германским. Это, во-первых. Во-вторых, независимо от принадлежности к 

той или иной группе все языки по природе своей этничны. Это значит, что первый из 

названных аспектов проблемы является предметом изучения лингводидактики, а второй 

аспект находится в фокусе исследования этнодидактики. 

Выделение объекта этнолингводидактики основывается на теоретическом 

сопоставлении объектов смежных наук. Так, объектом лингвистики является язык, 

дидактики – способы обучения и учения, объектом лингводидактики выступает языковое 

образование, 

этнодидактики – научно-эмпирические знания этнопедагогики. В таком случае, 

объектом этнолингводидактики является полиязычное образование как целенаправленный 

процесс формирования полиязыковой личности на основе параллельного овладения тремя и 

более языками. 

В силу объективно присутствующих особенностей исследуемого явления методы, 

которые актуализируются и активизируются особым образом в рамках 

этнолингводидактического подхода, должны быть специализированы. Также, рассматривая 

вопрос методов в педагогике, следует учитывать не просто их классификацию, а 

конкретизированную классификацию, т.е. четко помнить, идет ли речь о методах 

педагогического исследования, или же о методах обучения, методах воспитания, методах 

педагогического управления (менеджмента). В связи с этим представлена совокупность 

методов, которая отражает все вышеперечисленные группы. С опорой на это в данную 

совокупность методов нами включены: 

1) метод восхождения от абстрактного к конкретному; 

2) методы мотивации и стимулирования использования различных языков в соответствии с 

потребностями и интересами взаимодействующих в этнокультурном образовательном 

пространстве; 

3) методы организации образовательного процесса по изучению языков (прежде всего, 

государственного и официального) в соответствии с социолингвистической ситуацией 

конкретного региона. 

Метод восхождения от абстрактного к конкретному – это универсальный метод 

познания. Тем не менее, было необходимо включить его в состав этнолингводидактического 

подхода. Как метод исследования объекта, состоящий в переходе от абстрактного и 

одностороннего знания о нем ко все более конкретному его воспроизведению в 

теоретическом мышлении, он позволит познать и объяснить природу полиязычного 

образования. 

Методы мотивации и стимулирования использования различных языков в 

соответствии с потребностями и интересами взаимодействующих в этнокультурном 

образовательном пространстве – это группа методов, направленная на формирование и 

закрепление положительного отношения к учению и стимулирование активной 

познавательной деятельности, т.е. к методам научного исследования проблем полиязычного 

образования они имеют косвенное, опосредованное отношение. Без доли условности данная 

группа методов относится к методам обучения и воспитания. 

Методы организации образовательного процесса по изучению языков (прежде всего, 

государственного и официального) в соответствии с социолингвистической ситуацией 

конкретного региона связаны с тем, что несмотря на унитарность Казахстана как 
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государственного образования, он в силу своей территориальной целостности охватывает 

очень разнообразный географический ландшафт, который во многом обуславливает 

специфику ментальности тех, кто расселяется и обитает в нем. Следовательно, в разных 

регионах (областях) он создает и разную языковую ситуацию. Связана эта ситуация, в 

первую очередь, с характером билингвизма: русско-казахским и/или казахско-русским. 

Полиязычное образование, являясь следствием социокультурной трансформации 

современной языковой ситуации в Казахстане, предстает как инновационный процесс, 

который в педагогике понимается как управляемый процесс создания, восприятия, оценки, 

освоения и применения педагогических новшеств. В связи с этим научно-методическое 

обеспечение полиязычного образования должно разрабатываться с позиций научно-

методического сопровождения инновационно-педагогической деятельности его субъектов. 
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 На сегодняшний день современный человек характеризуется как личность, свободно 

владеющая многими языками, осознающая принадлежность к собственной национальной 

культуре, понимающая и уважающая самобытность культуры собеседника, умеющая 

участвовать в межкультурном диалоге. При этом любой язык – это культурный код, который 

формирует философию жизни человека, его систему ценностей, стиль поведения, образ 
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мышления. Имея моноязычное образование на трех языках, мы формируем три не 

соприкасающихся друг с другом стиля жизни будущих поколений.  

 Особую роль в передаче социального опыта индивидам играет язык и другие 

знаковые системы. В рамках этого опыта социальные нормы поведения, являясь одним из 

устойчивых фрагментов культуры, представляют собой специфически «национальную 

форму проявления универсальной и «организационной» функции культуры» [2, 76].  

 Социальные нормы поведения являются необходимым условием существования 

общества, регулируя социальное взаимодействие людей в процессе их практической 

деятельности. Своеобразие практической деятельности конкретной нации обусловливает 

национальное своеобразие еѐ культуры и, в частности, социальных норм. Поэтому 

дальнейшее развитие национальных черт культуры так же прогрессивно, как и развитие 

интернациональных. 

 Национальная специфика общения проявляется как в социальном взаимодействии 

собеседников, реализующих в каждом акте общения социальные связи, так и в речи, 

«обслуживающей» это социальное взаимодействие. Социальный опыт в вербальной форме 

посредством языковых значений опосредует познавательную деятельность. В психологии 

общепризнанным является представление о мышлении как познавательной деятельности. 

 Национальную специфику речевого выражения мышления на фазе ориентировки 

удобно показать на анализе языковых сравнений. Дело в том, что в языковом сравнении 

происходит перенос обобщенного языкового знака на новый предмет, если в этом предмете 

обнаруживается объективное содержание данного знака. В языковом сравнении тождество 

информации в сравниваемых объектах является основой для переноса языкового знака на 

анализируемый объект или явление. Содержанием языкового сравнения является вербальная 

фиксация определѐнных элементов мыслительной деятельности, иногда сводимых к 

логическим операциям анализа и синтеза. 

 Два слова в двух разных языках, обозначающие один и тот же предмет в культуре 

двух народов и являющиеся переводными эквивалентами, неизбежно связываются с 

нетождественными содержаниями. Это позволяет говорить о «национальных смыслах» 

языковых знаков. Наличие не совпадающего в разных языках содержания и слов, 

соотносимого с тождественными реалиями, определяется национальной спецификой 

деятельности и возникающими на еѐ основе социальными отношениями. 

 В условиях современного, стремительно меняющегося мира многоязычие, скорее 

норма, чем исключение. Наиболее распространѐнной формой языковой ситуации в 

глобальных масштабах является, конечно, ситуация двуязычия (билингвизма), вызванная 

тем, что «уже невозможно разойтись «по национальным квартирам» – слишком тесен стал 

мир, сильна миграция, интенсивно смешение рас и народов, взаимозависима экология» [3, 

98]. 

 Казахстан всегда был многонациональной страной, эта ситуация равновесного 

проживания людей разной национальной принадлежности, по всей видимости, имеет 

перспективы, и проблема двуязычия не потеряла своей актуальности, хотя и обнаруживает 

несколько иные тенденции. 

 Оценивая реальное соотношение языков, сложившееся на территории страны, можно 

утверждать, что преимущественной формой двуязычной коммуникации явился казахско-

русский билингвизм. Казахско-русское двуязычие на территории Казахстана – почти 

повсеместное явление, обусловленное социально-историческими факторами. Двуязычие 

достаточно успешно исследуется с позиций психолингвистики. 

 При всей справедливости мнения о невозможности существования двух родных 

языков, мы не можем не согласиться с тезисом о том, «что способом организации 

когнитивных процессов и структур может быть только один язык, усвоенный в процессе 

биологического отчуждения от матери и переходе к социальному общению» [5, 17], ибо 

практика свидетельствует о другом: в сознании ребѐнка, формирующегося в условиях 

двуязычной среды, не обнаруживается отклонения в восприятии и адекватной передаче 

знаний о мире. Таким образом, мы объективно наблюдаем, что «билингвы и мультилингвы 
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не имеют никаких сдвигов в своѐм сознании относительно картины мира, которая 

представлялась им в зависимости от языка, на котором они … общаются» [4, 92].  

 Целое поколение казахско-русских билингвов, являясь маргинальными, не может 

считаться потерянным для развития этноса, ибо вносит своѐ мировосприятие в 

формирование общеэтнической картины мира. Формирование картины мира каждого 

билингва является индивидуальным и зависит не только от уровня владения тем или иным 

языком, меры погружѐнности в ту или иную культуру, но и от ряда объективных факторов – 

характера взаимодействующих языков, их способности к репрезентации той или иной части 

реальной действительности, социолингвистических условий – степени распространѐнности 

второго языка, охвата им различных социальных сфер. 

 Феномен двуязычия, по У.Вайнграйху, связан с попеременным использованием двух 

языков: Л.В.Щерба обращал внимание на то, что двуязычие - это способность тех или иных 

групп населения объясняться на втором языке; другие авторы определяют двуязычие как 

«соприкосновение двух языков в определѐнном географическом районе», как «употребление 

индивидуумом нескольких языков, каждый из которых выбирается в соответствии с 

конкретной коммуникативной ситуацией». В разнообразных определениях двуязычия 

фиксируются самые разные стороны этого явления, однако самыми существенными для 

характеристики являются: степень владения вторым языком, характер существования двух 

языков в когнитивной системе билингва. 

 Языковые процессы, в том числе процессы межъязыкового взаимодействия, не 

поддаются прямой регламентации; это очень сложные, противоречивые процессы, чутко 

реагирующие как на объективные, так и на субъективные факторы национально-языкового 

развития. Этническое самосознание является сильным и действенным фактором, особенно 

наглядно проявляющимся при языковом планировании и строительстве. 

 Двуязычная ситуация чаще всего представлена в несбалансированном виде, ибо 

полное и автономное владение двумя языками превышает психические возможности 

обычного человека. В индивидуальной речевой практике и социуме наблюдается 

функциональная специализация языков (преимущественное употребление того или иного 

языка в зависимости от сферы общения, темы, собеседника, среды). Формирование языковой 

личности как истинно национального феномена возможно при полном погружении в родной 

язык, именно с его помощью осуществляется сложное взаимодействие н6ационально-

культурных традиций, этнопсихологических особенностей склада народа, приводящих к 

формированию национального характера. Не в меньшей степени интерферирующие явления 

обусловлены спецификой ментального мира носителя двух языков, который формируется на 

пересечении концептуальных сфер двух этносов с их прошлым и настоящим опытом 

материальной и духовной культуры, ценностными ориентирами, стереотипами мышления. 

 Таким образом, структура картины мира билингва отличается от подобной структуры 

монолингва по следующим параметрам: 

1. Когнитивная система билингва сформирована на базе двух языков.Поэтому в картине 

мира билингва в разной конфигурации, обусловленной индивидуальными особенностями 

двуязычия, будет представлена разница в организации лексики двух языков на уровне 

«семемы, слова, семантической группы, значимостей» [1, 3], выраженная, в частности: 

 в различном семантическом объѐме слов (наличие – отсутствие тех или иных сем, 

семем); 

 в различной функционально-стилистической характеристике; 

 в разнице внутренней формы слов и словосочетаний; 

 в наличии межъязыковых лакун, связанных с различным членением окружающего 

мира и разницей предметного содержания; 

 в разнице парадигматических и синтагматических связей слов. 

2. В когнитивную систему включается и весь комплекс знаний о мире: «энциклопедические» 

знания или «внеязыковые» знания. По мнению В.И.Герасимова и В.В.Петрова, «в состав 

базы знаний» входят, по меньшей мере, следующие компоненты: 

1) языковые знания: 
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а) знание языка – грамматики (с фонетикой и фонологией), дополненное знанием 

композициональной и лексической семантики; 

б) знания об употреблении языка; 

в) знание принципов речевого обращения; 

2) внеязыковые знания: 

а) о контексте и ситуации, знания об адресате; 

б) общефоновые знания (т.е. знания о мире) – знания о событиях, состояниях, действиях и 

процессах [1, 11]. 

 Концептуальное содержание в картине мира билингва представляет наибольший 

интерес с точки зрения контрастивного исследования, ибо в целостную картину мира 

билингва обязательно вплетаются общефоновые знания, несущие на себе национально-

специфический отпечаток.  

 Национально-культурная память представляет собой основную составляющую в 

содержании национального самосознания. Это кладезь сведений, эмоций, фактов, откуда мы 

в нашей повседневности и обыденности черпаем данные для ответа на сакраментальные 

вопросы. Это не история в чистом виде, а то, как прошлое представлено в нашей 

сегодняшней мысли и как оно вписывается в наши знания о современном мире. 

 В предисловии к четырѐхтомнику французских историков «Места памяти» 

справедливо отмечено: «Память есть жизнь, носителями которой являются живые группы 

людей, и потому она постоянно эволюционирует в открытой диалектике воспоминания и 

забвения - диалектике бессознательной в еѐ непрерывных смещениях и искажениях, 

уязвимой во всех еѐ применениях и использованиях, долго пребывающей в сокрытости, но 

всѐ же способной к внезапному оживлению… Память коренится в конкретном: в 

пространстве, жесте, образе и объекте…». 

 Национальная память представляет собой в действительности огромное сооружение, 

не очень хорошо организованный склад материальных и духовных ресурсов, которые один 

человек или даже группа близких по духу людей не может удержать в воспоминании. 

Ассоциативный тезаурус языка и заключѐнная в нѐм ассоциативно-вербальная сеть является 

репрезентантом состава и устройства системы языка и одновременно субстратом языковой 

способности носителя. Сеть квалифицирует составляющие еѐ единицы и их связи по трѐм 

уровням: семантическому (вербально-грамматическому), когнитивному (знаний о мире) и 

прагматическому, отражающему позицию человека в мире и его взаимоотношения с миром. 

Единицы, конституирующие когнитивный уровень (а именно: имена собственные, 

прецендентные тексты культуры, жесты и т.д.), и явления, относимые к уровню 

прагматическому (пресуппозиция, дейксис, оценка, рефлексия, игра слов), весьма 

разнообразны по своей природе и функционированию. Но в их числе есть большая группа 

объектов, которые отвечают критериям «мест памяти», частично отражают содержание 

национального самосознания людей и во многом определяют особенности ментальности. 

 Наиболее обосновано на роль «мест» национальной памяти могут претендовать 

некоторые имена собственные, прежде всего топонимы и антропонимы, которые отражают 

соотносимые с историей народа и его культурой, внеязыковые, экстралингвистические 

данные. Проведѐнный нами ассоциативный эксперимент позволил нам выявить 

специфическое национальное видение мира на культурном фоне. 

Так, например, при воспроизведении ассоциативно-вербального ряда испытуемые 

часто используют этнонимы (названия народов). Как известно, этнонимика – раздел 

лексикологии (от греч.еthnos – племя, народ и опута – имя), изучающий названия племѐн и 

народов. 

 С этнонимом «казах» ассоциируются Сакен Сейфуллин, Сырым Датов, Чингиз-хан, 

Алихан Букейханов, Кожанасыр, Шара Жиенкулова. Это связано прежде всего с тем 

государством, на территории которого они проживали. Их имена символизируют гордость 

казахского народа. 

 Александр Солженицын, Иван Сергеевич Тургенев, Александр Сергеевич Пушкин, 

Владимир Владимирович Путин, ассоциируются с этнонимом «русский». На такое 
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восприятие повлияло то, что эти великие деятели творили на территории России и, многие, 

находясь за рубежом, оставались верными своей Родине. 

 Этноним «киргиз» связан с ассоциациями, вызванными Чингизом Айтматовым. 

Чингиз Айтматов является народным писателем Киргизии, который писал на русском и 

киргизском языках.  

Важно отметить, что очень часто знаменитые личности ассоциируются с датами, 

которые так или иначе сыграли важную роль в их жизни или называют эпоху, в которой 

творили известности. 

 С именем лѐтчика-космонавта Юрия Гагарина связана дата – «12 апреля», «1961». 

Именно в этот день впервые в истории человечества Юрий Гагарин совершил полѐт на 

космическом корабле «Восток». 

 «10 апреля» ассоциируется с именем великого русского писателя Николая 

Васильевича Гоголя. В апреле 1836 года в Петербурге состоялось первое представление 

комедии «Ревизор», которую демократически настроенные критики приняли восторженно. 

 Имя Виктора Пелевина связывается с «XXI веком». Эта ассоциация объясняется 

временем творения произведений и жизнью писателя. И в наше время Пелевин радует нас 

своими новыми изданиями. 

 «1937 год» ассоциируется с Султанмахмутом Торайгыровым. В 1937 году писатель 

вместе с другими известными личностями был репрессирован. 

Содержание национального самосознания людей определяет особенности 

ментальности. Специфическое видение мира носителями русского и казахского языков 

связано с ―местами памяти‖, которые живут в сознании. 

 Следовательно, в картину мира билингва вплетаются общефоновые знания, несущие 

на себе национально-специфический отпечаток, который включает в себя индивидуальный 

культурный опыт, запас знаний и навыков, круг ассоциаций. 
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           Бҥгінгі таңда жас ҧрпақтың сапалы білім алуы басты мәселе болып отыр. Білім 

саласының даму кӛшінен қалмай ілгеілеу басты мақсатымыз. Сол кӛшке ілесе алмасақ-бізге 

сын.  Еліміздің ертеңі жас ҧрпақтардың қолында. Қазіргі заман талабына сай болашақ 

ҧрпақтың оқып білім алуын еліміз бірінші орынға қойып отыр. Білім беру мен білім алудағы 
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атқарылатын қарқынды жҧмыс ҧстаздардың еншісінде айтпаса да белгілі. Осыған орай ҧлы 

педагог Ушинскиидің «Бала-балқыталған алтын» деген қанатты сӛзі бірден ойға келеді. 

Балаға қалай бағыт берсең, солай ӛседі. Сондықтан баланың бойындағы жақсы қасиеттердің 

болуына, оның жан-жақты дамуына рухани бай тҧлға қалыптастыра білу басты міндетіміз. 

Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, оқушы бойындағы сенімділік пен 

жауапкершілікті дамыту керек. Қазіргі кезде заман талабына сай қоғам ӛмірінің жаңа 

сапасының негізін қҧрайтын жан-жақты білімді, жоғары мәдениетті, қабілетті мол тҧлға 

қажет     

Бҥгінгі таңда шетел тілін оқытудың басты мақсаттарының бірі- мәдениаралық қарым-

қатынасқа қабілетті, шетел тілін сол тілде сӛйлесуші ҧлттық тілдік және әулеметтік –мәдени 

ерекшелектеріне сай, дҧрыс қолдана  алатын, білімді де мәдениетті мамандар даярлау болып 

табылады.Бҧл мақсатқа жетуде тіл-ҧлт-мәдениет ҥштігін ӛзара тығыз байланыста 

қарастырудың, студенттердің бойында әулеметтік-мәденибіліктілікті қалыптастырудың 

маңызы зор. Шетел тілін оқытуда студенттердің бойында тілін ҥйреніп отырған халықтың 

салт-дәстҥрі, наным  сенімдері, тарихы жайындағы білімді қалыптастыруды талап етеді. 

Шетел тілі-бҧл әлемді тану кілті. Басқа әлем елдерінің миллиондаған адамдары еркін ӛз 

тілдерінде Шекспирді, Байронды, Гетені, Пушкинді, Абайды, Әуезовті, Аймаутовты және 

т.б. оқи алады, идеялық-эстетикалық ой ӛрістерін кеңейтеді, тәрбиелеуде және білім беруде 

ҥлкен мағына береді.Халық туындылары арқылы шет ел мәдениетін танып білуге болады. 

Шағын әдеби шығармалар, әңгіме, эссе, новелла, публицистикалық, кӛркем мәтіндер, деректі 

және кӛркем фильмдер тарихи материалдар қолдану тиімді болып келеді. Жаһандану кезінде, 

Қазақстанның тҥрлі елдермен байланыс кезінде  экономика,саясат және мәдени салаларында 

тіл ролі кӛтерілді, ӛйткені тіл ынтымақтасты, қарым-қатынасты қамтамасыз етеді. Мәдени 

қҧндылықтармен алмасу шетел тілін оқыту арқылы жасалады. Жастарды ӛз тілін қҧрметтеу 

мен қатар шетел тілін де қҧрмет кӛрсетуге тәрбиелеу. Тілдер қарым-қатынас қҧралы емес, 

сонымен қатар қоғамға қажетті қҧрамдас бір бӛлік. Шетел тілін болашақ мамандарға оқыту 

мен тәрбиелеу тығыз байланысты. 

Мемлекеттік тілді білу-парыз, ӛзге тілдерді ҥйрену-қҧқық. Қазіргі таңда жаңартылған 

бағдарлама бойынша  шетел тілі 1 класстан оқытуда. Негізінен шетел тілін  ерте жастан 

оқытудың басты мақсаты- оқушылар шетел тілінде қарым-қатынас жасай алу негіздерін 

меңгеруі болып табылады. Ерте жастан шетел тілін оқыту оқушылардың коммуникативті 

даму біліктілігін арттыру, қызығушылығын оятуға мқмкіндік береді, бірден кӛп тілде 

сӛйлеуге мҥмкіндік береді. Қазір шетел тілін білу- заман талабы. Шетел тілін оқытудың  

тиімділігі тек ғана білім алушыларға байланысты емес, оқыту стратегиясына байланысты. 

Бҧл мақсатқа жету ҥшін ең басты факторлар мыналар: мҧғалімнің  студенке немесе оқушыға 

деген педагогикалық іс-әрекеттің тиімділігін жетілдіру және сабақтағы әулеметтік қарым-

қатынас .Тілді ҥйренуде оқушылардың тыңдау, оқу, жазу, сӛйлеу дағдыларын дамыту сабақ 

барысында жҥзеге асыру, жазудан гӛрі тыңдап тҥсінуне, сӛйлеуіне кӛбірек назар аудару. Тек 

оқушылардың сабақ уақытында шет тілінде айтылым, оқылым, жазылым болып қана қоймай, 

мҧғаліммен немесе бір-бірімен жанды, белсенді қарым-қатынас болуы керек. Балалардың 

шет тіліне деген қызығушылығын арттыру ҥшін оқу ҥрдісінде сабаққа деген белсенділігін 

жақсы ҧйымдастыру керек.  

Тілді білу арқылы адам ӛзге ҧлттың ӛзгешелігін,мәдениетінің қаншалықты терең 

екендігін ҧғынады.  Шетел тілді оқыту кҥрделі әрі қиын ҥрдіс, шет ел тілін ҥйретуде 

студенттердің ӛз ӛмірлерінде болып жатқан қҧбылыстарға зейін қою арқылы қабылдауын 

арттыру. Шетел тілін оқытуда студенттің мәдениеттінің диалогқа еркін қатыса алуға себеп 

болатын тҧлғалық қасиеттерін дамытуда маңызды рол атқарады. Тіл мамандарын 

дайындауда мәдени диалог оқытушылар мен мамандардың ізденудің ҧтымды жолы. Оқу 

ҥрдісінде «окультурация» жҥреді, бҧл тәсіл мамандардың дайындығын тиімді етуге, 

маңызды мӛлшерде шекарасын кеңейтуге мҥмкіндік береді, тілдік дағдыны және шеберлікті 

байытуда, сол елдің әдет-ғҧрпын және дәстҥрін оқуда қолданады. Шетел тілін оқыту 

барысында тіл арқылы әлемдік мәдениетті тану, тіл арқылы әрбір студент ӛз кезегінде 

ҧлтаралық келісім, ӛз мәдениетін, ҧлттық мәдениетін, қҧндылығын бағалайды. Ғылым мен 

білімнің тығыз сабақтастығы отандық және әлем мәдениетіне баурау қазақ халқы және басқа 
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халықтардың оқыту мәтіндері, тарих, әдет-ғҧрып, дәстҥр, мемлекеттіктіл мен орыс тілі, 

шетел тілдерін білу арқылы жасалады. Кӛптілді білім беру бағдарламасы аясында ҥштілді 

меңгеру тәжірибесін жинақтап, әлемдік деңгейде кӛтерілуіміз керек. Бҧл оқушылардың 

халықаралық жобаларға қатысуын кеңейту, шетелдік әріптестермен ғылыми байланыстарын 

нығайтуға, шетел тілдеріндегі ақпарат кӛздеріне қол жеткізуіне мҥмкіндік береді. Елдің 

ертеңі ӛресі биік, дҥниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын ӛсіру ҥшін бҥгінгі ҧрпаққа 

ҧлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірімен ҧштастырған сапалы білім мен тәрбие 

берілуі қажет 

Қорыта келгенде, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды  

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы ӛзінің  мектеп қабырғасында алған білімін ӛмірде 

қажетке асыра білуі керек. Ҧстаздарға  ҥлкен  жауапкершілік міндеттелді.  Оқушылардың 

бойына ХХІ ғасырда ӛмірдің  барлық салаларында  табысты болуы ҥшін, қажетті 

дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдер  тынымсыз  еңбектенуі керек. Жаңартылған оқу 

бағдарламасы аясында тек ӛз пәнін, ӛз мамандығын  шексіз сҥйетін, бала ҥшін  ҧстаз 

ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын білімді мҧғалімдер ғана жҧмыс істей алады. Ҥйренгеніміз 

де, ҥйренерміз де кӛп Ҥнді халқының  тарихи тҧлғасы  Махатма Гандидің «Егер сен 

болашақтағы ӛзгерісті байқағың келсе, сол ӛзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала 

отырып, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды  болашаққа жетелеп, жақсы 

істі бастағалы отырмыз.  Жаңартылған білім — болашақтың кепілі. 
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Целью образования в настоящее время становятся не просто знания и умения, а 

определенные качества личности. Сегодня востребован член общества – личность 

самостоятельная, инициативная, ответственная, активная, высоконравственная и творческая, 

способная гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, стремящаяся к 

непрерывному образованию и самосовершенствованию. 

Новые требования общества к уровню развития и образованности личности, новые 

условия жизни должны менять содержание, средства и методы педагогического процесса. В 

этой ситуации возникает потребность в новых технологиях обучения (педагогических 

инновациях). 

С одной стороны, технология обучения – это совокупность методов и средств 

обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации, с другой – это 
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наука о способах воздействия преподавателя на студентов в процессе обучения с 

использованием необходимых технических или информационных средств. 

Современные педагогические технологии – это такие педагогические технологии, которые 

могли бы не только обеспечить эффективное усвоение предметных знаний, но и 

способствовали бы формированию у учащихся навыков самостоятельного получения знаний. 

В методической науке разработано множество разнообразных технологий, которые 

тесно взаимосвязаны между собой. Нам бы хотелось рассмотреть эффективные в данном 

отношении педагогические технологии обучения иностранному языку на неспециальных 

факультетах. 

Техническая база образовательного комплекса  нашего университета позволяет 

широко использовать компьютерные технологии во время аудиторных занятий и 

внеаудиторных мероприятий. Компьютерные технологии – процесс подготовки и передачи 

информации обучаемому, средством осуществления которого является компьютер. 

Электронные конспекты лекций, видео-лекции могут быть полезны как во время аудиторных 

занятий, так и в процессе самостоятельной работы студентов. Мультимедиа курсы являются, 

несомненно, перспективным дидактическим средством, которое при определенных условиях 

может значительно повышать эффективность учебного процесса. Демонстрация фильмов, 

анимация, фотографии, таблицы, выделение значимой области текста при помощи цвета и 

шрифта – всѐ это позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных 

образов, наполненных структурированной информацией, обеспечивают более глубокое 

погружение в материал. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде 

в долговременную память обучаемых и увеличить скорость и качество усвоения материала.  

Проблемное обучение — это тип развивающего обучения, которое предполагает 

создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, навыками и умениями и развитие мыслительных 

способностей. Проблемное обучение предполагает следующие последовательные операции: 

постановка вопросов преподавателем, анализ грамматического явления студентами, 

самостоятельная формулирование правила студентами под контролем преподавателя.  

Всѐ большую популярность приобретает технология современного проектного 

обучения. Актуальность проекта заключается в следующем: продуктивный способ сбора, 

изучения и анализа информации, что способствует формированию информационной 

культуры студентов, эффективный путь развития творческого мышления и 

совершенствования устной речи, опыт публичного выступления. Метод проектов формирует 

у учащихся коммуникативные навыки, культуру общения, умения кратко и доступно 

формулировать мысли; развивает умение добывать информацию из разных источников, 

обрабатывать еѐ с помощью современных компьютерных технологий; создает языковую 

среду, способствующую возникновению естественной потребности в общении на 

иностранном языке. Учащиеся расширяют свой кругозор, границы владения языком, получая 

опыт от практического его использования, учатся слушать иноязычную речь и слышать, 

понимать друг друга при защите проектов.  

К современным технологиям относится и обучение в сотрудничестве (cooperative 

learning), обучение в малых группах. Одни студенты быстро «схватывают» все объяснения 

преподавателя, легко овладевают лексическим материалом, коммуникативными умениями, 

другим требуется не только значительно больше времени на осмысление материала, но и 

дополнительные примеры, разъяснения. Такие ребята, как правило, стесняются задавать 

вопросы, а подчас просто и не осознают, что конкретно они не понимают, не могут 

сформулировать правильно вопрос. Если ребята будут работать фронтально, то слабые 

студенты рискуют так и не понять, почему нужно выполнять задания так, а не иначе. Если 

работа будет организована индивидуально, то тем более слабые студенты не смогут 

самостоятельно разобраться в новом материале. В малых же группах, организуемых так, 

чтобы в каждой группе, состоящей из 3-4 человек, обязательно был сильный студент, 
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средний и слабый, при выполнении одного задания на группу, учащиеся ставятся заведомо в 

такие условия, при которых успех или неуспех одного отражается на результатах всей 

группы. Поэтому слабые учащиеся стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а 

сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые досконально разобрались в задании, а также 

имеют возможность проверить собственное понимание вопроса, дойти до самой сути. Таким 

образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы.  

Таким образом, обучение в сотрудничестве способствует развитию каждого учащегося, 

развитию навыков взаимопомощи, студенты приобретают опыт работы в команде. 
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Білім беру жҥйесі біртҧтас және синергетикалық жҥйе ретінде ӛскелең ҧрпақты қазіргі 

және болашақтағы сын-тегеуріндерге дайындау ісінде қоғамның әлеуметтік тапсырысын 

орындауға бағытталған, оқушылардың 21 ғасырда ӛмір сҥруге қажетті тиісті білімдерін, 

іскерліктерін, дағдылары мен қҧзыреттерін қалыптастырады. Ал, білім беру жҥйесінің 

қызмет етуінің негізгі принциптерінің бірі ретінде білім беру жҥйесінің барлық 

буындарының сабақтастық принципі болып табылады. Бҧл мектепке дейінгі, бастауыш, орта, 

жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша кәсіптік білім берудің барлық 

деңгейлері бір-бірін байыта және толықтыра отырып, синхронды режимде дамуы тиіс 

дегенді білдіреді. 

Білім беруді жаһандандыру жағдайында қазіргі заманғы жалпы білім беретін мектепке 

педагогикалық инновацияларды енгізуге қабілетті, ҧлттық және адамзат тәжірибесінде 

жинақталған қҧндылықтарды іске асыруға технологиялық жағынан кәсіби қҧзыретті, 

креативті педагогтар қажет. Осыдан педагогикалық жоғары оқу орындарының алдында 

кәсіптік оқытудың инновациялық және тиімді әдістері мен технологияларын іздестіру және 

оқу процесін жҥзеге асырудың тиісті ҧйымдастырушылық-педагогикалық жағдайларын 

жасауға қатысты мәселелер кешені тҧр. 

Бҥгінгі уақытқа дейін педагогтарды даярлауда базалық және бейіндік циклдің пәндері 

кӛлемі жағынан мәнді және мазмҧны жағынан болашақ мҧғалімдерді кәсіби даярлау 

қҧрылымында маңызды орын алды. Әрбір пән педагогикалық білім берудің теориялық және 

практикалық компоненттеріне ие болып келді.  

mailto:nalbytova@mail.ru
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Педагогикалық білім берудің даму тенденциялары дуалды кәсіби білім беру жҥйесін іске 

асыру контексінде практикалық-бағытталған білім беру процесінің басым болу қажеттігін 

кӛрсетеді. Демек, бҥгінгі уақыт талабына сәйкес білім беруде барлық деңгейдегі білім беру 

мазмҧнын айқын анықтау, жетілдіру қажеттігі туындап отыр. 

Білім беру мазмҧны –  қоғам дамуының кез-келген кезеңінде дидактиканың  ӛзекті 

мәселесі болып келеді. Білім мазмҧны – жас ҧрпақтың ӛркениетті, демократиялық қоғамда 

ӛмір сҥруі ҥшін оған қазіргі кезеңдегі білім жҥйесі мен дҥниетанымды игерту. Білім мазмҧны 

жаңа ақпарат ағымын саналы тҥсіну, оны бағалай білу, кез келген жағдайда шығармашылық 

шешім қабылдау, рухаи адамгершілік қағидаларды игерту бағыттарын белгілейді [1,59].  

Білім мазмҧны – бҧл арнайы іріктеліп алынған және қоғамда қабылданған, білгілі бір 

сферада қызмет атқару ҥшін меңгеретін адамзат тәжірибесінің элементтер жҥйесі. Сондай-ақ, 

ол білім, іскерлік, дағды және дҥниетанымы мен жалпы тҧлғалық қалыптасу деңгейі 

кӛрінетін тҥпкі нәтиже ретінде қарастырылады. 

Білім мазмҧнын анықтау ӛте кҥрделі міндеттердің бірінен саналады. Дидактикада білім 

мазмҧнын анықтауға әсер ететін негізгі объективтік және субъективтік факторлар бар. 

Объективтік фактор қоғамның, ғылым мен техниканың дамуын, субъективтік фактор 

қоғамдағы саясат, идеология, ғалымдардың методологиялық позицияларын белгілейді. Білім 

мазмҧнын анықтауда формалды және материалды  білім беру теориялары негізге алынады. 

Формалды білім беру теориясы – Джон Локктан (ХҤІІ ғ.) бастау алып, Песталоцци, Кант, 

Гербарт т.б. (ХҤІІІ-ХІХ ғ.) жалғасын тапты. Олар рационализм философиясы теориясын 

ҧстанды, яғни тілдерді меңгертуді білім алушыны дамыту қҧралы деп есептеді, әсіресе, 

ертедегі грек, латын тілдерін, математиканы ҥйретуді таңдады. Есесіне химия, физика жалпы 

табиғатты тану ретінде меңгертілді [2].   

Материалды білім беру теориясы – ХҤІІ ғ. аяғы – ХІХ ғ. ӛріс алып, шаруашылық пен 

ғылыми-техниканың дамуы ғылыми-жаратылыстану, техникалық тәжірибесі мол 

мамандарды дайындауды талап етті. Бҧл теорияны жақтаушылар эмпиризм (грекше 

«тәжірибе») философиясын ҧстанды. Осыдан ғылыми-жаратылыстану ғылымдарын меңгерту 

ӛріс алды да нәтижесінің ӛлшемі ретінде білімнің ӛмірге қажеттілігі есептелді. Дегенмен, бҧл 

екі теория да біржақтылық танытып, кезінде К.Д.Ушинский осы теорияларды қатты сынға 

алғаны белгілі [3].     

Ғылыми зерттеулерде, педагогиклық оқулықтарда кӛрсетілгендей, педагогика 

ғылымындағы білім берудің ғылыми мазмҧнын анықтау теориялары және оны жетілдіруге 

қойылатын ғылыми талаптар жҥйесі тӛмендегідей: 

- Тәрбиенің негізгі мақсатына бағытталуы – жан-жақты дамыған адамды тәрбиелеу, 

адамды ӛмір сҥруге дайындау; 

- Білім мазмҧнын  ғылыми негізде қҧру; 

- Ғылыми жҥйенің логикалық қҧрылуы; 

- Пәнаралық байланысты сақтау; 

- Теория мен практиканың байланысы, ӛндіріспен ҧштастыру; 

- Білім алушының жас ерекшелігімен сәйкестендіру [4].    

Білім мазмҧны - ӛкiмет арнайы таңдап анықтаған белгiлi салада жҧмыс iстеу ҥшiн 

қажеттi адамзат тәжiрибесiнiң бӛлшегi. Ол - оқытудың нәтижесi болатын бiлiм, бiлiк, дағды, 

тҧлғалық қасиеттер жиынтығы. Олай болса, оқыту – білім беру, тәрбиелеу, дамыту 

мақсатына бағытталған алдын-ала жоспарланған iс-әрекет. 

В.А.Сластениннің пікірі бойынша мҧғалімдік қызметке қойылатын жалпы талаптардан 

туындайтын мҧғалімдік мамандықтың профессиограммасы мыналарды қамтиды. 

1) қоғамның саяси ҧстанымы; 

2) әлеуметтік-психологиялық, этикалық-педагогикалық және ҧстаздың жеке басының 

сапалары; 

3) психологиялық және педагогикалық даярлық; 

4) мамандық бойынша даялық; 

5) пән бойынша даярлық [5].    
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Қазіргі постиндустриалды қоғамда білім мазмҧнын жаңарту, тҧғырлардың алмасуы, 

ӛзгеше қарым-қатынас, қҧқық, педагогикалық менталитет т.б. білім парадигмасын ӛзгерту 

қажеттігінің туындауы заман талабы.  

«Парадигма» латын тілінен аударғанда «ҥлгі» деген мағына береді. Бҥгінгі 

педагогикада ол білім берудің концептуалдық моделі ретінде қолданылып келеді. Білім беру 

парадигмаларының кӛптеген тҥрлері бар. Бҥгінгі таңдағы байқалған педагогикалық ғылымда 

тҧғырдың ӛзгеруі, ең әуелі, педагогикалық зерттеуде ғылымнан тәжірибеге кӛшу кезеңдеріне 

жатады.  

Шетелдік психологиялық-педагогикалық ғылым шеңберіндегі білім беру парадигмасы 

мәселесіне байланысты еңбектерді талдасақ, шетел педагогикасында білім беру парадигмасы 

тҥрлі тҧжырымдамалар арқылы беріледі: дәстҥрлі білім парадигмасы; технократтық 

(прагматикалық) парадигма; бихевиористік (іс-әрекеттік) парадигма; гуманистік парадигма; 

теологиялық  парадигма; биопсихологиялық парадигма т.б.                           

Білім беру жҥйесіндегі негізгі қарама-қайшылық - дҥние жҥзіндегі білімнің қарқынды 

ӛсу темпі мен индивидтің оны меңгеруге мҥмкіндігінің шектеулі болуы арасында. Осындай 

қарама-қайшылық тҧлғаны абсолютті білімді идеал ету (тҧлғаны жан-жақты дамыту) сияқты 

педагогикалық теориядан бас тартып, жаңа идеалға - адамның ӛзін-ӛзі реттеуі мен ӛз бетімен 

білім алу қабілетін максималды дамытуға кӛшуді талап етіп отыр. Бҧл инновациялық білім 

беру тҧғырларын анықтап алуды талап етеді. Инновациялық оқыту – ең алдымен, білім беру, 

ӛз бетімен білім алу негізінде тҧлғаның қабілетін дамыту.  

Фундаментальдылық, тҧлғаның қызығушылығын қанағаттандыру мақсаттылығы және 

бағыттылығымен қатар білім берудің жаңа парадигмасының кӛрінісі.  

«Фундаментальді ғылыми-жаратылыстану және гуманитарлық білім адамға дҥниенің 

қазіргі таңдағы біртҧтас ғылыми-жаратылыстану картинасы туралы тҥсінік беруге, кәсіби 

қызметті бағалау ҥшін ғылым іргетасын қалап, тҧлғаның шығармашылығын дамытуға және 

ӛз мҥмкіндігі, қабілеті, қажеттілігін тану арқылы ӛмірлік бағдарламасын жасауға мҥмкіндік 

тудыруы керек» (ЮНЕСКО-ның халықаралық меморандумы).    

Егер, 1960-1980 жылдары білім беру «бәрінен аз ғана білу» формуласымен 

сипатталса, 1990 жылдары «Жаңа жағдаяттарды тану ҥшін барлық ҧсынылған мазмҧнның 

мәнін білу» - ге кӛшті. Барлық пәндердің негізгі мәнін білу арқылы ортақ ақпарат жинақтау 

білім алушыға әсіресе, студентке болашақ маман ретінде қойылатын негізгі мақсат. 

Оқытудағы мәндік тҧғыр (сущностный подход) жаратылыстану, гуманитарлық және 

техникалық ғылымдар синтезін қҧрайды. Оқытудағы мәндік ҧстаным – бҧл оқытушылардың 

студенттің қабілетін дамыту бағытында пәнаралық байланыс негізінде олардың (пән 

мазмҧнының) мәнін жҥйелі ҧғынуға жағдай жасайтын жҥйелі, синергетикалық («синергия»-

грекше серіктестік, екі адамның бір бағыттағы бірлескен әрекеті) ҧстаным. 

Акмеологиялық тҧғыр инновациялық білім беруде мәндік тҧғырмен тығыз 

байланысты. «Акмеология» (грекше «акме» - шың, биіктік, жоғарғы деңгей) – зерттеу 

нысаны (объектісі) ӛмірдің кез келген сферасындағы ӛзін-ӛзі дамыту, ӛзін-ӛзі жетілдіру, 

ӛзінің қол жетер мҥмкіндігін жҥзеге асыру динамикасындағы адам болып табылатын ғылыми 

білімнің жаңа аймағы, ғылыми пәндер кешені. Бҧл ҧғымды ғылыми айналымға 

Н.А.Рыбников (1928) енгізді, оларға жастық пісіп-жетілу психологиясын немесе ересектілікті 

белгілейді. Акмеологияны ғылыми проблема ретінде Б.Г.Ананьев («Адам таным мәселесі», 

1969) тҧжырымдады, оны А.А.Бодолев («Акмеология оқу және ғылыми пән ретінде», 

М.,1993) дамытты. Акмеология пәні – адамның шығармашылық әлеуеті, субъектінің 

шығармашылық деңгейге жету заңдылықтары мен шарттары, ӛзінің мҥмкіндігін шарықтау 

шегіне жеткізуі. Акмеология міндеті - іс-әрекет субъектісін кез-келген әрекетте, сондай-ақ, 

ӛзі таңдаған мамандықта ҥлкен жетістіктерге қол жеткізуге мҥмкіндік беретін білім және 

технологиялармен қаруландыру. «Акме» - бҧл кәсібилік шыңы – тҧрақты жоғары нәтижелер, 

келешекке сенімділік. Шығармашылық – кәсібиліктің қажетті компоненті. Ӛзін-ӛзі дамыту – 

кәсіби шыңға жету жолы. Барлық білім алушылардың бойында ӛзін-ӛзі дамыту, ӛзін-ӛзі 

жетілдіру, ӛз бетімен білім алу, ӛзін-ӛзі бақылау дағдысын қалыптастыру қажет, бҧл «акме» 

жағдайына жету факторлары. Акмеологиялық зерттеудің  негізгі саласы адам дамуының 

жоғары дәрежесі ретінде кәсібилікті оқытумен байланысты. Акмеологияның нысаны  - 
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адамның кәсіби педагогикалық, инженерлік, медициналық, әскери, спорттық және юасқа 

қызметтері. Мҧндағы оқытушы міндеті – студенттердің оқу мотивтері мен қажеттіліктерін 

қалыптастыру болып отыр [6].     

Сонда білім мазмҧны тҧлғаның жан-жақты дамуына және қҧзыреттіліктерінің 

қалыптасуына негіз болып табылатын әрбір білім беру деңгейі бойынша білім жҥйесі 

(кешені). Мҧндағы «қҧзырет» білім беру жҥйесіне берілетін әлеуметтік тапсырыстарды 

қҧрайтын жеке және қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында нәтижелі іс-

әрекеттерге қол жеткізу ҥшін ішкі және сыртқы ресурстарды тиімді жаңғыртуға дайындық 

болса, «қҧзыреттілік» оқу мен ӛмір жағдаяттарын шешу кезінде білім алушылардың білімді, 

іскерлікті, дағдыны және қызметтің әмбебап тәсілдерін меңгеруі кӛрінетін білім берудің 

нәтижесі.  

Қазақстан Ресубликасының даму перспективалары халықтың тҧрмысының жоғары 

деңгейіне қол жеткізіп, оның әлемдік қауымдастықтағы мәртебесін арттыру болып 

табылады. Жоғары технологиялар мен цифрландыру  дәуірінде  білім беру жҥйесі 

болашақтың кӛкжиегін анықтайды, мемлекеттің тҧрақты дамуы мен зияткерлік қуатын 

қамтамасыз етеді. Қазақстанды бәсекеге қабілетті адам капиталы бар елге айналдыру ҥшін, 

білім берудің заманауи  модельдері және экономикалық ӛмірдің  жасампаз нысандары бҥкіл 

қоғамның игілігіне айналуы тиіс. Осы орайда жаңаша ойлайтын педагог кадрларды 

даярлаудың орны ерекше. Сондықтан білім берудің ҧлттық жҥйесінің еліміздің адам 

ресурстарын дамытуға ҥлесінің тиімділігін арттыру ҥшін, жоғары білім берудің «Білім беру» 

мамандықтары тобына Білім бағдарламалары дайындалуда.  

Білім мазмҧнын анықтайтын басты қҧжат ретінде қҧрастырылу барысындағы Білім 

бағдарламалары дуалды кәсіби білім беру жҥйесін іске асыру мақсатында практикалық-

бағытталған білім беру процесінің басым болуын кӛздейді. Сондықтан білім 

бағдарламаларын қҧрастыруда бірнеше сҧрақтарға ғылыми – практикалық жағынан нақты, 

айқын сҧрақтарды белгілеп алу керек: 

- Біріншіден, бҥгінгі таңда ӛндіріске қандай мамандар қажет болып отыр, яғни тҥлек 

қандай қҧзыреттілікке ие болуы керектігін нақты шешу; 

- Екіншіден, осы белгіленген қҧзіреттілікке қол жеткізу ҥшін студент қандай білім, 

іскерлік, дағдыларды меңгеруі тиіс екендігін белгілеу; 

- Ҥшіншіден,  студенттің меңгеруге тиісті білім, іскерлік, дағдылары қандай пәндер 

негізінде іске асатындығын таңдап, іріктеу. 

Білім бағдарламасын дайындауда білім беру жҥйесінің барлық буындарының 

сабақтастықта болу принципі, яғни  мектепке дейінгі, бастауыш, орта, жоғары, жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің барлық деңгейлері бірін-бірі мазмҧндық жағынан жетілдіріп, 

толықтырып, дамытуы бағдарламаның нәтижелі болуының шарты болып саналады. Маман 

даярлау мақсатында аталған білім беру жҥйесінің әрқайсысы Білім беру бағдарламаларын 

даярлау кезеңінен бастап, курстың толық аяқталуына дейін ӛндіріспен тікелей әрі тең 

қҧқылы байланыста болады. 

Білім бағдарламасын дайындау барысында оқу бағдарламасында берілген мазмҧнды 

терең меңгеру мақсатында пререквизиттер мен постреквизиттер кӛрсетіледі.  Жоғары оқу 

орны студентінің білім мазмҧнын меңгеруде ескеретін жайлардың сол пәнді меңгеруге 

дайындығын анықтау және осы пәнді меңгерудің келесі пәнді меңгерудегі орнын білу болып 

табылады. Олай болса, ӛз кезегінде білім бағдарламасын дайындайтын мамандар 

пререквизиттер мен постреквизиттер туралы жан-жақты білулері қажет. Пререквизиттер 

оқылатын пәнді меңгеруге қажетті білімдер, іскерліктер, дағдылар мен қҧзыреттіліктер тізімі 

де постреквизиттер келесі оқытылатын пәндерді меңгеруге қажетті білімдер, іскерліктер, 

дағдылар мен қҧзыреттіліктер тізімі. 

Сонымен, мектептердің заманауи талаптарына жауап беретін педагогтарды даярлауда 

жоғары оқу орындарында білім мазмҧнын жетілдіруде тӛмендегі мәселелерді ғылыми-

практикалық жетілдіре тҥсу қажет деп есептейміз: 

- Жоғары кәсіби педагогикалық білім беру тәжірибесін жинақтау және қазақстандық 

білім беру жҥйесіне сәйкес саралау; 
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- Жоғары педагогикалық білім беру мазмҧнын 21 ғасыр дағдыларын меңгеруге 

қажетті қҧзыреттіліктерге бағыттап жетілдіру;  

- Кәсіби білім беруде білім беру жҥйесінің сабақтастық принципін және ӛндіріспен 

байланыста ҧстану.  
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  ХХІ ғасырдағы ӛмірді жарнамасыз елестету мҥмкін емес. Қазіргі заманғы жарнама - бҧл 

ғылымның тҥрлі салаларында мамандар: лингвистер, психологтар, мәдениеттанушылар және 

әлеуметтанушылар назарын аударатын кӛп қырлы қҧбылыс. Жарнама тілі жаңа идеялар мен 

оқиғалардың пайда болуына дереу жауап береді және ӛмірдің кез келген саладағы ӛзгерістер 

жарнамалық мәтіндерде сӛзсіз кӛрінеді. 

Жарнамалық қызметке қызығушылықтың ӛсуі, ӛз кезегінде, зерттеушілердің басты 

жарнамалық ӛнімге - жарнамалық мәтінге және тиісінше жарнама тіліне қызығушылығын 

тудырды. Жарнама тілін зерттеумен Д.Э. Росенталь, Н. Н. Кохтев; А.Н. Баранов айналысты. 

Прагматикалық және лингвистикалық тҧрғыда жарнаманың ерекшелігі (Т.Н. Лившиц), 

жарнамадағы сӛйлеу әсері және манипуляциясы (Ю.К.Пирогов), жарнамалық мәтіннің 

қҧрылымы (Л.Г. Фесченко), жарнама мәтінаралық феномен ретінде  (М.В. Терских), 

жарнамалық тілдегі мәнерлі синтаксистік конструкциялар (Ю.Ф. Оковития) ретінде қаралды 

. 

Заманауи жарнама болашақ тҧтынушылардың белгілі бір ӛнімге қатынасын ғана емес, 

сонымен қатар жарнаманың тіліне, атап айтқанда, тілдік нормаларға тікелей әсер етеді. 

Жарнамалық мәтіндерде қазіргі заманғы  барлық ӛзгерістер айқын кӛрінеді. 

  Жарнама тілі тек қана лингвистикалық, экстралингвистикалық сӛйлеу қҧралдарының 

жҥйесі болып табылмайды , бҧған бҧқаралық қарым-қатынас ережелері, содан кейін жалпы 

әдеби ережеге бағынатын , сондай-ақ белгілі бағыттаушысы бар тілдік ортаның әлеуметтік-

лингвистикалық, психологиялық-лингвистикалық және лингвомәдени ерекшеліктерін ескере 

отырып, адресаттың белгілі бір ақпаратын қабылдауды қалыптастыратын тіл қҧрылымы. 

Жарнама тілінде әсер етуді арттыру қажет болса, тілдің нормасын бҧзуға жол берілуі мҥмкін. 

Жарнамалық тілде ӛрнек - бҧл норма. Жарнама мәтінінде ӛрнек қҧруды тудыратын 

норманың бҧзылуы (әдеби, этикалық, заңдық және т.б.) заманауи жарнамалық мәтіндердің 
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тән ерекшелігі болып табылады. Жарнама тілінде грамматикалық және лексикалық 

нормалардан ауытқулар жиі кездеседі. 

Жарнамалық қызметке қызығушылықтың ӛсуі, ӛз кезегінде, зерттеушілердің басты 

жарнамалық ӛнімге - жарнамалық мәтінге және жарнама тіліне қызығушылығын тудырды. 

Жарнама тілін зеттеумен Д.Э. Росенталь, Н. Н. Кохтев; А.Н. Баранов айналысты [1]. 

Жарнама (франц.reclame, латын тілінен Reclamare - жарқырау) – бір нәрсе туралы ескертуге 

арналған тҥрлі шаралар,мысалы кез-келген кәсіпорын және кез келген басқа ҧйым ҧсынатын 

тауарлар, шоу-бағдарламалар, қызметтер [2]. 

Жарнаманың тарихы бірнеше жыл емес, мыңдаған жылдар бойынша есептеледі. Осындай 

экономикалық санаттың «тауарлар» ретінде пайда болуынан және тауар ӛндірісін қҧрудан 

бастап жарнаманы ӛнер ретінде дамыту басталды. Сыртқы жарнама жарнаманың кӛне 

тҥрлерінің бірі болып саналады.Оның тарихы жазудың  пайда болу және таралу уақытына 

келеді. Коммерциялық хабарламалар сауда жолдары бойындағы жартастарда жасалды. 

Ежелгі Мысырдың Мемфис қаласын қазбалау кезінде ең ежелгі сыртқы жарнамалық 

ҥлгілердің бірі - « Мен,Рено,Крит аралынан, қҧдайлардың еркімен тҥс жоримын » деп 

жазылған тас ескерткіш табылды.Помпейдегі қазба жҧмыстары кезінде бір жарым мыңға 

жуық қабырғадағы жарнамалық жазбалар табылды. Олардың біреуі: «Жолаушы , осы жерден 

он екінші мҧнараға қарай жҥре беріңіз.  Онда Сирипус шараптық жертӛле ҧстайды.Сонда 

қараңыз. Кездескенше». Басқа жазбада былай жазылған сіз «жақсы және жақсы салынғын 

вилланы жалға ала аласыз. Жалға алушы хабарласу керек ... »  

Сауда-саттықты дамыта отырып, жарнаманың да тҧтынушыға әсер ету жолдары 

жаңартылды. Ежелгі кӛшелерде жарнамалық кӛріністер бейнеленген графитиді жиі 

кездестіруге болады . Олардың бірі, мысалы, былай деп хабарлады: «Помпейде 20 жҧп 

гладиаторлар 6,5,4,3 кҥн бойы шайқасады және сәуір айының басында, сондай-ақ аң аулау 

барлық ережелерге сәйкес ҧсынылатын болады және шатыр тігілетін болады». Кӛріністер 

мен ішетін орындарды жарнамалаудан басқа, монша қызметтері де жарнамаланды: 

«Фаустинаның кірісі ҥшін ванна қалалық әдет-ғҧрыппен жуындырады және барлық 

қызметтерді ҧсынады». Кӛптеген сыртқы жарнамалардан шаршаған ежелгі римдіктер ежелгі 

Рим қалаларының кӛшелерін кезіп жҥрді [3]. Ежелгі Помпеи қаласы, ол су астында қалған 

лаваның арқасында, бізге осындай жазбалардың мың жарымынан астамын әкелді. Олардың 

арасында заманауи қҧрылымдарға сәйкес жарнамалық мәтіндер бар. Ежелгі мәдениетпен 

таныс емес қазіргі жарнама теориясы жарнама қызметінің дамуы тек типографияның пайда 

болуымен ғана басталатынын айтады. Ол XV ғасырдың ортасынан ерте емес. Бҧнымен 

келісу мҥмкін емес. Бҧған жарнамалық объектілердің кӛптігі мен функционалдық 

әртҥрлілігі, ежелгі жарнамаға тән техникалар мен қҧралдардың байлығы дәлел болады. Онда 

жарнамаланған заттар ӛмірдің барлық салаларын қамтиды. 

Әлемдік ҥстемдікті анықтау ҧзаққа созылды, солтҥстіктен варваршылар қауіп 

тӛндірді, ал Рим қалаларының қабырғаларындағы ретсіз граффити кӛшелердің кӛрінісін 

бҥлдірді. Ежелгі қалада жарнамалық және басқа да бҧқаралық ақпарат процестерінің 

қарқындылығы ең жиі баратын аудандарда арнайы белгіленген жерлерді талап етті. Қалалық 

билік: «Бҧл жерде жазуға тыйым салынады, осы жерде аты-жӛні кӛрсетілген адамға қасірет 

болады. Мҥмкін, ол бақытты емес. Кӛптеген тыйымдар ештеңеге алып келмеді, нәтижесінде 

билік жарнама ҥшін арнайы орындарды қҧру туралы шешім қабылдады. 

Кӛп адамдар болған жерлерде ағартылған және тор болып сызылған қабырғалардың 

бӛліктері пайда болды, кейін олар "альбумстар" деп аталған. Осы "стендтерде" кӛмірмен 

тҥрлі хабарландырулар жазылған, олардың ҥстіне жаңалықтар да жазған. "Амблимусті" 

плакаттардың ата-бабасы деп санауға болады, кейіннен олардан біз кҥнде кездестіретін 

сыртқы жарнама пайда болды. Қарапайым жарнаманың тҥрлері "біздің заманымызға дейінгі" 

уақытта қолданылды. Мәселен, осы кҥнге дейін жеткен жарнаманын бір ҥлгісі мысырлық 

папирус саналады. Фараондар заманында бҧл қҧрал қҧлдарды сату туралы жҧртшылыққа 

хабарландыру ҥшін қолданылған. Кӛне заманда гҥлденген Ежелгі Грекия мен Рим, ағаш 

тақтайша, мысқа немесе сҥйекке ойып жазылған жарнамалық хабарландырулар пайдаланған, 

олар алаңдарда және басқа да халық кӛп жиналатын жерлерде жарияланған. Антикалық 

мәдениет ӛркендеуімен жарнамалық қызмет "ыстық" ақпаратқа сҥйене отырып,  неғҧрлым 



378 

кҥрделі пішіндерге ие болыды. Енді жарнама – жарнамаланатын нысан  белгілі бір бейнесін 

(имиджін) қҧруға бағытталған, ауызша, дыбыс, жазбаша және бейнелеу ӛнері тәсілдерін 

қамтитын кешен. Әрине, мҧндай нысанды жарнаманың мҥмкіндіктері кӛп: әлеуетті 

клиенттерді тарта отырып, олардың назарын және қызығушылығын оятып,  жарнамадан 

кҥтілетін іс-әрекетке апарады - сатып алу. 

Кітап бастырушылықты ойлап шығыру жарнама дамуының сапалы кезеңі келгенін 

анықтады. 

Ресейде жарнама ісі X-ХІ ғғ. дами бастайды. Сонда орыс кӛпестері ҧсынатын тауарлар сату 

ҥшін әр тҥрлі тәсілдерді қолдана бастады. Сол уақытта саудамен айналасатын адамдар ҥшін 

ӛз тауарларының қадір-қасиетін әрлендіріп сатып алушыны алдау қалыпты жағдай болғанын 

мойындамауға болмайды. Шын мәнінде, Ресей баспа жарнамасы Петр I-ші (XVIII ғ. басы)   

кезінде шығарылған "Ведомостарда" кездеседі. Алайда, баспа жарнамалық 

хабарландыруларының дамуы XIX ғ. тиесілі, тауарлардың баспа жарнамасы кең пайдалана 

бастаған кезде, сәл кейінірек "Санкт-Петербургские ведомости" Ғылыми академиясының 

шығарумен итермешілік алған. Уақыт ӛте келе, "Санкт-Петербургские ведомости" 

газетіндегі жарнама тақыраптарға бӛлініп, одан сайын дифференциалды бола тҥсті, мысалы: 

банкротқа ҧшырау туралы хабарламалар, несие берушілердің айыппҧлды вексельдер арқылы 

ӛндіріліп алуы, соның ішінде мемлекет қазынасының мҥлігінің ҧрланып, соның себебінен 

пайда болған залалды ӛтеу ҥшін ҧйымдастырылған жекеменшік қожалықтарды мәжбҥрлеп 

жаппай сатылуы жӛнінде жариялап, экономикалық ӛмірдің даму кҥйін қамтып, кӛрсететін 

болған. Сонымен қатар, газет бетіне тӛмендегідей жеке ақпараттар шығатын: «Қолданыста 

болған оқа және шашақтармен кӛмкерілген тебінгі сатылады, жорық кереуеті де бар, ішінен 

жылжып шығарылатын кереуеті бар  былғарымен қапталған, жолға шыққанда ӛте ыңғайлы 

болып келген орындықтар да сатылады. Бҧл бҧйымдар туралы білгіңіз келсе, атты гвардияға 

бет алып, Таврикалық бақшаға тиіп тҧрған тас ҥйдегі қойманың дәл ҥстінде тҧрып жатқан 

тҧрғындарға хабарласуға болады». 

1861 жылғы басыбайлылық қҧқықтың жойылуы мен капиталистік ӛарым-қатынастың 

қрқынды дамуының салдарынан жарнамалық қызмет ӛз ӛркендеуінің сапалық жағынан жаңа 

сатыға кӛтерілді. Орыс журналистикасы ҥшін ӛте маңызды болып келетін жайт: баспасӛздегі  

алдын-ала цензураны жоққа шығарып, жариялылыққа жағдай жасап ынталандырған,  бҧл – 

уақытша болып қабылданып, бірақ тез арада енгізілген баспазӛз жӛніндегі заңдар жинағы. 

Бізді қызықтыратын тақырып бойынша айта кетсек, бҧл 1863 жылыгазет пен журналдарда 

шығатын коммерциялық хабарландыруларға шектеу қоятын талаптардың заңды кҥштерінің 

жойылғандығы. 

Жарнамалық мәтіндердің эволюциясы олардың мазмҧнының және ӛзара әрекетінің 

дифференциациясы, таңбалық қҧралдардың ӛзара байыту жолымен жҥріп кеткен, ол : дыбыс, 

сӛз, қимыл, сурет, тҥс, қаріп және т.б. Ресейдегі ақпараттандыру және жарнамалау 

институттарының тең бӛлінуі ХІХ ғасырдың бірінші жартысында ӛткен. Ресейдегі 

журналистиканың бҥкіл ХІХ ғасыр бойына созылған эволюция, Батыс Еуропада аталған 

ғасырдың ортасында дамыған кҥйінің ӛз мәресіне жетті. Жаңадан қадам басып жатқан ХХ 

ғасырдың бас кезінде бейнелеу жарнамасының кіші формалары аса таңдаулы болып 

қалыптасқан: пошта ашықхаттары, талғампаздықпен дайындалған меню және театрлық 

бағдарламалар, әртҥрлі этикеткалар мен қаптау материалдары.  

Фотография Ресейде де Батыс Еуропадағы сияқты уақыт ӛте келе, жарнама 

қҧралдарына енген. Оның қолданысқа енуі –  ӛз уақытындағы баспада пайдаға асырылған 

гравюра мен графикалық сурет сияқты, бҧл – бірбеткей, турашыл кӛрнекі жарнамадан 

экпрессиялы, эстетикалық жағынан мінсіз жарнамаға дейін әртҥрлі  қолданылу жолдарын ӛзі 

арқылы ӛткізген.  

Қазіргі заманның жарнамалық плакаттың «әкесі» болып саналатын тҧлға, бҧл - график 

және сахна әсемдеушісі, 1866 жылы Париж қаласында кішкене ғана литографияның негізін 

қалаушы  - француз Жюль Шере. Қазіргі заман плакатының - қарама-қайшы және ашық 

тҥстер арқылы кӛзге тҥсу, плакаттағы бейнені бір кӛргеннен қабылдап алу, ықшамдылығы, 

кӛрермен назарын басты фигураға қарату сияқты негізгі принциптерін де осы адам негізге 

келтірген. Жюль Шере мыңнан астам плакат жасап шығарды, олардың негізгі тақырыбы 
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кафе-шантан, маскараддтар және кӛрмелердің жарнамасы.Оның кӛңілді кейіпкерлері 

кӛпшілікке де, кәсіби дизайнерлерге де ҧнады. Ол жиі импрессионисттерге ҧқсас мәнерде 

жҧмыс істеді. Тулуз-Лотрек сол жылдары париждік жаяужолдарында пайда болған 

жарнамалық парақтардың арқасында кӛпшілікке танымал болды. Олардың біріншісі 1889 ж. 

даудың ортасында жҥрген танымал Ла Гулю ("Қанағатсыз") атты бишімен ашылған  "Мулен 

Руж" плакаті кӛпшілікті таңғалдырды. Ӛтіп бара жатқандар адамдар жабыстырылып жатқан 

жерлерде суретшінің қол таңбасын кӛру ҥшін шоғырланды. Плакаттарды ҥйлеріне апару 

ҥшін жҧлып жҥрді [4]. 

Ғасырлар бойы жарнамалық суретшілері бірнеше рет ӛзекті кӛркем стильдерді 

пайдаланған. Стиль ҧғымы дегеніміз "тіл мен композицияның жекелеген шығармаларының, 

жазушының шығармашылығын, әдеби топтардың немесе бағыт пен мінез-қҧлқының, ӛмір 

салттың мен адамның ӛзін-ӛзі таныту тәсілінің, әлеуметтік топтың, әлеуметтік қабаттың 

немесе тіпті халықтың ерекшелігін және ерекше әдісін баяндау". Жарнама-суретшілердің 

белгілі бір стильге бейілділігі олардың жҧмыстарын халық тҥсіне алатынын және жетістікке 

жету мҥмкіндігі бар екенін білдірді. Жарнаманың стилі бҧл жарнамалық материалдардың сол 

немесе ӛзге дәуірінде жасалған, сол немесе ӛзге адамдарға, сол немесе ӛзге мақсатпен, сол 

немесе ӛзге автордың жалпы ерекшеліктері.  Стиль туралы әр текті материалдардың 

арасында, оларға тән жалпы бейнелерді, композиция принциптерді, сурет техниканы, 

сызықтарды, тҥс ҥйлесімділіктерді нақты бӛлген кезде ғана айтуға болады. Жарнаманың 

стильдік ерекшеліктерін талдау ой шабыт қоғамында, қҧндылықтар жҥйесінде, мақсаттарда 

басым болған жарнамалық технологиялар мен дәуірлердің әлеуметтік процестерінің  

байланысын неғҧрлым терең зерттеуге мҥмкіндік береді. Нақты осы контексте жарнаманы 

қарастыру қажет [5]. 

Жарнама бҧл ӛндіруші, дистрибьютор жане тҧтынушы арасындағы маркетингтік 

коммуникация қҧралы, бҧл диалог, ол арқылы сатушы тауар сатуға ниетін, ал сатып алушы 

оны сатып алу қызығушылығын білдіреді. Кең мағынасында жарнама қызметі ҧғымына 

кіреді: 

- Оларға жарнамалауға тура келетін тҧтынушыларды, тауарды немесе қызметті зерттеу; 

- Мақсаттарды қою мағынасында стратегиялық жоспарлау, нарықтын шекараларын 

анықтау, шығармашылық тәсілдермен және жарнама қҧралдарын пайдаланумен қамтамасыз 

ету; 

- Хабарландыруларды қҧру, мәтін жазу, макетті дайындау, кӛркем безендіру, және 

олырды ӛндіру; 

- Сол немесе ӛзге де нақты маркетингтік мақсаттарда жарнаманың қажеттілігін және 

пайдалану орындылығын зерттеу; 

- Жаранамалық ӛнімдерін ӛндіру мен жарнамалық іс-шараларды ӛткізу; 

- Жарнаманың әртҥрлі арналар бойынша ӛрлеуін талдау және оны жекеленген 

тҧтынушы топтармен қабылдауын зерттеу; 

- Жарнаманың тиімділігін және оған шығындарын бағалау [5]. 

Қазіргі таңда жарнама біздің ӛміріміздің ажырамас бӛлшегіне айналды. Жарнаманың негізгі 

міндеттерін тӛмендегідей топтастыруға болады: беделді, тауар мен фирманың имиджін 

қалыптастыру кезінде пайда болатын; коммерциялық, оларға сауданы ынталандыру, тиімді 

серіктестерді іздеу жатады. 

Жарнаманың негізгі мақсаттары: 

- Информативті – тауар бар екендігі туралы жалпылау, оның негізгі қасиеттерімен, 

мәліметтерімен, қайда және қай уақытта тауар сатылатыны туралы танысу. 

- Психологиялық – ӛзін-ӛзі бағалау сезіміне, беделіне, кӛзқарастарына және 

тҧтынушылардың талғамдарына, олардың ҧмтылысына әсер ету. 

- Ынталандырушы – ескерту, сатып алуға қозғау, байланыстарды орнату жане т.б. [6] 

Совет тҧтынушының ӛмірінде жарнаманың болмағандығы туралы факт маңызды рӛл 

атқарды. Қайта қҧрылыстан кейінгі алғашқы жылдары жарнама дҧрыс нәрсе ретінде 

қабылданған. Бірінші жарнамамен бірге біздің ӛмірімізде алғашқы бҧрын қол жетімсіз және 

белгісіз болған шетелдік тауарлар пайда болды. Адамадар жарнамаға сенген, оған сенгісі 

келген. Онжылдықтардан кейін жағдай тҥбегейлі ӛзгерді. Кейін жарнама әдемі бола бастады, 
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онда шытырман пайда бола бастады. Ағылшын жарнамаға стандарт болған нәрсе Ресейде да 

пайда болды [6]. 

Ағылшын және Ресей жарнамаларының ортақ ерекшелігі – жарнама бизнестің 

қҧрамдас бӛлігі [7]. Ресей және Ағылшын жарнамаларына тән ҧқсас белгілері: 

қатысушылардың коммуникативті актінің болуы – хат жолдаушы және хат алушы; 

объектінің болуы; коммуникативті актінің шарттарының бірдей болуы; ақпараттылығы; 

таңдау; тілдік қанықтылығы; жоғары экспрессивтілік. Алайда, ресейдің жарнамасы кӛбінесе 

батыс, американдық, мәдениетінің ықпалымен қалаптасқанына қарамастан, олардың 

арасында бірқатар ерекшеліктер бар. Ағылшын жарнамасы толығымен бизнестің қҧрамдас 

бӛлігі, ал ресей жарнамасы алдымен мәдениеттің, содан кейін бизнестің қҧрамдас бӛлігі 

болып келеді. Ресей жарнамасында ережелер әлі де орнатылуда, ал американдық 

жарнамасында орнатылды. Ресей жарнамасы, ағылшын жарнамасының қатаң 

сегменттелгенінен айырықша, нарықты толығымен қамтуға тырысады [8]. 

Қалай да болмасын, кез-келген жарнама әлеуетті тҧтынушының назарын жарнамалау 

объектісіне аудыруды мақсат болып қояды. Жарнама науқанының тиімділігі белгілі бір 

дәрежеде жарнамалық ҧранның лингвистикалық рәсімдеумен байланысты. Ҧранды сәтті 

пайдаланған кезінде ол жарқын жарнамалық кейпін қҧруға ықпал етеді және әлеуетті 

тҧтынушыға әсерін арттырады. Жарнамашылдар жарқын, адамдар жылдар бойы еске алатын 

жарнамалық ҧрандар шығарады, олардың кейбіреулері мәдениеттің бір бӛлігі болып 

қалыптасады.  

1909 жылы АКШ-та «Лорд энд Томас» атты ең ірі жарнамалық агенттігі болды. Сол 

агенттік ҥшін мцтіндерді қҧрған Клод Хопкинс айтқан - «Мен жарнаманы сауланың кӛркем 

нысаны деп есептеймін. Жарнама әдеттегі дәлелдерден кҥшті болуы тиіс, кӛрініс шынайы 

ӛмірден жарқын болғандай». Хопкинс, Рэймонд Рубикем, Стенли және Хелен Резор сияқты 

адамдардың арқасында, жҧртшылық "М-энд-М" - "қолда емес ауызда ериді", жаңа "Роллс-

ройспен" сапар кезінlе "жылдамдығы сағатына 100 шақырымда да, электр сағаттары 

барлығынан кҥштірек шулайды" дегенді білді [9]. 

Жарнаманың басты ӛнімі – жарнамалық мәтін, белгілі бір функциялары бар, ауызша 

немесе жазбаша тҥрде іске асырылатын, адресатқа белгілі бір ақпаратты жеткізуге 

бағытталған, басымды коммерциялық мақсаты бар  ерекше мәтін тҥрі – адресаттың назарын 

сол немесе ӛзге тауардың тҥріне немесе қызметке аудару және жарнамаланатын компания 

және брендтің, тауарының немесе қызметінің пайдасына таңдау жасауға итермелеу. 

Жарнамалық мәтін тҥсінікті, сыйымды, оңай есте қалатын, кӛңіл қонымды және сенімді 

болуы қажет. 

"Ҧран" термині орыс тіліне ағылшын тілінен енген, бастапқыда американдық 

жарнамашылардың арасында қолданылған. Сӛздің ӛзі, алайда, ӛте кӛне, ол "жауынгерлік 

ҧран" деген мағынаны білдіретін гаэль тілінен (slaugh-ghairm) шыққан сӛз. Қазіргі заманның 

мағынасында бірінші рет 1880 жылы қолданылды [10;128]. 

Ҧран тиімді болу ҥшін: 

- Қысқа және есте қаларлық; 

- Ешкімге ҧқсамайтын; 

- Шығармашылық жарнаманың стратегиясына (марканың жайғасына) сәйкес келу; 

- Марканың атауы болуы тиіс. 

Ҧран тек қана есте қаларлық емес, сонымен қатар ол жаңа және мезі болмауы тиіс. 

Сол кезде ол тҧтынушыларды қызықтырады да, назарларын аударады, бәсекелердің 

арасында ӛнімді бӛліп кӛрсетеді. Ҧранды, тақырып сияқты, жиі оқиды, сондықтан ол кенетті 

болып, оқырманға әсер етуі қажет. Ең дҧрысы, таныс нәрсенің ерекше қырынан кӛрсету 

[11;167]. 

Жарнамалық ҧрандардың тілі ӛзіндік ерекшеліктердің қасында сипатталады. Ҧранда 

ақпаратты және эмоционалды қҧрамдас бӛліктерін анықтауға болады. Ҧранда ҧсынылған 

ақпарат тауардың әр тҥрлі сипаттамаларын қамтуы мҥмкін. Бҧл жарнамалық объектінің тҥрі 

болуы мҥмкін: Carlsberg – probably the best beer in the world; тауардың айрықша сапасы: 

Satellite and GSM combined. At least you maybe truly mobile; ӛнімнің хабары: Libero – the best 

friend of your child; пайдаланудың тиімділігі: You can. Cannon. 
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senimmen  Ahmet Baıtursynuly da Sovet úkimeti jaģyna shyģyp, 1920 j. Qazaqstannyń halyq 

aģartý narkomy bolyp taģaıyndalady. Árıne keıinnen partııanyń qatarynan da, basqarý organynan 

da alastatylady. 

            1920 jyldan bastap, A.Baıtursynuly ģylymı-pedagogıkalyq  jumyspen aınalysty, qazaq 

grammatıkasyn (―Til qural‖ ) jazdy. Úsh kitaptan turatyn bul eńbeginde  qazaq til biliminiń 

qazirgi kezde qoldanysta júrgen kóptegen termınderin qazaq tilinde qalyptastyryp úlgerdi. 
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Basta ys ,  a an a ys , s y a  , zat esi , etisti , t. . ter  n er i, ana ti i,  a yq  á i is, as yq 

hat sııaqty nomınatsııalanģan qoldanystardy dúnıege keltirdi. Ádebıet, mádenıet, tarıhqa 

baılanysty jazģandary, tóte jazýdy paıdalanyp, ―Qazaq‖ gazetin shyģarýdaģy eńbegi qazaq 

halqynyń mádenı ómirindegi baģa jetpes úles ekeni daýsyz. Onyn shyģarmashylyq ómiriniń 

jetilgen kezeńi osy jyldarģa tap keledi.  

             A.Baıtursynuly arab grafıkasyna negizdelgen qazaq alfavıtin túrlendirdi. Ol túrlendirgen 

alfavıtti belgili túrkolog E.D. Polıvanov uly jańalyqtardyń qataryna jatqyzdy. N.F.Iakovlev, 

K.Menges, B.Komrı sııaqty sheteldik ģalymdar ―Baıtursynov alfavıtiniń‖ jetilgen  alfavıt ekenin 

moıyndady. Orys ģalymdary alfavıttiń qundylyģyn: ―…joģary bilim almaģan jáne óziniń 

pármendi is-áreketiniń aqyryna orys tili mamandarymen baılanys ornata alģan  Baıtursynovtyń 

aldyńgy qatarly ģylymmen bir deńgeıge jete alģanyn atap ótpese bolmaıdy‖,- dep baģalady [1; 

61]. 

             A.Baıtursynuly – aģartýshy. Aģartýshylyq qyzmetiniń úsh qyry bar: birinshiden, 

A.Baıtursynuly oryssha nemese tatar, noģaı moldalary oqytyp júrgen musylmansha oqyt6  

túrleriniń  ishinde qazaq balasy úshin eń kerektisi ana tilinde bilim alý ekenin jáne onyń 

mindettiligin  kórsetip, qazaq tiliniń bolashaqtaģy damý baģytyn belgilep berdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Q z q uģymyna syrtqy nysany, aıtylýy, ishki mazmuny beımálim 

atalymdardy halyqtyń ulttyq bitimine tán obrazdy oılaý, logıkalyq  oılaý 

qalybynan ótkizip baryp jazba tilge usynģan A.Baıtursynuly bilim men 

ģylymnyń  taralýyna múmkindiginshe yńģ ıly jol ashty, aģartýshylyq isti 

barynsha jedel órkendetýge úles qosty”. (A.Aldasheva) 

“Ári ustaz, ári aģartýshy retinde A.Baıtursynulunyń kónilin ból p, q tty 

 l ńd tq n ek nsh  másele – mekteptiń qurylymy bolsa, úsh nsh  másele – 

oqytý júıes n jet ld rý, oqytýshylardyń pedagogıkalyq talaptarģa saı bolýyna 

nazar aýdarý ”. (Momynova B.) 

A.Ba tursynuly búl jóninde : “Bu kúnde qazaqsha oqýda kemshilik kóp. 

Áýeli oqý quraly, kitaptar joq. Noģaısh  oqý qur ld ry q z qq  úılespeıdi. 

Ekinshi , qazaq mektebine túzelgen baģdarlama joq, onsyz oqý b r jónnen 

shyqp ıdy. Úshnsh , b l  oqytý ģylymyn n h b rd r muģalimder az ‖,- 

dep, oqýģa aýyrtpalyqtar ákelip, bóget jasap otyrģan qıyndyqtardan 

shyģýdýń joldaryn belgilep , qandaı sharalar oryndaý kerektigin kórsetip 

beredi.5 

A.Baıtursynuly álipbı jaıynda: “Álipbı degen tildiń negizgi dybys taryna 

arn lģ n t ńb l rdyń jum ģy. Neģurlym til dybystaryna mol jetse, 

arnaģan dybysqa dál kelse, oqýģa, jazýģa jeńil bolsa, úiretýge ońaı bolsa, 

zamanyndaģy óner quraldaryna ornatýģa qolaıly bolsa, soģurlym álipbı 

j qsy bolm q”,- deıdi. 
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 Arab álippesin jaqtaýshylar A.Baıtursynuly, M.Dýlatuly, E.Omarov, A.Baıtasuly, 

I.Ahmetuly, M.Buralqyuly, P.Ğalymjanuly bolsa, latyndy qoldaýshylardyń qatarynda 

Á.Baıdildáuly, T.Shoqanuly, N.Tórequlov, O.Jandosuly, M. Joldybaev, I.Qaımenuly júrdi.  

       1929 jyly 24 qańtarda Qazaqstan Ortalyq Keńes komıteti prezıdıýmy men halyq      

Komıssarlar keńesiniń ―Jańa alfavıt týraly‖ qaýlysy shyqty. Bul álipbıde 29 árip boldy. Osy 

jyldardan bastap A.Baıtursynulynyń basyna qaýip tóndi, onyń oqytýshylyq- aģartýshylyq qyzmeti 

de toqtady, naģyz qýģyndaý bastaldy. 

      Aqtalģan soń A.Baıtursynuly esimimen Almatydaģy úlken kósheniń biri ataldy, onyń esimi 

Ğylym akademııasynyń Til bilimi Instıtýtyna berildi, muralary jınaqtalyp jaryqqa shyģa bastady, 

bir sózben aıtqanda Ahmettaný bastaldy. 

 A.Baıtursynuly 1910 jyldardan bastap arab jazýyn qazaq tiline yńģaılastyryp, jaqyndatýdy 

qolģa aldy. Ol : " qazaqsha oqý degende men osy kúngi musylmansha oqyp júrgen jolmen 

oqytýdy aıtpaımyn, qazaqtyń tilimenen oqýdy aıtamyn" – dedi [2; 46] 

 1912 jyldan bastap A.Baitursynuly oqýlyqtary, "Qazaq" gazeti (1913-1919 j.) osy 

álipbımen jazylyp, el arasyna tez taraı bastady. Tek álipbı resmı túrde 1924 jyly ģana qabyldandy. 

 A.Baıtursynulynyń áipbı jasaýdaģy eńbegi men onyń mańyzyn orys ģalymdary men 

túrkitanýshylar jáne árıne qazaq oqyģan zııalylary joģary baģalady. Mysaly, E.D.Polıvanov   " 

Novaıa kazak-kırgızskaıa orfografııa " degen maqalasynda bylaı deıdi: " Etý poslednýıý formý, 

Álipbıdiń durystyģyn kórsetetin basty belgilerine: 

2) Til dybysyna jetkilikti- jetkiliksizdigi qansha? 

2) Qa sysy en  asy ģan  a  azy ģan sóz ońa  oqylady? 

3) Qa sysymen jaz , jazylģandy oq  jeńil? 

5) Ú ret ge (sa at as  ģa) qa sysy ońta ly? 

6) Kórkemdik pen kózge ja lylyq  

4) Qa sysy baspaģa qola ly? 
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kotorýıý prınıala kazak-kırgızskaıa grafıka v 1924 qodý ıa vo vsıakom slýchae ýje ne schıtaıý ýje 

ne nýjdaıýsheıv popravlenııah  ı predostovlıaıýsheı posledsheı nas v ıstorıcheskom formırovanıı 

natsıonalnoı grafıkı, kotorym s polnym mogýt gordıtsıa kırgızskıe deatelı prosveshenıe-sozdatelı 

reform, kak krýpnym kýltýrnym zavoevanııam " degen [3; 76] 

A.Baıtursynov usynģan álipbıge pikir aıtqan ģalymdar: 

T.Shonanov: "Bolashaq urpaqty moldalardyń dúmshe dym bilmestigine, 

mıssıonerlerdiń jańashyldyģynan qutqarý úshin Ahań jalģyz kúresti. Ol 

qazaq tilinde qoldanylmaıtyn múldem qajetsiz 12 arab árpin álippeden 

alyp tastady. Bul jazý emlesindegi kóptegen qi'yns'ylyqtardy joıdy. 

Sondyqtan da Ahmettiń jańa alfavıti men jańa álippesi bizdiń mádenı 

órkendeýimizge zor paıdasyn tıgizetin qubylys edi. Jańa alfavit álemdi 

mádenıetpen aralasa túsý jolyn jeńildete tústi". 

M.Dýlatov: " Arab áripteriniń ózgerip otyrģany ras. Biraq qalaı ozgertilgen áńgime 

sonda boly kerek qoı. Arab áripteriniń14 ģana burynģysha bola, ózge 

oıdan shyqqandary jurtqa jat bolý kerek qoı. Oıdan shyģarylģan 

áripterdi jurtqa úıretip, oqytyp jatý kerek edi ģoı. Bul emleni tosyrqap 

túsinbeımiz, oqı almadyq degen eshkimdi estigenimiz joq. "Qazaq 

emlesin" musylman medreselerinde, orys shkoldaryndaģy shákirtter, 

ýchıtelder, muģalimder jabyla qabyl etkendigi byltyrģy "Qazaq"        

nómirleriniń kóbinen kórinedi. Bul eki jyldyq qana qyzmet, ınshalla 

munan keıin artpasa kemimes degen úmit zor". 

Q.Jubanov: "... Bul júıe qazaq tiliniń ereksheligine ábden laıyqty, qazirgi alģan jańa 

álipbıimizge de óte qolaıly, óıtkeni arab jazýyn tańbalaý tabıģatyna 

munyń esh qatysy joq jáne dál sondaı-aq alfavıt bitkenge birdeı 

úılesimdi". 

N.F.Iakovlevtiń álipbı jasaýdaģy matematıkalyq formýlasyna negiz bolģan basty prıntsıpter 

tikeleı A.Baıtursynovtyń ģylymı eńbegimen baılanysty ekenin, A.Baıtursynulynyń 1912  jyly 

qazaq tilinde jarııalaģan eńbekteri men N.F.Iakovlevtiń 1926 jyly jazylyp, 1928 jyly jarııalanģan 

maqalasynda uqsaıtyn pikirler, ģylymı tujyrymdardyń kezdesetinin bylaı qatar sóılete otyryp 

dáleldeıdi: 

 

A.Baıtursynuly: N.F.Iakovlev: 

"...daýysty dybystar jýan aitylsa olardyń 

qataryndaģy daýyssyz dybystar da jýan 

aıtylmaqshy, daýysty dybystar jińishke 

aıtylsa daýyssyz dybystar da jińishke 

aıtylmaqshy". 

" tverdost glasnyh v etıh prımerah vsegda 

soprovajdaetsıa tverdostıý prıvedennyıh 

soglasnyıh ı mıagkost glasnyıh zvýkov – 

mıagkostıý soglasnyıh  

"... sóz eki túrli bir túri - jýan, ekinshi túri - 

jińishke. Jýan sózdiń ishindegi dybystardyń 

bári jýan bolady, jińishke sózdiń ishindegi 

dybystardyń bári jińishke bolady. Jalģyz 

túrli aıtylatyn dybystar eki túrli sózdiń bir aq 

túrine kiredi". 

"... kak glasnyıe, tak ı parno razlıchaemyıe 

po prıznaký  tverdostı, mįagkostı soglasnye 

zvýkı v granıtsah odnogo ı togo je slova 

mogýt byt v ıazıke etogo tıpa ılı  tolko 

tverdyımı, ılı  tolko mıagkımı, ı naoborot ". 

A.Baıtursynulynyń álipbıiniń quramy men emlesi. 
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A.Baıtursynulynyń álipbıinde 24 árip, 1 dáıekshe boldy. Al dybys sany - 43. Grafemanyń 5-i 

daýysty: a,o,u,y,e . 

17 daýyssyz: b,p,t,j,sh,d,r,z,s,ģ,q, k, g,ń,l,m,n. 

2-i jarty daýysty: ý,ı. 

Al fonemanyń: 

9 daýysty: a,á,o,ó,ú, u,y,i,e; 34 daýyssyz. 

Sói'tip, galym til dybystaryn bir jarym ese az árip tańbaģa syıdyryp, óz kezeńinde eń únemdi 

álipbı túrin jasady. Álipbı teorııasynda árip sany fonema sanynan az álipbı jetilgen jazý sıpatyn 

kórsetedi degen qaģi'dany qalyptastyrģan A.Baıtursynulynyń tóte jazýy dep ataýģa bolady. 

A.Baıtursynuly alģash ret qazaq jazýyndaģy árip-dybys qatynasy, "y'", "u", "ú", "y" 

fonemalarynyń orfografııalyq erekshelikterin, qazaq orforgrafııasynyn' negizgi prıntsıpterin 

aıqyndady. 

Degenmen, alģashqy álippeniń  olqylyqtaryn da bilgen jón. Olar mynalar: 

1) "y" tańbasy "ı" tańbasymen beįnelendi; 

2)"u" dybysy men "ý" dybysy bir ģana tańbamen "u" men beınelendi: oqu quraly, tuuady (týady) 

t.s.s; 

3) basy artyq "a" tańbasy qystyrylyp júrdi: áúlken (u'lken),áúchún (úshin); 

4) y,i, dybystary jazylmaı qalyp otyrdy: jatr (jatyr), br(bir), jrtyq (jyrtyq); 

5) qazaq álippesinen shyģaryp tastalģan arab áripteri shet tilden (arab, parsy) aýysqan sózderde 

áli qoldanýdan shyqpady  [4; 35]. 

             A.Baıtursynuly reformalaglģan qazaq álipbıiniń erejeleri men prıntsıpteri. Bul 

másele alģash 1924 jyly 12-18 maýsymynda Orynbor qalasynda ótken "Qazaq bilimpazdarynyń 

tuńģysh sezinde" koterildi. Sezge A.Baıtursynuly, Á.Bókeıhanuly, E.Omarov, M.Dy'latuly, 

H.Dosmag'ambetuly, N.Tórequlov, T.Shonanuly qatysty. Onda qazaq orfografııasynyń negizgi 

prıntsıpi dybys júıesinshe dep anyqtaldy. Buģan sáıkes emes, qat-qaby, dop-doby                  

sózderindegi "b-p" dybysynyń asyly "p" emes, "b" fonemasy, jelp-jelpi, serp-serpi degendegi 

dybystyń asyly "p" fonemasy, biraq qazaq emlesi dybys júıesinshe b-p, q-g' ózgerisin tańbalaıdy 

delindi. 

               Emlege qatysty baıandama jasaģan E.Omarov qarý, kelý sózderi qaruý, kelúý emes, 

qaryý, keliý, qaryýy, keliýi dep jazylatynyn olardyń qa-ryý, ke-li-ýi bolyp býyndalatynynan izdeý 

kerek dedi. Avtor "qazaq tili túrik tilderinen jigi ashylyp, u dybysy y - men aıtylatyn bolģan. Bul 

qazaq tilinde óz erkimen bolģan ózgeris" dedi [5; 27] 

              Sezde mynadaı máseleler sóz bolyp, sheshimin tapqan: 

- qysań ezýlikter barlyq pozıtsııada jazylsyn; 

- q-k, ģ-g fonemalary arnaıy tańbalarmen belgilensin, óıtkeni " árqai'sysy aýyzdyń ár jerinen 

sgyģatyn dybys" (A.Baıtursynuly); "qanıkei', qaıtkende, biraq syqyldy úndestik zańyna             

kelmeıtin sózderdi bólip dáıekshemen jazý qıyn" (E.Omarov); 
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- h,f,sh áripteri álipbıden shyģarymyn, sh ornyna ózge túrki tilderinen alshaqtamas úshin ch 

alárpi qoldanamyn (E.Omarov) degen usynys bolģanmen "sh" fonemasy sh árpimen berildi; 

- á árpi sóz aıaģynda aıtylmaıtynyn bildirý úshin jińishke túbirge paz, ýar kirme jurnaqtary 

jalģanģanda defıspen jazylsyn (E.Omarov) degen pikir bolģanmen, sóz defıssiz dáıekshemen 

jazylyp, sóz aıaģyndaģy  a  [á] bolyp oqylmaıdy delindi; 

- jalģaý men shylaýdy aıyrýda ekpin qyzmeti paıdalanyldy; 

- qaryz, muryn sózderiniń túbir tulģasynda da, táýeldeýli tulģasynda da y, i áripteri tańbalansyn; 

- ý,ı - dybystary úlken pikir-talastan, jeke komıssııa músheleriniń qaraýynan keıin daýyssyz 

dybys dep tabyldy. 

Sóitip, arab grafıkasyna negizdelgen qazaq  jazýynyń emle erejeleri 1924 jyly Orynbor  

sezinde qabyldandy. 

A.Baıtursynovtyń til bilimindegi alatyn ornyn belgili ģalym N.Ýali' bir sózben bylaı dep túıgen 

edi: " Jalpy til biliminde tuńģysh fonolog dep ádette álipbilı túzýshilerdi ataıdy. Olaı bolsa qazaq 

til bilimindegi alģash fonolog - A.Baıtursynuly". 

Emle priıtsıpi. Eń birinshi, A.Baıtursynuly jazýdyń negizi ekeý, al júıesi tórteý dep kórsetken. 

Bul jalpy jazý teorııasyndaģy jazý tıpi men jazý túrlerine saıkes keledi. Mysaly, L.V.Zınder 

jazýdyń tegi semasıografııalyq nemese ıdeografııalyq jáne fonografııalyq bolyp bólinedi deıdi: 

Al tańba júıeli emle, 

tarıh júıeli emle, 

týys júıeli emle, 

dybys júıeli emle dep orfografııasyndaģy tarıhı prıntsıp, etımologııalyq prıntsıp, morfologııalyq, 

fonetıkalyq prıntsıpterdi ataģany [ 5; 42] 

Qazaq jazýynyń alģashqy kezeńi emle prıntsıpin aıqyndap alý qıyndylyģymen ólshendi desek, 

bul sheshýshi mindetti ģalym "týys júıeli emleniń de, dybys júıeli emleniń de túkpirine qınalmaı 

ótetin, ekeýiniń arasynan jol taýyp beretin" tómendegi usynystar arqyly sheshken: 

  1) Árbir óz aldyna túbiri bar sóz ońasha aıtylģandaģy estilýinshe jazylý; 

  2) Azģan sóz azģan kúıindegi estilýinshe jazylý; 

  3) Úılestikpen dúdáma'l estiletin bolģan dybystar aıqyn oryndardaģy estilýinshe jazylý; 

  4) Qosymshalar qosylatyn sózdermen birge jazylý; 

  5) Qosalqy sóz, qos sóz, qosar sóz, qosyldy sóz - bári de qosarlyq belgimen jazylý; 

  6) Jalģaýlyqtar bólek jazylý oryndarynan basqa jaģy jalģaý erejesinshe bolady; 

  7) Úıir aıtylatyn syn esim men zat esim bólek jazylý; 

  8) Kosemshe, komekshi etistikter bólek jazylý ". 
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         ... A.Baıtursynov múldem jańa grafıka jasaý máselesin kótergen joq. Ol arab grafıkasyn 

qazaq tili dybys júıesiniń statıkalyq  jáne dınamıkalyq erekshelikterine sáıkes reformalandyrý 

máselesin kóterdi. Iaģnı, qazaq jazýynyń grafıkalyq bazasy baıag'y - arabsha, biraq buģan jańa 

kózqaras endirý arqyly árip pen dybystyń qarym-qatynasy sıngarmo-fonemagrafııa uģymyna 

negizdelip, qazaq álipbıi men orfografııasy qazaq sóıesim protsesiniń barlyq qasıetterine 

beıimdeledi. Alfavıtke qosymsha tańbalar endiriledi. Olardyń qazaq kózimen qabyldanýy dástúrli 

(arabsha) bolýy kerek. Qazaq alfavıti men qazaq orfografııasyn jasaģanda osyndaı sharttardy 

medeý tutý mindettiliginiń sebebi - arab jazýynyń qazaq dalasyna dinmen birge kelgendiginde. 

Jazý jáne din halyqtyń sana seziminde bólshektenbeıtin bir bútin uģym, sondyqtan qazaq eline 

búginde basqa grafıkany nemese basqa grafıkanyń elementterin endirý múmkin emes. Sol 

sebepten eń obektıvti, eń utymdy sheshim - arab grafıkasyn qazaq dybys qorynyń qasıetterine 

beıimdep, qazaq alfavıti men qazaq orfografııasyn jasaý. 
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